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f f DE VEILIGE EN ZEKERE ~EG. f 
$ ~ DOOR DEN GENERAAL. ~ 

~ i .. Aldaar zal eene velhevene baan, en een weg zijn. welke de heilige weg f 
~ ~ zal genaamd worden". - Jes. 35 , 8. ~ 
$ $~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

$ ~ Men zou meenen, dat Jesaja hemelsche blijdschap. 0, dat wij u konden bewegen om over te stappen 
@ {ft bezig was te spreken over twee van dat lagere pad naar dezen hoogeren, beteren weg. 
~ ~~ ~-~-, ~ onderscheidene wegen, want zijn Verder is d;e weg van Heiligheid er een van plichtsbetrachting ; geen pad 
~ iQf {~ @ profetisch oog zie~, .,een verheven van_ gemak en ~eelde. __ Wa~ ook ons onderwerp moge zijn, mogen wij toch 
~~~~~0~~~~@:::"ii>~ baan en een weg , waarlangs de .nooit deze practische zi1de uitschakelen, want Heiligheid en hard werken zijn 

levensloop van Gods volk hen -0nafscheidelijk. Terwijl de oogen open zijn voor de nooden , is de hand immer 
voert. Misschien mogen wij dit verschil verklaren alsof de profeet doelt gereed tot haar taak; en waar liefde den arbeid zoet maakt, wordt het werken 
op de , hoogere en lagere paden · langs sommige der straten in de Heilige voor God en zielen tot een genot. 
Stad; hij toont echter duidelijk aan. dat de loopbaan van .~en ~~.arlijk ge- Die te he~li~ is ~m te we.~ken, zal spoedig weer terugkeeren naar het Jagere 
Ioovige terecht beschreven mag warden als ,.de weg van Heihghe1d . ad. De wilhge ziel zal alti1d roepen: .,Heer, wat wilt Gij, dat ik doen zal ?" 

Niet een lezer zou willen beweren, dat er twee verschillende wegen zqn n het antwoord zal zijn: .. Doe dit, doe dat, kom hier en ga daarheen". De 
naar den hemel; niettemin lijkt het toch. wanneer we letten op het leven en eg van Heiligheid fs niet vrij van verzoeking en lijden, maar dank God, ' t 
de ervaringen van velen, die be "'den Christenen te zijn. alsof sommigen een s een weg van victorie ! 
geestelijk hoogeren weg bewan en clan anderen . . De eene weg ligt in de Zelfs het gewone dagelijksche leven is vol van beproevende omstandigheden, 
schaduw, de andere hoogerop, in en hemelschen zonneschijn; - bij sommigen ie u verzoeken en op den proef stellen. Hoe meer ge ernaar streeft om naar 
komt 't in hoofdzaak neer op ten belijden van een zeker geloof en het vervul- ods wijze te leven, des te heviger zal de duivel u aanvallen. Het pad, door 
}en van godsdienstige plichten, terwijl anderen zich verheugen in een leven den Heiland betreden, was er een van het kruis, en die Hem volgen, moeten 
vol van rijke ervaring en verwezenlijkio~ van Gods gunst en gees_telijke ga~en. et ~ruisdragen m~t He~ deelen. I?e kroon wacht ten slotte den overwinnaar, 

.Qo,p~ ep. weg ver aat men grie dlngen : men heeft een begm, een emd- en met dengene die no01t verzocht is geworden. 
p ri• ' · 8 f-stand t.1.1 "' · . .. . . E t is _ geen kroon zonder voorafgaal_!? kruis ; maa_r ~et de te9ens2 oeden en 

De weg der heiligen kan gezegd worden te begmnen b11 de reinigende verzoekmgen komt de weg ter ontkommg en overwmmng. .,Onze lichte ver
heilbron; hij eindigt - zoo men ten minste van een einde. spreken kan - te- drukking . ._ .. werkt een zeer uitnemend gewicht der heerlijkheid". Het Boek 
midden van de glorie der hemelsche wereld. Maar tusschen die twee ligt de zegt: ,.allen. die godzaliglijk willen !even .... zullen vervolgd worden". En dit 
af te Ieggen weg. . . zal . des te · meer zoo zijn m~t hen, die openlijk belijden en leven volgens de 

Vaak bepalen wij ons bij het oogenbh~. waarop de z1el, ~oor een daad begmselen vai:i Volle Verlossmg. . . 
van overgave en geloof, <lien hoogen weg mslaat of z~~als WlJ zeggen .. ?en Ook heh tk gespr~~en over het v~1hge van den weg van Heiligheid. 
zegen ontvangt". Heiligheid is evenwel een staat, een voort-durende ervarmg. Zoolang ge de overbh1fselen der zonde m uw hart hebt, zijt ge blootgesteld 
een bepaalde koers of weg in het leven, waarbij de wil van den Heer de aan een dubbel gevaar - den vijand van buiten en zijn verraderlijken bond
richting aangeeft en de innige liefde Gods de groote stuwkracht is. In die genoot daarbinnen. Een reden, waarom de godsdienst sommigen menschen zoo 
richting, op dien weg. behooren U en ik immer voort te gaan. weinig voldoet, is omdat zij altijd Dlaar blijven op dat lage vlak, waar zoo 

Gaarne zou ik willen wijzen op enkele kenmerken van dezen weg van hei- menigmaal de twijfel hen teistert en de aanlokkelijkheden der wereld zulk 
ligheid, die in 't bijzonder tot mij spreken. een sterke aantrekking voor hen behouden. 

De weg van Heilighei~ is een_ weg van. de gereinigden. De profeet Het is_ m~ge~ijk va? ~elken staat dan ook te vervallen; maar de kans op 
geeft heel klaar aan, dat mets onrems langs dien weg kan gaan. Het hart standvastigheid is onemdig veel grooter, wanneer ge een rein hart bekomt en 
der mannen en vrouwen, die dezen weg zullen bewandelen, moet eerst gewas- wandelt op den weg der heiligen. 
schen zijn van alle moreele bezoede-
lingen. lk hoorde eens vaneengoeden fr"!""" ..... ~"!!!!'!!~~.,._mlllll'!~~~~~.,._~~~~~~~~ .... !!"!""'--~~!'!"!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 
man, die vertelde : .. Vele jaren geleden 1' 

trok de Heer mij uit het slijk, enkele 
jaren daarna nam Hij het slijk uit mij 
weg". Zijn bedoeling begrijpt U zek~r 
wel. Zonde is een vuil. slijkerig. shJ
merig iets, en bezoedelt dengene, die 
ermede in aanraking komt. De zonde 
moet weggezuiverd worden, wilt ge 
wandelen op den weg der heiligbeid, 
en dat kan alleen gebeuren door het 

Bleed van Jezus Christus, dat ons 
~einigt van alle zonde". 

De weg van Heiligheid is een 
weg van licht en leeren, een weg 
van toenemende kennis. Er is een 
punt, waar deze weg aanvangt. waar 
