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Dichters hebben mooie liederen geschreven over het onderwerp 
van deze plaat. Honderden menschen en kinderen hebben vol be
wondering staan kijken naar den Man, den pelgrim, hierop afge
beeld, den Man die daar staat te kloppen aan de deur, wachtend, 
totdat iemand Hem de deur zal opendoen, en in Zijn andere hand 
de lantaarn vasthoudend, zinnebeeld van het Licht, dat Hij zelve 
is en dat Hij brengt in de wereld. 

Het is wel de moeite waard dat ook 
wij deze plaat bestudeeren. 

Eerst wordt onze aandacht getrokken 
tot den Persoon zelf. 

Hij staat daar alleen - geen dienst
knecht of reisgenoot vergezelt Hem. Heel 
eenvoudig is Hij gekleed en toch is er iets 
in Zijn houding en ook in Zijn kleeding, 
wat spreekt van Majesteit. Op Zijn 
hoofd ziet men een kroon. De soldaten 
hadden den kroon, den doornen-kroon op 
Zijn hoofd geplaatst. I mmers, Hij had 
gezegd dat Hij de Koning was van de 
Joden ; op spottende wijze had men een 
opschrift geplaatst boven het kruis waar
aan Hij stierf, en Hem de bedteling ge
geven ,,Koning der Joden," en toen hier
tegen bezwaar werd gemaakt, zeide Pila
tus dat bet zoo moest blijven. Zoo was 
het ook juist, want Hij is Koning, Koning, 
der Koningen, Koning van het heelal. 

Wat is Zijn doel 1 W aarom staat 
Hij daar 1 

Hij iaat daar aan de deur te kloppen. 
Geduldig staat Hij te wachten. Hij 

heeft alle recht om binnengelaten te wor
den. De uitdrukking op Zijn gelaat is 
vol liefde en teederheid. Hij heeft mis
schien lang staan wachten, rnaar Hij wil 
geen macht gebruiken om de deur te 
forceeren. Neen, die binnen zijn, moeten 
zelf de deur opendoen. Hij, de Koning, 
wacht steeds. 

De deur is lang dicht geweest : klimop 
en onkruid is daar overheen gegroeid. 
Het zal niet zoo gemakkelijk zijn, haar 
open te krijgen. 

Ziet U de hand, waarmede Hij aan de 
deur klopt? Een doorboorde hand ; daar 
zijn de litteekens, die ons eraan herin
neren hoe Hij met wreede spijkers door 
handen en voeten, aan bet kruishout werd 
genageld. En waarom? Hij gaf Zijn le
ven voor U en voor mij. Daarom heeft Hij het recht dat de deur 
Hem opengedaan wordt; daarom het recht om binnen te treden in 
U w hart en !even. 

Hij spreekt: - ,,Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Zoo iemand 
Mijne stem zal hooren en de deur opendoen, lk zal tot hem inkomen". 
Maar die daar binnen zijn, hooren Zijn stem misschien niet eens. 
Zij zijn zoo bezig, er wordt zoo druk gepraat over allerlei, dat 
de stem van den bezoeker daarbuiten niet wordt vernomen. 
Of misschien hooren ze Hem wel, maar ze slaan er geen acht op. 
Neen, Jezus moet wachten, Jezus moet buiten blijven, er is geen tijd, 
geen plaats voor Hem, het komt hen niet gelegen Hem nu binnen 
te laten. Schande, dat dit moet gezegd worden. Hoe onbeleefd, hoe 
onvriendelijk, hoe onbehoorlijk, iemand zoo te behandelen. 

DIE 
Zie, Hij brengt ook licht mede. Hij weet, dat het daarbinnen 

erg donker is, en als Hij daar mag komen, zal Hij het licht ver
spreiden, dat alle duister verdrijft. 

Wat zullen wij doen? Wat zult gij doen met Jezus? 

Een klein meisje had dikwijls het lied hooren zingen van Hem, 
Die steeds wachtend was, en haar kleine 
ziel had innig medelijden met den vrien
delijken Heiland, Die toch o, zoo 
moe moest zijn van bet wachten. Op 
zekeren dag zeide zij heel bedroefd, 
,, Maar was er clan niemand, die zeide 
dat Hij binnen mocht komen? Moeten 
alle verzen van dat lied alleen spreken 
van het wachten ?'' En toen werd er 
een couplet bijgescheven, waarin de 
Heiland uitgenoodigd werd om binnen 
te komen. 

Hoe staan wij hiertegenover? Is het 
ook met ons het gevaL dat wij het te 
druk hebben om de stem van Jezus waar 
te nemen? Zijn we soms bevreesd om 
Hem binnen te laten? Er zijn moeilijk
in den weg. Ja zeker. Maar wie kan de 
moeilijkheden wegruimen? De Heer Zelf 
doet dat. N iemand anders kan het. Hij 
Zelf brengt licht, raad, kracht, alles, mede 
wat noodig is. Laat Hem in. Laat Hem 
Zijn eigen werk ook in Uw hart doen, 
zooals Hij dat voor menigeen heeft ge
daan, die tot Hem riep. 

,, Lang liet ik U buiten staan, 
'k Hoorde U w kloppen 

Het hart door 
zorgeloos aan; 

wereldschoon bekoord, 
Werd ontrouw - o vrees'lijk woord. 

Korn, Heer Jezus. o kom nu, 
't Moede;,.hart verlangt naar U." 

En als Hij binnenkomt, wat dan 1 

Een radicale verandering vindt clan 
plaats. Zijn intrede brengt licht en door 
het licht wordt het verkeerde geopen
baard. Maar het blijft niet slechts bij 
het ontdekken van alles wat kwaad 
is. Hij brengt orde waar chaos was, 
vrede waar onrust heerschte, vreugde 
in plaats van smart, reinheid in plaats 
van zonde en ongerechtigheid, vrijheid 
in plaats van slavernij. 

Hij treedt binnen als Helper, als Redder, als Vriend, Die in al 
onze nooden kan en wil voorzien. Hij komt als Gids, als bet Licht 
op onzen weg. 

Hij komt als Trooster in smart, Hij geeft kracht in onze zwakheid. 
Hij brengt hoop aan het verslagen hart. 

Hij komt ook als Koning om te regeeren, alles hoort Hem toe. 
Hem zullen wij minnen, loven en aanbidden. Hem zullen wij dienen 

met geheel ons hart. Hij komt als de geliefde van onze ziel en 
wij zeggen: ,,Jezus, Gij zijt alles mij in al". Heerlijke waarheid, 
die ons al1er ervaring moge zijn. Er is geen leegte meer. Onze 
ziel is verzadigd in Hem. Vriend. lezer, laat Hem nu niet langer 
buiten staan. Laat Hem ook in U w hart binnenkomen om daar 
Zijn eigen Goddelijk werk te verrichten. 

• 
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Ze was niet jong meer, 't kleine vrouwtje, 
Ze had reeds veel, heel veel gestreen, 

Ze diende trouw haar dierb're Heiland 
Door vreugde en door droefheid heen. 

Ben dit:.p en heerlijk groot vertrouwen 
Vervuld' haar hart en geest geheel; 

Ze voigd' haar Heiland zonder vragen, 
En reine vreugde was haar dee/. 

Bens zou het oudje uit logeeren, 
Dat was me een bijzonderheid I 

Ze pakte alles bij e/kander 
En zei: ,,Ziezoo, ik ga, 't is tijd". 

Ze ging niet met een trein of tram, 
Ze zei: ,,lk ga vandaag heel knus, 

Voor 't allereerste van m'n Leven 
In 'n echte, groote autobus." 

,,Maar vrou'.Vtje," zeiden toen de buren, 
,,Hoe durf je in zoo'n ding te gaan? 

Soms vliegen ze zoomaar in 't water, 
Soms komen ze op hun kop te staan." 

En 't moedertje zei heel gewichtig -
,,'t ls waar, er hebben veel geleen. 

En toch ga ik in een autobus ; 
Vergeet niet, . .... ik heb eerst gebeen! 

