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@pentng ber nteulue J!tueekscbool 

.. Dit is een dag van groote 
vreugde en dankbaarheid. 
Dankbaarheid aan den Heer 
voor dit bewijs van Zijn 
algoedheid en Zijn zegen 
op onzen arbeid . . . . . 

Diepgevoelde erkentelijk
heid aan Uwe Excellentie, 
voor Uw bereidwilligheid 

om zelf het openingswoord uit te sprcken . . , , , 
Dank aan de Heilssoldaten over de geheele wereld voor 

de fondsen bijeengebracht om dit gebouw te · kunnen op-
richten ... . .. . . 

D~ 911.~Je ~en, die ns f n gdwl-
pen, en op dezen dag door hun tegenwoordigheid blijk_geven 
van hun oprechte belangstelling 

DE KOMMANDANT. 

DE STAFKAPITEINS LOOIS. 
de nleuwe Kweekschoolleiders 

t e TB a n b o e n g. 
25 ~tpttmbtr 1930 . 

Z . E. Thr. Mr. A. C. D. DE GRAEFF. 
Gouverneur .. Ge.neraal 

van N ederlandsch Oost- lndie. 
die bet gebouw opende. 
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DE KOMMANDANT 
ve.rwelkomt de eerste Kadet . 

• 
TER EER VAN GOD 

En ter gedachtenis aan het leven en werken van 
W. BRAMWELL BOOTH, 

Tweeden Generaal van het Leger des Heils 
8 MAART 1856-16 JUNI 1929 

is dit gebouw gewijd 
aan de Opleiding van Off1cieren en geopend door 
Zijne Excellentie Jhr. Mr. A. C. D . DE GRAEFF. 

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, 
op 25 September 1930. 

Edw. J. HIGGINS. Generaal. 
W. PALSTRA, Kommandant. 
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INSCRIPTIE VAN DE GEDENKPLAAT 

in het nieuwe gebouw. 
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Drie J oodsche F eesten. 
DE wet van Mozes gebood de instandhou

ding van drie groote, jaarlijksche feesten-het 
Paaschfeest, het Oogstfeest en het Loofhutten
feest. Deze drie vormden een aaneengesloten rij: 
en de tijden, waarop deze feesten plaats von
den, kwamen overeen met die, waarop de onder
scheiden Oogstfeesten in Palestina vielen. ,,Orie 
reizen in het jaar zult gij Mij feest houden. Het 
feest van de ongezuurde brooden zult gij hou
den ; en het feest des oogstes, der eerste vruch
ten van uwen arbeid, die gij op het veld gezaaid 
zult hebben. En het feest der inzameling, op 
den uitgang des jaars, wanneer gij uwen arbeid 
uit het veld zult ingezameld hebben". 

Ofschoon deze drie feesten gehouden werden 
resp. bij bet begin, in het midden en bij het 
einde van den oogsttijd, was het tweede, het 
Oogstfeest, dat samenviel met den Pinksterdag, 
toch eigenlijk bedoeld als een Dankfeest den 
Heere, voor al het goede, dat Hij door de 
natuur Zijn volk schonk. 

Op den Pinksterdag oftewel bij gelegenheid 
van het Oogstfeest kwamen de arbeiders bijeen 
en brachten alien hun .. vrijwillige schatting", 
naar de mate God zegen had geschonken op 
bun oogst, om hun dankbaarheid jegens den 
Heere te toonen, ook aan hun familie en dienst
knechten. (Deut. 16 : 10 en 11.) 

Dit feest schijnt tot op de dagen der Aposte
len in stand gehouden te zijn. We weten, dat 
de Joden zich ter gelegenheid daarvan in grooten 
getale te Jeruzalem verzamelden. Ook op den 
dag der uitstorting des Heiligen Geestes waren 
groote menigten hunner uit alle deelen der toen 
bekende wereld bijeen. Uit Handelingen 2 ver
nemen we, dat Gqds volk zich verzameld had 
om Hem te danken voor Zijn zegen op den 
oogst van stoffelijken aard, toen de Heilige 
Geest neerdaalde op Zijn Jongeren en de groote 
geestelijke oogst van drieduizend zielen werd 
ingehaald. 

Op den vijftienden dag van de zevende maand, 
als de geheele oogst was binnengehaald, begon 
het Loofhuttenfeest. 

