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53. WIE heeft onze prediking geloofd? 
en aan wien is de arm des Heeren 
geopenbaard ? 

2 . Want Hij is als een rijsje voor 
Z ijn a angezicht opgeschoten, en als 
een wortel uit eene dorre aarde; Hij 
had geene gedaante noch heerlijkheid; l 

als wij Hem aanzagen, zoo was er 
geene gestalte, dat wij Hem zouden 
begeerd hebben. 

3. Hij was veracht, en de onwaar
digste onder de menschen, een man 
van smarten, en verzocht in krankheid, 
en een iegelijk was als verbergende 
het aangezicht voor Hem ; Hij was 
veracht, en wij hebben Hem niet geacht. 

4. Waarlijk, Hij heeft ooze krank
heden op Zich genomen, en onze 
smarten heeft Hij gedragen ; doch wij 
acbtteo Hem, dat Hij geplaagd, van 
God geslagen en verdrukt was. 

5. Maar Hij is om onze overtre
dingen verwond ; om onze oogerecb
tig hedeo is Hij verbrijzeld; de straf, 
die ons den vrede aanbrengt, was op 

, Hem. en door Zijne striemen is ons 
g enezing geworden. 

6. Wij dwaalden allen als schapen; wij 
keerden ons een iegelijk naar zijnen 
weg ; doch de Heere heeft ons aller ' 
ongerechtigheid op Hem doen aan
loopen. 

7. Als dezelve geeischt werd, toen 
werd Hij verdrukt, doch Hij deed 
Zij oen mond niet open ; als een lam 
werd Hij ter slachting geleid, en als 
een schaap, dat stom is voor het aan-

Woorden door Ensigne N. Claeijs- van Lith. 

\\Z vooR u 

Con ~atuott~ .. Afet.' J == 63 

-~ jl~ DIJ 

1 APRIL 1930. 

_Iii_ -,,,- -WATDOETG 
I] 

Man van Smarten 

I 
I 

~ 

PR l .JS![l O ~CENT . 

II 

gezicbt zijner scheerders, alszoo deed 
Hij Zijnen mood niet open. 

8. Hij is uit den angst en uit het 
gericht weggenomen, en wie 'zal Zij
nen leeftijd uitspreken ? want Hij is 
afgesneden uit het land der Ieveoden: 
om de overtreding Mijns volks is de 
plage op Hem geweest. 

9. En men heeft Zijn graf bij de 
goddeloozen gesteld, en Hij is bij de 
rijken in Zijneo dood geweest; omdat 
Hij geen onrecht gedaan heeft, ooch 
bedrog in Zijnen mond geweest is. 

10. Doch bet behaagde den H eere 
Hem te verbrijzeleo : Hij heeft Hem 
krank gemaakt ; als Zijne ziel Zich 
tot een schuldoffer gesteld zal hebben, 
zoo zal Hij zaad zien; Hij zal de dagen 
verlengen, en bet welbehagen des 
Heeren zal door Zijne hand gelukkig
lijk voortgaan. 

11. Om den arbeid Zijoer· ziel zal 
Hij het zien, en verzadigd warden ; 
door Zijne kennis zal Mijn knecht, de 
Rechtvaardige, velen rechtvaardig ma
ken; want Hij zal hunne ongerechtig
heden dragen. 

12. Daarom zal Ik Hem eeo deel 
geven van velen, en Hij zal de mach
tigen als een' roof deelen; omdat Hij 
Zijne ziel uitgestort heeft in den :dood, 
en tmet de overtreders is gesteld geweest, 
en Hij veler zonden 'gedragen heeft, 
en voor de overtreders gebeden heeft. 

Uit bet boek van den Prof eet Jesaja. 
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Man van Smarten! Kan het zijn -
Droegt voo1 mij ook Oij zooveel pijn? 

Werd Gij voor mij verguisd; 
Om mijne schuld gekruist? 

Jezus, mijn Jezus, leedt Oij voor mlj? 

EDWARD J. HIGGINS, Generaal. 

lnternatlonaal Hoofdkwartler: 101 Queen Victoria St. Londen E. C. 

Man van Smarten! Telkens weer 
Buig ik voor dit wonder mij neer. 

Schoon nimmer nog verstaan, 
Neem 'k onbegrepen aan, 

Dat door Uw striemen mij vree gewerd? 

WILLIAM BOOTH, Stichter. 

Man van Smarten! Ja, ik weet, 
Dat Gij voor mij aan 't kruishout leedt. 

0, dat ik daag'lijks meer 
Mij leer verliezen, Heer, 

In Uwe liefde, zoo eind'loos teer. 

W. PALSTRA, Kommandant. 

Territoriaal Hoofdkwartler voor Ned.·Oost-lndie: Java$traat 16, Bandoeng. 
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H et onderwerp brengt m1j vele hennne.nngeo, 
tnJd. en - pnJS God - ook overwio· 

mngen ID gedachtc. 
Ten eerte w;. s ik als b by opgedragen aan 

God, met het ernstig verlangen eener moeder, 
dat, zoo God m11 in de toekomst nep om voor 
Hem tc arbe1dcn, ik de Ziine zou z1jn. 1 iedcr 
opztcht teruggcgeven aan God 

Deze belofte werd gehouden en kwam ID ver
vulling. 

Op achtiangen leehiJd bekeerd, verloor 1k 
mmmer het bewustzi1n van Gods licfde en te
genwoordigheid met miJ, hoewcl ik als een Jong 
Soldaat, en later als ecn groot oldaat en Korps
kadet memgmaal onvoldaan wa over m11n 'lior
denngen, en verscheidene malen mtkwam aan 
de zondaarsbank om kracht en overw1Dn1Dg te 
vragen van God. > a de Korp kadettenlessen 
te hebben vole1Dd1gd. recs de vraag van het 
Kandidaatschap op. en op dit tijdstip was ik er 
ten voile van overtuigd. dat God verlangde. 
dat i.k Off1cier zou worden en Hem als zoo
danig d1enen 

Enkele maanden h1cld 1k d1t gevocl gehelm. 
totdat op de ecn of anderc rnamcr m110 naam 
met d1en 'Ii an anderen, we rd gezonden naar het 

1V1S1e-Hoofdkwart1er. als in aanmerking komen
de 'lioor Kand1daatschap. 

Toen kwam er een bnef en daarmede de 
beproeving 

a dne dagen vulde ik het formuher ID, en 
droeg het eemgen tlJd mee naar 1ederc meeting. 
doch keerde altiJd weer terug met den bnef in 
Illl)n zak 

Ten laatste kwam ik tot het be luit, dat ik 
IlllJn tehulS met kon verlaten en alles. \Vat het 

STEENLEGOING 
NIEUWB KWEEKSCHOOL. 
,, Wat zijn U deze steenen ?" 