En wie er met mij mee ducft reizen, 
Hoeft niet te vreezen voor gevaar, 

Want ik b I ij f steeds bidden, hed den weg, 
Bn God verhoort .... dat is heusch waar!" 

Ze 1vas niet jong meer, 't kleine vrouwtje, 
Wat had ze veel, heel veel gestreen, 

Maar het bidden hield haar harfe Jong. 
't Gebed hielp haar door alles heen. 

0 Ood, ::.chenk ons ook zoo'n vertrouwen, 
Gee{, dat wij op de levensbaan 

On::.zelf, en and'ren zullen he/pen 
Door bidden, met ons hart gedaan. 

R. Fekkes, 
Kapiteine. 

EE. T SOLD.A.AT VAN GOD. 

Van mijn werk naar huis terugkeerend, pas
seerde ik een werk.man, die de hand van een 
klein ventje, een echt babbelaartje, vasthield. 
Toen het ventje voetstappen hoorde, zag het 
om en mijn uniform ziende, keek het naar zijn 
vader op en zei : 

,,Kijk eens, pappie, een soltlaat !" De vader 
keek om, natuurlijk denkend, een soldaat van 
't staande leger te zien, maar toen hij zag, dat 
ik Heilssoldaat was, glimlachte hij en zei: ,,Ja, 
Bobbie, 't is wel een Soldaat, maar een van 
Gods Soldaten." 

Oit zette 't kinderlijk breintje blijkbaar aan 
het denken, want toen ik hem glimlachend groe
tend voorbij ging, kon ik hem hooren herhalen: 
,,Gods Soldaten !" 

Deze woorden bleven in mijn ooren naklinken 
en brachten mij er toe mijn eigen hart eens te 
onderzoeken en mijzelf eens af te vragen in 
hoever of ik den naam, mij gegeven : .,Soldaat 
van God", eer aandeed. 

Zij waren kolonisten op een onzer Kolonies. 
't Was een lieve familie, vader, moeder en kin
deren waren alien Heilssoldaat. 

Toen kwam een droeve <lag. 
De moeder werd ernstig ziek, men vreesde 

voor haar leven. De heele familie kwam bij el
kaar en vergaderde om haar ziekbed, en hun 
vereenigd gebed steeg tot God op, dat Hij haar 
zou genezen. 

Kort daarop kwam de Officier, zag de vrouw 
daar zoo ziek liggen en stelde voor de hulp 
van een dokter in te roepen. Maar hij kreeg 
ten antwoord : .. Dank U vriendelijk, maar dat 
kunnen wij nu niet doen, want wij hebben im
mers tot God gebeden en nu verwachten wij 
hulp van Hem." 

Wonderbaar, eenvoudig geloof, dat ook niet 
bescbaamd is geworden. 

DE 
Hoop 

wordt 
door 

Apostel 
Paulus een 

van de drie 
grootste Chris· 
telijke deug· 

den genoemd. 
't Is waar, zij 

neemt niet de eer
ste plaats in, want 

de Apostel zegt duide
lijk, dat .. de meeste van 

deze is de lief de." 
(1Kor.13:13). 

Niettemin maakt Hoop een zeer belangrijk 
dee! uit van het Christelijk leven. En Hoop 
schijnt ook zeer mee te helpen om icmand tot 
de ervaring van verlossing te leiden. Hoop op 
bevrijding van zonde en slechte gewoonten ; 
hoop op een beter, nobeler !even, zijn inder
daad factoren, die leiden tot het bezit van een 
Christelijke ervaring. 

Dit is ook waar ten opzichte van hen, die 
zoeken de onbekeerden tot Christus te brengen. 
Zij hebben Hoop noodig, omdat bet noodzake· 
lijk is, dat een zielenwinnaar hoop heeft voor 
zelfs de allerslechtste zondaren. 

S T R IJ D K R E E T 

V ijf en dertig jare~. Het kan niet anders, 
een terugblik over die j aren noopt om te denken, 
aan het verleden, het heden en de toekomst. 

He t v er led en. En nu rijst voormijn geest 
op het kleine Friesche stadje aan de zee, Harlin
gen, waar ik mijn jeugdjaren heb doorgebracbt. 

Er zijn allerlei herinneringen aan die jeugd
jaren en aan dat stadje verbonden, o. a. ook 
de intrede van bet Leger des Heils en die 
samenkomsten in de bovenzaal van de ,,Roode 
Ploeg", het ruwe optreden van het publiek, en 
de kracht, die er uitging van deze samenkom
sten en het gesproken woord, bebben een on
vergetelijken indruk op mijn jeugdig gemoed 
gemaakt. 

H et bleef daar echter bij, totdat de kennismaking 
met het Leger des Heils en zijn samenkomsten 
te Amsterdam werd vernieuwd. Getrouw werd 
de oude zaal "de Vrede" bezocht, /Jet was dan 
ook in een van de bijeenkomsten daar, dat door 
den Heiligen Geest de kennis van zonde en de 
behoefte naar vergeving werd opgewekt en 
gevonden. 

Wat een grootsch gebeuren in het !even van 
een jongeman van zeventien jaren ! Wat een 
nieuwe idealen ! Wat een nieuwe plannen I Het 
!even zou voortaan, met terzijdestelling van al 
het andere, gewijd zijn aan de .,redding van 
zielen", de uitbreiding van het Koninkrijk Gods. 
Oit besluit bracht mij den 20en Januari 1895 
voor de deur van de K weekschool van het 
Leger des Heils. om te worden opgeleid tot 
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Officier. De Stichter bracht een bezoek aan 
Amsterdam en in het groote gebouw Circus 
Carre" werd ondergeteekende met een ~nderen 
Kadet aangewezen voor dienst in Belgie. 

Den . 1.5en Juli volgde de eerste aanstelling 
als Off1c1er naar het Korps Vlissingen, vandaar 
ging de reis naar Rotterdam en daarna volgden 
aanstellingen voor Antwerpen, Gent en Brussel. 
. O:r~_vergetelijk zijn deze vier jaren in Belgie 
m m1Jn geheugen gegrift. Hoe zwaar en moei
lijk was de arbeid, en t6ch, op welk een krach
~ige wijze heb ik het evangelie zien openbaren 
in de door bij- en ongeloof verduisterde harten. 

Na een diensttijd van bijna vi1f jaren kreeg ik 
overplaatsing naar Nederland, naar het vriende
lijke Friesche stad1e Sneek, waarop nog een 
tlental veld-aanstellingen volgden in hct vC1der
land. 

. Toen de reis met de Leger des Heils-Bioscoop, 
m de groote steden en de kleine plaatsjes van 
Nederland. Vervolgens het overzicht over het 
Jongenshuis te Amersfoort en dan als Divisie
Officier der Noord-Holland en Noorder-Divisie. 
De laatste aanstelling was tijdens de oor!ogs
jaren, en toen kwam het verzoek tot overplaat
smg naar Ned. lndie. 

Het verzoek kwam, kort nadat Kommandant 
Wbatmore een beschrijving had gcgeven van 
de nooden der melaatschen en de behoefte aan 
arbeiders. Zouden wij kunnen weigeren? Neen ! 
En zoo vertrokken wij in Januari 1921 naar 
Ned. Jodie. 

Gl~'JrUIG,.r 

BE§TUDEEl~T UW- BI .. JBEL. 

- "' .-... ~. ·. 

BEWONDERENDE TOEKOMSTIGE HEILS-OFFICIER (over 

den klove des tijds heen roepend tot David, den reusdooder) ; 

,,Oat heb je er kranig afgebracht met d~t slingertje." 

D AV l D : ]a, maar eerst heb ik moeten leeren, hoe mijn 

slinger te gebruiken." 

Indien God u roept, Hem te dienen als Heils-Officier, meld 

u dan aan bij Kommandant W. PALSTRA, Javastraat 16, Bandoeng. 