De bijzonderheden van dit feest waren de 
groote versche·denheid der offer-gavcn en het 
wonen in hutten, vervaardigd van takken van 
lommerrijk geboomte. De gaven toonden den 
rijkdom des oogstes a?n en de boomtakken, 
waaronder het volk rustte, waren symbolen van 
Gods bescherming. Ten tijde van onzen Heiland 
hadden op den achtsten dag van dit feest groote 
feestelijkheden plaats. Allereerst verschenen de 
aanbidders, terwijl zij in hun linkerhand een tak 
van een citroenboom hielden en in de rechter 
een palmtak met wilgen- en mirtetakken droegen. 
In feestelijken optocht trok men dan om de 
buitenste muren van Jeruzalem ; de Priesters 
droegen bij die gelegenheid een gouden kruik, 
waarmee ze uit de bron van Siloam water 
schepten. Oat water bracht men dan in den 
tempel, waar de Priester het na vermenging met 
ongeg;sten wijn uitstortte aan den voet van het 
altaar, waarop het offer was aangestoken. Het 
volk zong onderwijl : .. Daarom zult gij met 
vreugde water scheppen uit de fonteinen des 
heils". 

Waarschijnlijk doelde de Heer op deze cere
monie, toen Hij op den laatsten dag van het 
feest opstond en uitriep : .. Die dor~t heeft, kome 
tot Mij en drinke", terwijl Hij daarbij dacht aan 
de toekomst en de uitstorting van den Heiligen 
Geest. 
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II. 

Kapitein R. J. Runtuwene. 

Eenige jaren geleden kwam een jonge on
derwijzer van een Christelijke school in Menado 
naar Java om hier meer te leeren omtrent het 
Leger des Heils. 

Voortgekomen ult een Christengeslacht, vertelt 
de tegenwoordige Kapitein ons, dat, ofschoon 
bij hen thuis nooit gebeden werd, zijn zuster 
hem eens op een Kerstfeest vertelde van den 
Heiland, den Zoon van God, Verlosser en 
Koning der Koningen. Dit had ten gevolge, dat 
de knaap zijn hart ontsloot voor Jezus. 

Jaren gingen voorbij, en hij vergat zijn Heiland, 
omdat niemand hem er ooit meer iets over 
vertelde. Moeilijkheden thuis wekten bij hem 
een verlangen op om een goed mensch te worden. 

Als onderwijzer bemerkte hij, hoe het eene kind 
bet andere bedroog. Hij zag, hoe mannen en 
vrouwen, oud en jong, zochten naar wereldsche 
vermaken, en toch nooit daarin voldoening von
den voor hun ziel. Toen besloot hij, dat hij een 
dienstknecht van God zou worden. Er was geen 
Leger des Heils in de plaats zijner geboorte, 
maar door middel van een circulaire van de 
Zelfverloochenings-Aanvrage leerde hij het doe! 
en streven van het Leger kennen. 

Toen hoorde hij Gods roepstem. Na een 
poosje besloot hij zijn !even te geven in dienst 
van God en het Leger. Het was lang niet 
gemakkelijk voor hem om zich bij het Leger 
aan te sluiten, daar zijn ouders wenschten, dat 
hij onderwijzer zou worden evenals zijn vader 
dat was. Niets kon hem echter terugbrengen 
van zijn besluit om Gods roeping te volgen, 
en zoo zette hij op zekeren dag voet aan wal 
op Java. 

Toen hij in het 'Leger kwam. werden zijn 
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W IE kent niet de fraaie, fantastisch ge
kleurde platen en ansichten van Egypte met z'n 
pyramiden en sphinxen ? 

Ook ik kon de bekoring van die prenten 
niet weerstaan en kocht er eenige om naar 
kennissen te sturen en ook een paar zelf als 
aandenken mee te nemen. Een van deze vooral 
vond ik erg mooi. In de verte ziet men de 
monumenten van oud-Egyptische kunst, op den 
voorgrond een sierlijken palmboom. 

Als leek meende ik, dat die palmen zoo'n 
soort van luilekkerland-boomen waren. Je hoefde 
ze maar te planten, en na eenige jaren kwamen 
vanzelf de kokosnoten eraan gegroeid, die dan 
naar gelieven geplukt konden worden. 