Hoopen steenen, zand lood en, of palen. of 
koebe aan t werk 7 Waar k dmen wij toch 
n r ki1ken op d1en twaalfden morgen va d 

nd Maart 1910 7 

t Was zeker tets belangn1ks, anders zouden 
a die Off1c1eren van Bandoc-ng en ook enkelen 
der k.K r hun arbe1d met 'lierlaten hebben 

Op t 01t cr. teeken z1J ondcr uheden' , ze1 
n de kmdere Israels, toen hi1 zc beval. 

op e nemen u1t de Jordaan en deze 
n gedenktceken op tc nchten Ecn tecken, 

God cen wcg door de nv1er. een toegaog 
ot cen meuw arbe1dsvcld had gcbaand 

W11 kwamen b11een met alleen om Komman 
dant Palstra een gewonen steen te z1en ncer 
leggen maar .opdat het een teeken' zou z1 n 
'lian Gods voorz1ening ID de behoefte aan een 
meuwe profetenschool' 

Hct as dan ook zeer gepast. tocn Lt Ko-
lonel Rawte den klemen, mtlemcn d1enst op het 
erre1n deed aanvangen met h t hed .. Komt. 

heffen WIJ ons loflied aan • 'adat de D1v1s1e
Off1cier gebcden had. las de Kommand, nt bo
ven eno mdc aanhalmg uit de Hc1hge chrift, 
waarna h1j cnkcle beknopte mededeclmgen deed 
over den bouw der Kweekschool en een woord 
van waardeer1Dg bracht aan de arch1tecten Bnnk
man en Voorho ve en den aannemer "an Oosten. 

Vervol11ens gmg de Kommandant over tot de 
teenlegg1Dg. wclke gesch1edde m naam van het 

Leg r d Hc1ls 
.. Deze steen. en d1t gebouw. zoo prak de 

Kommandant ... IS in de eerste plaats een bew11s 
van den zegen van God en ook m de tweede 
plaats van de sohdante1t van on Leger over 
de geheele wercld Toen op voor tel van onzen 
tegenwoord1gen Generaal ter gelegenhe1d v n 
den zeventtg ten ver1aardag van G ncraal Bram
well Booth, een fonds gesttcht werd voor hct 
opnchtcn van gebouwcn voor onzen arb 1d, 
werden mt de • oordehjkc landen van Europa 
'vele b11dragen gcschonken voor bet bouwen van 
een Kweckschool ID Nederland.o;ch Oost-Indie. 
Het sprcekt van een arbc1den, c..houder aan 
chouder. ccn ID-tact houdcn van de gelederen. 

ecn m t dkandcr opmarcheeren. met clkander 
den arbe1d onderncmen hetgeen van zulk groot 
bclang is. en zonder hetwclk er mi chi n nl~t 
vecl van hct werk terecht zou komen · · · Er 
was recd lang behoefte aan een c1gen gcbouw, 
dat meer m hct centrum dcr stad lag. en tevens 
me r aan het doe! beantwoorden zou. Than 
mogcn w11 ons gcluk,,e chen met d1t ultstekend 
gelegen terrelD . W 11 geloove.n m deze be
langri1ke gcbeurh1khe1d, den bouw der Kweek-
chool en Congre zaal. met alles. wat het mo 

gehik zal makcn om d1t wcrk naar b{'hoorcn tc 
vernchten een tecken te mogcn z1en, d t de 
Chri tus Gods ook in dcze met ons i . en de 
Hoek~tecn is van d1t complex 

W11 bidden, dat de zegen van den drieeemgen 
God b1erop rusten moge en hopen. dat er geen 
ongcvallen zullen z1jn. dat traks, als biJ de 
'\ioltoonng van het gcbouw de Bloed-en-Vuur
vlag w ppert va.naf d n top van het hull!· 
1edereen .. enang . 1edereen voldaan zal z11n 

Met ecn mnig gebed besloot Mevrouw 
Kommandant Palstra dezcn dlenst 

Cosmea. 

OVERWI NI G TE SEMAR NG. 

Zondag 9 Maart vie! emarang Korp het 
voorrccht tc beurt den Algemeen Secrctans den 
heelen dag met hen te hebben. 

Des morgens werd er een heerhjke heih~JIDQS
samenkomst door den Koloncl geleid. en des 
mlddags op de Aloon-aloon werd er met kracht 
aan honderden weer het aloude en steeds meu
we vcrhaal g bracht van bevnjdmg van de 
m cht d r zonde door de kracht van het bloed 
des Lam . s vonds hadden w1j een onver
geteh1ke samcnkomst. Mede tegenwoord1g waren 

d1udant en Mevro v Uijlmgs. die den volgen
den d g zouden doo 1zen om schccp te gaan 
naar cderland. De Adjudant prak over z11n 
p rsoonh1kc ervaring van de genade Gods. 
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IJN ROEPING TOT HET OFFICIERSCHAP. .. ~a r H11 le1dt zal ik \.olg n ', 1k k .1m e 
m11 ovcrgat a n Z1jn v.11. en m t d1 ovc.rgave 
kwam ook d{' zegen v n Vrcd en Volle Vcr
lossing. n l te1 volgde m11n aannam voor de 
Kwecks hool 

Jlrt l'olgende is een getuigenis Mn 
/He1•romv ll1ajoor lVoodward, naur acw
leiding van lzaar zilveren jubileum als 
Heilsofficier, hetwellz ZIJ ee11if?Cll itjd g e-

leden mocht 11iere11. 

To •n ik m11n mo d r '\irocg, of z11 m11 wddc 
laten gaan. zc1 ze : • Ja d t gcdceltc van m11 n 
belofte heb 1k noo1t erbroken, en , I God je 
hecft geroepcn , dan : 

volgen van Christus ten voile inhicld. In plaats 
dus, dat ik het voorloop1g aan'v rageformulier 
inzond. trachttc ik het op ccn accoordje te 
werpen met God. dat ik al mijn vriJCn tiJd zou 
besteden aan Korpsplichten enz .. wat ik ecrlijk 
zeggen kan, dat ik getrouw ben nagekomcn. 
maar d1t sterkte mijn overtuiging en het gcvocl 
van beschuldigmg in mijn hart slechts te meer. 

De He1liging samenkomstcn. welke ik eertiJds 
zoo liefhad. begon ik te vermijden. totdat m1jn 
ervaring bewolkt en donker werd . 

Een Zondagmorgen staat me nog heel dui
delijk voor den geest. toen God mij opnicuw 
zeer beshst vrocg om Hem te gehoorzamcn, en 
ik met wilde. De Officier vroeg de kameraden 
te gaan staan, die kondcn zmgen : .. Heer, 'k 
volg U na. waar Gij zult lciden". 0. hct gcvocl, 
dat z1ch van m1j meester maakte : om tc gaan 
staan was een leugcn. en ziendc. dat ik in vol 
uniform was. en enkele van de kinderen van 
m1jn Compagnie in de meeting waren. fluisterde 
de duivel : .. ze zullen denken . dat je niet bckcerd 

het 

zwaarst 

wegen' 

jaar hebbcn onzc Off1cicren 

volop wcrk gehad. lmmer 

de oood is zoo groot en 

het geroep om~hulp en b1j

stand, hetwclk ons bereikt· 

wordt "steeds dnngender . 

Mag ik U vragcn, even 

sul te staan b11 de ci1fers 

op het midden van dczc 

pagioa, welkc toch zoo:wcl

welsprckcnd :z11n. 