0 DS 
De Apostel Paulus ·schreef aan de Efeziers: 

.. Oat gij in dien tijd waart zonder Christus, 
geene hoop hebbende, en zonder God in de 
wereld." (Ef. 2: 12). Kunt ge U iets somberders 
en meer hopeloos voorstellen ? Maar wanneer 
Christus in de ziel komt, welk een verandering ! 
Luister nog eens naar Paulus - .. Wij clan. 
gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. hebben 
vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus ; 
door welken wij ook de toeleiding hebben door 
bet geloof tot deze genade, in welke wij staan, 
en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 
En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in 
de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking 
lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, 
en de bevinding hoop: en de hoop beschaamt 
niet, omdat de liefde Gods in ·ooze harten uit
gestort is door den Heiligen Geest, die ons is 
gegeven." (Rom. 5 : 1 - 5). 

Het W oord van God is overal vol van de 
boodschap der Hope. Geloof of vertrouwen is 
voor het heden. Hoop ziet met verwachting 
uit naar iets beters voor den dag van morgen. 

Oat alles is waar voor de ziel, die werkelijk 
het woord van onzen tekst tot bet zij ne kan 
maken: .. Welgelukzalig is de mensch, die op 
den Heere vertrouwt, «>n wiens Hoop de Heere 
is." Dit beteekent, dat er temidden van iederen 
storm - hetzij van lijden, vervolging, verzoeking 
of beproeving-een veilige ankerplaats is. Wij 
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behoeven niet af te drijven van God, want het 
anker der Hoop op God en Zijn beloften houdt. 

Laat ons het volgende aanhalen uit den Zend
brief van de Hebreen : .,Opdat wij door twee on
veranderlij~e dingen, in welke het onmogelijk is 
dat God hege, eene sterke vertroosting zouden 
hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen 
hebben, om de voorgestelde hoop te houden ; 
welke wij hebben als een anker der ziel, het
welk zeker en vast is, en ingaat in het binnenst\: 
van het voorhangsel. daar de voorlooper voor ons 
is ingegaan.' namelijk Jezus, naar de ordening 
van Melch1zedek, een Hoogepriester geworden 
zijnde in der ceuwigheid." (Hebr. 6: 18-20.) 

Zoo vi~den wij de verzekering van een zegen 
voor de z1el, w1er vertrouwcn is in den Hee 
~n wier h~op is gevestigd op God. Oat omv:t 
iedereen. nik en arm, oud en jong, geleerd of 
ongeleerd, m elke levensomstandigheid h t 'j 
. ti d" f . f ' e Zl m ac even 1enst o m a zondering en b .. 
ontmoedigd. De Psalmist zegt: .. WelgelukztJn1.a 
. h.. d. d G d J a ig ts . lJ, 1e en ~ acobs tot zijne hulpe heeft : 
Wiens verwachtmg op den Heere, zijnen God is." 
(Ps. 146 : 5.J 

Geen rustpunt, Heiland, vindt 't gemoed 
Dan Uw gerechtigheid en blocd; 

Elke aardsche steun zinkt weg, valt neer, 
M~ar 'k mag vertrouwen op U, Heer ! 

Al~ t oog in 't duister Hem niet ziet, 
k W eet : Zijn genade wankelt niet. 

I JULI 1930. 

Pelantoengan. Hoe zullen wij den tijd aldaar 
kunnen vergeten, het nieuwe en onbekende van 
het land, het volk en den arbeid, hoe vreemd 
stonden ooze handen voor deze groote taak. 

Te kort was de tijd, daar doorgebracht; al 
heel spoedig moesten de koffers wederom wor
den gepakt; de reis ging ditmaal naar Sumatra, 
met als bestemming de groote Melaatschen
Kolonie .. Poelau Si Tjanang" op Laboean Deli. 

Zeer onderscheiden zijn de ervaringen aldaar 
opgedaan. De aanbl1k va n die drle honderd 
vijftig patienten, het ontzettende lijden .... Wat 
een vreugde mede te mogen helpen die te ver
zachten. Hoe krachtig en heerl'ijk hebben w ij 
h_et evangelie en haar vertroostende genade zich 
z1en openbaren in de harten van dezen, die van 
zooveel verstoken zijn. 

W ederom moesten de pennen worden losge
maakt, de marschorders luidden: .,Divisie·Offi
cier, Celebes". Men moet op dat zendingsterrein 
werkzaam zijn geweest. om te begrijpen, hoe 
men zijn hart aan dien arbeid kan verliezen. 
Jammer, dat de ernstige ongesteldheid van mijn 
vrouw en dappere medestrijdster een overplaat
sing naar Java gewenscht deed zijn. 

Wij hebben dan nu het voorrecht sinds een 
vijftal 1aren onze diensten te wijden aan den 
arbeid op Java. 

* ...... 
En wat zeggen ons nu deze vijf en dertig 

jaren? 
God is Goed. 

Wat een tekortkomingen aan ooze zijde, 
hoe dikwijls kwam het over ooze lippen: 
..Heer, behoed ons. wij vergaan", en toch 
moet het gezegd worden, ,.Gods beloften 
zijn in mijn !even heerlijk vervuld en Zijn 
genade was genoeg ". 

He t He den. 
In de eerste plaats .. het is feest in mijn 

ziel. want de Heiland kwam in". Misschien 
is de eerste liefde tot God, de menschheid 
en het Leger wat gelouterd, intenser, dieper 
geworden, maar ik heb een ongeschonden 
vertrouwen in de roeping en de taak, die 
het Leger des Heils te vervullen heeft en 
in de leerstellingen van het Leger. Het heeft 
reeds een gezegenden arbeid in Insulinde 
verricht, en een grootsche toekomst ligt voor 
ons. Moge de Heer onze Officieren, Plaat
selijke Officieren en Soldaten toebereiden 
met kracht uit den hooge, met den Heiligen 
Geest 

En wat betreft de toekomst? 
Het is te zeggen door eenige regelen van een 

lied, gemaakt door den Stichter van het Leger 
des Heils: 
.,En nu, Halleluja ! de rest van mijn tijd 

Zij gansch aan de zaak van mijn Koning 
gewijd, 

Aan H~m. uit Wiens boe zem ontsprong 
deze zee 

Van grenz"looze Uefde, genade en vree." 

UITZENDING DER KADETTEN 
TE LONDEN. 

De Uitzending van ,.de Strijders", den eersten 
Cursus van Kadetten in de nieuwe Internatio
nale K weekschool te Denmark Hill, heeft plaats 
gehad in de Royal Albert Hall te Londen. 
W egen~ ongesteldheid van den Generaal, werd 
deze b11zondere dienst geleid door Mevrouw 
Generaal Higgins. 

Orie .. honderd .vijftig jonge mannen en vrou
wen .. z1in verspre1d geworden over geheel Brit
t':1.nnie, en .ook he~ vasteland van Europa heeft 
z11n dee! m~t gem1st. Van de beide Hollandsche 
Kadetten, dte den cursus te Denmark Hill mee
maakten. is een als Kapiteine teruggegaan 
naar Nederland, terwijl de Engelsche War 
Cry ons meldt, dat Kapiteinc Knappert is be
stemd voor N.0.1. Geve God deze frissche jonge 
krachten tot een rijken zegen te doen zijn in 
het ruime arbeidsveld der wereld. 

Z. AF1~1KA. Het Leger en de Gouverneur
Generaal. 

Komrnandant de Groot heeft een uitnoodiging 
aanvaard om de lunch te gebruiken bij Z. E. 
den Gouverneur-Generaal en H. K. H. Prinses 
Alice. Na de lunch had de Kommandant een 
gesprek met Zijne Excellentie, die beloofde Ge
ncraal Higgins' a. s. Welkomstsamenkomst en 
lezing in Johannesburg te presideeren. 
,JA~IAl<JA. Arbeid onder ontslagen gevan 

genen. 
Deze is thans geheel en al In handcn van 

het Leger des Heils, onder controle van onzen 
Maatschappelijk Secretarls. Het laatste rapport 
toont een uitstekend verricht werk aan ;' vele 
mannen z1jn goed op weg geholpen naar een 
beter !even en betcre vooruitzichten. 

