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SYMBOLIEK 

VAN DE 

LEGERVLAG. 

Het Rood wijst op 

het Bloed van fezus 

Christus, gestort voor 

het belzoud van het 

menschdom. 

Het Geel van de ster 

wijst op het Vuur van den 

Heiligen Geest. 

Het Blauw van den rand 

wijst op de reinheid der 

ziel. 

Talri1ke scharen zqn tezamen gekomen op 
een anders weinig bezochte bcrgvlakte. 

Donker waren de paar laatste jaren, donker 
gaat men de tockomst tcgemoet. Israel 
scheen zi1n God verloren te hebben. Men 
lette niet op Zijn bevelen, men hoorde 
n1et naar Zijn woord en andere goden wcr
den aangebeden zoowel m het paleis als 
in de ncderigste hut. Israel zonk al d1eper 
en dieper, en verwijderde zich zoo ver van 
zijn God, dat het scbeen, also[ er geen 
hoop op red~ing meer was. . 

Jehova's u1tverkoren volk had te d1en 
njde geen teeken u1t den Herne!, noch 
hoorde de stem zijns Gods. Maar voor dat de 
overwinning van Baal en lzebel volkomen 
was, stond er een kampvechter God_s op. 
Een man is er, die niet slechts in snlte 111 

den God van Abraham, Izak en Jacob gc
loofde, maar die Hem openlijk voor em 
ieder wilde belijden. Ja, Elia durfL te geloo
ven, dat op die bergvlakte van Karmel. 
waar h11 alleen staat tegenover de machten 
des duivcls, deg trouwe God zijner vaderen 

d o o r v u u r z a I a n t w o o r d en. 

Gij kent het einde der gesch1edems. G1j 
hebt haar gehoord, toen ge nog ecn kmd 
waart en sedert <lien ttjd hebt g1j dikwijls 

gelezen, hoe de groote 
profeet bet altaar van 
Jehova herbouwde en 
hoe, m antwoord op 
zijn geloof, de mach
tige straal van 's hemels 
vuur nederv1el. 

Heeft de wereld 
heden ten dage niet 
diezelfde oude open
baring noodig? Geen 
licht, geen stem, geen 
teeken, geen wonder! 
Men beroemt er zich 

zelfs op aan niets te gelooven, en de kerk is 
machteloos om dezen staat van zaken te ver
anderen ; heeft ook zij niet b1jna geheel 
vergeten, dat haar God 

door vuur kan antwoorden? 

En is zij niet bang_ geworden voor zulk 
een ontzaglijke verscbljmng? 

VUUR ! Ja, wellicht zou bet ongelegen 
komen' 

Dan zou het onrnogelijk zijn, om God 
maar zoo st1llekens te vergeten ; clan zoudt 
gij uw gzmak niet meer ~unnen nemen 
in uw goed ingenchte wonmgen, wanneer 
dat vuur een licbt had doen v.allen op een 
wereld, die zich op den weg ten verderve 
bevindt ; clan zou het u onmogelijk zijn om 
de diepstgevallenen ongehinderd op den 
breeden weg te laten voortgaan. Neen, dat 
vuur zou bet gebeele land in beweging 
brengen. 

Sluimerende geloov1gen zouden er door 
wakker geschud worden ; zondaren zouden 
luide om genade roepen ; en een meuwe orde 
van zaken zou clan beginnen. Ja, bet vuur 
kwam zeer ongelegen voor lzebel en Baal, 
missch1en ook wel ongelegen voor de d1e
naren van Jehova, die zich schu1l hidden 
en Hem slechts in stilte wenscbten te aan
bidden. 

VUUR l Maar is dat vuur met gevaar
lijk? Zekerlijk, het vuur van God kan 
slecbts verkregen worden door onze eigen 
persoon daaraan te wagen. Elia zou u jmst 
hetzelfde zeggcn, indien h1j eens terug kwam 
om u Zl)n ervaring, op Karmel opgedaan, 
mede te deelen. 

VUUR 
om vuur op de aarde te brengen, en Zijn 
le en eind1gde op Golgotha ! Ook waren 
er twaalf mannen op wie tongen als van 
vu r gezien werden en sedert dien tijd was 
slcehts gevaar en vervolging tot het einde 
toe hun deel. 

Ja, grvaarlijk is bet, - maar toch zijn 
WIJ besloten, dit vuur deelachtig te wor
den in bet geloof. 

WiJ scbrijven in het geloof op de wa
pe11s en schilden van ons Leger en in onze 
banieren de leuze : 

.B 1 o e d en V u u r !" 
I 

Nog altijd hebben wij een God, Die 
antwoordt ! Nog altijd openbaart Zich 

e God van den HemeI ! Lui' ter toe, 
t 1ederlandsch-Indie ! wij betuigen het : 
, de God van Abraham, de Vader van 
s Christus, de God van de apostelen 

ft nog dezelfde macht ! 
e wereld is niet slechts overgelaten 
hetgeen we in een Boek lezen ; de we

r is nog niet geheel aan den duivel ten prooi 
o rgelaten ! De Heer reg e er t ! H ij 
h e e ft s I e c h t s z ij n E 1 i a' s no o d i g ! 

En mt de harten van vele duizenden 
van mannen en vrouwen, die in bun eigen 
oogen even onbeteekenend waren als Elia was 
in de oogen van zijn geslacht is het ant-

ord ten hemel opgezonden : .. Heer ! 
zijn \vij ! '' 
e Eha's des Heeren zullen opstaan, 

ofschoon srnaad en boon hen wachten zal; 
zi] zullen geheel alleen voor den Heer stand 
houden, al ware het ook, dat zij nimmer 
meer op aarde rust en vrede zouden ge
nieten, zij zullen Zijn altaar oprichten zelfs 
dan, wanneer Hij van hen verlangen zou, 
zichzelven als offer daarvoor te geven. 

Gij vraagt, wat bet Leger des Heils 
toch is ? Wij zijn menschen, die dit vuur 
van God gezien hebben ; die gelooven, dat 
God dat vuur met groote kracht zal doen 
nederdalen ; die vertrouwen, dat Neder
land ch-Tndie bet zien en er in gelooven zal ! 

Wij z1jn weinig beteekenend 
in het oog der wereld en weten 
van vele dingen niets af; toch 
zijn wij degenen, die nog de ant
woorden door's Heeren vuur ont-

het komt er voor ons niet op aan. Wij 
wenschen u ~od te doen kennen . Gij rnoogt 
met ons doen, wat ge wilt, maar \\'IJ zullen 
spreken en zmgrn en uw rust verstoren 
en u wakkrr schudden, wanncer g11 bezig 
z1jt geld b ijeen te brengen, of wanneer g1j 
u zoekt te vermaken, zoo dikwijls al de 
omstandigheden het ons toelaten. 

Da.artoe geven wij ook deze " tnjdkreet" 
uit en w11 zullen het overal trachten te 
brengen ell: te verkoopen, zooveel als m ons 
verrnogen is. 

Nu wat uzelf betreft. Gelooft Glf in een 
God, Die u met een levend teeken antwoordt' 
W eet g1j, dat g1j Zijn dienstknecht z1jt? 
Hebt gi1 ooit Zijn altaar opgencht en Hem 
als offer uw eigen hart en !even gegeven ? 
Hebt gij slechts een boek over Hem gelezen, 
doch Hem nooit tot uw ziel hooren spreken? 
lndien niet, dan 1s het wellicht, omdat gij u 

te voornaam acht om een Eha te z1jn. -
G1j bebt het er niet voor over om veracht 
en verworpen te worden. zelfs al ziet ge 
daardoor Gods naam verheerlijkt . 

Nee m u in a ch t, eens zult ge Zljn 
vlammend vuur zien. Een zal er een vuur 
des toorns en der vertering nederdalen, dat 
op allen zal vallen die zich niet aan Z1jn 
zi1de geschaard hebben. 