men voor 't eerst weet, dat het ~loed 
reinigt. en de Heilige Geest de .ltefde 
Gods in het hart uitstort : maar iedere 
volgende stap bren~~ vo_ller l.icht, en 
dingen, die men eertlJdS met wist, wor-
den openbaar. 

lntieme omgang met God bren~t 
een dieper besef met zich mee, een rm
mere kennis van de Goddelijke en ge~~
telijke dingen, zoodat uw pad werkehJk 
wordt ,,het pad des techtvaardigen. 
voortgaande en lichtende tot den vol, 
Jen dag toe". Als een gevolg daarvan 
wordt uw eigen hart verwijd, uw gees
telijke vermogens worden vermeerderd. 
en terwijl ge opwast in genade. neemt 
ge toe in de kennis en de gunst van 
God. Die dezen weg begaan, zijn de, 
genen aan wle God Zijn gebeimen WEG TE DONOGALA, CELEBES. 
ontvouwt en wier ziel Hij vervult met 
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VAN EEN K AART LEGG E R EN VIJF KA A RT S PELE R S. 

Een vr iend van me was eens op reis en zat 
in den trein in 'n coupe met vijf maonc.n, die 
na een poosje begonnen te kaarten. Weldra 
b leek dat het oplich:ers waren, en eerlang had
den- ze oak aodere reizigers u itgedaagd om mee 
t e spe len, doch alien bedaokten. Ten slotte 
keerden ze zich tot mijn vriend. 

.. We kunnen op UN gezicht lezen dat U 
het spel kent : kom. speel es een rondje mee.'' 

,,lk heb ' t vroeger wel gekend," was z'n ant· 
woord, .,maar ' t is al zoo Jang geleden , dat ik 
't ve rgeten ben.'' 

.. Onzin l" r iepen ze uit, ,,U zou ans nag 
best a lles kunnen afwinnen, als U maar pro
beerde.'' 

., Oat zou misschien zooveel n iet eens zijn," 
hernam hij, .. In ieder geval zal ik me d'r tech 
111aar niet aan wa;ien. Jullie bent met z ' n 
v ij ven genoeg . lk zal wel toekijken.'' 

Daar ze echter aaohielden, zei hij ten laatste : 
.. Heeren. ik zeg U nogeens, dat ik geen kaart 

kan spelen ; maar ik kan we! wat anders." 
,,En wat is dat ?" vroegen ze gretig. 
,, lk kan de kaart leggen." 
,,Schitterendl Wilt U ans de kaart eens 

leggen ?" 
.. Als U zulks wenscht, maar ik waarschuw 

vooruit, dat het misschien niet erg flatteerend 
zal zii n.'' 

,, Welke kaart hebt U noodig ?" 
,,Schoppen vijf, als' tublieft," en vol span

nillg wat deze grap hun zou brengen werd hem de 
kaart overhandigd. 

,, Nag een ding heb ik erbij noodig, a ls 't 
kan," zei hij verder. 

,, Wat dan nag meer ?" vroegen ze, ietwat onge· 
duld ig. 

,,Een Bijbel." 
D ien konden ze niet geven. . 
,,Neen, maar er is een tijd geweest, dat U 

d'r wel een hadt," zei de ka artlegger, ,,en hadt 
u gehandeld naar z'n voorschriften dan was u 
n iet, waar u n u bent. Maar ter zake, ik heb 
d ' r zelf wel een," en tot hun spijt haalde hij er 
een te voorschijn. 

D e V oorspelling. 

Een p istool had n iet meer onwelkom kunnen 
zij n. Maar de kaartlegger began : 

.. M ij nheeren, ziet U deze twee stippen boven 
aan de kaart? Die stellen Uw oogen voor; 
deze eene in he t midden Uw mood ; en de andere 
t wee U w knieen. Nu lees ik in Gpenbaringen 
I vers 7 : .. Ziet, Hij komt met de wolken, en 
a !le cog zal Hem zien". De spreker bedoelt den 
Nazarener, eenmaal verwond om zondaren zoo
als U en ik zijn. U w oogen zullen Hem zien 
en U zult voor Hem staan om geoordeeld te 
warden. Oat is de toekomst Uwer oogen, en 
vervolgens met betrekking tot Uw mend en 
knieen, Jaat me voor U lezen ult F11ippeosen, 
bet tweede hoofdstuk . de verzen negen tot 
elf : .. Daarom heeft God Hem oak uitermate 
verhoogd, en heeft Hem eenen naam gegeven, 
welke boven alien naam is; opdat in den naam 
van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, 
die in den heme!, en die op de aarde, en die 
ender de aarde zijn. en alle tong zou belijden, 
dat )ezus Christos de Heere zij, tot heerlijkbeid 
Gods, des Vaders". 

Hieruit voorspel ik U. dat Uw knieen zich 
zullen buigen voor Jezus, en Uw mood, die een-

Vertrouwen. 't Is geen nieuwe zaak 
waarbij wij u heden bepalen, maar een 
oude bekende. God geve, dat zij voor 
niemand onzer vreemd zij. 

In onze kindsche dagen gevoelden wij 
behoefte aan bescherming en hulp. en 
wisten als door het instinkt der liefde, 
waar deze te vinden was. Bij Moeder 
waren wij zoo gerust, bij Vader voelden 
wij ons zoo veilig. Nu zijn wij ouder 
geworden en daar is zooveel veranderd, 
menige steun ontviel ons, of misschien 
behoeven wij die niet meer I Maar het 
zou jammer zijn als wij verleerd hadden 
te vertrouwen. 

God maakt er aanspraak op. In zoo 
menig opzicht staan wij nu hooger dan 
in onze kindsche jaren, in kennis, in 
ervaring, in werkzaamheid, in kracht. ja, 
soms droomen wij van onafhankelijkheid 
en spreken alsof de mensch all es vermag, 
<loch vergeten dan de keerzijde van het 
tafereel te zien, hoe klein, hoe zwak, 
hoe nietig de mensch eigenlijk is. De 
storm breekt los, en gij kunt hem niet 
verjagen. De s1room der vergankelijkheid 
bruist en gij kunt haar niet keeren. De 
tijd vliegt heen, en gij kunt daar niets 
tegen doen. 

De dood klopt aan de deur, en gij kunt 
niet zeggen: ,,ga voorbij". 0, gij mensch, 
koning der aarde, kroonstuk der schep
ping, gij moet bukk~!1 voor de duizenden 
machten, die daar z11n. 

Ook in dezen tijd, bij de woelingen 
der volkeren, in den strijd der partijen 
en de donkerheid der toekomst, staan 
wij zoo machteloos teg~nover tallooze 
gevaren. En n~. vraag 1k u, wat zou 
bet zijn, zoo WIJ geen God hadden, op 
wien wij konden vertrouwen. Het zou ons 
gaan als dat dorre btad •. waarmede de 
wind' speelt ; wij had den ht er ge~!1 vasten 
grond onder de voeten . Neen, V.:!1 hebben 
behoefte aan hooger hulp i:-erwtJI de wa:: 
teren stijgen, schreit onze z1el: ,, Geef m11 
een anker, waaraan ik kan vasthouden 1 

SCHOPPEN Vl0F_ 
, , 

maal ,,Dierb' re Jezus", en bet .. Ooze Vader" bad, 
zal moeten belijden , dat Hij Heer over allen is . 
Uw oogen zullen Hem zien, en wanneer U 