W einig vermoedde ik, dat er nog zulk een 

zorg aan besteed 

moet worden, wil men goede en groote vruchten 
plukken. Want een kokospalm en een kokos
palm zijn er twee. 

Laatst zag ik een verwaarloosden tuin, alles 
groeide er maar eigenwillig en verward door elkaar; 
onkruid verstikte wat er eenmaal aan goede plan
ten was geweest. Het huis was leeg, de bewoners 
vertrokken. Eenzaam en verlaten, om maar 
verder te groeien, zooals het zelf wilde, lag de 
tuin daar. De klappers droegen maar kleine, 
schrale vruchten. 

Tijdens m;n verlof wandelde ik echter in 
een andere kebon. Mijn gastheer wees me de 
verschillende gewassen en boomen met hun bloei
wijzen en vruchten aan. Als trouwe, fiere 
wachters hielden de kokospalmen met hun 
wuivende pluimen de wacht om de kebon. 

Toen werden mijn oogen geopend. 
Niet, dat ik ze dicht har! gehad, maar 
juist omdat ze open waren, zag ik iets 
nieuws, wat mij met verwondering en 
bewondering omhoog deed kijken. 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ .. Elk jaar moeten ze schoongemaakt 

worden," zei mijn geleider, .. en er zout 
in hun hart worden gedaan. Dan krijg 
je de beste vruchten. Als je dat niet 
doet, lijden de boomen en is het tot je 
eigen schade." 

~ ~ 
~ ~ 
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Er stonden er van allerlei; - jonge boomen, die 
nog niet aan den vruchttijd toe waren, andere, 
die pas begonnen, de kleine ronde vruchtjes 
hingen er al aan, - weer andere, die een tros 
groote, bijna rijpe droegen, en ook reeds een 
nieuwe tros weer begonnen te vormen. Er 
waren er, die al jaren hadden gedragen. 

Maar alle moeten ze 
schoongemaakt en van zout voorzien 

worden, willen ze nut afwerpen voor hun 
eigenaar. 

Ik dacht aan de geestelijke beteekenis hiervan, 
en aan de woorden van Jezus; .. Al die vrucht 
draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage. 
Die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel 
vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen". 

Willen wij als Gods kinderen vruchten voort
brengen, der bekeering waardig, dan moeten wij 
Zijn geboden bewaren. Ook Christus Zelf hield 
de geboden. Hij deed ook Zelf, wat Hij aan 
anderen opdroeg, omdat dat de eenige reclzte 
weg is ... Gelijkerwijs Ik de geboden Mijns V!lders 
bewaard heh, en blijf in Zijne liefde". 

Jezus Christus, de groote Hovenier •. wil ons 

helpen om den tuin van ons hart zoo te ver
zorgen, dat wij er het meeste nut en de grootste 
vreugde uit zullen krijgen. 

.. Deze dingen heb lk tot u gesproken, opdat 
Mijne blijdschap in u blijve, en uwe blijdschap 
vervuld worde". 

Zijt gij verheugd, als ge denkt aan den oogst 
van uw !even ? 

Heeft de dienst des Heeren u die heerlijke 
vruchten opgeleverd, van innerlijke vrede, groote 
blijdschap, eenvoudig, vast vertrouwen in God, 
eensgezindheid met Zijn wil, een standvastige 
liefde tot God en de menschen, toename in 
geestelijk !even en nuttigheid, toewijding aan 
den dienst van God, bereidheid om te getuigen 
voor Christus en van Volle verlossing. Hebt ge 

volkomen overwinning 
over iedere zondige neiging en hartstocht ? · 

.. Hebt zout in uzelven en houdt vrede onder 
elkander". 

Laat ons eraan denken, dat God ons als rent
meesters heeft gesteld over Zijn tuin. Wij !even 
niet onszelve, maar Gode. 

Eenmaal vraagt Hij ons rekenschap van ons 
!even, wat wij ermee gedaan hebben. 

Midden-Java Cong res. 
Zoowel degenen, die pas begonnen zijn op. 

den weg der heiligmakjng als degenen, die reeds 
Jang voor God hebben gearbeid, en vele vruch
ten hebben gedragen, - allen hebben noodig ge
regeld het eigen hart te onderzoeken en van 
het zuiverende zout voorzien te worden. 