Pas op, de kan met te verl1ezen van nu 
voor Hem te mogen tnjden, opdat m <lien 
<lag. wanneer g1j voor Hem ver chi1ncn zult, 
Hij Zijn nmr met op u late nedervallen en 
op allen, die Hem noo1t in h t geloof aan
schouwd hebben, en tot wie H1j zeggen 
zal: .. Ik heb u noo1t gekend", eenvoudig 
omdat zij met gew1llig \\ aren om tegenover 
een ongeloov1ge wereld op re treden. - Het 
zou beter voor u z1jn. dat de Heer Zijn 
reinigend vuur nu aan u openbaarde. ook 
dan zelfs indien g11 voor eenige korte 1aren 
geheel alleen voor God zoudt moeten stnj
den, dan dat H1j ten laatstc het vuur Z1jns 
toorns en des verderfs aan u openbaren zou. 

Railton. 

HET LEGERW APEN 

vangen, en hierin is onze roem. 
Reeds heeft dit teeken uit den 

Hemel onze zendmg bezegeld, 
en vele mannen en vrouwen ge
tuigen, dat in antwoord op hun 
smeeken een reinigende kracht 
van boven is nedergedaald, en 
hen van bun zonden vrijgemaakt 
heeft, en in den geloove ver
wachten wij, dat duizenden be
woners van Insulinde, van alle 
rangen en standen, uit de lagere 
en hoogere klassen, njken en ar
men, geleerden en onwetcnden, 
jongen even goed als ouden, 
d1en God, Die nog teekenen en 
wonderen kan doen op aarde, 
zullen lreren kcnnen en zich in 
Hem verbhjden zullen. Hiervoor 
levcn en strijden wiJ, en voor 
niets anders. Glimlacht over 
ons ; hebt ons lief of haat ons ; 

stelt de volgende beginselen van het Leger voor: 

1. Het ronde jiguur met stralen daidt de zorz aan 

en wijst op het Licht en het 11uur van den 

Heiligen Geest. 

2. Het kruis in het mi.dden wijst op het kruis van 

onzen Heer jezus Christas. 

3. De letter S staat er voor Salvation -
(Verlossing). 

4. De gellruiste 

Heilskrijg. 

zwaarden herinneren aan den 

5. De kogels wijzen op de Evangelie-waarheden. 

6. De kroon wijst op de kroon der oi1erwinning, 

welke God Zijn soldaten, die getrouw blij11en 

tot het ei1zde, geven zal. 

Ja, het zou betecken n, da~er -
weer een altaar van zclfopoffering En gij zult weten, dat Jk de He~re, uw ~od. ben, en niernand me~.r; en Mijn 
opgericht moest worden en, volk zal niet beschaamd worden m eeuw1ghe1d. Daarna .zal lk. M!Jnen. Geest 
wat den profeet zelf aanbe- uitgieten over alle uwe zonen en dochteren, uwe ouden ~n Jongehngen: Ja, ook 

over de dienstknechten, en over de dienstmaagden. En 1k. zal won~erteekenen 
langt, een eenzaam, bitter, geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur en rookptlaren. Joel 2 i 27-32. 
moeilijk !even. 

lemand anders zeide ook 
eens, dat Hij gekomen was 
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wij zijn altijd blijde wanneer wij makkers te 
Bandoeng mogen begroeten die van verafgelegen 
posten of van dichterbij komen op doorreis naar 
bun vaderland. Zoo hebben wij dezer dagen 
Kommandeure Roslund en Adjudante Walo 
ontmoet en niet zoo Jang geleden Veld-Majoor 
en Mevrouw Veerenhuis. Wij luisteren clan ook 
gaarne naar de interessante verhalen van strijd 
en overwinning die hen over de lippen komen, 
verhalen die, zooals onze makkers ze vertelden, 
getuigen van een hart vol van hetgeen zij voelen 
voor bet werk dat hun zoo dierbaar is geworden. 

Wij hebben gelui~erd naar het verhaal van 
een arm bedelaresje, een van de armsten onder 
de Javanen, die van Java naar Kalawara werd 
overgebracht. Zij werd ziek, en men zag dat 
zij spoedig heen zou gaan. 

Ooze makkers waren bij haar en op hun vraag 
of zij niet bang was, c.ntwoordde zij met een 
blijde zekerheid: .. Neen, ik ga nu naar huis, 
naar Jezus." En vol ontroering zei de Veld
Majoor ons: ,,Als ik evenals dat arme bedelaars
kind ook aan het eind van mijn zijn bier op 
aarde met zulk een heerlijke zekerheid mijn Je
zus tegemoet kan gaan, clan is het we!. Zij 
die niets bezat, een van de armsten, de minsten 
onder de menschen zooals de wereld rekent, 
was als een Koningskind ingegaan tot de eeuwige 
heerlijkheid." Prijst God ! 

,.En," zeiden de Veld-Majoors Veerenhuis, 
.. <lat is ons werk. Gods werk dat HiJ door ons 
wil doen, .. een volk te maken van wat geen 
volk was". Er wordt gevestigd op de Kalawara
Ko!onie, een volk, ja, Gods eigen volk, dat 
Zljn Naam belijdt, dat Zijn !of zingt, dat Hem 
client. Wie zal zeggen hoeveel invloed hiervan 
uitgaat en hoe verstrekkend deze invloed zijn zal". 

Wij geven hier een uittrekseltje van hetgeen 
door een bezoeker aan de Kolonie enkele maan
den geleden geschreven werd . 

.,Voelde ik op een gewone school altijd het 
mooie, goede, hetwelk uitgaat van jeugdopvoe
ding, bier in dit lokaal besefte ik dit zelfs dubbel. 
Lezers, we stonden hier tegenover de kinderen 
van de verschoppelingen van de Inlandsche 
maatschappij. 

Wat zou er van deze verschoppelingen ge
worden zijn wanneer ze hier niet terecht waren 
gekomen, deze kinderen opgenomen van de 
straat, bedelaarskinderen. Wie ziet ze niet voor 
zich, de kleine geleiders en geleidsters van vol
wassen blinden, met uitgestrekt handje vragend 
om een aalmoes. En wie nu hier diezelfde kinderen 
ziet, netjes maar eenvoudig gekleed, met ge
lukkige gezichtjes nu, verzorgd en bewaakt zoo
als wij het ooze eigen kleine lievelingen doen, 
die benijdt haast het echtpaar Veerenhuis, dat 
hun voile onbaatzuchtige menschenliefde kan 
geven aan deze wezentjes. 

Zagen toch meer rijken dit soort liefdewerk, 
er zou bete.r begrepen en meer gegeven worden, 
want helaas is voor dit alles altijd geld noodig. 

Er waait bier op Midden-Celebes een gezonde 
wind onder al die geloovigen. Ze lachen hartelijk 
met je mee, ze zijn natuurlijk. hetgeen voorkomt, 
dat er een dam ontstaat tusschen hen en jezelf. 

W aar in den tegenwoordigen tijd de uitersten 
van beide kanten er steeds op uit zijn elkaars 
fouten zoo scherp en eenzijdig mogelijk belicht 
naar voren te brengen, is het mij aangenaam 
bier eens, zoo natuur-getrouw mogelijk een 
beschrijving te hebben kunnen geven van het 
onbaatzuchtige werk, gedaan voor de minstbe
deelden uit de Javaansche maatschappij". 

Wij danken God voor het heerlijk werk door 
onze makkers verricht. Wij weten dat het zaad 
in liefde en met zoo veel opoffering en toewij
ding uitgestrooid, niet tevergeefs is gezaaid, wij 
zien nu reeds de vruchten daarvan, en nog 
heerlijker zal de voile oogst worden. 

~ 
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Drie geslachten Heilssoldaat. Br. Prawiro van 
Poerworedjo, met zijn bejaarden vader en zijn 
flinken jongen, zijn trouwe strijders in Gods Leger. 

l 

HET L E G E R D E S H E I L S. 