Hoogcr. 

hooger 

keer 

op 

keer 

Daarna sprak de Kolonel over licht, levcn en 
hefde, ons w11zende op het licht van Gods Ge t, 
dat ons onszelf doet z1en zooals w1j zijn. over 
het !even om ons heen bewezen door groei en 
vooruitgang. en ten slottc over de pc1llooze 
hefde van God, Die . ofschoon Hij ons zic-t zoo
als w1j z1jn, volkomen bereid is ullcn die in 
oprecht berouw tot Hem komen. te vcrgcven 
en te redden . Een grootc vreugd wa hct na 
afloop van dezc z1clvolle woorden v1jf makkcr 
naar voren te z1en komcn om ook genade 
bl1 God te v1Dden. En hct slot van dczc samen· 
komst was een loflicd aan onzen God oor de 
nike zegeningcn die H11 ons had gegeven. 

A. B. 

bent. en zullen je met mcer willen gelooven ". 
Daarom stond ik op en verhct de samcnkomst . 
maar vanaf dat oogenblik had ik gecn rust of 
duur meer. Mijn overgavc aan God werd tot 
stand gebracht door middel van een droom 

Ik droomde. dat 1k langs een straat ging , en 
dat daar ver ch1llcnd mcnschen op . traat lagen . 
tcrw1jl anderen tastend hun weg zochten , door 
zand verblind ; ovcral warcn menschen die om 
hulp nepen '. icmand had zand gcgooid. en zc 
konden onmogelijk hun oogen openen. en ik 
zei : . .Is er niemand om deze menschen te hcl
pen. kunnen wij er mets aan docn ?" En tocn 
kwam de stem van God zoo duidelijk en klaar. 
.. Necn. ze zijn alien zooals jij bent. liefhebbers 
van e1gcn tehuis en gemak licver dan dicgencn 
te helpen. die in donkerhc1d en droefhcid ver
kceren". 0. het gevoel van wrocging in m!Jn 
z1cl. en ik antwoordde; .. M<iar icmand moet toch 
gaan om ze te helpen" Het vis1oen en de stem 
blcvcn mij bij, totdat op cen Vrijdagavond in 
de Hciligingsmeet1Dg, terwijl de makkers zongen . 

V OLG HEM ." 

Op 2 Januan 1904 vorr ik met vier andcre 
Kadetten u1t de Dundee D1 1 1c a f naar Londcn, 
waar we op den v1erdcn aankwamcn, en dcel 
u1tmaakten van den cersten Cursu "an 500 
Na tien maandcn geleerd te hcbbcn hoc te 
tr11den en mijzclf te overwmncn en hoc z1clcn 

te winncn. werd tk 10 Novc~ber 1904. als 
Kadct-~uitenant aangesteld naar Walkdcn bij 
Kap1tcmc Davey, thans Mcvrouw Majoor Eurelle 
v,in Korea M1jn eerste D.0. wns Koloncl Beau
mont. Gedurendc d vijf n twmtig j.iren die 
volgden, z11n Gods bcloften gctrouw gewecst. en 
, ls er 001t {'en met in vcrvul11ng kwam. dan 
hceft dat gelcgcn aan ongcloof m11ncrzi1ds. 

Voor de w1jzc, w arop ,od mij gezcgend 
hceft, hc1dc in Engeland en naar 1k geloof ID 
Celeb~s, loof 1k Hem en ~1ecf 1k Hem :i1 de 'ccr. 
en mlJn toekomst is ID Z11n handcn. 

M. Woodward. 

z.v.A. 
L S 

\V ederom wordt mlJ het 

voorrccht gcg v n, ict. over 

hct wcrk van on Leger des 

Hcils m cdcrland ch-lndie 

te vertcllen m v rband met 

de j,mrl1jkschc Zclfvcrloo

chenmg -Aanvragc. v.elkc 

than weer op h. nden 1s. 

Ook in hct , fgcloop n 

SOLDA TEN·INZEGBNING IN 
BANDOENG I. 

Te Welt vrcd n, 

B, ndo ng, 

Mak,1 sar, Solo, oc

raba1a cnM I.mg zijn 

gezell1g 

Tehu1z n 

mgcr1 htc 

oor de 

M1ht 1ren van L,md· 

en Zc m cht, waar 

onz Jongcns a<1ngc· 

vcrpoozmg 

vmdcn. 

U1tbrc1dmg aan 

de ver:zorgmg d r 

jcugd w rd gc~1 ven 

door d op nmg'v n 

Ziekenbulzen. 
In hct Ziekcnhu1s 

In hct Ooglijdcrs l Io. pitaal 
tc Semarang 

In de hulpz1ckcnhu1zcn tc Tocrcn 
tc Pel,mtocngan 

Het werk in de Leprozeriiin. 

In Pcl,mtocngan 
In Pocl,1u S1 T1an;.mg 
In Kocndocr 
In Scmarocng 
Mel jes· en 

Tc Wdtcvrcdcn wcrdcn 
Te Sem<1r.1ng 
Tc Bando ng 

I 
Tc Medan 
Tc D;okja 
Tc ,1latiga 
~--~~~~~~~~~~~~~: 

P, sen ~o GHI .... 

'.. Oat was ec°: chte Lcgl'r de Hcils·meetmg!" 
Riik aan afw1 elmg : ccn grootv<.1dcr, c n 
vader. een moeder, cen zw,1gcr . praken voor 
de makkcrs die tot Sold , t wcrdcn m~iczcg nd 
of tot Jony Soldaat. Elhcn gmg gchcel op m 
de amcnkomst, en met het mm t de Leider, Lt. 
Koloncl Raw1c. die zclf .. twcc, and 1 n" h, d ID d 
.. zaak" daar z1jn oud tc zoon w rd ingezcg od 
tot Soldaat en z11n iong c tot Jong Soldaat I 
Ook Maioors Lebbmk waren bhj om hun 
jongsten zoon te z1cn mz g ncn tot Jong Sol
daat, en Br. en Zr. Wirtz traaldcn v.ID geluk. 

Lciders: J(OMMANDA'.:\I~ 
bljgestaan door den Algemeen Secretaris, '....!. 

fficieren uit vcr~hl 
Goede Vrijdag 18 April: EI:.'N DAO Bl/ JJETli. 
Zaterdag 19 Apl'll. n.m. 7 uur. Groote MAA I" <fl 
Zondag 20 April (Eu!!te P.u1 chdag :) v.m. 9 0 
n.m. 5 uur. AMENKOMC\T IN HFT plf; TER.1P 
Al d zc menkom ten worden gehouden in de 111c1 

Maand g 21 Apl'll: NA/10N.1Ll" VF! DDA(J,O 
Dagen van zegen ! Zie uit aaai- verd:t 
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l ~ I KROON NA KRU IS. 
DOOR STAFKAPITEIN H. LOOIS. 

Er 1 een mooi lied. dat sprcckt van vele 
grave n van dappere strijdcrs. die hun !even 
gavcn voor hun vaderland. Aan dat lied dacht 
ik, toen ik voor de zooveclste maal wandelde 
tusschcn de graven van Poelau Si Tjanang. 

Het in stccn mgegriftc roodc kruis op de 
grafstcenen, waarbovcn een kroon, spreekt ons 
ook van strijd, maar bovenal van overwinning. 
Ook hier liggen strijders ter ruste, vele moe
gcstredenen, waarvan het stof tot stof weder
gekeerd is, doch hun zielen gingen naar een 
Bctcre Wcrcld. Velcn liggen er hier begraven. 