Te Semarang 

werden in verband met het Midden-Java 
Congres de bijeenkomsten gehouden in een bij
zondere zaal, nadat eerst Vrijdagsavonds het 
openbaar welkom der Officieren had plaats ge
vonden in de Legerzaal op Karang Sari. 

Een goed geslaagde 

J. L. Demonstratie 

was een der eerste bijzonderheden. Verschillen.:.':! 
oefeningen werden door de meisjes van het 
Meisjeshuis heel correct uitgevoerd. Wat erg 
in den smaak vie!, waren de melodieen, door het 
Jongensfluitkorps van Boegangan gespeeld, en ook 
verrasten zij ons met een halteroefening, die hun 
zeer goed afging. En wie de jongens van meer 
nabij kent, zal dubbel hun verrichtingen waar
deeren. God zegene onze Officieren, die tijd en 
moeite niet sparen om jongens als dezen te 
onderwijzen en geschikt te maken om metter• 
tijd een eerbare positie in te nemen in het !even. 

De Officieren zongen een lied met elkaar in 
het Maleisch, en ook gaf het Officieren-orkestje 
een paar aardige nummers ten beste. 

OFFICIEREN 

oogen geopend. Zes maanden van 
hard werken als employe en als 

Heilssoldaat van het Leger des Heils overtuig
den hem meer clan ooit, dat de strijd goed voor 
hem was. Over zijn K '4'eekschooltijd schrijft hij : 

.. Ik leerde Christus beter kennen en ook het 
Leger. Ik ben altijd dankbaar geweest voor deze 
kans, en zou gaarne nogeens een Cursus in de 
Kweekschool meemaken''. 

In de eerste aanstellingen, die volgden op 
zijn bevordering tot Officier, had hij een zwaren 
strijd te strijden. Vele keeren trachtten zijn ouders 
hem over te halen het Leger te verlaten, terwijl 
bovendien vele andere verzoekingen op zijn 
pad kwamen. Toen hij deze echter had over
wonnen, vond hij het in zijn volgende aanstel
lingen gemakkelijker, en sprekende over ver
zoekingen, zegt hij : 

,,Nu overwin ik ze vlug door Zijn kracht en 
genade. Eerst gevoelde ik niets van de vreugde 
om een ziel tot Christus te leiden, maar nu is 
dat anders. Ik ben blij, als ik met een zid 
mag pleiten en het geeft mij werkelijk groote 
vreugde in mijn hart ; hoe meer zielen ik voor 
God win, hoe meer blijdschap ik ondervind. 
Dank God, zoolang als ik Officier van het Leger 
des Hei!s ben geweest, was Zijn genade altijd 
genoeg voor mij". 

't Was een goede avond, en na het tableau, 
getiteld .. Bij 't Bazuingeschal der Eng'len" werd 
met dankgebed geeindigd. 

Zondagmorgen 

kwamen alien vol verwachting naar de samen
komst. Er was een groot verlangen om meer 
van God te ontvangen voor het geestelijk leven. 

Het geheim van een krachtig geestelijk !even 
werd zeer juist weergegeven in de verzen van 
het lied, dat door de inheemsche Officieren werd 
gezongen: 

.. In Uw bijzijn, dierb're Jezus, 
vind ik immer, immer kracht, 

Om te volgen en te dienen ieder uur, 
dat mij nog wacht'". 

Kommandant Palstra sprak naar aanleiding 
van de geschiedenis der verspieders van het 
Heilige Land, en trachtte ons op te wekken, 
om te doen als Kaleb, niet toe te laten, dat 
vrees voor moeilijke omstandigheden en tegen
heden oorzaak worden van lnnerlijke verkoeling 
en lauw worden van onze toewijding, doch om 
op te trekken en de beloften Gods aan te nemen 
voor ons eigen hart en !even. 

Lt. Kolonel Hatcher zegende ons door haar 
toespraak. 't Was aanmoedigend en bezielend. 
Zij wekte ons op om nlet te !even voor ons
zelf, maar om onszelf te heiligen, terwille van 
ons werk, terwille van anderen. Zij haalde het 
Hoogepriesterlijk gebed van den Hei!and aan, 
Die zeide: .. Ik heilige Mijzelf voor hen, opdat 
ook zij geheiligd mogen zljn in waarheid". 