VERKLARI G Geteekend te Clapton 

Internationaal Hoof dkwartier, 

Londen, E. C. 4. 

ACHT honderd Staf-Officieren van het Leger des Heils in Groot
Brittannie en Ierland, onder leiding van Generaal Edward J. Higgins 
in Krijgsraad vergaderd te Londen, zenden, tezamenverbonden in een 
Geest, een lichaam, een Heer, een Geloof, een Doop. een God en 
Vader van allen, hun groeten aan al hun makkers en mede-geloovigen 
in ieder land. 

VEROOTMOEDIGD in het gebed onder de Almachtige hand Gods, 
en naar wiJ vast gelooven, daartoe gedreven door den He1ligen Geest, 
wenschen wiJ. ter versterking van allen, die van gehjken zin zijn, nog
maals plechtig onze overtuigingen ten opzichte van ons allerheiligst 
geloof te bevestigen. Wij ve~klaren derhalve te gelooven: 

r. Oat de Heilige Schnft, de boeken des Ouden en Nieuwen 
Testaments, geschreven z1jn onder de ingeving van God, en dat z1j de 
eenige Goddelijke wet des geloofs en des Christelijken !evens vormen. 

2. Oat er slechts een God is, oneindig en volmaakt. de Schep
per, Onderhouder en Bestuurder aller dmgen, en Wien alleen gods-
dienstige vereering toekomt. .. . 

3. Oat er drie personen z11n m de Godheid - de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest - onverdeeld in wezen en onderling gelijk in macht 
en heerlijkheid. 

4. Oat in den persoon van Jez us Christus de Go<ldehjke en de 
menscheli1ke naturen vereenigd Waren, zoodat H1j in waarheicl en geheel 
en al God is, en in waarheid en geheel en al men ch was. 

5. Oat onze eerste voorouders geschapen waren rn een staat 
van onschuld, maar dat zij door hun ongehoorzaamheid hun reinherd 
en geluk verloren; en dat, ten gevolge van hun val, alle m_ensche~ 
zondaars zijn geworden, geheel verdorven, ~n als zoodarng bdli1kcrw11s 
blootgesteld aan den toorn Gods.. . . . 

6. Oat de Heer Jezus Chnstus door Z11n hiden en sterven een 
verzoening tot stand gebracht heeft voor de gehcele wereld, zoodat 
ieder, die wd, gered kan worden. 

7 . Oat berouw voor God_. geloof in onzen. Heer Jezus Chns.tus, 
en wedergeboorte door den Heilrgen Geest nood1g z11n tot verlossrng. 

8. Oat wij uit genade gerechtvaard1gd worden door het geloof 
m onzen Heer Jezus Chnstus, en dat h11. die gelooft, daarvan het 
getuigenis in zich heeft. 

9 . Oat om te bli1ven m den staat van . verlos ing, wij volhar
den moeten in het geloof en de gehoorzaamhe1d aan Chnstus. 

1 o . Oat Gods gansche volk het voorrecht heeft .,gehecl en al 
geheiligd" te kunnen worden;. en .,dat hun geheele geest en ziel en 
lichaam onbenspeliik bewaard kunnen worden .,tot op de komst van 
onzen Heer Jezus Christus". 

Ir. In de onsterfeli1kheid der ziel; in de opstanding des vleesches; 
in het algemeen oordeel aan het ei.nde der wereld ; m de eeuwige ge
lukzaligheid der rechtvaard1gen ; en m de eeuw1ge straf der goddeloozen. 

WlJ doen een beroep op de geloovigen aan alle plaatsen om trots 
alles deze, de grondwaarheden van het Evangelie, te blijven verkon
digen, zooals z1j geopenbaard zijn in de Heihge Schrift, en verzcgeld 
door het Leven, den Oood, de Opstandmg en de Hemelvaart van 
onzen Heer en eenigen Zaligmaker, Jezus Christus. 

EN wij leggen deze verklaring af, a_ls staande in de tegenwoordigheid 
Gods, Die alle harten. onderzoekt, e_n ~1en met den Z~on en den Heiligen 
Geest, de heerl11khe1d Zl) en maieste1t, heerschapp1j en macht, beide 
nu en voor eeuwig, AMEN. 

GETEEKEND op verlangen, namens en in tegenwoordigheid 
van dezen Staf-Raad van het Leger des Heils op heden, den Zeven en 
twintigsten dag van Maart, Negent1en honderd dertig. 

Gtteekend. Donderdag. 27 
Maart 1930 door: 
Den Gene.real. 

Den Chef van den Staf. 
Komdt. !;:;amue.J Hurn:n . 

Komdt. Chaa. Sowton. 
Komdt. David C. Lamb 
Komdt. A. ~. Blowers. 
Komdt. Catherine Booth. 
Komdt. Charles H. Jeffries 
Lt.-Cornmr. G. Jolliffe. · 

Lt.-Commr. G. Langdon. 

L-.-~ ---~La a t het nu klinken door h e el 
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't Was feest op Semarang, het 24ste Jaarfcest ; 
zooveel mogelijk van de .. oude" meisjes waren 
gekomen om samen met de tegenwoordige in
woners van het Meisjeshuis te Pontjol dezen 
heugelijken dag te vieren. Zaterdagavond had
den wij een gezellige bijeenkomst waarbij enkele 
genoodigden tegenwoordig waren. 

En Zondag was het de dag voor ooze meis
jes. 's Morgens vroeg reeds hadden wij cen 
goeden tijd in den bidstond. Met trots konden 
de Directriee en andere Officieren het groepje 
van meer clan 30 meisjes gadeslaan, die zoo echt 
gezellig aan tafel zaten ; de .,buiten" meisjes 
zoowel als rle ,.binnen" meisjes deden zich te 
goed rian een smaakvollen maaltijd. 

's Avonds hadden wij ooze samenkomst in 
huis. Dankbaarheid vervulde ons hart als wij 
dachten aan de velen die gedurende 21 jaren 
in dit Tehuis zijn opgenomen en vooral bij de 
gedachte aan zoovelen die hier den Heer 
Jezus hebben gevonden als hun persoonlijken 
Heiland. Sommigen werken nu mede als Officie
ren in ons Leger, velen zijn Heilssoldaat ge
worden en geven in haar eigen huisgezin of in 
betrekking ergens een goed getuigenis van over
winning, door Gods genade in haar !even ge
openbaard. Wij luisterden graag naar de woor
den van Ensigne Stapleton, de Directrice en 
Ensigne van Oudheusden, en het was ons een 
vreugde aan het slot van deze bijecnkomst een 
vijftal meisjes hun knieen te zien buigen voor Je
zus. Geve God dat wij in het nieuwe jaar, thans 
aangebroken, steeds meer mogen ervarcn van het 
heerlijke werk dat door Gods Geest tot stand 
wordt gebracht. 

WEL TEVREDEN. 
Gaarne willen wij ook enkele woorden schrijven 

over onze Directrice, Adjudante Veerenhuis. die 
met verlof is gegaan. na 7 jaren hier te hebben ge
arbeid, waarvan de laatste drie en een half jaar 
in het Meisjeshuis te Weltevreden. Haar werk is 
rijkelijk door God gezegend. In haar vaarwelsa· 
menkomst zei een van de meisjes, de gevoelens 
van alien vertolkende, dat zij nooit de liefde 
van de Adjudante zou kunnen vergeten. door 
de hulp en zegen die zij gebracht had in hun 
!even. lemand merkte op, dat zij .. Oma" genoemd 

• 
. ~l .... 