Van sommigcn kan ik met veel zeggen, al
hoewel toch elk graf zijn eigcn geschiedenis 
hecft. Voor mij zijn hct zoovelc graven van 
voor mij onbekende soldaten. 

Doch van een wil ik vertellen. 
Zijn naam doet nicts tcr zake. Het bctreft 

cen zoon van hct groote Chinecsche R1jk, die 
cvcnals zoovcle van zijn landgcnooten zijn 
vadcrland vcrliet, om in deze gcwesten een 
bctcr bestaan te vindcn. 

Ach. hct is de aloudc gesch1edcms : op ze
kercn dag kwam hij tot de ontdekking. dat hij 

..._,...., 

aangetast was door de \ recschjkste aller z1ck
ten, de lepra I Hij vond als zoovclen een plaatsjc 
op onze kolonie, waar hoewel gecn gcnczmg, 
toch vcrzachtmg van smarten en hulp in vele 
opzichten, tc vindcn is. 

Langzaam maar zeker maakte de z1ekte voort
gang bij hem : hij Iced pijn. maar ook z1jn ziel 
was door d1t alles in diepe drocfheid gedompcld ! 

Men vcrtclde hem van Christus. den Man 
van Smarten, Die voor ons allen geleden hccft, 
en Die gezcgd hecft dat alle vermoe1den en be
lasten tot Hem mochtcn komen en dat wij vrije
lijk al onzc bckommernissen op Hem mogcn wer
pen, maar h1j wildc cerst niet hoorcn en trachtte 
zijn Iced zclf te dragen. Langzamerhand bcgon 
hij toen de bijcenkomsten te bezockcn en het wcrd 
lichter in zijn donkcre ziel. Op zekercn dag gaf hij 
zich geheel aan God en .. de vrcdc die allc ver
stand te bovcn gaat' , werd ook zijn dccl ! ln
wend1g werd hij nu .. vcrnieuwd van dag tot 
dag", doch lichameliik naderde h1j met rassche 
schreden hct kille graf. Hij wist dat hiJ spocdig 
stcrven zou en hij zon op cen middel, om traks, 
als zijn lippen gesloten waren, en hij met mccr 
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I 
c1pl 

een up-to-date ingericht 

Tehuis voor 1ongens te 

Bandoeng. 

Een zcer groot bedrag 1s 

per jaar noodig, om dit 

werk m stand te houden. 

Daarom doen wij een be

roep op Uw hartclijkc sym

path1c en hulp. 

_, 

i I s vcrzorgd. 

I ,dcrcn 

I 
_J 

getmgen kon tot ecr van God, toch nog te 
kunncn sprckcn. HiJ b gon nu met het schil
dcr n van cen tekst an enkcle meter Jang, 
waar hij clkcn dag aan werkte 

Men ried hem aan om er mce op te houden, 
maar h11 blccf doorwcrken. elken dag b11 ver
meuwing, totdat emdehjk z1jn werk klaar was 
en men in groote duidehike letters las · 

'HET OLK. DAT I DUISTER I WA -

DEL T. ZAL EEN GROOT LICHT ZIE 

Dcze tekst werd opgehangen in de b11een
komstzaa I en hangt daar "and ag nog, zoodat 
onze broeder predikt, ook al 1s hij reeds g::-
storven. 

Soms toonen wiJ dezen tekst aan bezoekers 
en soms vcrtellen wij 1ets van deze gesch1ederus. 
die mij en velen tot zcgen is. 

Heeft God ook U een zwaar kruis te dragcn 
gegeven, gelicfde lezer? 

Lijkt het soms, alsof gij bet niet !anger to1-
sen kunt 1 0. denk dan aan die "cle, voor 
U onbekende oldaten, die hier begraven hggen, 
die den .. goeden stnid" hebben gestreden, het 
geloof hebben behouden en de kroon der O\.·er
wmning zullen ontvangen 1 

Dat dat U moed geve, om Uw kru1s tot het 
emde toe te dragen ! 

gaat 

ons 

k1eken ! 

Het Maatschappehik 

Werk "a i hct Leger des 

Heils en zijn Geesteli1ke 

Arbeid vormen een geheel. 

0\ eral gaat de pred1kmg 

van de hcerlijke Evangehc

boodschap gepaard met het 

bctooncn van naastenlicfde 

m den geest van onzen 

Heer, Die zc1dc . 

, Voor zoo.., eel g11 

Zoo komen zij bij ons, op Bocgangan. 

,,Kc1pala's". 

rr IC B " )) 0 1~ G. 
N MEVROUW PALSTRA, 

d1t een \an dcze 

M1jne mmste broc 

ders ged< an hcbt, zoo 

hebt gij d,1t M1j gc

daan." 

Help ons s. v. p. 

dit wcrk voort te 

zctten l 

U hl1 voorbaat 

vriendehik dank zeg

gende, 

Uw d1enstwillige. 

WIEBE PALSTRA. 

Leider :van het 

Leger des Hcils in 

ed.-Indie. 

olonel en Mevrouw RA WIE en een Staf van 

dat drie hunner klemkmderen .. onder de Vlag" 
waren, twee als 1ongc trijders en cen klein 
mcisje, dat wcrd opgedragen door den Kolonel. 
Er waren momenten van d1epe ontroermg, en 
het tafercel van al die nieuwe strijdkrachtcn : 
icder met een gekleurd lint de Bloed- en Vuur
Vl.ig te zien vasthouden, en ccn nieuwe toe
w1jding makcn aan bun Heiland, zal niet licht 
vergeten worden. Moge de herinnering aan de-

nd deelcn van Java. 

UI . Bijeenkom ten P.m. 19.30 n n.m. 4 en 7 uur. 
J PEI.If KE HIJEF:NKOMST~ 
HFILIOINOSMEETINO. 
RK. n.m. 7 uur. Ol!STANDJNOS!·EEST. 
zaal der Theos Vereen. 111 ~andoeng, Oud Merdika 32. 
h t terrein: ,,tlct Theehmsje", Dago. 
ankondigingen. Dagen van Vreugd I 

~cn avond immer en aansporing bliiven voor 
alien, die erb1j b trokken waren, om trouw te 
ziJn aan God en aan hct L ger. Onzc drie mi
htaire brocders die als Rekruut werden to ge
vo ·gd tot onzc geledcrcn, bidden wij in't bij
zonder van harte Gods bijstand toe P.M.L. 

Jongcns· 

hu1s 

tc 

Bandoeng 

BRIGADIER PALSTRA IN BANDOENG 11. 

Het '\\'ilS ons ecn groot voorrecht den D. 0. 
voor een Zondag in ons Korps te hebben. Ve
le \an de makkers van Tjimahi waren 's mor
gcns opgekomen. en wij ontvingen veel zegen 
door de boodschap van den Brigadier. Zeer 
he1ligc oogenblikkcn werden belcefd, het was 
ons goed dien morgen daar te zijn wij gevoeldcn 
d nab11heid des Heeren. D • avonds hadden 
we e\. enecns e n goede samenkom t. Twee 
ziclcn kwamen tot den Heer. Hallelu1a 1 

f.L.S.M 

t•"""Tf. IJ. 