Hem z let, zullen Uw knieen wa n kelen en zult 
ge voor Z ij n majeste it neervallen." 

Ze kregen meer dan ze op gerekend hadden, 
maar, h ij gaf ze n6 J meer te verwerken . 

"Mijaheeren , dat is slecbts de eerste Jezing 
van de kaart ; nu de tweede als'tublieft. Deze 
vijf schoppen stellen vijf echte schoppen voor, 
die nu reeds gemaakt zijn en wellicht binnen 
korten tijd Uw graven zul!en hebben gedo!ven; 
dan zullen Uw zielen in de hel versmachten 
van dorst, roepend om een druppel water, en 
zult ge wenschen, dat ge nooit geboren waart.' ' 

De vijf valsche spelers begonnen hoe !anger 
hoe onrustig1::r te worden , maar 't hielp geen 
zier, er tusschen uit konden ze niet, want de 
trein stopte nog laag niet. 

,,Heeren," vervolgde ae kaartlegger, .. U kunt 
aan al deze ontzettende dingen ontkomen, en 
dan zal mijn voorspelling van Uw toekomst 
niet uitkomen, als U maar wilt doen, wat ik 
heb gedaan, en misschien was ik nag we! de 
ergste van ans zessen. 

Mijn oo;ien zagen Jezus voor mij aan het 
kruis hangen om mijn straf te drageo. Mijn 
tong beleed Hem als Heer, mijn knieen bogen 
zich voor Hem in ootmoedige onderwer
ping. Als U dtt doet, kan ik U precies het 
ocngekeerde voorspellen van alles wat ik U 
verteld heb. En nu heb ik U de toekocnst 
v oorspeld, zooals ik beloofd had ; heb ik het 

goed . clan krijg ik een do llar per persoon van 
U, doch Uw vij f dollar heb ik niet noodig . 
lk zal voldaan zijn, a ls een U wer mij belooft 
om dien Heilaod te dienen W iens Bloed 
reinigt van alle zonden ." 

Ze wilden ecl:ter noch iets betalen , noch iets 
heloven, en toen de trein stopte, sprongen ze 
hals·over-kop de coupe u lt, a lso£ er een patient 
zat , met een besmettelijke ziekte en lteten miin 
vriend achter in het bezit van de ,.schoppen vijf" . 

.. He," riep hij ze na, ., bier is je kaart," en 
hii wlerp bet ze toe uit het raam. 

• * • Onlangs was hij in Landen, en vlak bij zijn 
huis hie ld iemand hem staande . 

~Goedeoavond, mijnheer.'' 
.. Ja, 't is een goede a vend, als al U w zonden 

vergeven zijn," was 't antwoord. 
,,Ja, en ik ben blij, dat U er nog altijd mee 

bezig is," hernam de vreemdeling. 
.. W aarmee be zig ben ?" 
.. Met de toekomst te voorspellen.' ' 
,, Daar houd ik me niet mee op.'' 
.,Nau, tien jaar geleden bebt U mij toch de 

kaart gelegd en de toekomst voorspeld.'' 
.. lk denk, dat U abuts hebt," zei mijn vriend. 
,,Neen, neen ; wie U eea keer gezien heeft, 

kent U altijd." 
Hij haalde daarop die heugelijke reis aan. 
,, A.ha ! Nu weet ik het weer, en jullie dro

pen af als ecbte lafaards, en betaalden niet eens 
den kaartlegger z'n loon uit." 

,,lk ben Uw loon. Uw woorden zijn uitge-
-.... ........ ~~-.....,.,~.--....................... ~.---........... ~ ....... -·.,_... .......... ~~-~-~·~,_,_.....,_~--....;~· ...................... ~---~~~~~~~~_,..,_~..-_...~~~ 
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JONGE PATIENTJES VAN ,,TOEREN". 

Van een onderneming werd een jongen naar het hulpziekenhuis gebracht. Door een 
val uit een hoogen boom was hij zeer erostig verwond en kon weken Jang niet Joopeo. 
Eindelijk was hij in zooverre hersteld, dat hij naar huis kon gaan. Over enkele dagen 
keerde hij echter terug ; bet Leger des Heils had hem zooveel geholpeo, dat hij toch graag 
in bet Leger wilde werken. Het werd hem duidelijk gemaakt, dat hij in het Leger niet 
rijk kon worden. Neen, loon vroeg hij nlet, maar er was in zijn hart zoo'n sterk verlan
gen om terug te zijn op de plaats, waar hij meer kon leeren van Christos en waar hij 
misschien later we! anderen kon helpen. 

In een samenkomst is hij uitgekomen, bekeerd gewordeD, en zoo gelukkig met de kans 
die hem gegeven wordt, om te leeren hoe_ de zieke~. te helpen en tevens beter te begrijpeo: 
wat het Leger is, want het Leger des He1ls heeft z11n liefde gewonneD. 

DDDDDDCDDCDDDDDDCDDDDDCCDCCDCDCDDDDDDDCCDDaacaacaccacccaa 
D 0 

g GODSVERTROUWEN. g 
D D 
Baoccaaccao ,, Vertrouw op den Heer en doe het goede. Wentel caacccaccag 

uwen weg op den Heer en vertrouw op Hem. Hij 
zal het maken.'' Psalm 37 : 3 - 5. 

Wijs mij een Rots, waarop ik kan staan !" 
,,Vertrouw op den Heer," roept ons 

de Psalmdichter toe; dit woord is als 
olie op de brandende, schuimende zee 
voor het bekommerde hart. 

Ach, bij velen ontbreekt dat vertrou
wen, Of omdat zij niet willen, of omdat 
hun God niets meer is dan een opgetrok
ken begrip, of omdat teed en zorg en 
gevaar elke andere gedachte, zelfs aan 
den Allerhoogste, verdringen, Of omdat 
zij op iets anders steunen: op eigen 
wijsbeid en kracht, op toeval, op men
schenhulp. 

Neen, neen, wij hebben niet genoeg 
aan zulk een rietstaf om daarop te leu
nen, doch een rots om daarop te bouwen 
is ons noodig, en die Rots is onze Heer, 
Die machtig is elken nood te vervullen. 

Immers die Machtige God is onze 
Vader. Zoo heeft Hij Zichzelf in Cbristus 
geopenbaard. 

Nu zitn wij overtuigd, als het avond 
is, dat het morgen weer dag wordt en 
de zon zal opgaan, want dat is de vaste 
natuurwet. Maar heb ik een Vader in 
den Heme!, Die als onderpand Zijner 
eeuwige liefde Zijn eigen Zoon gegeven 
heeft dan waarborgt geen natuurwet mij 
zeke;der dat bet zonlicht zal rijzen, 
dan Gods liefde in Christus mij waar
borgt, dat er voor het geloovig bar~ hulp 
en heil is bij den Vader, en rust te vmden 
in Hem. 

Maar dikwijls zijn wij zoo onkinderlijk, 
verre van Hem met hart en gedachten, 
en dan, ja, dan klagen wij over tegen
woordigen druk en beven voor toekom-

stig, misschien wel ingebeeld, gevaar· 
Oat heeft Hij niet aan ons verdiend · 

't is schande voor kinderen als zij Vade; 
wantrouwen. 

pavid zingt : ,, In God is mijn Beil en 
m11ne Eere : .. de R?tssteen mijnersterkte." 
Vergeten w11 noo1t, dat wij nog vaster 