; , .,. ' , 
' ' 

1 

Zeven meisjes, die Heilssoldaat zijn geworden. 

werd .. Hoe zij toch aan die betiteling kwam ?" 
terwijl er nog geen grijze ~.aren op haar hoofd 
te zien waren ... Ja. ziet U. ze1 de Adiu~ante, 

deze meisjes zijn mijn dochters, en hun kmder
ties, ja die moeten clan mijn kleinkinderen zijn, 
dus ben ik Oma." Ja, werkelijk de Adjudante 
is als een moeder geweest voor de dochters 
hier in huis ; a ls Moeder heeft zij ze geholpen. 
bijgestaan, raad gegeven, geleid op den goeden 
weg. En zij zijn haar innig dankbaar voor a!les. 
Als de Adjudante nu voor een poosje met rust 
gaat, mag zij de heerlijke zekerheid in haar ha_rt 
omdragen, dat haar werk voort blijft Jev.en ~n 
het hart en !even van degenen die zij h1er m 
huis heeft verzorgd. .. 

En nu is de nieuwe Directrice reeds gemstal
leerd. Wij weten zeker dat God Zijn zegen 
nict onthouden zal. maar dat wij steeds meer 
van de heerlijke vruchten zullen zien van dezen 
liefde-arbeid. 

Van den Perzischcn koning Cyrus wordt 
verteld, dat hij op een van zijn veroveringstochten 
een vorst met vrouw en kind gevangeo nam· 
Toen men dit drietal voor Cyrus voerde. vroeg 
deze den vorst : .. d 

.. Wat gecft ge mij. als ik u de vriihei 
schenl.. ?" d 

De helft van mijn rijk", was het antwoor · 
"En als ik uw kindercn vrijlaat ?" 
"Mijn gehcele rijk." 
"Maar wat geeft gc voor de vrijheid uwcr 

ge~alio ?" .,Mijzelf." 
Dit antwoord bevicl den koning zoo goed, 

dat hij de geheele familie zonder losprijs vrijliet. 
Op de terugreis vrocg de vorst aan z'n vrouw. 
of ze opgemerkt had, welk cen edelc, schoonc 
gestalte Cyrus was, waarop zij antwoord~c : f 

..Ik zag slechts hem, die bereid was, . .z1chzcl 
als losprijs voor mijn vrijheid te gevcn. 

Zoo moeten ook wij lceren. slcchts oo~ ~e 
hcbben voor Jezus, Die niet slcchts gewillig 
was. Zich voor ons ten offer te geven, maar het 
ook de~d I 

lndie h ee n • • 



1 JUNI 1930. 

Onze Leiders 
De Komrnandant heeft een drukke maand ach

ter zich. Behalve bezoeken aan Soerabaja en 
het afdoen van belangrijke zaken aldaar, bracht 
onze Leider een bezoek aan Makasar op Celebes. 
Nauwelijks teruggekeerd, leidde hij een zeer 
g ezegende welkomstmeeting voor Lt. Kolonel 
Hatcher, alsook de altaardiensten in alle Bandoeng
sche Korpsen. Bovendien is daar de zorg voor 
de gemeente, die hem altijd omringt en daarom 
doet het ons buitengewoon veel genoegen te 
kunnen meedeelen, dat onze Leiders in rustige 
dreven, ergens op Java, een paar weken we!· 
verdiend verlof genieten. Geve God, dat ze 
straks weer verkwikt en ges terkt op de comman
dobrug zullen terugkeeren. 

Blijken van waardeering. 
Het jubileum van den Kommandant is in alle 

stilte voorbijgegaan. Toch niet geheel onopge
merkt ; van heinde en verre kwamen telegrammen 
en brieven, veil! gelukwenschen bevattende, en 
sommigen .,zeiden het met bloemen". Oat a lies 
maakte den dag voor onze Leiders toch tot een 
onvergetelijken en in een persoonlijk briefje, 
wat de Kommandant mij schreef, zei hij, dan 
ook zeer getroffen te zijn door de aanhankelijk· 
heid van onze makkers, de Officieren en Soldaten 
en de groote vriendelijkheid van een aantal 
Legervrienden. 

Lt. Kolonel Hatcher. 
Wij hebben inderdaad mooie bijeenkomsten 

met onze geeerde gast gehad en Majoor Beckley 
heeft haar kranig ter zijde gestaan. Nu is ze in 
Midden-Java. Het plan bestaat om daarna Soera
baja en den Oosthoek te bezoeken waarna zij haar 
bezoek zal uitstrekken tot Celebes, Sumatra 
enz., om dan tijdig weer in Bandoeng terug te 
zijn. ter gelegenheid van het a. s. Congres, dat 
D. V. in het laatste gedeelte van September 
zal worden gehouden. Maar hierover later meer. 

De A. S. op bet pad. 
Het was mij een vreugde om gedureode deze 

maand een Zondag te mogen geven aan Soera
baja, Weltevredeo, Bandoeng en Semarang. God 
gaf oos gezegende tijden en wij smaalcten de 
groote vreugde eenige zielen aan de voeten 
van den Heiland te zien neerknielen. Oat toch 
blijft altijd het doe! van den rechtgeaarden 
Heilssoldaat. 

De Altaardienst. 
Het geeft voldoening te mogen meedeelen, dat 

de Altaardiensten in de verschillende deelen 
van ons land bijzonder goed geslaagd zijn. De 
bedragen aldus bijeengebracht, gingen vaak 
zeer ver onze verwachtingen te boven. Onze 
makkers de Officieren, zijn nu te midden van de 
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Als plaatsvervanger van wijlen Kommandant 
Mitchell, is Kommandant Sowton aangesteld als 
Internationaal !;)ecretaris voor Europa en de 
Britsche Overzeesche Bezittingen, en is Kolonel 
Langdon bevorderd tot Lt. Commissioner met 
het bevel over het Mannen Maatschappelijk 
Werk in het Britsche Territorie. 

De Generaal heeft Mevrouw Lt. Commissio
ner Povlsen aangesteld om het bevel van het 
Vrouwen Maatschapp. Werk in Gr. Brittannie 
en lerland op zich te nemen tijdens de afwezig
heid van Kommandant C. Booth. 

Tot _opvolger van wijlen Kommandant Kit
ching is Lt. Commissioner A.G. Cunningham 
aangesteld in bevel van bet Letterkundig De
partemen t en Vertaalbureau. 

V erdere veranderingen werden noodzakelijk, 
doordat Kommandants Whatmore. de Leiders 
van het Z. Australische Tcrritorie na Jange ja
ren van toegewijden dienst op retraite gesteld 
worden. Lt. Commissioner en Mevrouw Mc
Kenzie, Territoriale Leiders van Noord-China, 
volgen de Kommandants op. Uit Australie af
komstig, zijn zij welbekend en zeerbemind door 
geheel Australie. 

Kolonel Orames, momenteel Chef Secretaris 
van Z. Australie, wordt Territoriaal Komman
dant van N. China. Tot zijn opvolger is aan
gesteld Kolonl1'1 Suttor. 

In verl;;>and met het buiten actieven dienst 
treden van Kommandant Holz, is Kommandant 
McMillan aangesteld om het bevel over te nemen 
van het Vereenigde Staten-Oost Territorie, en 
Kommandant Mcintyre volgt hem op in 
het Centraal Territorie. Kolonel Damon is aan
gesteld in bevel van het Zuidelijk Territorie. 

Kol one! Parker van de V ereenigde Staten is 
bevorderd tot Lt. Commissioner en benoemd 
tot Nationaal Secretaris onder Commander Eva 
Booth. 

W egens de ziekte van Lt. Commissioner 
Gundersen is Kol on el Westergaard aangesteld 
in bevel van het Finsche Territorie. 

Lt. Ko!onel Bladin, Leider van het Leger 
des Heils op het eiland Ceylon, is aangesteld 
als Leider van het Sub-Territorie New-Found
land, terwijl de vorige Leider, Lt. Kolonel 
Dickerson, zijn plaats zal innemen in Ceylon. 

Tevens kunncn wij melden, dat Yolonel 
Stankuweit uit Duitschland naar Nederland is 
gegaan om de positie te bekleeden van Chef 
Secretaris. 

HOE U GERED KUNT WORDEN. 