.J A PA:..;· Een Hinke, forsche man. 
Hij wa;-vijf .~n twintig j~ren dronkaard ge

weest. Zelfs z11n drank-vnenden r1eden hem 
aan minder te drinken. Hij had de hulp van 
een Bocddhistisch priester ingeroepen, maar 
krecg geen hulp. Had gebeden tot Boeddha -
geen antwoord ! Hij leed aan rhcumatiek ' en 
berric-berne als gevolg van den drank. 

Verleden najaar. volgde hij na aHoop van 
ecn openluchtmeetmg de Hei!ssoldat<;n naar de 
zaal, waar hij bekeerd werd. Kalm met stralend 
gezicht gaf deze Hinke, forschgcbouwde man. 
zijn getuigcnis : .. Niet alleen was mljn wll ge
sterkt om geen drank meer te gebruiken. maar 
het verlangen ernaar ls totaal verdwenen. Voor 
't eerst na jaren heb ik van den winter geen 
rheumatiek of berrie-berrle gehad. lk ben vol 
vreugde en vrede, en vertrouwen op Jezus." 



... 
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Ooze: Leide:rs, 
De Kommandant wenscht gaarne alle Officieren, 

makkers en vrienden, die bij gelegenheid van zijn 
jubileum aan hem dachten, zijn hartelijken dank 
uit te brengen. De dag was we! heerlijk en muntte 
uit door zooveel dat hartelijk, rninzaam en waar 
deerend was. Beide Mevrouw Palstra en de Kom-

ndant waren zeer getroffen door alles, wat zij 
he en mogen ondervinden. Alleraardigst v:as 
ook de begroeting van de Officieren en de kle1ne 
kinderen van ons Salatiga Tehuis. 

Met verlof. 
De Algemeen Secretaris en Mevrouw Rawie 

met hun gezin en ook Brigadier en Mevrouw 
Palstra met hun kinderen hebben een welver· 
diend verlof gehad. W el noodig, want bet 
Legerwerk is drukke en inspannende arbeid. 
Zij hebben genoten. 

Ben Legerguchiedschrijfster. 
Wij hcbben thans op bezoek aan Nederlandsch· 

Indie, Luit. Kolonel Hatcher van het Internatio
naal Hoofdkwartier. De Kolonelis verbonden aan 
het Internationaal Departement voor Literatuur 
en is bier, ten einde de geschiedcnis betreffende 
den arbeid van het Leger des Heils te boekstaven. 
Het ligt in haar bedoeling, een boek hierover te 
schrijven en haar is door den Generaal opgedra-
9en om vooral en het werk onder de Leprozen 
en dat van andere branches van bet Maatschap
pelijk Werk daarin te doen voorkomen. 

Kolonel Hatcher is een begaafde vrouw ; zij 
heeft twintig jaar als Officier in Britsch-Indie 
9ediend en tien jaren in Japan. Wie gelegenheid 
heeft haar te hooren in de bijzondere samen
komsten, die zij houdt, zal zeker genoegen hier
van hebben. 

De: Majoors Scheffer. 
De Majoors Scheffer hebben zich een aardig 

huisje in de buurt van de Witte Kruis Kolonie 
kunnen bouwen. De Heer schenke hen Zijn 
zegen, ook wat bun gezondheid betreft. Boven 
de voordeur zal komen te staan .. Immanuel"; 
heerlijk dat bet zoo zijn mag .. God met ons". 

In Australle. 
De Ensigns Ramaker genieten van hun verlof 

ih Australie, alwaar zij het voorrecht gehad 
hebben eenige groote samenkomsten bij te wo-
nen. . 

De Ensign deelde ons in een van zijn laatste 
brieven bet treurig nieuws mede, dat zijn lieve 
moeder vrij plotseling is gestorven, hoewel zij 

II et komt ons niet overbodig voor iets te 
vermelden van de beteekenis van de uniform 
van het Leger des Heils, en ook enkele inlich
tingen te geven betreffende het .. lidmaatschap". 
Wij zijn tot dit besluit gekomen naar aanleiding 
van vragen, die ons van tijd tot tijd gesteld 
worden en opmerkingen op reis en op huisbe
zoek gehoord, b.v.: 

.. X heeft zich ook aangesloten bij het T.eger 
des Heils. M6et hij nu uniform dragen, en wat be
teekenen de S's op zijn kraag? Moet hij ziin 
uniform zelf koopen ? Hoeveel safaris kr:ijgt hij 
van het Leger: des Heils? Maar: hij werkt ook 
nog op zijn kantoor; mag dat ?" 

Ook hooren wij soms: 
Wat ,.heeft hij gedaan, dat hij in hel Leger 

des Heils moet ,.gestopt" worden?" 
En later, misschien jaren later, wanneer 

diezelfde persoon wordt gezien in de uni
form van het Leger des Heils zegt men soms 

Hij moet nu zeker: werken voor het Leger 
des Heils, omdat het Leger hem geholpen heeft". 

In deze opmerkingen is wel eenige juisthei~. 
maar zij maken bet ons duidelijk. dat bier m 
lndie bet begrip van velen, vooral van degenen 
die ons werk in Europa niet zoo goed kennen, 
nog erg vaag is omtrent het bestaan en het 
doc! van het Leger des Heils. 

In een Leger zijn Officieren en Soldaten. In 
het Leger des Heils evenzoo, en een Officier 
van bet Leger des Heils is eerst Soldaat geweest, 
maar zooals te begrijpen is wordt niet iedere 
Soldaat Otficier. 

Wie Soldaat wordt. 

Een Soldaat, man of vrouw, rijk of arm, 

9e!ecrd of niet, is iemand, die, na beseft te 
hebben dat hij schuldig was voor God, zijn 
zonde beleden heeft, en de vrije vergiffenis 
welke God door Jezus aan iedereen schenkt 
die in oprecht berouw en in bet geloof tot 
Hem ko nt, heeft aangenomen. Voortaan leeft die 
persoon niet meer in zonde, maar afgedaan heb
bend met de verkeerde handelingen, tracht hij 
voortaan door Gods hulp een rein, oprecht !even 
te leid'en tot eer van God en tot hulp en ze-
9en van zijn medemenschen. Hij is bekeerd ge
wordcn. 

Hij wil gaarne hiervan getuigen, aan de wereld 
toonen dat, hij anders is geworden ; hij wil ook 
gaarne werken, meestrijden in bet Leger, 
zich aansluiten bij bet Leger. .. 

Zonder dus zijn farnilie te verlaten, of z1in 
gewone dagelijksche werk op te geven, daar, 
in de plaats waar hij gcwoond heeft en tot 
bekecring is gekomen, kan hij Soldaat worden 
van bet Leger des Hcils. Hij moet natuurlijk 
goed begrijpen, wat hiervoor vereischt wordt, 
hij moet beseffen dat de menschen hem aanzien 
voor iemand die in bet openbaar beleden heeft 
door God bekeerd te zijn, en zijn !even moet 
toonen, dat die verandering. plaats heeft gehad. 
Hij moet voorzichtig handelen en wandelen en 
den naam van God en hct Leger des Heils in 
ecre houden. Op zijn werk moct hij bekend 
staan als iemand, die ijverig en plichtsgctrouw 
zijn best doet ; onder zijn kameraden moet hij 
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in den laatsten tijd al niet wel was geweest. In 
deze smartelijke ervaring is ons aller sympathie 
met hem en met den bejaarden vader daarginds 
in Zwolle. Mc;>ge God hun bedroefde harten 
vertroosten. 

Een sympathieke: sche:nking. 
De Soerabajasche en andere dagbladen be

' vatten eenige dagen geleden het volgende als 
nieuwsbericht. 

.,Een aantal officieren van de Koninklijke 
Paketvaart Mij. heeft onlangs bet sympa
thieke idee opgevat om der Vrouwen- en 
Kinderkliniek van het Leger des Heils aan 
den Reinierszboulevard te Soerabaja een 
geschenk aan te bieden. Het ziekenhuis 
ontving dezcr dagen het geschenk in den 
vorm van een Philips rddio-toestel, dat 
aangelegd werd door de firma Goldberg. 
Dezer dagen is bet toestel voor de eerste 
maal in gebruik genomen. De patienten 
zullen van bet uitgezondene door middel 
van luidsprekers, die op verschillende plaat
sen zullen worden aangebracht, in haar eigen 
afdeelingen kunnen genieten. 't Spreekt, 
dat het waardevol geschenk dankbaar aan
vaard werd." 