In d1t land, '\\aar onlang de ecr te mid rect 
ver chee gmgen twee Estland che Heil oldaten 
voor 't ecrstc op stap om m de lcroegen de 
S. K te "erkoopen Den \.olgendcn avond 
kwam cen iongeman naar de b1iecn omst: 
men de llltnood1gmg gegcvcn werd kwam 
hiJ aan de :ondaarsbank en '\<ertcld , dat 
h1J a onds te\. oren een tri1dkre t had 
gckocht ergens m een kroE>g. H11 had t 
blad gelczen en z1ch daarna zoo be chuld1gd 
gevocld, dat h11 nachts geen ru t kon vm
den, en naar de meetmg v. as gekomen 
om den He1land te zoeken Dtt was de eer te 
mc1al dat hiJ het Leger be:ocht On:c be1de 
Hcilssoldatcn waren ook aanwez1g en qe oel
den z1ch ten ::ecr tc aangcmo d1gd door bet 
r ultaat van hun eerste pogmg om de K 
te vcrkoopen m de krocgen 

J 0 U I fl._. l ' Ji N l l <>. 
Ondanks gebrek aan geld en 0 f1c1eren 

mcende Kommandant Yamamuro onze Leider 
m Japan, dat de uid 'as aangebro en om bet 
Legervuur te openen in dez bc1de plaatsen. 
Het su ces dat volgde, bewces de imsthcid van 
ziJn mzicht, want 1edcr zond re ds een Kadet 
naar den tegen'\\oord1gen K'\\eek choolcursu 
~~p 

Gedurcnde de tcIStenng der . ap Tokio ooor 
zware t phonen, v.as het ldge stad gedeelte 
diep ondcr water, ook een onzer Korp en en 
twee maatschappehjke lnnchun •n Aan tonds 
wcrd van Legerz1ide hulp geboden. De per 
schonk medei; erking. tern;11l een broodbakkcr, 
die t1jden de groote aardbe mg onzcn bi tand 
had genoten. z1ch han bere1d erklaarde graus 
brood tc le cren \"OOr de noodh1denden Ecn 
directeur van ecn bank \an l<'enmg le\. crde rijst. 

p H :\.f.t 

la mectmg , door Ma1oor Palac1 te A unc1on 
gehoudcn, kv.am cen '\\ercld he rouw tot bekce
rmg ,,lk heb m11n 1eugd .,;crgoo1d", ze1 zc ,,1k 
wilde dat ik dien t11d '\• eer O\. er kon le en, maar 
aangc::1en - geen Off1 1er kan v. ordcn 'II 1k 
een goed oldaat z11n m de ad, '3ar 1eder
een me kent" 

I NltT TE\7ERGEEFS. I 
Laatst haddcn WIJ het O\ er de vel O\ erplaat m

g en, wclke ons werk h1er in lnd1e zoo bcmoeih1ken 
en d1kv.'1jl ontmoed1 end ma en. Va hijnt 
het onbcgn1pe111k ""aarom men m een Korps 
telkens weer .,;erhezen moet hjden doordat trouwe 

oldatco w en o.,; erplaa mg naar elder er-
tr ken. To h on taan h1crdoor ook eens 
prettige "erra mgen 

Zoo crtclde Ensign Steen on van ecn aard1ge 
ontmoetmg, welke hij mecmaakte op akasar. 

.. Het was m Maart 1926, aldus d Ensign, 
.. dat m11n vrouv. en ik onzc aans ellmg ont
\ mgen \ oor Makasar ' 

.. Was daar al 1ets van het Leger d Heil , 
toen U er aankwam ~ ' 

... 'een. alleen had Kommandcure Kru. chv. t:: 
daar op haar kollektere1zen wel ecn kmder
samcnkom ten gehouden · 

..Du U moe t daar e1gcnhJk ge::egd, het wer 
openen ?" 

.. Prec1es. we moe t n ecr t omzlen naar een 
ge ch1kte zaal voor onze samenkom t 

.. Hcbt U daar m fakasar geen 11htrur Te
hu1s geopend 7 

.,Jn, maar bet do I wa ook om te er ·en 
onder de Ambonnce che en Mcnadonee che bc
volkmg van d plaat 

• u, toen ik dan ccn plekje zocht om de b11 • 
eenkomstcn te houden, k""am tk in a nra Ing 
met ccn gcpen 10n eerd m1hta1r. met v. etcnde, 
w1c hij wa , maar die ::11n hu1 VTIJ lhg open-
tcldc om het klndcrv. erk al ook de men-

komstcn te begmnen. 
In z1Jn klelD bamboehu1 JC midden m d 

kampong k~mmen de mderen b11ecn en erden 
mi1n \ rou'\\ en ik zc de hederen en koren van 
het Leger en ·ertclden v. e ze van Jezu 

Hct aantal geregelde bezockert1cs n m zcer 
toe, totdat e op een gege en oog blik ruun 
honderd kmdcrcn h dden 10 dczE" meetmg m het 
hu1sje van Br Huhsel . 

Later buurden we een huIS, en brachtcn de 
Compagmemc tmg ovc naar o ergen gc
bouw. Onze vncnd blcef altiJd een trouv. helper. 

Op zekcren Zondag, toe Bngad1cr en Mc
vrouw Thomson, die voorgoed naar Australic 
gingen, en op hun doorre1s een morgen b1J 
ons op Makasar doorbrachten, had er ccn ont
rocrendc ontmoetmg plaats 

Tocn onzc ergeant Huhselan plo ehng deze 
oude Bngad1crs v. ce1 zag, ontdekten ZIJ, dat hij 
een der eerste bcke rlmgcn \, n den Brigadier 
was gewcest b1j het begm van z11n werk op 
Java. In ru1m dert1g 1aren ::1j hem met gezie.n, 
noch iets an hem gehoord. 

H1j was teruggegaan naar z1jo e1gcn land, 
waar echter bet Leger des Heals nog nu~t v.;er • 
zaam was, en had z1cb naderhand te Ma asar 
gevesugd 

Daar h1J feiteh1k m z11n hart nog Heil sol
daat wa., en het oude vuur met ~a llltgedoofd, 
was h1j de eerste man om on daar welkom te h -
ten en het werk te helpen Diep on rocrd 
hoorden de Brigadier toe, m t een hart vol 
dank. nu nog "oor hun \ ertrek u1t lnd1 deze 
heerlijke ontmoetmg t hebbcn meegcma kt 

Welk een bemo d1 mg was het m t oor die 
veteraan.Off1c1ercn om na al die )aren te zie , 
hoe die eerste bekc rlmg trouv. wa ge le en 
en nog steeds ecn dapper stn1dcr an 
Koning Jczus ' 
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AANTEEKENINGEN VAN DEN 
AI,QEMEEN SECRETARIS. 

Opstanding. 

,,De Heer is waarlijk opgestaan". 
Dat is de triomfkreet, waarmede Christenen 

elkander gedurende de komende paaschdagen 
zullen begroeten. De zegevierende Christus 
verbrak de banden van dood, graf en hel ! .. Hij 
leeft !" jubelen wij ! Halleluja ! Is de Levensvorst 
ook in uw harte verrezen, lieve Vrienden? In
dien niet, o, open dan uw hart voor Hem, Die 
zich het rnenschelijk hart verkiest ter woon, 
en Hii zal U toch zoo onuitsprekelijk gelukki~ 
maken. 