U moet beseffen, dat U een zondaar 
is in Gods oogen en dat U gevaar loopt 
Uw ziel te verliezen. U moet bereid 
zijn alles wat verkeerd is, op te geven 
en voor zoover dit mogelijk is, in orde 
te brengen, wat U hebt misdreven. Als 
U dat doen wilt, mag U er op rekenen, 
dat Ood bereid is te luisteren naar Uw 
gebed om vergeving. 

S T R IJ D K R E E T 

I 
anteekeningen van den 
lgemeen Secretaris. 

groote Z.V.A. poging. Geve God 
heerlijk welslagen op hun arbeid. 
Het eerste bericht van het berei
ken van het doelwit kwam van 
den versten afstand : Kalawara, 
onze Landbouw-kolonie in Midden· 
Celebes, daarna volgde het Ooglijders-Hospitaal 
en het eerste Korps dat meldde - .. doelwit be
reikt" - was Bandoeng II. En nu van lieverlede 
zullen ze komen, de een na den ander, met 
overwinningsberichten, totdat over de geheele linie 
de zege is behaald. 

Muziek in bet Rusthuis. 
Het was maar een klein, vriendelijk briefje, 

van iemand, die onbekend wenscht te blijven, 
en zich een vriendin van het Leger noemt, doch 
in dit briefje was f 10,- ingesloten, als ant· 
woord op ons verzoek in de S.K. van Mei j.l. 
om een paar gramofoonplaten voor het Rust
huis te koopen. God zegene de vriendelijke geef
ster en moge haar voorbeeld navolging vinden. 

Hartelijke gelukwenschen. 
Wij ontvingen een telegr~m van Adjudante 

Digby uit Semarang, kort en krachtig, maar veel 
beteekenend voor haar. Zij is geslaagd voor haar 
examen als verpleegster. Wij weten. dat dit 
heel veel extra werk en bijzondere inspanning 
heeft gekost, en wij wenschen haar dan ook van 
ganscher harte geluk met het behaalde succes. 

Ooze Militaire Tehuizen. 
Het was buitengewoon gezellig op het bij

zondere avondje, dat schrijver dezes op 5 Mei 
j.l. in het Militair Tehuis te Weltevreden mocht 
presideeren. Het gaat daar goed. De beschik
bare ruimte is te klein en er gaat maar een roep 
uit over het Tehuis, van gezelligheid, vrede 
en zegen. Het bezoek in de andere Militair Te
huizen noemt eveneens toe, dank zij verbeterin
gen, die hier en daar word en aangebracht. V oor 
Soerabaja is een nieuw biljart aangekocht; het is 
fijn, volgens de algemeene opinie, en de radio, die 

Rechtstreeks van de boot kwamen wij naar 
de samenkornst op Kramat, Weltevreden, en 
daar werd onze gast Lt.-Kolonel Hatcher harte
lijk verwelkomd. Een rijk-gezegende samenkomst 
hadden wij met elkaar en 's avonds gingen wij 
naar het Chineesche Korps. Eerst werd er een 
openluchtsamenkomst gehouden voor de zaal 
waar velen luisterden naar de heilsboodschap 
en daarna hadden wij een heerlijke samen
komst vol geestdrift en zegen, waar het woord, 
ons gebracht door de Kolonel ons hart goed deed. 
Deze eerste samenkomsten van onze gewaardeerde 
gast deden ons gevoelen, dat wij een goeden 
tijd tegemoet gaan tijdens haar verblijf hier in 
N ederlandsch-Indie. 

Sem,uang. 
Een druk, doch gezegend weekend hadden de 

Heilssoldaten te Semarang, met onzen Algemeen
Secretaris, Lt. Kolonel Rawie en Lt. Kolonel 
Hatcher als gast van bet lnternationaal Hoofd
kwartier, die door haar woord een zegen bracht 
aan alien. 

Om te beginnen hadden wij Zaterdagavond 
een samenkomst in het welbekende Ooglijders
hospitaal, en zeer zeker heeft deze samenkomst 
een diepen indruk gemaakt op onze gast die 
o.a. vertelde hoe blij zij was in de gelegenheid 
te zijn persoonlijk kennis te maken met Lt. 
Kolonel Dr. Wille, wiens naam zoo bekend is, 
in Leger des Heils kringen zoowel als daar 
buiten, om het groote werk onder Gods zegen 
door hem gedaan voor zooveel duizenden oog-

daar gei:nstalleerd is, bindt de jongens ook aan 
huis. Solo heeft eveneens een nieuw biljart 
gekregen en het bezoek aan het Tehuis gedu
rende de laatste weken is verdubbeld. Ook in 
Ojokja, Malang en Bandoeng gaat het bevredi
gend. Moge Gods zegen op dezen belangrijken 
tak van arbeid rusten. 

Van een oude bekende. 
Mevrouw Kommandeure Bill, die velen van 

de ouderen onder ons zich nog we! zullen 
herinneren, en die met zooveel zegen in de 
eerste jaren van het Leger in lnsulinde zoo 
krachtig heeft meegewerkt, is op retraite ge
steld. Met haar trekt zich opnieuw een van 
de oude garde in den ruststand terug. Het past 
ons we! een woord aan haar te wijden en haar 
van deze plaats onze erkentelijkheid te betuigen 
voor haar liefdevollen en toegewijden arbeid 
jaren Jang, en vele jaren geleden ook aan de 
zijde van haar echtgenoot in deze landen verricht. 

Ooze zieken. 
Het doet ons innig leed te moeten rapporteeren 

dat Mevrouw Ensign Poutiainen npnieuw van 
Bora naar Paloe moest gaan ten einde daar in 
het kleine Ziekenhu1s te worden opgenomen. 
Haar been is opnieuw opgezwollen en waar
schijnlijk door de oude kwaal. Inflammatie 
openbaarde zich, en alles is zeer pijnlijk. Als 
wij denken aan de groote smarten, door onze 
lieve zuster nog maar korten tijd geleden door
worsteld, dan kunnen wij niet verhelen, dat wij 
een oogenblik het ergste vree.sden. Nadere be
richten ontbreken, doch wij bidden, dat God 
Zijn genezende hand over onze zuster zal uit
strekken. 

lijders. Wij hadden een goede bijeenkomst en 
aan het slot was het ons een vreugde enkele 
patienten naar voren te zien komen om bevrij
ding van zonde te vinden. 

Zondag waren wij vol verwachting opge
komen en wij gingen niet teleurgesteld heen. 
Gods Geest daalde op ons neer en wij voelden 
onze zielen daardoor aangeraakt en gezegend. 
Wij luisterden gaarne naar de woorden van 
enkele onzer makkers, waaronder Dr. Wille en 
Kapiteine Zwart: 's avonds zongen de meisjes 
van ons Meisjeshuis een mooi lied en het Bij
belwoord van Lt. Kolonel Hatcher heeft met 
kracht tot ons hart gesproken. Geve God dat 
als een gevolg van deze samenkomsten wij al
ien, die Gods kinderen zijn, ons steeds meer in 
den Strijd zullen begeven om te doen alles wat 
in ons vermogen is, dat de zonde der wereld 
minder wordt, het voorrecht ons gegeven om me
dehelpers te zijn met Jezus, niet te verachten of te 
veronachtzamen, maar dankbaar iedere gelegen· 
heid te benutten om zondaars te wijzen op het 
Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. 

Wat was het heerlijk ook 's middags in de 
openlucht-samenkomst op de Aloon-aloon zulk 
een groote schare menschen te kunnen bereiken 
met het aloude en steeds nieuwe Evangelie
woord en hoe luisterden ooze vrienden aan
dachtig naar onze drie Kolonels en enkele ande
ren, die getuigden van hetgeen God voor hen 
gedaan heeft, en wat Hij ook doen kan en wil 
voor iedereen die tot Hem komt. 

Maandagavond, onder leiding van Stafkapitein 
Brandt, hadden wij een goede samenkomst op 
Boegangan, waar het kindje van den Goeroe 
door Lt. Kolonel Hatcher aan God en het Leger 
des Heils werd opgedragen. God zegene de 
ouders en hun kleine Dawoed. 