groAd hebben voor ons vertrouwen op 
Hem. 

Werkzaam vertrouwen: ,, Vertrouw 
op den Heer, en doe het goede," zoo 
zegt de Psalmist. 

Neen, niemand meene dat ons hier 
een lijdelijk neerzitten aa~bevelen wordt 
Het ware Godsv~rtr?uwen gaat gepaard 
met werkzaamhetd, mspanning van onze 
machten. Daarom heet het: ,, Vertrouw 
op den Heer en doe het goede". Kwaad 
doen en . daarbij spreken van Godsver
trouwen ts God bespotten, maar ver
trouw~n zonder het goede te doen, kan 
ook .me~. samen gaan. Het een is onaf
sche1delt1k van het ander. 

Z66 .. heeft de Heil and ons niet geleerd 
als Ht] op de vel.dbloemen en op d~ 
vo~elen wees; 't 1s angstige bezorgd
h~ttd, bwdaarhvtoor Hij waarschuwt, maar 
me e ac . zame zorg. Had die huis
h~er het hu.1s bewaakt, de dief zou hem 
z11n goed met hebben ontroofd. Hadden 
de maagden gezorgd olie voor haar lam
pen te bebben, zij zouden de deur niet 
gesloten hebben gevonden. 

Zorgen, dat is de taak, die ons hier 
opgeleg~ wordt. God doet wat de men
schen met vermogen, Hij baant wegen 
die wij niet hadden ontdekt, en j:!eeft 
uitkomsten, die wij niet in onze hand 

komen voor drie van d a t stel; drie schoppen 
hebben hun a l een g ra f gegraven. Den vierde 
zag ik nag een paa r dagen geleden ; hij wil 
gered worden van d ie toekomst, die U hem 
voorspeld hebt, en bezoek t nu godsdienstige 
sameokomsten . Toen ik weggin g , zel ik nog 
tegen hem; ,,Sam, vergeet de schoppen v ijf nlet." 

,, En Uzelf ?" 
,,Toen U mij zag mijnheer, w as ik juist biJ 

m' n zuster geweest, en er allerellendigst aan 
toe. Moeder was pas gestorven. Ze had me 
bij zich geroepen en gezegd, ,,Willem, geef je 
moeder een zoen , en ik laat je deze Bijbelwoor
den na ,, Ziet, Hij komt met de wolken · en alle 
cog zal Hem zien". ' 

Nadat U die woorden aanhaalde, scheen het 
me toe, alsof moeder opstond en die kaarten 
we) weg wilde kijken. Dietekst heeftmij achter
volgd. lk drank telkens en telkens maar weer, 
maar voortdurend hoorde ik ,,leder oog zal 
Hem zien". Eindelijk ging ik naar Californie 
om goud te zoeken . Zoodra ik daar aanlandde, 
bleef ik, aangezien ik niets te doen had, staan 
luisteren naar iemand die zong; later vormden 
de zangers een optocht, en ik volgde ze naar 
een zaa!. 

Toen de jongeman opstond om te spreken, 
gaf hij dezen tekst u it: ,,Ziet, Hij komt met de 
wolken ; en alle oog zal Hem zien.'' 'r Was 
meer clan ik hebben kon. Dien avond boog ik 
m'n knieen in onderwerping, zag J ezus als mijn 
Heiland, en beleed Hem met mijn tong.'' 

Hij giog weer terug naar de goudvelden, maar 
dat eene gesprek was best loon voor den Kaart
legger. 

(Toronto Strijdkreet). 

.,NOG NIET". 

,,Gedenk aan uwen Schepper in de dagen 
uwer jongelingscbap," zei men eens tot een 
kleinen jongen. 

,,Nog niet," zei de jongen, die druk bezig 
was met bal en andere spelletjes ,.als ik ouder 
ben, zal ik daarover denken ." 

De kleine jongen werd een jonge man. ,,Ge
denk nu aan uwen Schepper," flulsterde zijn 
geweten hem toe. 

,, Nog nlet," zei de jonge man; ,, ik ben nu 
juist in den handel gekomen; als ik zie, 
dat het zaakje marcheert, zal ik er meer tijd 
voor hebben.'' 

Zijn za '< en bloeiden. 
,,Gedenk nu aan uwen Schepper," fluisterde 

bet geweten hem toe. 
,, Nog nlet," zel de zakenman; ,,nu moet ik 

aan mijn kinderen denken; als die eenmaal 
hun plaats in de Maatschapplj bereikt hebben, 
zal ik beter tijd kunnen vlnden om mijn gods
dienstlge verplichtingen na te komen". 

lomiddels werd hij oud en grijs. 
,,Gedenk nu aan uwen Sc hepper," zel n o g 

eens he t geweten. 
,, Nog niet," was weer zijn antwoord; ,,lk zal 

me nu spoedig ult de zaken terugtrekken en 
dan z.al lk al den tijd hebben om te lezen 
en te bidden.'' 

Spoedig daarna overleed hij onbekeerd. Htj 
stelde steeds ult wat hij jong had behooren 
te doen en daarom verloor hij zijn ziel. De 
twee kleine woordjes .. Nog niet," waren zijn 
ondergang . Laat ze niet de uwe zijn. 

hebben. Maar Hij werkt door middelen 
en tot die middelen behooren zeker onz~ 
krachten en vermogens, die Hij ons gaf. 
Daarom moeten wij doen wat onze hand 
vindt om te doen. Neen, Hij toovert 
geen oogst op het veld waar handen 
niet geploegd en gezaaict' hebben. Geen 
overwinning voor den lafaard, die laf
hartig den strijd ontloopt. Neen, Hij 
legt geen schat van kennis in het hoofd 
van den jongeling, die te lui is om zich 
te ontwikkele!1. Hij maakt het hart niet 
rein, waar met gewaakt en gebeden 
wordt. 

0 ja zeker, zoo de Heer het huis niet 
bouwt, tevergeefs bouwen de werklieden 
en zoo de Heer de stad niet bewaakt'. 
tevergeefs waken de wachters. Maar de 
H.eer bou wt niet het huis en bewaakt 
n1et d~ stad, als de arbeiders traag ter
neer z1tten en de wachters slapen. 

_Doe het goede : doe wat roeping en 
p~1cht vorderen, doe wat het geweten 
e1scht, doe wat .de Heer gebiedt, gebruik 
d~ krachten, die Hij u gaf, wend de 
mtddelen aan, die Hij in uw hand gesteld 
heeft, en sla dan vrij de oogen naar 
bov~n ~ Doe het goede ! 

Ott is een voorwaarde, ja, maar nog 
meer een vrucht van het oprechte Gods
vertrouwen. Want neemt gij tot Hem 
uw to.~vlucht, en geeft ge uzelf aan Hem 
dan ZtJt. ge o~k bereid om dien weg t~ 
gaanh dten H11 u aanwijst. Dan is het in 
uw art· U ·1 G · · " w wt , o od geschiedc 
m e!l m~t mij". ' 
t ~it ~ndertijk vertrouwen wordt lust 
o ~er en geboren. Daarom de handen 
~anG edn Pkloeg, het oog naar den Heme! 
m o s racht geda .. ' 
en moeten en an, wat w11 kunnen 
gij niet ver'moog;an Hem gewacht, wat 

Biddend gew ·kt d er , en werkend gebe-
den ·h· · · · Vertrouw op den Heer en 

oe et goede. 

Ensign 1'j. 'f'ir.helam·. 
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~ ~ 
VAN OVERAL. 

M EDEDEELINGEN. ~ ........ : : 
~~~:...-~ ~~~~~ Amsterdam. - Enorme Stichters-Eeuwfeest