PeJanfoen_Qai'l1 

Wij hadden het genoegen den Kommandant 
bij zijn laatste bezoek aan Pelantoengan te ver
gezellen. De Adjudants Uijlings namen afscheid, 
na twee jaren met grooten zegen temidden van 
hun geliefde patienten te hebben gearbeid. Dat 
zij zich een plaats in aller hart hebben veroverd, 
was zoo aan alles merkbaar, aan de sympathieke 
bloemenhulde, aan het afscheidsconcert van ons 
mooie muziekkorps, en . . . . aan het wegpinken 
van een traan, hier en daar. Zij zijn met hun 
dochter op 12 Maart j. I. per s. s. Patria van 
Batavia afgereisd ! Maar dan moet ook worden 
gezegd, dat de Stafkapiteins Bridson zeer harte
lijk ontvangen zijn. Zij gaven zich terstond 
geheel en .,Pelantoengan" gaat onder hun voor
treffelijke leiding een goede toekomst tegemoet. 
De Kommandant leidde den feestavond, de 
geestelijke bijeenkomsten, de inspectie en voerde 
vele en belangrijke gesprekken met Officieren 
en patienten. Zoo werd de tijd uitermate nuttig 
besteed. 

Er heerscht een prettige geest op de Kolonie 
en de Officieren vinden hun vreugde in het 
dienen van de menschen, die aan hun liefde
volle zorgen zijn toevertrouwd. .God zegene 
hen daarvoor en sterke hen daarin ! 

W el verdiend I 

Zoo even brengt de post mij een brief van 
oude vrienden. Hij is Dokter op een groote on
dernerning in het hartje van Sumatra. Zij een 
oude huisvriendin, eens een trouwe verpleegster, 
thans een lieve jonge moeder. 

Be1den dragen het Leger een warm hart toe. 
Schrijvende over hun bezoek aan een onzer 
Lepra-Kolonies zegt zij o.m. ..Het vorig jaar 
hebben we samen een bezoek gebracht aan 
Poeloe Si Tjanang, en werden zeer vriendelijk 
door de Stafkapiteins Loois ontvangen. Dit was 
een van onze eerste bezoeken aan een derge
lijke inrichting en het maakte zoo'n machtigen 
indruk op ons, terwijl mijn man too;:h heusch 
heel wat ellende gezien heeft. Het gelukte dien 
dag niet een zekere neerslachtigheid van je af 
te schudden. Voor de !eiders en verpleegsters 
in dit werk alle bewondering !" 

Dat sobere woord van erkenning uit gezag
hebbende kring mag we! worden gezegd en is 
ten voile verdiend ! 

Ons Paasch-Congres. 

Deze groote gebeurtenis is nu ophanden en 
als deze aanteekeningen u bereiken, zijn de 
voorbereidingen kr.achtig ter hand genomen. De 
mooie nieuwe zaal der Theosophische vereeni
ging in Bandoeng is voor den Dag bij het 
Kruis op Goeden Vrijdag, alsook voor Zater
dag en Zondag (lsten Paaschdag) beschikbaar 
gesteld. En op d 'n 2den Paaschdag een .. echte 
Velddag" op Dago I 

Kornmandant en Mevrouw Palstra zullen deze 
bijeenkomsten leiden. Een staf van Officieren 
staat hen terzijde en het zou ons volstrekt niet 
verwonderen, of deze dagen zullen ook belang
stelling buiten de Legerkringen wekken en vele 
Christenen van andere gezindten op onze groote 
dagen samenbrengen om God te ]oven ! Laat 
ons bidden en gelooven voor een heerlijk op
standingsfeest. 

Week der gebeden. 

Overal. in alle Korpsen en Instellingen van 
ons geliefd Leger in Insulinde, worden deze 
laatste week va1;1 Maart bijzondere b1dstonden 
gehouden, voorafgaande aan de groote. Zelf
verloochenings-poging, waarvan elders m ons 
blad melding wordt gemaakt. Bidden helpt ! 0 , 
dat allen zich nauw aaneen verbinden en een 
stroom van gebeden zal opstijgen tot den troon 
van God, zoodat de eerstvolgende maanden tijden 
van ongekende zegeningen zullen zijn. 

In Garoet. 

Met Stafkapitein Strandlund en Kommandeure 
Buysman brachten wij een pa~r gezegei:?e ~agen 
in Garoet door. In de .,Soc1eteit-zaal h1elden 
wij een lezing met Lichtbeelden over het !even 
van onzen onvergetelijken Stichter, Gener~al 
William Booth. De opkomst en belangstelling 
was 'goed en de kollekte ook ! De volgende 
avond werd besteed aan een Evangelieprediking 
met lichtbeelden, over onzen dierbaren Heiland. 
De Landraadzaal was stampvol ! Twee uren 
lang luisterden circa 400 menschen met groote 
aandacht naar het verhaal van Jezus' leven en 
liefde, dank vooral zij de voortreffelijke vertaling 
in het Soendaneesch door Zendeling van Nop
pen die zulk een kans om voor Jezus te ge
tui~en ten voile benutte. Eenige Officieren, die 
in die buitengewoon mooie dreven e~n paar 
weken rust genieten, verleenden hartehJke me
dewerking. Dank, Jieve makkers ! Dank ook, 
Br. van Noppen en niet minder dan~ a?n Dr. 
en Mevrouw Pilon, die mijn verbll)f m hun 
gastvrije huis zoo aangenaam heb~.en gemaakt 
en door hun bekendmaking der b1ieenkomsten 
niet wemig tot het heerlijk welslagen daarvan 
hebben bijgedragen. 

Gij en Uw huis l 

Wij. mijn lieve vrouw en ik, hadden het 
voorrecht de Soldateninzegening in ons Korps 
Bandoeng I te mogen leiden en daarbij onze 

STRIJD 6 KREET EENJilU~~z::z~~;;;~:: 
OffJClffL ORGAAH YAN fffT lfGfR DfS HEflS IN NfDfRlANDS(H·OOST·INOI(.. Mijn hart is vol van dankbaarheid, dat God, 

MET DEN KOMMANDANT LANGS DE NOORDKUST ENIN MIDDEN-JAVA. 

Bij het binnenrijden in de nicuWe gevangenis 
te Cheribon, werd de Kommandant verwel
komd door een fluitkorpsje van de gevangenen. 
Wij hadden er een prachtige samenkomst met 
ongeveer acht honderd gevangenen, die aa~
dachtig den geheelen dienst volgden. Na de Uit
noodiging kwamen vijf en twintig hunner naar 
von;n om vergeving van zonden te vragen aan 
God. 

Vervolgeris werd 1n de Groote Kerk een mee
ting g~houden, welke goed bezocbt was, en 
vandaal:' begaven wij ons wederom naar de ge
vangenen, dezen keer in het oude g.~bouw, waar 
ongeveer vier honderd menschen b1Jeen waren. 
Zeer treffend was het, toen een der mannen op
stond en openlijk tot den Heilaod kwam. 

De avondsamenkomst werd gehouden in het 
nieuwe zaaltje van het Leger des Heils, dat ons 
tijdelijk is afgestaan door bet Suiker-Syndicaat. 
Een heel mooie geest was er in deze meeting. 