En nu terugziende, danken wij God voor de 
rijke zegeningen die ons dee! waren, en wij ge
looven zeker dat wij heerlijke vruchten zullen 
zien van den arbeid ook hier te Semarang ver-
richt. A. B. 

KEER U NAAR 'T LICHT I 
lk was vermoeid, verslagen I 

Ach I nergens zag ik licht ! 
Op droeve. duist're diepte 

Was steeds mijn oog gericht. 

,,'t fa al/es even donker I 

Waar moet dat henengaan ?" 

Zoo zuchtte ik. Toen raakte 

Ben handje zacht mij aan. 

.....-----.... ._........ ....... -- ............. .......... -......... --

.. W el moesje, waarom zit u 

Dan met uw rug naar 't Licht ?" 

Zoo vroeg mijn kleine meiske 

En streelde mijn gezicht. 

Lief aardig troosteresje, 

'k Vergeet dat woord niet meer 

lk richt mijn blik naar Boven. 

Daar zie ik 't Licht steeds weer I 

S. P. 
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Ook Mevrouw Majoor Scheffer is verre 
van we! geweest en dat zeer plotseling. Geluk
kig zijn de laatste berichten weer geruststellend. 

Adjudante Wilson van Poelau Si Tjanang 
is gelukkig weer veel in beterschap toegenomen, 
zoodat zij, zij het dan ook met inachtneming 
van zich zelf, haar geliefden arbeid heeft kun
nen hervatten. 

Stafkapitein en Mevrouw Johansson. 
Onmiddellijk nadat de Stafkapitein zijn vrouw 

en beide lieve kinderen naar Bandoeng had 
gebracht. is hij weer vol ijver en toewijding naar 
S. 0. K . teruggekeerd ten einde daar zijn belang
rijken arbeid aan te vangen. Kandidaat Steen
huizen is met hem meegegaan. Het werk van 
onze kollektanten, die momf'nteel alle bezig zijn 
in de Buitenbezittingen, is zwaar en verdient 
de sympathie en de gebeden van ieder van onze 
makkers Officieren en Heilssoldaten. Hun arbeid 
is van onberekenbaar nut voor de organisatie. 
God zegene en sterke hen daarbij . 

In de gevangenis. 
Dat was een treffende ontmoeting j . !. Zon

dagmorgen, toen ik daar in de gevangenis-sa
menkomst die ik het voorrecht had te leiden, 
iemand weerzag, die ik circa twintig jaren niet 
had ontmoet. Wij zagen elkander aan, drukten 
elkaar de hand, een brok schoot in de keel en 
het spreken werd moeilijk. Toen hebben wij 
ernstig gebeden, dat de Heer betere dagen zal 
geven. Het was een buitengewoon teedere sa
menkomst. Die samenkomsten worden gehou
den zooveel als mogelijk is, in verschillende 
plaatsen in het land. Het laatste bericht dien
aangaande kwam van Ensign Jansen uit Solo, 
die vol vreugde meedeelde ook toestemming 
verkregen te hebben om 's Zondagsmorgens 
samenkomsten te houden in de gevangenis al
daar. Oat is heerlijk en wij denken daarbij aan 
de regels van dat bekende, schoone lied - .. Al 
wat gedaan wordt uit liefde voor J~zus, dat 
houdt zijn waarde en zal blijven bestaan". 

Reclasseering. 
Het is een buitengewoon gezegend werk, 

wat achter de schermen geschiedt. Het in aan
raking komen met de gevangenen, bet pogingen 
aanwenden iets voor hun gezinnen te doen, 
en hun later bijstand te verleenen, als ze in 
vrijheid worden gesteld. Het is een schoon 
werk, en even heerlijk, zoowel voor hen, wien 
het geldt, als voor degenen, die daarbij de 
behulpzame hand mogen bieden. Van regeerings
wege ontvangen wij daarbij alle mogelijken 
steun. Inmiddels doen wij wat onze hand vindt 
om te doen en mogen ervaren, dat de zegen 
des Heeren kennelijk op dit werk rust. 

\I INTERNATIONAAL NIEUWS I 
ASILK FLOTTANT. 

Op initiatief van den energieken Heilsleider 
van Frankrijk, Kommandant Albin Peyron, is 
eenigen tijd geleden een drijvende tocvlucht ge
opend. Een lichter van ruim 1000 ton is tegen 
een nominaal bedrag door het Gouvernement 
afgestaan aan het Leger en bevat drie groote 
ruime vertrekken, welke op zeer practisch gecon
strueerde bedden slaapgelegenheid bieden aan 150 
zwervers, mannen, die anders den nacht zouden 
doorbrengen in parken of onder de Seine
bruggen. 

VIJFTl.lllNJ ARIGE LEIDER. 
,,lk begaf mij Zondagmorgen om kwart over 

acht op weg naar Ki!bindoi, waar ik tegen den 
middag aankwam. Anderhalf mijl tevoren kon 
ik reeds de menschen hooren zingen. Ze wisten 
niet, dat ik zou komen, maar ik vond het zaal
tje stampvol. . . . , 85 in getal, waarvan twee 
derden vrouwen. Sinds hun bekeering dragen 
ze geen dierenvellen meer, maar eenvoudige 
katoenen dracht. Velen hebben vervolging te 
trotseeren en moesten vroeg naar huis, daar ze 
anders verhinderd worden de meetings bij te 
wonen. Aan het einde der samenkomst kwamen 
zestien zielen uit. Deze Post met meer dan 
60 bekeerlingen, is geheel in handen van een 
Jong Soldaat, vijftien jaar oud. Schoon nog zoo 
jong, luistert men naar zijn woorden en erkent 
het volk zijn leiding. Hij heeft ze ertoe ge
bracht boomen te kappen en hun huizen dichtbij 
de zaal te bouwen". 

Kapt. Adlam. Malikisi (Oost-Afrika). 

Over Mombasa's nieuwe opening schreef de 
Territoriale Leider : .,Deze plaats moesten wij 
geheel overlaten aan Afrikaansche Officieren. 
Bij mijn bezoek was ik verrast. Bij aankomst 
op Zondagmorgen vond ik den Officier met 
z'n makkers en de Vlag klaar om zich naar de 
openluchtmeeting te begeven. Een antler clubje 
ging onder aanvoering van den Assistent en de 
trom ! Toen de meeting over was, sloot deze 
brigade zich bij de eerste aan, en marcheerden 
ze in optocht naar de zaal. 100 man sterk ! 
Deze honderd bekeerlingen werden gewonnen 
gedurende de eerste zes weken, dat het korps 
geopend was. De organisatie en bet werk der 
Officieren zijn werkelijk verrassend ; dit kan 
slechts worden toegeschreven aan de wonderda
dige werking van den Heilig en Geest". 

Roep dan vandaag tot Hem, want 
Hij zegt: ,, Wie tot Mij komt, zal lk 
geenszins uitwerpen". U kunt vergeven, 
gereinigd en vernieuwd worden door 
geloof in jezus Christus. 

Denk eraan, dat de duivel zal pro
beeren U weer tot zonde over te halen, 
maar God kan U voor vallen bewaren 
en mocht U in een onbewaakt oogen
blik aan den vijand toegegeven hebben 
kan Hij U weer herstellen. ' 

..... -. ...,... ........... -- .,.. -- ,.,.,...., - ................... ~ ................. __ , _ _.._..,,..,.,...__.......,_,,.. __ .; .. ·----...... -· ... · ... ·--........ ,,..-............. _ ............ ..,..,.. .... ~---............. ..,,.-... _-............... ............... 

Jez us kan d d e n~ J a~ J e z re 
s 

l alleen! us Wijze: 
Friesch 

er· 
Volkslied. 
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Bekeerd door gebroadcaste prediking 
van Generaal Higgins. 