Herdenking in 't Concertgebouw, werd geleid 
door Kommandant Vlas. De Minister-President, 
Jhr. Mr. de Geer, sprak de duizenden, die bij
eengekomen waren, toe. 

Bev ordering: 

y. . ..-;· ... ~~· . ....- ..... 1 ·· ... 

Van Kadet Luitenant tot Lultenant : 

Miad Amon. 

Aanstellingen: 

Adjudante K. Whur naar Salatiga Kinderhuis 
(in bevel). 

Ensigne E. Stapleton naar Semarang 
Meisjeshuis (in bevel). 

Bandoeng, Augustus 1929. 

W. PALSTRA. 

Kommandant. 

I 
* 

Berlijn. - Eeuwfcestviering voor vijfbonderd 
arme ouden van dagen, tusschen de zestig en 
negentig jaar. He.t Stafmuziekkorps gaf een 
mooi programma voor de oudjes. De Burge
meester en zijn echtgenoote k wamen het Leger 
danken voor betgeen het deed voor de stad. 

INTERNATIONALE BEVORDERINGEN EN 
AANSTELLINGEN. 

ZENDINGSPOST OP CELEBES. 
~~~~ ~~~~ ~· .. .. .. . . ...... -~ 

Chinees bekeerd. - ,, Nooit zal ik meer kla
gen over mijn blindheid," zei een Chinees, 
die bekeerd was geworden in onze School 
voor blinden in West·lndie (Westelijk Terri
torie). ,,lk was lichameLjk en geestelijk blind; 
geen Jezus in mijn !even, mijn )even was leeg 
en vreugdeloos; nu heh ik een wonderbaar 
gevoel in mijn hart. Mijn duistere oogen wor
den nu verlicht door bet licht, dat schijnt van 
bet kruis van Jeius." Deze man, wiens ouders 
nog in China )even in bet donker heidendom 
prijst God voor het internationaal Leger de~ 
Heils, dat het middel mocht zijn tot zijn 
verlossing. 

Gedurende de laatste maanden hebben enkele 
belangrijke veranderingen plaats gevonden. Wij 
laten hier de namen en benoemingen van een 
.aantal der meest bekende OfHcieren volgen. 

BENOEMD TOT DE ORDE VAN DEN 
STICHTER (TWEEDE KLAS): 

KOLONEL GEORGE SOUTER, voor 
buitengewoon toegewijden dtenst in verband met 
<le opening en vestiglng van het Legerwerk in 
West-Afrika. 

r, Bevorderd op het lnternationaal 

: Hoofdkwartier : 

Lt. Kommandant J. UNSWORTH tot Kom
mandant en tot Lt. Kommandants de Kolonels 
A. G. CUNNtNGHAM en D. CUTHBERT. 
In Canada Oost werd tot Kommandant be
vorderd: Lt. Kommandant W. MAXWELL; 
in Canada West; Lt. Kommandant Ch. RICH. 
Kolonel NARAYANA MUTHlAH, de Leider 
van het Leger des Heils in Ma :lras en T elu
.gu, werd bevorderd tot den rang van Lt. Kom
mandant. In Amerika werden Kommandant 1 

Lt. Kommandant R. E. HOLZ (Oost), Lt. 
Kommandant J. MC MILLAN, (Centraal) en 
Lt. Kommandant W. A. MC lNTYRE. 

Wij ontvingen verder bericht, dat Komman
da!lt Turner. Kommandant voor Zuid-Amerika 
(Oostelijk-Territorie) is aangesteld tot hoofd 
van het limigratle-Departement te Londen. 

Na met veel succes gedurende ongeveer drie 
;aren het bevel over het Nieuw-Zeeland Terri
orie te hebben gevoerd, hebben Kommandan 

-e~ .M.t-:rrouw Hay orders ontvangen om afscheid 
-te nemen. 

Het zal onzen lezers interesseeren, dat Kom
maodant en Mevrouw Cunningham. vroegere 
Leiders van het Leper hier te lande, zijn aan
.gesteld voor Nieuw-Zeeland. 

De posltle van loternationaal Secretaris voor 
Europa, welke werd bekleed door Kornman· 
dant Cunningham, wordt ingenomen door 
Kommandant Mitchell, wiens bevel over Zweden 
;s overgedragen aan Kommandant Rich. J:?e~e 
laatste heeft met Mevrouw Rich zoo 1u1st 
Canada West verlaten, waar zlj worden op
gevolgd door Kommaodant en Mevrouw Hog· 
.gard. 

Ook in Czecho-Slovaklje en Duitschland ont-
vingen de Leiders vaarwelorders, n.l. Lt. Kom
mandant Friedrich, die sedert 1926 het bevel 
voerde over Czecho-Slovakije, Hoogarije en 
Oostenrljk, en Kolonel Mary Booth, die de 
taatste vier jaren Leidster was van het Leger 
in Duitschland. 

Tot Kommandant van Weat-Afrika is aan· 
.gesteld Brigadier Grimes. 

Lt. Kommandant D. Cuthbert is tot Direc· 
teur van de Leger des Hells Levensverzeke
Tings-Maatschappij benoemd als opvolger van 
wijlen Kommandant Haines. Lt. K~m.mandant 
A.G. Cunningham zal behalve zijn hutd1ge werk
zaamheden ook het overzlcht hebben over bet 
Publicatle-Departement. Kommandant Th. Kit· 
cblng, die jarenlang Redacteur·in-Bevel ~as 
te Londen. is thans van deze verantwoordeh1k· 
heid ontheven, doch zal het overzicht over het 
Vertaal-Bureau op zicb nemen bij zijn taak als 
boofd van bet Literatuur-Departement. Kolonel 
O. Govaars, die reeds sinds jaren belast is met 
genoemd Bureau, zal den Kommandant blijven 
ter zijde staan. 

KOMMANDANTEEVABOOTK 
De Leldster van de Heilstroepen in de Ver· 

-eenigde Staten, die reeds eenige maanden veel 
pljn en ongcmak heeft moeten lijden ter o~rza~e 
van een ernstig auto-ongeluk, is near wtJ ve • 
nemen langzaam maar zeker herstellende. In 
de na~ste toekomst boopt de Kommendante een 

·· d n het bez:oek aan Japan te brengen, waar ztJ a 
Jaarlijksch Congres zal Jelden. · 

<~ <> <> 0 <> <> <> <> <> <> 4>' 
Jk geloof, dat de Hellige Schrift, de Bijbel 

door God Zelf is ingegeven en dat zij ons leert 
nlet allcen, dat om in Gods gunst en welbeha· 
gen te blijven, wij moeten voortgaan met vol· 
harden in het geloof en de gehoorzaamheid aan 
Christus, maar tevens dat het mogelijk is, dat 
zelfs diegenen, die waarlijk bekeerd zijn geweest, 
wederom afvallen en daardoor voor eeuwig 
verloren gaan. 

~ <> <> <> <> <> <> <> <> <> <3>-

~ ~ 
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VIOOLTJES EN DJEROEKS . 
DOOR SUSIE BARKER. 

Wij zaten bij elkaar, 'n tenger, vermoeid 
moedertje en ikzelf. Moeder was ze van zes 
kinderen, en nu had ze al wekenlang een daar
van moeten zien woratelen met 'n wreede ziekte. 
Eigenlijk had ze nu zelf eens noodig wat ,,be· 
moederd" te worden ; toch zat ze maar door 
en waakte bij haar lieveliog. 

Het W oord van God lag in mijn han-:l, een 
mandje met bloemen aan mijn voeten. lk ver
wachtte bijna evenveel hell van die bloemen 
als van de sinaasappels, die ik had meegebracht 
voor den kleinen patient, maar op zulk een 
ultbarsting in tranen als er nu volgde, was ik 
niet voorbereid. Terwijl de droge lipjes en het 
mondje bevocbtigd werden met de heerlijke 
sinaasappelsap, hield het arme, afgetobde moe
dertje een bosje viooltjes in haar hand. 

,,U hebt het zeker geweten." fluisterde ze, 
terwijl ze de teere geuren der bloemekens op
snoof. Zonder verdere vragen te stellen, opende 
ik bet Levende Woord, en las hardop voor: 
,,Aanmerkt de lelien". E1g,naardig, dat daar 
juist mijn oog op mo est vallen. Liefelijke woor· 
den van den Meester. Onder het lezen kregen 
de wijdopengesperde, gejaagde oogen der vrouw 
een meer natuurlijke uitdrukking, en ik bad 
dat, nu er iemand was om te waken, deze ar
me vermoeide den zoeten balsem van een ver
kwikkenden slaap mocht vinden. lk hief dus 
zacbtjes een lied aan .de Heer Is mijn Herder, 
mij zal niets ontbreken". 

De kleine koortsige glimlachte, sloot de oogen 
en weldra bemerkte ik aan de rustige ademba-

ling, dat hij sliep. De viooltjes, bepareld met 
Moeders tranen, vielen op den grond en uit 't 
diepst van mijn hart prees ik God, dat ook zij 
slapen kon. 

't Was een warme namiddag. Als de adem 
Gods streek een zacht briesje door 't open ream 
naar binnen. De moeder bewoog zich, en den 
zoeten violengeur inhalend, lispelde ze droome
rig ,,Moeder". Oat was dus de herinnering, 
die achter den uitroep van zooeven zat ! 

,,U bebt geslapen," zei ik. 
,,Ja, en o, ik hen toch zoo heerlijk opgeknapt." 
,,'t Is maar 'n uurtje geweest," hernam ik. 
,, En toch voel 1k me zooveel beter en op· 

geruimder," zei het kleine vrouwtje. Nogeens 
aan het bouquetje viooltjes ruikend, zei ze: 
,, Ze doen me denkeo aan den tuin thuis; -
ik bedoel bij mijn moeder." Toen zachtjes: ,,Ik 
wil ook net zoo goed worden als mijn moeder ,, 
was. 

Een vogel In een boom daar dicbtbij hief 
zijn zang aan; bet zieke jongetje verroerde zich 
even, en daarop knielde ik neer om deze arme, 
zondezieke ziel in 't gebed tot den Heer te 
breogen, de.n Heeler van alle droeve harten. 
Wat gaven nu al de jaren, die lagen tusschen 
die langvervlogen dagen en bet heden? De 
zorg van hear moeder - haar omzwervingen 
- baar eigen weg volgen ? Ten slotte waren 
Moeder:> gebeden toch verhoord geworden. En 
nu - brengt zij haar dagen door in den dienst 
van haar Koning. 