Het Hoofdkwartier sluit zich van harte aan 
in de betuiging van hartelijken dank aan de 
milde gevers, · die deze uiterst sympathieke 

schenking bet Hospitaal te Soerabaja hebben 
gemaakt. 

Dez. V. A. 
Het staat er heel bemoedigend voor met de 

Zelfverloochenings-Aanvrage. De tijden zijn 
moeilijk en de slapte in zaken doet zich voelen. 
Onze begunstigers en vrienden hebben echter 
begrepen, dat het Leger des Heils juist in moei
lijke tijden geroepen wordt om zooveel meer te 
doen ten behoeve van armen en anderen, die in 
nood verl,,eeren, en daarom is het, dat ook weer 
dit jaar onze Officieren zooveel bemoediging en 
hulp in verband met de aanvrage hebben mogen 
ontvangen. 

Wij hopen het gestelde doelwit te bereiken, 
want hierop rekenende, is onze Begrooting voor 
de Inrichtingen en Tehuizen opgesteld. 

Me:vrouw Majoor Lebbink. 
De gezondheid van Mevrouw Lebbink liet 

reeds geruimen tijd te wenschen over, zoodat 
de dokter bet thans raadzaam acht, dat Mevrouw 
voor de behandeling naar het ziekenhuis zal gaan. 

Vriendelijk wordt de ernstige voor bede 
verzocht van al onze makkers Officieren en 
Heilssoldaten voor de Majoors en bun lieve 
kinderen gedurende deze zorgelijke dagen. 
Moge de teedere hand van onzen God op haar 
zijn en alles ten goede leiden. 
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Zevende lustrum. 
De D ivisie-Officier der Java-Divisie, Brigadier, 

Brigadier F. Palstra, hoopt op 15 Juli a.s. zijn 
zevende lustrumfeest te vieren. daar het op dien 
dag juist vijf en dertig jaren geleden zal zijn, 
dat hij zijn eerste aanstelliog ontving als Officier 
van het Leger des Heils. Eenparig bieden we 
hem ooze hartelijke gelukwenschen aan en bidden, 
dat God den Brigadier en Mevrouw en de kin
deren moge zegenen en tot zegen stellen tot in 
lengte van dagen. 

Ons JonQens-Tebuis. 
Onder de bekwame leiding van Adjudant en 

Mevrouw Glover gaat bet werk VaL bet Jongens
Tehuis te Bandoeng £link vooruit. Alleen de 
Directeur klaagt erover, dat thans alle beschik
bare ruimte bezet is, terwijl er toch telkens weer 
aanvraag v oor opname wordt ontvangen. 

De jongens geven een flin~eo indruk en be
loven veel voor de toekomst. Is er niet iemand, 
die ten behoeve van dit hoogstbelangrijke werk 
ons met een ruime gift zou kunnen verrassen, 
zoodat uitbreiding plaats kan vinden? 

Ooze Lepra Kolonies. 
De verantwoordelijkheid van het Leger des 

Heils ten opzichte van de verzorging van de 
patienten op de Lepra-Kolonies neemt steeds toe. 
Op iedere Kolonie wordt plaats gevraagd voor 
steeds meer die hulp en verzorgmg noodig heb
ben. In deze mag bet wel even gezegd worden, 
dat woorden te kort schieten om naar behooren 
te vertellen van bet werk, zoo sterk sprekend 
van naastenliefde en van toewijding. van de 
Officieren - meestal Zuster - Officieren-die dag 
in, dag uit, hun taak met blijmoedigheid aan
vaarden. Moge Gods rijkste zegen op hen en 
bun werk rusten. 

Ben woord van dank. 
Wij zullen Dr. en Mevrouw van Mervennee 

missen in Bandoeng. De Dokter is steeds zoo 
hulpvaardig geweest voor onze Officieren, en heeft 
bet Legerwerk altoos met een bijzondere sym
pathie bejegend. Mevrouw schonk eveneens, 
vooral het werk van bet Kinderhuis, haar echt 
warme belangstelling. 

Wij brengen bun onzen besten dank en hopen, 
dat hun verlof in Europa en in bet vaderland in elk 
opzicht heerlijk voor hen en bun gezin wezen zal. 

In verband hiermede ook een woord van 
oprechten dank aan Dr. John Polak, die zich 
bereid heeft verklaard onzen Officieren zijn hulp 
te verleenen. 

zijn de persoon op wien ze kun
nen rekenen, eerlijk, behulpzaam, 
vriendelijk, en thuis moet hij ook 
een goed voorbeeld zijn van gods
vrucht en alles wat men verwacht 
te zien in het !even van een waar 
Christen. Hij is als Soldaat nu 

RD JAN IE, een me aatsche 
v e r p I e e g s t e r. 

lid geworden van het Leger des Heils en heeft 
zich aangesloten bij ecn Korps. De kans wordt 
hem aangeboden mee te helpen in het werk van 
zijn Korps, en het wordt trouwens van hem 
verwacht, dat hij dit zooveel mogelijk doen zal, 
niet allccn terwille van bet Korps maar ook 
omdat bet zoo noodig is voor zijn eigen gees
telijken wclstand en groei, om actief te zijn. 

Wat is zijo werk in het korps? 

Het wordt verwacht dat hij zooveel mogelijk 
de samenkomsten zal bijwonen, daaraan deel 
zal nemen door te spreken, te getuigen, te 
bidden. Ook dat hij zich geven zal voor een 
bepaalden tak van arbeid, voor bet onderwijzen 
van de jeugd, voor het verkoopen van de 
Strijdkreet en andere uitgaven van bet Leger 
des Heils, voor bet bijeenbrengen van de noodige 
fondsen om het werk in stand te houden, dat 
hij zelf geven zal naar zijn vermogen om het 
werk te steunen, ook dat hij zijn invloed zal 
gebruiken om anderen tot bekeering te brengen. 

Hij ontvangt hiervoor geen loon, d.w.z. geen 
geldelijke betaling van bet Leger des Heils. 
Hij geeft zijn vrijen tijd, kracht, alles wat hij 
geven kan vrijwillig, en hij ontvangt daarvoor 
de voldoening, den vrede, de vreugde, die bet 
hart vervullen van iemand die uit liefde voor 
God en zielen zichzelf verloochenen wil. Zijn 
middelen van bestaan blijven dezelfde als v66r 
hij Heilssoldaat werd. 

Niemand wor:dt gedwongen Heilssoldaat te 
woe den. 

Er zijn we! honderden hier in Indie die door 
bet Leger des Heils maatschappelijk zoowel als 
geestelijk geholpen zijn en die later Heilssoldaat 
zijn geworden, maar geen ervan is daartoe ge
dwongen. Uit eigen vrijen wil zijn zij dat ge
worden en dan alleen wanneer zij getoond 
hebben werkelijk bekeerd te zijn. Het is een 
Voorr:echt Heilssoldaat te mogen worden, en het 
is een gewijd, ernstig oogenlijk in bet leven van 
een man of vrouw wanneer zij onder onze 
geliefde Legervlag als Soldaat worden ingezegend. 
Kort geleden hoorden wij van een aantal jonge 
meisjes, die zoo blij en dankbaar waren, dat zij 
Heilssoldaat mochten worden, dat bet ontroerend 
was hen te zien toen zij dat bericht ontvingen. 

De Uniform. 

Zeer veel is hierover geschreven en gespro
ken, door velen is onze uniform zeer scherp 
becritiseerd, men zag er bet nut niet van in, 
enz. Maar bet is gebleken en bewezen, dat bet 
dragen van uniform tot nut en zegen is voor 
degcnen, die ze dragen zelf, zoowel als voor 
vele anderen. 

De Soldaat van bet Leger des Heils draagt 
twee S's op zijn kraag. De beteekenis hiervan 
is ,.Salvation" of Heil. Het Leger is .. the Sa I
v a ti on Army." bet Leger des H e ii s. 