Na de Zondagavond-meeting ging een groepje 
makkers met den Kapelmeester van Dean Bank 
mee naar buis om te luisteren naar den Gene
raal, wiens dienst in de Queen's Hall werd ge
broadcast. Terwijl ze daar bijeenzaten, kwam een 
afvallige, die in kennelijken staat verkeerde, bet 
huis binnen. Hij was weer op weg om bier te 
balen, toen hij zich plotseling herinnerde, dat 
de Kapelmeester hem. den vorigen avond nog, 
speciaal had uitgenoodigd om naar den Gene
raal te komen luisteren. Zoodra onze Leider 
zijn oproep tot overgave had geeindigd, be
gonnen de makkers daar in bet huis van den 
Kapelmeester een bidstond en de afvallige met 
zijn vrouw zochten en vonden de .. Open Deur", 
waaraan de Generaal hen had herinnerd. 

ZIBLEN KOMEN TOT DEN HEER. 

(Batavia - Adjudante Lehmann). 
De Altaardienst in ons Korps was een bui

tengewoon gezegende avond. Wij hadden Lt. 
Kolonel Rawie en Adj. Glover over van Ban
doeng. In de open lucht bereikten we eerst een 
vierhonderd menscben ; daarna begon de sa!hen
komst in de zaal. De Algemeen Secretaris sprak 
ons over gaven, die gepaard gaan met zelfver
loochening en ook van die, van eigen hart en 
!even. Daarop volgden zeer gezegende oogen
blikken. Onder bet zingen van .,God is liefde, 
dit maakt blij" brachten we allen een voor een 
onze gaven op het altaar. Daarna gebeurde er 
iets heerlijks. Terwijl de Kolonel om zegen vroeg 
over de giften, die gebracht waren, trad een 
Chinees naar voren tot bij bet altaar en kniel
de neer voor Gods aangezicht, smeekend om ver
giffenis voor zijn zonden. En terwijl wij opnieuw 
begonnen te zingen, kwamen er nog twee zielen 
tot God. Halleluja ! Israel Kasmin, Kandidaat. 

HOOGSPANNING. 

( Weltevreden - Ensign· Wuite). 
Met vreugde zien we terug op den plechtigen 

altaardienst geleid door Lt. Kolonel Rawie, 
wiens Bijbelwoord ons aller hart zegende ; ook 
de geschiedenis die Kommandeure Palm vertelde 
van een melaatsche, die uit liefde tot God alles 
gaf, wat hij bezat. De verwachting voor den 
avond was hoog gespannen. Er zou n. I. een 
inzegening plaats hebben van enkele P. 0. 's 
en acht Soldaten. V66r de meeting werd nog 
even een bezoek gebracbt bij ooze Korps-Ser
geant Majoor, die door ziekte verhinderd was 
te komen. Onze eigen B.O. leidde den bijzonderen 
dienst. Een macbtig oogenblik, toen de makkers 
neerknielden onder de Vlag en hun !even wijd
den aan God en het Leger. Br. Hilgersum droeg 
hen in ernstig gebed op aan den Heer. We 
gelooven, dat God Zijn werk heeft gedaan en 
gaan in voor heerlijke overwinningen. 

/. L. S. M. 

Vier nieuwe L.B. Leden, te Ngawi. 

Onlangs badden wij bezoek van de T. J. L. S. 
In den namiddag leidde de Stafkapiteine een 
samenkomst voor kinderen, welke goed bezocht 
werd. De kinderen genoten van hetgeen de 
Stafkapiteine vertelde, en ook leerden zij nieuwe 
koren. Aan het slot van de meeting meldden 
vier nieuwe !eden zich aan voor den Liefde
bond, en ontvingen ieder een kaart. Siswo. 
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Dit jaar was Bandoeng bevoorrecht de Kom

mandants in hun midden te hebben voor de 

leiding der Altaardiensten, die plaats hadden 

op Zondag, Maandag en Dinsdag, 4, 5 en 6 

Mei in Bandoeng I, II en III. 

In ieder der zalen was een altaar opgericht, 

dat in Bandoeng I meer symbolisch gedacht, in 

Bandoeng II van baksteen opgetrokken en in 

Bandoeng III van kalisteen was, voorzien van 

brandhout, waarop de geopende Bijbel lag met 

bet aangegeven tekstwoord : .. God heeft den 

blijmoedigen gever lief". In beide laatst genoemde 

Korpsen werden de gedachten dan ook we! 

bcengeleid naar de offeranden van Abraham op 

den berg Moria, en van den profeet Elia met 

de Baalpriesters op Karmel. 

Ieder der bijeenkomsten kenmerkte zich door 

een buitengewoon groote opkomst en het was 

inderdaad treffend te zien, hoe, toen den aan

wezigen de gelegenheid werd geopend hun gaven 

te offeren, mannen, vrouwen en kinderen zich 

naar voren begaven om hun gave op het altaar 

te leggen en hoe onder hen velen waren, die 

II 

bij dat altaar God smeekten bun offer aan te 

nemen en te zegenen. 

Wij gelooven dan ook, dat van deze bijeen

komsten menigeen een zegen heeft meegedragen. 

Afgescheiden van de bezielende woorden door 

den Kommandant in Bandoeng I gesproken 

moeten nog vermeld worden de toespraken van 

Mevrouw Kommandant Palstra en van onze 

interoationale gast, Lt. Kolonel Hatcher, de 

vaarwelwoorden van Kommandeure Roslund en 

Adjudante W alo, die na jaren gezegenden dienst 

in Midden-Celebes en Soerabaja haar welver

diend verlof gaan genieten en de eenvoudige op

drachtsdienst van twee lieve kleinen. 

In de avondbijeenkomst gaven zich een drie 

ta! zielen aan den Heer, waarvoor wij God 

danken. 

Meer zou nog te vertellen zijn van getuige

nissen en liederen en solo's van verschillende 

Hoofdkwartier-Officieren, die den Kommandant 

gedurende deze dagen terzijde stonden in ieder 

dier Korpsen. 

Tegen 

deze 

schadelijke 

insecten 
IS 

verlossing 

bet eenige 

middel. 

G. L. 

ONZE KORPSKADETTEN _JI 
WILLIAM BOOTH EN DE KORPSKADET. 

Op een keer hield de Stichter een theater
campagne, en onder degenen, die dienst hadden 
in het gebouw, was een kleine Korpskadet aan
gesteld om te .. visschen". 

Ze was erg zenuwachtig, maar raapte einde
lijk haar moed bijeen om te spreken met een 
grooten matroos, die onder overtuiging scheen. 
Hij gaf zich over aan den Heiligen Geest en 
de Korpskadet leidde hem naar de zondaarsbank. 

Aanvang 
volgende 

II cursus: 

1 Jul~ 

K. K. te zijn, is een der grootste voorrechten, 
die onzen jongen Heilssoldaten wordt geboden. 
Natuurlijk zijn alle takken van het Jeugdwerk 
nuttig en heilzaam. Ze werken mee aan den 
karakterbouw en om een grooter en beter Leger 
te vormen. Indien de waarde berekend wordt 
met het oog op de toekomstige resultaten, d. w. z. 
wat in de komende 10, 20 of 30 jaar het nut
tigst zal blijken voor den jongen man of vrouw, 
dan rijst de waarde der K. K. studies torenhoog 
boven alle andere. De reden ? omdat de K. K. 
werkzaamheden bijna uitsluitend te maken hebben 
met het geestelijke en verstandelijke, en dat is het 
eenige in de menschelijke natuur, wat blijvend is. 

De Brigade is bedoeld voor alle Heilssoldaten 
en Jonge Soldaten bovcn de 13 jaar. die zich 
wenscben te bekwamen voor dienst als Officier 
of Plaatselijk Officier. De lessen houden in 
studie van den Bijbel, de Orders en Reglementen 
van bet Leger des Heils en de Leerstellingen. 

Wie van onze jonge Heilssoldaten van studie 
en werk boudt, en een nuttig !even in dienst 
van den Meester wil leiden. bevelen wij van 
ganscher harte de K. K. studie aan. 