~~~~~~<@>~@><@><@><@>~~<@>~ 
~ - ~ 
~ NIET SLECHTS EEN DEEL. ~ 

~ Aan bet kruis hebt Gij voldaan, ~ 
~ Ook voor mijne schuld, o Heer ; A, 
~ 'k Leg uit wederliefd' en dank ~ 
A Nu mijn leven voor U neer. A 
~ In U w voetspoor wil ik gaan ~ 
.~ Onbekend, doch aan U w zij A 
~ Blijvend in Uw heff gen wil ~ 
~ Lief de spreidend, zooals Gij. ~ 

~ Al mijn tijd, bij dag en nacht, ~ 
V Al mijn liefde, al mijn kracht, ~ 
~ Gansch mijn wil, niet slechts een deel, ~ 
V Maar volkomen en geheel, ~ 
~ Zij bet U we, Heer ! ~ 

A W aar de wereld U versmaadt A, 
~ En U w woord niet heeft geacht, ~ 
A Mag ik roemen in U w heil, A, 
~ Buigen voor Uw liefd' en macht. ~ 
~ Ja, mijn Jezus, 'k heh U lief ~ 
V En aanbid U als Gods Zoon. ~ 
A Boven alles op deez' aard, ~ 
~ Zijt gij mij uitnemend schoon. ~ 

~ Dagen, jaren snellen heen ~ 
A En de tijd blijft nimmer staan. ~ 
~ Eenmaal is mijn kans voorbij ~ 
~ En mijn jeugd en kracht vergaan. ~ 
~ Nu, terwijl de dag nag licht, 
A Wil ik werken ijv'rig, trouw, A, 
~ Tot mijn taak bier is verricht ~ 
~ En 'k U w heerlijkheid aanschouw. ~ 

~<@>~~<@>~~~~~~~<@>~~(~ 

Denemarken. - Majoor Thykjaer,de T.J.L.S., 
had het voorrecht de eerste te zijn, die voor 
bet L. d. H. in Denemarken voor de radio 
sprak. Hij las een opstel voor, betwelk was 
geschr~ven door den Redacteur van de ,, Krigs· 
raabet , Brigadier Isaak. 

Engeland. - Zes honderd Kadetten, wier 
motto is : ,,0 ;eral tot alles bereid," werden 
onder enorme belangstelling uitgezonden in 
Londen. Na 17 jaren is dit waarschijnlijk 
de laatste uitzending welke in de Congreszaal 
te Clapton zal plaats vinden. 

Finland. - Ongeveer de laatste samenkom· 
sten, door thans wijlen Kommandant Bootb
Tucker geleid, waren de Finsche en Zweedsche 
Congresbijeenkomsten te Helsingfors. 

Gujerati. - Het Bombay avondblad nam 
met Paschen op verzoek van onzen Redacteur 
aldaar het geheele eerste boofdstuk van bet 
Evangelie van Johannes op. Andere bladen 
volgden dit mooie voorbeeld. 

Haagsch Muziekkorps. - Het Muziekkorps 
van Den Haag I heeft een bezoek gebracht 
aan Londen, en daar verschillende uitvoeringen 
gegeven zeer tot voldoening der Londene1s. 

Kristallen Paleis. - Meer dan 35.000 menschen 
betaal~en entree voor de kolossale V1ering van· 
het Sttchters-Eeuwfeest op de terreinen van 
?et ~ristallen Paleis nabij Londen (op 6 Juli 
J· I.). s Moroens werd een Plechtige Dank· 
stond door Generaal Higgins geleid voor het Le
ven en Werk van William Booth, welke diep 
roerend was. De Generaal bracht in een teedere 
welbewoorde rede hulde aan de nagedach~ 
tenis van den Stichter. De Marsch, die Iangs 
den Generaal en Mevrouw Hicgins en den Chef 
van den Staf en Mevrouw Mapp defileerde, 
v;as van record lengte. De geestdrift en toe
genegenheid met welke men onze Leiders be
groette gedurende den ganschen dag waren op
vallend • 

Het slot van den dag was een geweldig groot 
Muziekfeest, dat wellicht in de geschiedenis van 
h:t paleis zijn weerga niet vindt. Van bevoegde 
z11de deelt men mede nog nimmer zulk een 
menschenmassa te hebben gezien in bet centraal 
transsept en de aangrenzende ruimen van bet 
gebouw. Het aantal aanwezlgen op dit Feest 
wordt geschat op een 27,000, terwijl het Orkest 
bestond uit meer dan 5.000 Muzikanten en 
Zangbrigadeleden. Het voortreffelijke Halleluja 
Koor" van Handel, dat werd gespeeld door de 
vereenigde Muziekkorpsen, was een ervaring 
om nimmer te vergeten. 

Londeo. - Zondags na den dag van het 
Kristallen Paleis hield de Generaal een confe
rentie met 500 Britsche Kapelmeesters. Geen 
woorden kun';len beschrijven, welk een zegen
rijke dag dit is geweest. 

Pcins George van Engeland. - De opening 
van de nieuwe Internationale Kweekschool 
te Denmark Hill, welke op 8 Juli j. I. plaats 
vond, werd geleid door den jongsten zoon van 
d~n Koning van Engeland, en was in alle op
z1chten een waardig monument voor onze 
onvergetelijken Stichter. n 

NA DEN STORM. 

Op zekeren mo~gen ontwaakten twee broers 
en zei ~e een tegen den ander, dat bet 's nachts 
geweerhcbt en geonweerd had • 

.. W aarom heh je me dan niet wakker ge
maakt ?" vroeg de ander boos ; ,,je weet toch 
wel, dat ik nlet kan slapen als 't stormt !" 

HOE STAAT GIJ ER 
VOOR1 

Aan het einde der wereld 
zal een algemeen oor deel 
plaats vinden over alle men
schen ; dan zullen de recht
vaardigen erkend, gerecbt
vaardigd en heloond worden 
en de hoo.zen zullen ontdekt, 
veroordeeld en gestraft wor ... 
den. 

Hoe staat gij er voor 1 
~~ 
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NABERICHTEN OVER DEN MOEDERSDAG. 

Weltevreden. (A.djudant Rollfs) - Week van 
bijz.>nderheden. 3 Augustus leidden de Komman
dants een groote samenkomst voor de zaal 
op Pantjoran (Chinee~ch Korps), daarna 
een tweede binnenshuis. Den volgenden dag 
bezochten de Kommandants, weer vergezeld 
van Brigadier en Mevrouw Palstra bet 
Korps Weltevreden. In de morgenmeeling 
zongen de kinderen van de Compagniesamen
komst e<'n lief welkomstversje en bood een 
klein mP1sje Me 1rouw Kommandant t'alstra 
bloemen aan. Door de echrgenoote van onzen 
D O. werd een moo1e solo gezongen, terwijl 
onze harten zeer gezegend werden door de 
woorden van den Kommandant en Mevrouw 
Palstra. W1j danken God voor drie zielen, die 
vloden aan 's Kruises voet. De opeoluchtsamen
komst en de bijzondere b1jeenkomst des avonds 
in •• Kunstkring" brachten ook rijken zegen. 