Zoo hopen wij eenige opheldering te hebben 
gegeven over den Heilssoldaat ; volgende maand 
schrijven wij iets over den Officier. 

A rdjanie, die van bet eiland 
Madoera komt, trouwde op dertien
jarigen leeftijd, maar deze ongeluk
kige verbintenis duurde slechts zes 
maanden. Later huwde ze met een 
Chinees, met wien ze acht geluk
kige jaren doorbracht. Toen be
gonnen zich over haar geheele 

lichaam groote roode gezwellen te vertoonen 
die lepra bleken te zijn. 

Ardjanie ontstelde, toen ze hoorde, dat ze 
aan deze gevreesde ziekte leed, en nam haar 
intrek bij haar vader en moeder. Ze beproefde 
alle .. genees"middelen, die de dokter van bet 
dorp maar kon produceeren, en haar man gaf 
hiervoor twee jaren lang geld uit, maar de 
kwaal verergerde, totdat ze ten langen leste 
in wanhoop zich van het leven wilde berooven. 
Bij een eerste poging faalde haar echter juist 
op bet kritieke oogenblik de moed daartoe. 
Toen trachtte ze zich te vergiftigen, wat haar 
ook niet gelukte. Ze liep weg, de bosschen in, 
hopende dan den hongerdood te sterven. 

Maar ze vreesde, dat haar familie zou gaan 
zoeken en op haar spoor zou komen, als ze op 
Madoera bleef. Dus verliet ze bet eiland. 

In Soerabaja aangekomen stood ze aan den 
walkant, zoo goed mogelijk haar gelaat ver
bergende, niet wetende waarheen. Nergens zag 
ze een bosch, waar ze zich verschuilen kon. 

Een politie-agent zag hoe vreemd ze deed 
en informeerde, wat ze wilde. Toen hij be
merkte, dat ze melaatsch was, bracht hij haar 
naar een ziekenhuis, van waaruit ze later op 
de Leger des Heils-Leprozerie kwam. Met 
de grootste vriendelijkheid werd ze bier 
behandeld. 

Geregeld bezocht ze de meetings, die gehou· 
den werden op de Kolonie, en bet eerste lied, 
dat ze hoorde, maakte een diepen indruk op 
haar : . .'k Heb in den Heme! een schoon, heer
lijk tehuis," wat tal van herinneringen bij haar 
levendig riep aan haar vader en moeder, man 
en kind, en aan bet tehuis, dat ze verlaten had. 

Nadat ze de meetings bezocht had en voor 
't eerst van haar !even van Jezus hoorde en van 
Zijn liefde voor vermoeiden en zwaarbeladenen, 
knielde ze neer aan de zondaarsbank en gaf haar 
hart aan Hem. 

Ze is nu een Soldaat van bet Korps op de 
Kolonie, en getuigt van Gods goedheid voor 
haar, dat door haar ziekte ze Hem heeft leeren 
kennen, vergeving ontvangen voor haar zonden, 
en haar !even geheel veranderd is. Hij heeft 
haar blijdschap en vrede in 't hart gegeven en 
een nieuw lied in den mond over bet ,.heerlijk 
tehuis daar omhoog ". 

.. Kon bet Leger maar Officieren zenden naar 
Madoera," zegt ze, ,.om mijn volk te vertellen 
van de lief de van Jez us". 

Een weinig meer verdraagzaamheid, 
Een weinig meer behulpzaamheid, 
Een glimlach soms, een woordje zacht 
En 't hart, dat nu in wanhoop schreit, 
Maakt zich weer vaardig tot den strijd. 
Zoo wordt ge een bron van kracht. 

Vijf jaren heeft Ardjanie nu op Semaroeng 
gearbeid als verpleegster. 's Morgens om vijf 
uur begint ze al en werkt den heelen dag door 
met een vroolijken glimlach op het gelaat en met 
zoo'n opgewekte bereidwilligheid verpleegt ze 
haar medepatienten, dat bet een lust is voor alien, 
met wie ze werkt, en voor wie ze werkt. 

Een tijd geleden heeft ze geleerd hoe de 
temperatuur op te nemen en den thermometer te 
lezen. Daannee niet voldaan, begon ze de avond
lessen van den Korps-Sergeant Majoor te volgen, 
en nu kan ze zonder moeite de namen en 
temperaturen van de patienten lezen en schrijven. 
Vaak zit ze ook tot laat in den nacht voor 
zichzelf de wondervolle geschiedenis te lezen 
van den Heer Jezus. 

Geluksmiddelen. 

Een groepje meisjes waren aan bet praten en 
op de een of andere manier kwam de kwestie 
van talismans en andere voorwerpen, die geluk 
aanbrengen, op de proppen. Ze begonnen toen 
op te noemen, wat zij dachten dat het ongeluk 
van hen af kon weren. Een van de meisjes 
droeg een gelukssteen, waarvan ze beweerde, 
dat het haar al menig keer van gevaar had 
gered. Een andere vond een konijnepootje een 
waardevol middel voor bet behoud van haar 
leven. Een derde meisje gaf toe, dat ze een 
hoefijzer boven haar deur had opgehangen, zoo
dat ze er 's morgens altijd onderdoor liep. 

Cora zat maar te luisteren. Eindelijk haalde 
een van de anderen haar in 't gesprek en vroeg; 
.. Zeg Cora, heb jij niks? Wat vind jij het 
beste geluksmiddeltje ?" 

Cora dacht een oogenblik na. ..0." zei ze 
glimlachend, ,,ik heh er wel meer dan een, die 
ik erg nuttig vind, maar welke of de beste is, 
dat weet ik eigenlijk niet. Hier heh je er een. 
die me altijd goed te pas komt." 

Langzaam. maar duidelijk begon ze den 91sten 
Psalm op te zeggen : .,Die in de schuilplaats 
des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten 
in de schaduw des Allerhoogsten. Gij zult niet 
vreezen voor den schrik des nachts : voor den 
pijl, die des daags vliegt : voor de pestilentie, 
die in de donkerheid wandelt; voor bet ver
derf. dat op den middag verwoest. Aan uw 
zijde zullen er duizend vallen, en tien duizend 
aan Uw rechterhand: tot u zal bet niet genaken." 

lk vind, dat je met zoo'n belofte, die je 
altijd door ten dienste staat, geen konijnepootje, 
of hoefijzer, of swastika of wat voor geluksmid
delen clan ook noodig hebt." 

Niemand zei meer wat over geluk.smiddelen 
maar de meisjes keken stilletjes voor zich. 



De Kommandant 
in Bandoeng II. 

,, En als de dag van het Pinksterfeest vervuld 
werd, waren zij alien eendrachtiglijk bijeen." 

Deze woorden, bijna negentien honderd jaren 
geleden teboek gesteld en zich betrekkende op 
de discipelen van den Heer Jezus, die wachtende 
waren op de belofte des Vaders, waren ook 
van toepassing op den eersten Pinksterdag van 
dit jaar, toen het Korps Bandoeng 11 bezocht 
werd door oozen Leider. Er was een heerlijke 
geest van eenheid en verwachting. 

De Kommandaot, die vergezeld was van 
Stafkapitein Strandlund, sprak de Heilssoldaten 
toe, en zijn woorden werden gaarne aangehoord. 
Eokele makkers gaven hun getuigeois en een paar 
Zuster-Officiereo zongen een duet, waarna de 
Kommandant zijn toespraak vervolgde. Wij 
gevoelden, dat Gods Geest werkelijk in onsmidden 
was; en dat kwam nog meer tot uiting toen tegen 
het slot 'der bijeenkomst de een na den ander 
naar voren kwam, en neerknielde om te bidden. 

Er was een sterk verlangen naar dieper gees
telijk leven merkbaar onder onze bekeerde mak
kers, dat zich liet blijken in vurige gebeden. 
Zij badE:n om zich te verzekeren van een nieu
wen doop van het heilige vuur. En God schonk 
hun de begeerte buns harten. 

Wij !oven God voor de werking van Zijn Geest, 
en zeggen den Kommandant hartelijk dank voor 
zijn bezoek aan ons Korps. 

/.L. S. M. 