Den volgenden dag bracht de trein ons naar 
Tegal. waar des avonds in de kerk een licht
beeldendienst gegeven werd. De volgende 
plaats, waar wij een samenkomst hielden, was 
Pekaloogan en hier hadden wij een heel 
aardigen tijd. Even voor de samenkomst 
begon, was er zulk zwaar onweer, dat bet 
haast onmogelijk leek naar de meeting te kun
nen gaan. Bij aankomst werden de Komman
dant en zijn staf echter vriendelijk begroet door 
een groote schare Heilssoldaten, en de zaal 
was tjokvol. 'n Inzegening had hier plaats 
van zes Heilssoldaten en twee rekruten. Deze 
behooren tot de eersten, die te Pekalongan 
werden ingezegend. Ook werden er nog drie 
kinderen opgedragen, en bet aardige hiervan 
is, dat op denzelfden avond hun moeder werd 
ingezegend tot Soldaat, en hun vader als re
kruut toegevoegd. Halleluja ! Al de makkers 
waren geheel en al in 't vuur en na een heer
lijke samenkomst verzamelden aan 't einde alien 
zich om de Legervlag, en vernieuwden in geza
menlijk gebed hun toewijding voor den Heer. 

De lichtbeelden van ons werk m Indie, welke 
in de Gereformeerde kerk te Semarang werden 
vertoond, werden met belangstelling gadegesla
gen. Dat Lt. Kolonel Dr. Wille van ons Ooglij
ders Hospitaal tegenwoordig kon zijn, verhoogde 
natuurlijk . de belangrijkheid van de vertoonde 
beelden van bet werk in die inrichting, en het 
was dan ook we! op zijn plaats, dat de Kolonel 
Gods zegen afbad op den grooten arbeid, wel
ke in onze gewesten wordt gedaan voor zoo
vee! honderden, neen, duizenden lijders aan 
menigerlei kwalen. 

Nog vie! er een kustplaats te bezoeken, en 
wel Rembang. Ook hier werd het bezoek van 
den Kommandant zeer op prijs gesteld, getuige 
de groote belangstelling in de lichtbeeldendien
sten, zoo we! in die voor European en als voor onze 
inheemsche vrienden. 't Was jammer, dat de 
regen de grootsche openlucht-lichtbeeldenmeeting 
kwam verstoren; alles werd weer neergehaald, 
maar toch hadden we later binnen een mooie 
samenkomst ; onze zaal was geheel bezet. 

Van Rembang reisden wij nu naar Magelang, 
waar een we.ekend, rijk aan samenkomsten, werd 
doorgebracht. Met groot verlangen was uit
gezien naar de komst van onzen Leider. In de 
Militaire ,.Soos" werd na een optocht vanaf 
onze eigen zaal, een pracht-lichtbeeldenmeeting 
gehouden, waaraan eenige honderden deelnamen, 
en vanwege het groote aantal der inheernsche 
bevolking, de Hollandsche toespraken van onzen 
Leider in het Maleisch, vertaald werden. Het 
was ons werkelijk een vreugde op te merken 
dat ook van de zijde der plaatselijke authoriteiten 
o.a. de Commandant van de Kaderschool. be
langstelling werd getoond. door tegenwoordig te 
zijn bij deze bijzondere gelegenheid. 

Des Zondags begaven de Divisie-Officier en 
de Luitenant zich naar de gevangenis om daar 
een meeting te leiden. Om acht uur begon de 
Heiligingsmeeting in onze zaal, die tot aan de 
achterdeuren vol was. De nieuwe Officieren 
werden ge'installeerd door den Kommandant, 

.ffoop ziet omhoog, met 
blij verwachten de toekomst 
tegemoet. 
jf oop is iets ongekends, be
halve bij Christenen. 
De heidenwereld heej t geen 

... hoop. . . . 
... . ._ . Vierhonderd m1ll1oe11 Chmee· ; ... 

......... · .. .. .. .... ···-.\"· : zen blikken neer, in de aan- : · :>·· 

. i ,;;~;;;~derd milli;;n ~,tl~le~i~~fere~1~~:.:::0:;:r;~ ku~~;, verliezen in een ;;a~t . 
van vage onbewustheid, omdat het werkelijke !even niets _dan verschrikkrng h_un bre~t. 
7 weehonderd millioen Mohammedanen, kennen de opstandmgskracht van Chmtus met. 
.._Jvfaar sinds Jezus is opgestaa.n, _ leejt de Christen in jubelende ho.~p- .. 
jiet graf heeft niet /anger verschrikkmg voor hem, w~nt .hy weet, dat hy er nooit 111 

zal behoeve~ neer te liggen, dat Jiet alleen maar zyn l1chaam zal ontvangen als 
een af geworpen kleed. 
jfij zal /even, omdat zijn Heer leejt. 
jiij zal nooit sterven, maar op den een of ander~~ dag eenvoudig uit lzet verblijj 

....................................... ::::::,::· van dit, zijn vergankelyke - ................ · ....... . 

.-.·.· .. ".'.'..--" · · licliaam trekken om voor \{·:·.·.···.·.:·.·:···.·.·:·.····.:·.·.::·... .. ee.~wig bij den Heer te ··. .. ........... . 

zyn. . . ... 
Zijn 'Vrienden, .. die . in den 
Heer stierven, zyn met dood, 
maar . /even, gekleed 1"n heer
lijkheid, getroond 111 het 
licht, reingewassche~i. van 

·. 

iedere vlek, en bevryd van 

Geloofd zij de God 

alle pyn 
Geloojd zij God, voor de dergeboren, tot een 
stroomen van licht, die het ge-

en Vader van onzen opende, ledige graf van Jezus levende hoop door 
uitstraalt, en waardoor de de 
toekomst als overgoten wordt Heer Jezus Chris- opstanding van 

tus, die naar Zijne 

barmhartig-

met een blijde hoop, - een 
hoop. die het gelaat met glans 

Jezus 

de 

Christus 

dooden. 

uit 

groote doet oplichten, ee11 hoop, 
die niet beschaamd maakt. 
Halleluja ! 

heid ons heeft we-

beide zonen tot Soldaat van het Leger des 
Heils in te zegenen. Het laat zich niet gemak
kelijk beschrijven, wat er in ons omging, toen 
ooze kinderen - met vele anderen ..-- onder de 
lieve oude Legervlag geschaard, hun trouwbe
Ioften zoo volmondig en hartelijk gemeend af
legden. Er werd een teedere snaar getroffen, en 
dankbaar hieven wij ons hart tot God omhoog ! 
Wij buigen ons ootmoedig neer en zegg.en: .. I~ 
en mijn huis, wij zullen den Heere d1enen ! 
Dan volgt Gods belofte : .. Gij en uw huis zult 
zalig worden ". 

Onze onmiddellijke Omgeving. 