Woensdag daarop verliep de J. L. Oemon
strat1e in den 01erentuin onder de bekwame 
lei::ling van den D. 0. uitstekend. Groote be
langsrelling en hartelijk applaus getuigden wel 
van iagenomenheid met de verschilleode keurig 
u!tgevoerde oefeningen en voordrachteo. Deze 
avond was een goed bewijs van !even en groei 
in ons J. L. Korps. Tot slot badden wij op 
11 A.uaustus een heerlijken Moedersdag. Enkele 
kinderen kwamen tot den Heer. Heilssoldaat. 

Soerabaia I. (A.djudante Buijsman) - De 
Moedersdag was eeo f1jne dag ooder leiding 
van S ·afkaoiteioe Neddermeyer : negeo kinderen 
en een volwassen persooo kwamen tot jezus. 
De opkomst in iedere meeting was mooi. N. B. 

Bandoeng I. (Ensigne Cardinaal) - Een 
rijken zegeo droeg ieder mee ult de Moeders
dagmeetings. al hi er geleid door Brigadier en 
Mevrouw Palstra. 's Morgens werden in de 
Compagnie-">ijeenkomst witte bloemen en de 
Moedersda\:jkaartjes uitgedeeld aan de kinderen 
om aan Moe-der te geven. Mevrouw Kom
man-:lant Palstra, die met den Kommandaot 
eveoeens dee! nam aan de Heiligingsmeeting, 
sprak ons over haar Moeder, nadat ook reeds 
door eokele der jongere Officieren een woord 
was gewijd aan hetgeen Moeder voor hen was 
geweest. 

De J. L. Zangcompagnie zong op een lief wijsje 
bet oude lied: .. Welk een Vriend is ooze Jezus!" 
De D 0 b~ba 'ldelde een ~eer passend onderwerp. 
's A.vonds opqewekte Verlossingsmeeting, waar
in ook de Zangbrigade een lied zong. De 
Bijbelbespreking was vol van treffende toepas
sing en alien waren bet er over eensdezen dag 
een grooten zegen voor eigen ziel te hebben 
ontvangen. P.M. L. 

JY:alang. (Ensigns Lorier) - Een der bijzon
derbeden van den Moedersdag was bet bezoek 
der Officieren aan bet Ziekenhuis, waar de zieke 
Militairen werden bezocbt. De Moedersdag
kaartjes werden \:jaarne in ontvangst genomen 
om aan .. Moeder" te zenden. ML. 

D~~"'~~~NNN~~NNNNN~NN~~NNNNN~ND z . z 
~ ittnberltjk ~cloof. ~ 
z ' z een mtisje stonb spdenb aan l!Jabers knit z z ~n startnb in 't buur boor ?itlJ bttnt z z Zti ?t: ,,l!Jabtr, als 't bout nu berbranb is, ~ie, z z W!laar gaat fJtt ban later been ?" z 
~ ,,Jlllijn itfJat," ?ti be l!Jaber. - en 't straalbe in ?ijn oog .- ~ 
"- .. ~tt f)out, bat btteert nitt, maar sterft ; -. 
~ jJBe ascb slecf)ts bltjft ober, be rest sttjgt omfJoog, ~ 
Z ~aar bd buur nid bertetrt, nocb bebetft. Z 
~ Zoo ~tnkt ook ons licbaam ttnmaal in 't graf, ~ 
"- :§lllaar fJtt ltben en bt lfdb' keeren weer G. 

~ ~ot hen ;!)eer, 1.lBte ?e btiben ons eenmaul gaf: ~ 
Z llidb' tn leben. ~ij sterben nitt meet l" Z 
Z jJBcn bolgenben bag, in bet stil morgenuur Z 
Z lmtas be kltine ten poosje allecn. Z 
' 2ij b:Jierp toen een stukje papier in btt buur ~ 
"' ~n be rook steeg ten bemd been. ~ 

' z Z ,,jJBaar fJeb ik een kus op gebaan," ?ti bie scbat ; Z 
Z ,,jJBie is boor bcn Ueben ;!}ttr, z 
Z ~ant tk binb ;!)em ?OO lid, baarom stuur ik ;!)em baC' - z 
~ J}ecn, be lidbc bergaat nimmermecr. ~ 