Om Korpskadet te worden, moet men Jong Sol
daat of Soldaat zijn, d.w.z. bekeerd zijn en onder 
de Leger des Heils-Vlag ingezegend, eenige uni-

form dragen en openlijk voor Christus uitkomen. 
Wekelijks wordt een klas gehouden, waarin 

de lessen besproken worden, waarvan dan maan
dclijks een schriftelijk examen wordt afgenomen. 
Bovendien ziet de trouwe K. K. zich geleidelijk 
aan toenemen in moed, het bezitten van een 
kalmen geest, zelfbebeersching en vaardigheid in 
het spreken, verkregen door het bijwonen van 
openluchtsamenkomsten en deelname aan open
bare bijeenkomsten. 

Iedere Heilssoldaat, die hiervoor in aanmerking 
komt, denke eens ernstig na, en zoo ge U 
wenscht op te geven voor het K. K. schap, 
raadpleeg dan onmiddellijk Uw Bevelvoerend 
Officier of schrijf aan het Hoofdkwartier. J. L. 
Departement. 
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V!JF DAPPERE KORPSKADETTEN VAN CELEBES. 

Haar ,.vangst" daar achterlatende, wilde ze 
teruggaan naar haar plaats, maar ineens werd 
ze verlegen, en toen ze iemand zag, die ze 
kende op een der voorste banken, knielde ze 
naast haar neer. Niet vele minuten waren verstre
ken, voor ze een hand op haar schouder voelde 
en den Stichter in haar oor hoorde zeggen: 
.. Ga er nog wat halen !" 

Wie kan den invloed dier woorden meten? 
Vijf eenvoudige woorden, maar welk een kracht 
~at e~ achter ! Was het wonder dat na een paar 
1aar die Korpskadet een Officier werd, en haar 
ganschen tijd en kracht wijdde aan de zaak om 
,.er nog wat" te halen. 

GBTUIGSCHRIFTBN UITGEREIKT 
AAN KORPSKADBTTEN 

voor Cursus D. 1929 
Java-Divisie D. Rugebregt, C. Pini, H. 

Hengst (Bandoeng I) en F. Riboet (Tang
goei:g) alle le klas getuigschriften. 
l. Lzmba, Soenarto, Opi (Djokja) alle 3e klas 
getuigschriften. 

Celebes-Divisie: J. Ngakoe, f. Boeboe, (Kante
woe), L. Rangikinta, J. Madjoehoekoe (Pa
lolo) alle le klas getuigschriften. 
D. Kooe (Gimpoe), M. Bloe (Kantewoe), 
B. Kasoemba (Lindoe), M. Balisoki (Palolo) 
en B. Djeko (Tobakoe) alle 2e klas ge
tuigschriften. 
L_· Tamoe~oe, L. Laki (Kantcwoe) en J. Ta
ngo (Waioe) allc 3c klas getuigschriften. 

1 JUNI 1930. 

IN HET OOGLIJDERS-HO~PITAAL 

TE SEMARANG. 

Van het platform, had men een verheugend 
uitzicht over de schitterend verlichte, stampvolle 
feestzaal, waar twee extra rijen stoelen in de heele 
lengte moesten worden opgesteld, terwijl nog een 
schare de toevlucht genomen had tot de zijkamer. 
Vlak voor het platform zag men, als een bloembed, 
twee rijen van stralende kindergezichten. Dokter 
Wille was zelf in het front en weldra weer
klonk door de zaal het heerlijke oude strijdlied : 
..Staat op, staat op voor Jezus" in de Javaan
sche taal. Met lust en !even namen alien dee!. 
Dan ineens werd het stil ; de geheele verga
dering was neergeknield en in 't Javaansch 
steeg het gebed omhoog, met dank voor 
's Heilands onuitsprekelijk liefde-offer en met 
smeeking om redding van zielen. 

Nadat Mevrouw Wille een lied had uitge
geven, was het groote oogenblik gekomen. De 
Dokter verklaarde de groote beteekenis van 
den dag, en toen, onder het zingen van mooie 
liederen, leidde Adjudant Schulz met grooten 
takt den rondgang van alle aanwezigen naar 
het altaar, en bracht ieder, groot en klein, een 
enveloppe met zijn of haar offer daarop. 

Getuigenissen van de soldaten volgden, waar
na Lt. Kolonel Wille de Blijde Boodschap 
van de opstanding van Christus bracht, en de 
uitnoodiging gaf aan allen om de gift van ver
geving van zonden en het eeuwige !even te 
aanvaarden. De samenkomst werd besloten met 
drie mannen en elf vrouwen aan de 'zondaars
bank. 

x. 

BEN SPOORSLi\G. 

(Soerabaja II - Kapiteins Mepham). 

Den laatsten tijd hadden wij verschillende 
belangrijke bezoeken, die een spoorslag zijn 
geweest voor ons geloof en geestelijk !even. 

Een groote schare luistcrde met onverdeelde 
belangstelling naar de Lezing met Lichtbeelden 
van de Adjudants Johannessen, over de Melaat
schen op P.oelau Si Tjanang. Toen volgde de 
vaarwelmeetmg van Adjudante Walo, die met 
verlof ging. Zij hielp ons altijd trouw en gaf 
haar vrijen tijd gaarne voor de belangen van 
bet Koninkrijk in ons Korps. 

Vervolgens hadden wij het voorrecht den 
KOMMANDANT en Lt. Kolonel Rawie met 
ons te hebben: We hielden eerst een levendige 
ope~luchtmeetmg ; bet volk verdrong zich om 
te lu1steren naar de fundamenteele heilswaarheden, 
door den Kommandant geprcdikt. Ook binnen 
was ~e groote scbare getuige van Gods tegen
woord1ghe1d. De Kommandant ontving bijzondere 
bezieling van den Heiligen Geest, en veler hart 
werd tot het besluit gebracht om te strijden om 
in te gaan door de Enge Poort. 

Stafkapiteine Neddermeyer leidde een meeting 
voor kinderen. Bijna zestig waren er bijeen en 
ze luisterden gretig naar wat de Stafkapiteine 
vertelde. 

's Zondags daarop kwam Kommandeure Krusch
witz . .,ergens uit Java" vandaan om de meeting 
te .. le1den. Haar onderwerp was .,geven" en 
WlJ hadden een zeer nuttigen avond. De 
D. 0. kwam voor den Altaardienst en ver
toonde bij zijn toespraak enkele prachtige licht
beelden over het Leven van Jezus. Een altaar 
van steenen was opgebouwd volgens de, oude 
Joodsche gebruiken. Een geheiligde atmosfeer 
heerschte, toen wij het schouwspel van Christus' 
verhoor ei;i van Zijn dood zagen. Vier menschen 
besloten z1chzelf te geven door openlijk bij het 
altaar neer te knielen en Vcrlossing te zoeken 
bij Christus. 

Ada nae. 

ONZB VRAGENLIJST. 

1. Wat is het Leger des Heils? (Zie pag. I) 
2. .. .. Korpskadet? ( .. 4.) 
3. ,, gelooft het Leger des Heils? ( .. .. 2.) 
4. Waar kan ik meer inlichtingcn krijgen? 

(In het boekje ,,Hoe, Wat en Waarom" 
verkrijgbaar aan ons Handels·Dept.) 

l ~ ~ ~ tYJ ~ ~~~ (())((;~; ~ A\~· iE N -l 
met liederen van bet Leger des 
Heils. a f 2.75 p. plaat. 
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H·A:DEL~::PARTEMENT H 
LEGER DES HEILS 

.JAVASTRAAT16 BANDOENG. 

VOOR DEN 

Orders en Reglementen voor 
Soldaten. (Holl. en Maleisch). 
Leerstellingen van het Leger 

des Heils. 

Hoe, Wat en W aarom 1 
Leidraad bij bet Godsdienst

Onderticht. 
Het Hart naar Boven. 
Reinheid des Harten. 

- B IJ BELS 

Bij belver klaringen. 
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