Nu zij eenige weken rust geniet na maanden 
van ingespannen arbeid, moet ons heusch wor-

Petrus 1 : 3. 

den toegestaan eenige woorden van groote 
waardeering voor den toegewijden arbeid van 
onze Secretaresse, Adjudante Kyle neer te pennen, 
Niets is haar ooit te veel. Niets te zwaar. 
Geen dag te Jang of bijna geen taak te moeilijk. 
Straks zal zij, naar '.wij hopen, weer verkwikt 
aan den arbeid op het H.K. tijgen en behalve 
haar gewone bez1gheden in ons departement, 
voortaan de functie van Secretaresse voor Kan
didaten, waartoe zij door onzen Kommandant is 
aangesteld, vervullen. 

Ook de Adjudants Hermes, Adjudante Whur, 
en de Ensigns Brooks en Carpenter genieten 
van eenige weken welverdiendc verpoozing. 
God zegene die lieve makkers en sterke hen naar 
lichaarn en ziel. 

eens mijn schre<len naar de Legerzaal heeft ge
leid. Want voordien begreep ik niet, wat 
het is bekeerd te zijn. Ik ging vroeger geregeld 
naar de kerk, en dacht, dat ·het genoeg was. 
Maar eens bezocht ik de Legersamenkomst 
en daar hoorde ik, hoe wij als Christenen moe
ten !even tevenover God. Ook hoorde ik verschil
lende getuigenissen van de Heilsso!datcn over Gods 
liefde en genade, en tot mijn grooten spijt kwam 
ik tot de ontdekking, dat ik die niet bezat, 
ofschoon ik geregeld de kerk bezocht. Toen 
wist ik pas, dat wanneer ik elke week de 
samenkomsten hezoek, dat niet genoeg is, als 
ik niet bekeerd ben en niet doe, wat God van mij 
verlangt. Na eenigen tijd ben ik bekeerd ge
worden, en sinds dien tijd gevoel ik, dat de 
Heer mij steeds terzijde staat. Hij is altijd goed 
voor mij geweest en ik heb er nooit spijt van gehad, 
dat ik Hern mag volgen en dienen in het Leger 
des Heils. En omdat ik zeggen kan, daar mijn 
Heiland te hebben gevonden, wil ik mijn !even 
geven in Zijn dienst in het Leger. Eerst was 
ik bevreesd Kandidaat te zijn ; toen ik echter 
in de Strijdkreet dat mooie stukje over Kandi
daatschap heb gelezen, heb ik nieuwen moed en 
lust gekregen om ook als Kandidaat dapper dee! 
te nemen aan den strijd. Moge God mij steeds. 
den moed en de kracht schenken om voort te gaan. 

Velen vragen mij, waarom toch werdt ge ooit 
een Heilssoldaat? 

Weet ge dan nit't, dat het Leger ondervindt 
veel hoon en smaad ? 

Maar, dan zeg ik, Halleluja ! van mijn keus 
heb ik geen berouw, 

Want in het Leger vond ik Jezus, dus dat 
Leger blijf ik trouw ! 

D. Hans, Kandidaat. 

die den wensch uitsprak, dat zij in deze stad 
mochten arbeiden tot steun en kracht voor velen. 

Een blijk, dat Gods Geest sprak door de 
verdere toespraken en de woorden van den Kom
mandant, mag wel genoemd worden het feit. 
dat acht of negen onzer makkers uitkwamen 
voor een nieuwe toewijding. 

De kindersamenkornst in de .. tangsi", wclke 
bezocht werd door den D. 0., Ensign Steen 
en Luitenant Volharden, behoorde in al zijn 
eenvoud toch tot de reeks van meetings van 
den dag, en vie! zeer in den smaak bij de jcugd. 

Een buitengewone verrassing was 't ons. 
om onze veter~nen, Majoor en Mevrouw Schef
fer den ganschen dag in ons midden te hebben, 
die dapper meestreden. Op echte Legerwijze 
werd de openluchtsamenkomst gehouden, waarin 
de Kommandant opnieuw met kracht de scha
ren tocsprak. ,,Het !even van Jez us", was het 
onderwerp der lichtbeeldensamenkomst in de 
Groote Kerk 's avonds. Grooten indruk maakte 
de geschiedenis op alle aanwezigen, en hoewef 
geen zichtbare resultaten werden verkregen, ver
trouwen wij, dat in menig hart een eeuwig
heidswerk is begonnen. 

Te Poerworedjo, waar de tournee ten eindc 
kwam, was de aandacht ondcr het volk op de 
aloon-aloon groot, terwijl Zr. Pauline de toe
spraak van den Kommandant vertaalde in het 
Javaansch. In de lichtbeeldenmeeting in onze zaal. 
waarbij onze zuster weer uitstekende diensten 
verleende met haar vertalen in het Maleisch, 
werd het hart van onzen Leider zeer ,bemoedigd 
doordat ean 't einde van het samenzijn een 
man zijn knieen boog voor den Vriend van 
zondaren. G. S. 

WIJ GAAN STEEDS VOORUIT I 
(Weltevreden - Ensigne Wuite). 
Wij hadden het voorrecht onlangs een bezoek 

te hebben van den Algemeen Secretaris en van 
de T. J. L. S. 's Zaterdagsavonds twee samen
komsten in de oude stad met de makkers van 
ons Chineesche Korps. Goede getuigenissen 
werden gegeven, en velen werden gezegend. 
zoowel buiten als binnen de zaal. God geve, 
dat vele zielen voor Hem gewonnen mogen 
worden ook in de oude stad ! 

Stafkapiteine Neddermeyer leidde Zondag
morgen in ooze zaal op Kramat de Heiligings
meeting. 's Namiddags verkondigden wij op het 
Waterlooplein den Naam des Heeren. De avond~ 
samenkomst stood onder leiding van Lt. Kolonel 
Rawie, en ook waren de Stafkapiteins Bridson 
in ons midden. 't Was ons een vreugde hen 
wederom te verwelkomen in Indie, en hun ge
tuigenissen deden ons goed. De Kolonel her
innerde ons in zijn toespraak aan de eerste 
Christenen en martelaren. Zijn woorden vonden 
ingang. en aan 't eind der samcnkomst kwamen 
vier zielen tot Jezus. Moge God dez~ makkers 
ook verder zegenen ! De tfl'llssoldaat. 

DE LUCHT KLAARDE OP. 

(Arnbarawa - Veld- Majoor Schipper). 
9 Maart hadden wij bezoek van Luitenant 

Doelah van Bawen, wat voor ons een afwisselin9 
bracht. Des morgens was de lucht betrokken en 
het leek eenigszins of er weer een hevige stortbm 
zou losbreken, hetgeen hicr gccn zcldzaamheid 
is. Maar de lucht klaarde op en daarmcdc ook 
onze stemming. Half tien haclden wij een heer
lijke Heiligmgsmeeting, gcleid door de Luite~ 
nants, waarm w1j gevoelden, dat de Geest des 
Heeren in ons midden was. De opkomst was 
buiten verwachting en wij gcnoten van de toe
spraken van Luitenants Doelah. Na dcze meeting 
trokken wij er gczamenlijk op uit om het Evan
gehe te vcrkondigcn in een openluchtmeeting. 
Een belangnike schare was aanwezig en luister
de met de meeste aandacht. Zelfs warcn er 
velen, die door hoofdknikkcn hun instcmming 
betuigden en wij gcloovcn, dat de vruchtcn van 
hetgeen dien morgen gedaan was. in de ccuwtg 
heid gcz1en zullen worden. /. Schipper 
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