( . ,,Jf nspireb". z 
~~~"-'NNN~NNN~"-l~NN~NIJ'-'.INNNNNN"-'NNN& 

Gehoord en gezien. 

Een roerend moment was het voor een onzer 
lieve Off1ciersvrouwen, toen vroeg op den 
Moedersdagmorgen een meiske uit een ooze.: 
T < huizen met een bouquetje witte bloemen btJ 
haar kwam. Zij was niet in de gelegen· 
heid om lets aan baar eigeo moeder te ge
ven, maar voelde toch in haar hartje een 
innig verlangen om aan iemand liefde te 
betoonen. Met de bloempjes gaf zij ook een 
klein pakje, en toen MPvrou.w dit ootrolde, 
bleek het een aardigheidje te bevatten voor 
baar beide kleioe jongens ·met een lieven groet 
erb1j. 't Kind had natuurlijk al Jang tevoren er 
aan moeten werken maar welk een vreugde was 
het voor haar nu' iets aan ,.d'r broertjes" te 
mogen geven I Wie bet meest gezegend werd, 
de geefster of de ontvangster, kuanen we nlet 

zeggen, maar als deze dag onze jeugd belpt om 
het beste wat in bun is, naar voren te brengen 
is het waard den Moedersdag te houden. ' 

De Geschiedenis van twee Broers. 

Er waren twee jongens in het gezin van 
Taylor. De oudste zel, dat hii naam en faam 
zou verwerven voor de familie en streefde naar 
een plaats in het Parlement. 

De jongere besloot zl)n !even te wi den aan 
den dienst van Christus en vestigde zijn blik
ken op China en zijn plicht. Hudson Taylor 
stierf als zendeling, bemind en bekend in alle 
werelddeelen. 

.. Maar toen ik in de Eocyclopaedie zocht 
naar wat de andere zoon had gedaan, vond 
ik deze woorden i .,broer van Hudson Taylor". 
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WAAR KRIJGT HET LEGER DES HEILS 
ZIJN SOLDATEN VANDAAN 1 

Het antwoord is nogal duidelijk: 
,,Overal vandaan" aangezien het Leger ver

te~t!nwoordigers telt uit alle klassen, van de 
artstocratie tot de allernederigste achterbuurts
bewoners. 

De statistieken geven even wel enkele zeer 
duidelijke indeelingen aan: 

1. Uit de rangen der g rootstezondaren. Tai 
van ex-dronkaards, dobbelaars, vechters god
loochenaars en straatzwervers worden g~durig, 
?e gehede wereld over, bekeerd en tot Soldaat 
1ngeschreven. 

2. Uit de ongodsdienstigen. Velen die of
schoon uiterlijk geen zondaren, toch d~n gods
dtens.t totaal hadden bu1tengesloten, zijn tot 
kennu der waarheid gel10men door middel van 
bet Leger .. en zijn Soldaat geworden. Daar zit 
vroeger b11 geen ander godsdienstig genootschap 
behoorden. s.l 1uten ze zich als vaozelf aao' btj 
die orgamsatie, welke het middel was tot hun 
bekeering. 

3". Uit de ernsbge volgelingen van Christus. 
die In het Leger de gesch1ktste methode vinden 
om. de Boodschap van Verlossing te verspreiden. 
Z11 worden nooit gedrongen zich bij het Leger 
aan te sluiten, zonder zelf eerst den wensch 
daartoe te bebben uitgesproken. 

4. Uit de rangen van jonge menschen, die 
thuls geen godsd1enstige opvoeding hebben ge
noten. De beslistheid van ooze boodschap trekt 
hen aan en de werkzaamheden in onze organi
satie- geven gelegenheid om uiting te geven 
aan hun pas ontwaakte geestelijke verlangens. 

5. Uit de kinderen, die tot de Jongelieden
korpsen van het Leger bebooren. Vele van 
dezen wordcn, na de ooodzakelijke verandering' 
des harten te hebben ondervooden, op vijftien
of zestienjarigen leeftijd ingezegend tot Soldaat. 

Niemaod wordt overgehaald Heilssoldaat te 
warden, tenzij h1j of zij gevoelt. dat het de wil 
van God is. Zooals Mevrouw Booth onlangs. 
heeft verklaard: Een Hetlssoldaat is iemand, 
die uit persoonlijke overtulging onmogelijk iets. 
anders zou kunnen zijn. 

~~ 
3lk gtloof, bat b:Jij uit ge= t 

nabt ?alig b:Jorben, boor fJtt ge= 
loot in on?tn ~eer 3f e~us <tCbris= 
tus en bat l)ij, bie gcreb is, 
baarban be gttuigenis in ;icb 
l)edt. 3Jk be;it bit gttuigenis. 
jJBank ~ob! 

~~: 

leder leven heeft z'n misstappen. Jonge be
keerlingen zijn dikwijls erg teleurgesteld door 
hun fouten. Uit iedere fout be hoort men echter 
iets te leeren voor de toekomst. 

JONG INDIE - NU - IS HET ' • uw TIJD 
IHleerlijk is 't te hooren over den begintijd van 't Leger. Met ingehouden 

adem kun je zitten luisteren naar die geschiedenissen van den Stichter, de 
Legermoeder en hun dapperen. Hoe hij het Evangelie predikte aan de armen. 
hoe zij groote campagnes hield, duizenden avond aan avond aan haar lippen 
bingen en honderden bekeerd werden; en van de wonderbare dingen, die men 
in den eersten tijd deed, hoe het Leger tegenkanting had te trotseeren zoowel 
van godsdienstigen als van goddeloozen, en toch vooruitging. 

Maar nu? - Wat doen we nu ? 
Is onze God nog Dezelfde ? Werkt hij nu niet door Zijn dienstknechten 

en dienstmaagden ? Doet Hij nu nog wonderen ? 
JA ! 

onomstootelijk is het waar, dat God leeft, dat er menschen bekeerd worden, 
dat in hun leven uitkomt welk een werk Hij in hun harten heeft tot stand 
gebracht. En ik wil U niet gaan vertellen van andere landen, maar van 

HIER IN IND IE; 
niet wat er tien, twintig of dertig jaren geleden is gebeurd, maar wat nu onze 
eigen Officieren meemaken. 

* • • 
Zoekend naar licht. 
In een onzer Hospitalen zijn twee Joden; de een komt uit Bagdad en spreekt 

alleen Arabisch en Hebreeuwsch. Nu had de Officier-Verpleegster van een 
predikant een Hebreeuwschen Bijbel gekregen, welken _ze ~?n dezen patient 
gaf. Ze schreef: ,,Je had eens moeten zien, hoe gelukktg h11 ermee wa.s, en 
met welk een verlangen hij erin leest. De jongere lsraeliet is afkomsttg uit 
Aden, en spreekt Engelsch en Arabisch. Toen we op een Zonda~ gingen. spelen 
en zingen, en ook hen hadden uitgenoodigd deel te nemen. gaf 1k den JOngste 
de liederen in 't Engelsch. Hij las ze met groote aandacht en vroeg daarna 

,,Had U wel eens eerde: van Jezus gehoord, v66r U in 't Leger kwam ?'"' 
,.Neen, alleen herinner ik mij, dat een onderwijzeres op onze school ons heeft 

verteld, dat de Christenen gelooven in Jezus " 
.,Maar U was toch een Mohammedaan. Voldeed U dat clan niet ?" 
.,Wij baden en lazen den Koran, maar wij wisten niet wat wij zeiden, en 

ooze voorgangers van den messigit verstonden het zelf ook niet. T oen ik in 
't Leger kwam, en den Luitenant hoorde spreken, was mij alles heel duidelijk 
lk hen niet direct · 

BEKEERD 
geworden, maar na drie maanden kon ik niet langer weerstand bieden, en 
heh ik Christut> aangenomen." 

.,En hebt U nu werkelijk voldoening ?" 
,,Ja, vanaf bet oogenblik, dat ik neerknielde aan de zondaarsbank kwam 

er licht in mijn ziel, en wist ik, dat God mijn zonden had vergeven,"' 
* 

Licht verdrij{t het duister. • • 
Een kleine jo~~en was. be~eerd geworden gedurende den Eeuwfeest-Veldtocht. 
T oen de Offtc1eren b1j ZlJn ouders naar hem informeerden · y d . ] 

'k k . d t h.. d d . D • ze1 a er. " a. 
ll"k anl.zthen, az lJ veranh.~r lS. e kinderen hebben alien hun dee} in de huise-
1) e p 1c ten. oo moet lJ zorgen voor ijswater V roege h·· ] "d h 

k d · h f h · r nam lJ a tlJ et ou ste water voor z1c , nu gee t ij 't aan een ander." 
* 

Ben helder lichtje in Midden-Java . ... • 
,.Zij is nog maar een Jong SoldaatJ·e" schreef Kapi·tene M · · 
1 S ld b 

, ., ,,maar ze 1s men19 
vo wassen o aat tot een voor eeld. Ze is goed bekeerd. Als baboe ont-
vangt ze ~ehalve haar voedse~ en kleeren, maar een paar centen per dag om 
wat ~xtra s te koopen. V ~~ d1t be~rag geeft ze twee of vier centen op de Com
pagme-Samenkomst, en alttid een klemigheid in de kollekte in iedere bijeenkomst. 

Toen we onlangs de Zelfverloocheningsweek vierden, ontzei ze zich het boek nog wat te mogen houden ....... " 
•*• ..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__..!..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. nag meer, en kon zoodoende even

als de anderen haar enveloppe 0 
de tafel neerleggen. Toen bet 

9
:._ 

opend werd, bleek het een kwartje 
te. bevatten. ledere cent beteekende 
mk.1n~er htet eten, toch was ze geluk-

Het licht gaat op. 

Laatst wandelden we na de avond-
nkomst in bet Maleische Korps 

same • kl · 
h . We waren met n em naar ms. 

clubje, dat denzelfden kant op. woon-
de. In 'n gesprek met een der 1onger~ 
Soedara's vroeg ik hem, hoe h1J 

. 1··k bekeerd was geworden. 
e1gen IJ ·k h 
Vol spanning wachtte 1 et ant-
woord af. 

Het was de gedachte, dat Jezus 
.. h t k uis was voor mijn zonden aan e r 

gestorven. 
,, 

HET "WILLIAM BOOTH" OOGLIJDERS HOSPITAAL TE SEMARANG. 

1g 10 e geven. 
Ook is ze een trouw S K· _ 

k t t . . d . ver oops er ie. ie ere maand t . de k wee ze m 
n s:~dpkong, Waar Ze Werkt, vijf. 

tien rtJ reten te plaatsen." 
* 

'Gr.ail a~ onus dari tri 't d~is;er hetdre uchtJes ziJn, 
1 m w klein hoekje, en ik in 't mijn.'~ 

Poe ... Mo-Li .. 
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