Trouwe Legervrienden. 

Tot de weinige Ambtenaren, die naar lndie 
kwamen, niet alleen om geld te verdienen, 
en die ons nu verlaten hebben, behoort Baron 
van Asbeck. Ook zijn geachte echtgenoote, die 
hem in zijn Christelijk werk immer steunde, 
behoorde tot de besliste Christinnen, die lndie 
zoozeer .noodig heeft. Waar Baron van Asbeck 
ook een kans kreeg, in eigen kring te Buiten
zorg, en overal elders, getuigde hij voor zijn 
Heiland, Die hem gekocht heeft met Zijn dier
baar Bloed. Het liefst deed. hij dit in de Leger
zalen bier op Java, en meer dan eens werd 
een ziel getroffen of kwam uit aan de zon
daarsbank. 

Nooit schaamde deze oprechte Christen zich, 
en ook Mevrouw niet, om om te gaan met de 
geringsten uit de lndische samenleving, met de 
uitgeworpenen, de opgeslotenen in de gevange
nissen. Baron van Asbeck bezocht niet alleen 
de kerkers van Java om daar het Evangelie te 
verkondigen, maar deze edelman noodigde vaak 
de ontslagen gevangenen bij zich aan huis, ja, 
Jogeerde zelfs een enkele. om ze als andere 
menschen, naar hij hoopte, aan de maatschap
pij terug te geven. Mevrouw toonde zich in 
zulke en in alle andere gevallen, een zorgzame, 
vriendelijke gastrouw. Moge God Baron en 
Mevrouw van Asbeck zegenen in hun verder 
!even, hen en hun kinderen. 

Vr. B. 

Als God spreekt. 

:,Een stille zachte stem'' spreekt vanuit de 
stilte der eeuwigheid in het hart van den 
mensch, en hij weet, dat het het woord van 
den Heer is, dat tot Hem is gekomen. Vanaf 
dat uur, zal hij. indien hij stil wordt, en luistert 
en zichzelf verootmoedigt om die Stem te ge
hoorzamen. ophouden een van de groote menigte 
te zijn, en wordt hij een der zonen en erfgenamen 
van, en een medewerker met God.'' 

Kommandant Brengle. 
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OfflClffl ORGAAN VAN ttfT LEGER DES ttEllS IN NfDfRLAHDSCH·OOST·INDIL 

.L VASTR~ AT 1 16 

Jezus van Nazareth 
Van Bethlehem tot den Olijfberg 
De Navolging van Christus 
Ilsa be 
Het Heilige Bloed 
Met ijzeren Hand 

PAS VERSCHENEN: 

door Dr. A. Westphal 
P. W. Wilson 
Thomas a Kempis 
E. von Maltzahn 

Marjorie Bowen 

Veldtocht der Liefde (William Booth) Harold Begbie -----

f 1,75 
.. 4,00 
" 2,00 
.. 3,00 
.. 2,75 
.. 4,25 

" 7,00 

Een mooie plaat van een tafereel. voorstellende de Joodsche schriftgeleerden 
in den Tempel en 1ezus staande in het midden, terwijl Maria en Jozef Hem toe
spreken. Deze plaat in bij uitstek geschikt om uit te deelen onder de jeugd, op 
scholen enz. De prijs is zeer )aag gesteld, per stuk f 0, 10. (formaat 26 X 43,5) 

bij groote afname 100 stuks voor f 5,00 
500 f 20,00 

1000 f 30,00 
Bijkomende kosten voor vracht, als volgt : 

100 platen 2 K. G. f 0,80 voor Java f 0,80 voor de Buiten-Bezittingen. 
500 10 .. 1,86 .. 2,86 

1000 20 .. 3,68 " 5,69 

~elbtocbt, 
te houden in de verschillende belangrijkste centra, gedurende de maanden 

Augustus, September en October. 

Soerabaja. 
Zaterdag 16 
Zondag 17 
Maandag 18 

Semarang. 
Zaterdag 23 
Zondag 24 
Maandag 25 

Bandoeng 

Djokja. 
Augustus Zaterdag 20 September 

" 
Zondag 21 

" 
" 

Maandag 22 
" Weltevreden. 

Augustus Zaterdag 27 September 

" 
Zondag 28 

" Maandag 29 
" 

HET TERRITORIAAL CONGRES. 
Officieele Opening van de nieuwe Kweekschool. 
Plechtige inwijding van de Congreszaal. 

Van Donderdag 16 tot en met Maandag 20 October. 
Bovengenoemde Jaar- en Congresvergaderingen worden geleid door de 

Leiders van het Leger des Heils fn N. O. I., 

KOMM AND ANT EN ME V R 0 U W W. PALSTRA, 
bijgestaan door den Algemeen Secretaris, Lt. Kolonel Rawie, en een groot 

aantal Staf- en Veld-Officieren. 
Lt. Kolonel Mathilde Hatcher van het Internationaal Hoofdkwartier zal 

mede tegenwoordig zijn. 
In iedere stad zullen de samenkomsten worden gehouden in bijzondere 

zalen, waarin o. a. ook gesproken zal worden over ons Geestelijk en Maat

schappelijk Werk. 

Zie hiervoor verder de plaatselijke aankondigingen. 

~·...._•.....,••~•000-...000--...0-.0•••••-••••~••o•ooo~oooooo~ 
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Ii De taak van Roodstok ! ! 

De Torenwachter. 
In een doos in den vuur

toren, woonden Roodstok. 
een kleine waslucifer en zijn 
broers en zusters. ,,Ik heb 
er een hekel aan in deze 
doos te wonen en dag en 
nacht niets te doen te heb
ben," klaagde Roodstok. 

brengen," dacht hij bij zichzelf. Hij kon zijn 
ongeduld niet !anger bedwingen, daarom zei hij tot 
den wachter: .,Denkt u werkelijk dat mijn kleine 
licht van eenig nut kan zijn om de groote sche
pen te helpen hun weg in den storm te vinden ?" 

0 g : : 

I I de kleine Luci£ er. i i 
~ •O--•~•-•••-o••-••• ~·--•o.,oouo• filf'I~ ~•-ooo~~ •••oooo••--• ~itOfl>lflt~• onooonoo~ .. Wat zou je dan wel wil

len doen," vroeg een van 
zijn broers. 

.. Ik wou dat u me een verhaal vertelde. Ik 
hen moe van 't spelen met mijn blokken", zei 
Tonnie, terwijl hij bij zijn tante op schoot klom 
er. haar kuste. 

.,Omdat je me er al voor betaald hebt, denk 
ik dat 'k het maar zal doen. Maar waar moet 
het over zijn. lk geloof dat ik bijna al de ver
halen, die ik wist, verteld heb," zei tante en 
ze pakte Tonnie eens. ..Vertelt u me van Rood.: 
stok, hoe zijn wensch vervuld werd, en h1J 
bet groote licht ontstak en al de menschen op 
bet schip redde." Tante Lena glimlachte, toen 
ze bet verhaal begon te vertellen. 

Op zekeren dag was een ~chip in grooten 
nood op de onstuimige zee. D1t gebeurde voo_r
dat veel gebruik gemaakt werd van rad10 
boodschappen, die bet middel zijn waardoor 
zoovele menschenlevens gered worden. 

.. We hadden nu bet licht van den vuur~oren 
al moeten zien, want ik weet, dat we m de 
nabijheid der rotsen zijn," zei de kapitein met 
een bezorgden k.lank in de stern. 

De storm woedde, en de passagiers waren 
erg verschrikt, want ze wisten dat ze in ge
vaar waren. Hoe vurig verlangden ze ernaar 
veilig aan land te zijn, of dat de storm zou 
bedaren. 

,Jk wenschte we!, een groot licht te zijn, dat 
mijlen in het rond licht zou verspreiden, ioplaats 
van slechts een klein lucifertje te zijn, dat op 
zijn hoogst een heel klein vlammetje gee ft." 

Juist toen Roodstok dit gezegd had, werd de 
doos geopend, en de vuurtorenwachter nam 
Roodstok in de hand en droeg hem weg. 

.. Ik ben benieuwd wat met hem zal gebeu
ren," zei een van zijn kleine zusjes. Rood
stok bleef heel bedaard, terwijl hij weggedragen 
werd langs een lange, lange trap. 

,,Waar breogt u me been?" vroeg Roodstok, 
op denzelfden klagenden toon, die hij gebruikt 
had toen hij in de doos lag. 

Om schepe.n den Weg te Wijzen. 
,,lk wensch dat je groote schepen den weg 

zult wijzen over de zee, zoodat ze in dezen 
vreeselijken storm niet verloren zullen gaan,'' 
antwoordde de vuurtorenwachter. 

,,Wat een onzin. lk ben maar zoo klein, 
geen enkel schip zou mijn licht kunnen zien," 
zei Roodstok, terwijl zijn hart bijna barstte van 
nieuwsgierigheid en opwinding. ..Zou het niet 
wonderbaar zijn, als ik zooiets grootsch kon 
doen en tot nut zijn in de wereld, inplaats van 
mijn heele !even in een doos te rnoeten door-

,,Laat dat maar aan mij over," zei de vuur
torenwachter toen hij den top bereikte. Hij 
stak voorzichtig de groote lantaarn met kleinen 
Roodstok aan, en blies hem uit. 

Het schip schudde hevig, en werd door de 
woedende bare~ been en weer geslingerd. Juist 
toen de kap1te1D alle hoop wilde opgeven, be
gon het licht van den vuurtoren helder te schij
nen, en was de kapitein in staat het schip 1n 
veiliger wateren te sturen. 

,.Dat licht scheen juist op tijd om ons van 
de rotsen te redden," zei de kapitein met 
dankbaarheid in de stem. 

Vele passagiers dankten God voor het licht 
dat juist op tijd begon te schijnen om hen van 
de w<fteren des doods te redden. Zoo zie je 
d~t Roo~stok zijn wensch verkreeg, want wa~ 
h~J er met geweest, dan zouden vele schepen 
d1en nacht schipbreuk hebben geleden, want er 
waren ook nog andere booten in gevaar. 

.. lk hen zoo blij, dat we niet behoeven te 
wachten. tot we groot zijn om groote dingen te 
doen,. he tante Lena, want als God Roodstok 
gebrmkt~ <:>m het schip te redden, dan zal Hij 
o?-s, .~le1DtJes, ook willen gebruiken denkt u 
met? vroeg Tonnie. 

.. Oat wil Hij zeker," zei tante, en ze gaf 
Tonnie een kus. 

V olgende maand weer ecn kinderverhaal. 

l JUNI 1930. 

Mevrouw Kommandant Palstra open t 
Liefdebood-Bazar. 

In de oude Kweekschool kwamen vroeger 
op Tjitepoes iedere week een aantal Chineesche 
meisjes bij elkaar ')m tc handwerken, en toen 
deze afdeeling bij Bandoeng II kwam, gingen 
sommige van die meisjes ook rnee over. 

Uit de Kebon Djatibuurt werden er nog wat 
bijgewonnen, en toen een Liefdebond opgericht. 
Zes maanden Jang hadden vlijtige vingertjes 
week aan week met naald en draad van allerlei 
kleur en soort aardige dingen gemaakt, en nu 
zou de verkoop zijn van al die kleedjes, taschjes 
l!n ik weet niet wat al. En Mevrouw Kom
mandant Palstra had beloofd den Bazar te 
openen ! 

In den met lampions verlichten voortuin van 
de Legerzaal aan den Kebon Djatiweg zaten 
h1er en daar groepjes bijeen, in afwachting van 
de _o_pening. Vreugde blonk uit de oogen der 
me1s1es van den L. B. De kinderen hadden bun 
beste pakjes aan voor het feest. Uit Tjimahi 
waren ook de makkers overgekomen en deelemans 
brachten hoe !anger hoe meer belangstellenden uit 
alle hoeken van de stad aan. 

Nadat Mevrouw Palstra een kort openings
woordie had gesproken en de kinderen een versje 
hadden gezongen, ontsloot Mevrouw de deur. 
Weldra was het zaaltje vol. haast 6vervol, met 
kooplustigen. Er waren ook nog andere stal
letjes, waar men boeken en teksten, krandjangs 
en sikats (door de ouders van een der kinde
deren gegeven), ververschingen, manisans (door 
enkele der njonja's vervaardigd) en zelfs ijs kon 
koopen ! Dat vond bijval I 

Zelfs den Kommandant zagen wij zich tusschen 
de menigte bewegen, en de kinderen vonden 't 
wat leuk, toen ze allemaal op ijs werden getrac
teerd door den Kommandant l De verkoop had 
een schitterend verloop, en met dankbaarheid 
zien de L.B. meisjes en de makkers J. L. Wer
kers terug op dezen avond, en nu gaan ze vol 
moed weer aan den arbeid. God zegene bet 
J. L. Korps ! 

Poe Mo Li. 

Kommandant Palstra in Bandoeng Ill. 

De Kommandant leidde, vergezeld van eeo 
aantal H.K. Officieren, een mooie samenkomst 
in Bandoeng III. V ooraf werd aan de deur 
gezongen om de menschen bijeen te brengen. 
en cl.an ':'olgde een geestdriftige meeting, waarin 
getu1gemssen van verschillende Officieren een 
lied door enkele Jong Soldaten, en een k~artet 
van onze H.K. Officieren elkaar vlot afwissel
den, en gretig gehoor vonden bi] het publiek, 
dat in en buiten de zaal stond of zat. 

De Kommandant, op eminente wijze vertaald 
door Adjudant Glover, bracht met kracht en 
vrijheid de boodschap des heils. Dank God 
voor twee aankomende jongens. die hun jonge 
harten en )evens gaven aan Christus. 

M.B. 

E ens, toen Gustaaf Dore, de groote Fran
sche kunstenaar, op reis was. verloor hij zijn 
pas. Hij moest de grens passeeren en men 
vroeg naar zijn paspoort. ..Ik heb het verlo
ren," zei Dore, .. maar ik ben Dore de artist." 

.. Zoo zijn er meer," zei de beambte. ..Eer
lijk gezegd, ik geloof u niet." 

Opeens maakte Dore met vaardige hand 
een schets van enkele boeren en spelende 
kinderen op het plein. 

De beambte keek naar de goed lijkende 
figuren van de schets en zei toen ; .. Ik vraag 
u excuus. U bent Dore - want alleen Dore 
kan zoo iets maken.'' 

Hoe velen onzer spreken, zc:lfs als we uit· 
gelachen en bespot worden, vriendelijke 
woorden of verrichten vriendelijke daden, 
zoodat degenen. die ons gadeslaan, zeggen : 
,,Slech~s een Christen kan zoo handelen ?" 

Lang Ge I eden. 
Padvindster : Is bier niet Jang geleden een 

groote veldslag geleverd ?" 
Wijze Willem : ,,Ja, dat is gebeurd, toen ik 

nog een klein kind was." 
P. V. : .. Maar, bet is toch al twee honderd 

jaar geleden gebeurd ! .. 
W.W.: .. Wat zeg jel Ter!aloe, wat vliegt 

de tljd to ch ! ·' 

De Lief deb on d. 
D1t is een vereeniging, die door bet Leger 

des Heils is opgericht met het doe! om bij de 
kinderen goede gewoonten aan te kwceken en 
de slcchte tegen te gaan. In de Liefdebond
klassen, die wekelijks worden gehouden, lecren 
de kinderen verschillende vakken, zooals b.v. 

teekenen, houtzagen, nuttige en fraaic hand• 

werken. 
De Liefdebond-belofte luidt: 
,,lk beloof, met Gods hulp geen bedwelmen

den drank te gebrulken 
Ik zal geen tabak gebruiken, noch vloeken, 

noch stelen, noch dobbelen. 
Jk zal trachrcn alle menschen lief te hebben, 

d l .. k . . . d. . en ik za en vrien e 1J te zyn ;egens 1eren 1 

h d reken, en mijn best doen, de waar c1 te sp ,, 
, , ds tc bidden • elken dag s morgens en s avon 
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