Een groote schare omringde den kring van 
Heilsofficieren en Soldaten, die 's middags om 
vijf uur 

op den Aloon-aloon 

bijeen kwamen. Met liederen en getuigenlssen, 
beide van inheemsche en buitenlandsche Offi. 
cieren, werd de Heilsboodschap met ernst ge
bracht aan de luisterende menigten. 

Des avonds 

hadden wij een heerlijke, geestdriftige meeting. 
Ook thans werden de Kommandants weer bijge
staan door Lt. Kolonel Rawle en Lt. Kolonel 
Hatcher. Gods Geest werkte op een onnaspeurlijke 
wijze, en het was slechts een oogenblik nadat de 
uitnoodiging was gegeven, dat er een heel aantal 
jonge mannen en vrouwen gehoor gaven en 
zochten naar den zegen, waaraan hun hart be
hoefte had. 

Wij !oven God voor Zijn hulp in dezen 
strijd betoond. Hij heeft verwonnen. Zijn Naam 
zij geprezen I Halleluja I 

P. M. L. 
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Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, 
reinigt ons van alle zonde. 

Oat clan onze woorden en <laden, ja, maar 
ook ons hart, onze geheimste gedachten, steeds 
gereinigd zullen gehouden worden. 

Dan zal bij het binnenhalen van den oogst de 
Hemelsche Hovenier verheerlijkt worden door 
ons dankoffer van goede, gave vruchten, die 
een eer zullen zijn voor het onderricht, dat Hij ons 
gaf, telkenmale als wij in bet gebed Hem om 
voorlichting vroegen. 

Voorwaarts. 
Verwacht van den ff eer groote dingen! 

Komt Christensclwar, blikt thans omhoog ! 
Vertrouwt op de hulp van Uw Meester: 

Koml, ziet naar den hemelboog. 

Door 't duister van 't moeizame /even 
Toont God ons die kleurenpracht -

' t Verbond, met Zijn volk eens gesloten, 
Ts ook nog in 't he den van kracht ! 

O, w a a g voor den Heer groote dingen ! 
Leef diclit in gemeenschap met Hem, 

Zoo moedig het vaandel geheven, 
En volgend gewillig Zijn stem. 

R. Fekkes, 

Kapiteine. 

HET LEEK ZOO WEINIG. 

Eens hoorde ik van een man, die zeer zee
ziek was. W anneer men zich ooit onbekwaam 
gevoelt voor het werk des Heeren, dan is het 
wel. dunkt me, gedurende zeeziekte. Terwijl hij 
daar zoo lag, hoorde hij, dat er een man over
boord was gevallen. Oro toch ook lets tot diens 
redding bij te dragen, nam hij een kaars en 
hield die voor de patrljspoort. 

De drenkeling wcrd gered. Toen ooze man 
van zijn zeeziekte hersteld weder op het dek 
kwam. maakte hij een praatje met den geredde. 
Deze vertelde hem, dat hij eerst gezonken was, 
en toen hij voor de tweede maal zou zinken 
werd voor een der patrijspoortjes een licht ge
houden, daardoor onderscheidde hij de hand 
van een, die ult de boot naar hem toezwom 
om hem te redden ; bij het schijnsel van bet 
licht greep hij de reddende hand en werd hij in 
de boot gebracht. - Eer albars in de hand te 
bouden lijkt zoo weini:m 11:\1och het !even van 
ecn mensch werd er door behouden. Als glj 
niets groots kunt docn voor het koninkrijk 
Gods, kunt gij toch het licht ophoudcn voor 
den een of andcren armen dronkaard, die van 
het vcrderf kan worden gcrcd en tot Christus 
gcbracht. 
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H. M. DE KONINOIN. 

Bij gelegenheid van d~n ~ijftigsten ver· 
jaardag van ooze Konmgm werd door 
Kommandant Palstra het volgende tele
gram gezonden : 

,,Aan Zijne Excellentie, den Oou
verneur-Oeneraal te Weltevreden. 
De Officieren en Soldaten van het 
Le.,.er des Heils in Nederlandsch
Indie bieden Uwe Excellentie harte
tijke gelukwenschen aan ter gelegen
heid van den verjaardag van Hare 
Majesteit, onze geeerbied1gde Konin
gin. Moge de zegen van den Aller
hoogste bij voortduring op Haar en 
Haar huis, Moederland en Kolonien 
rusten". 

In antwoord hierop werd onderstaand 
draadbericht ontvangen : 

,,De Landvoogd doet U dankzeggen 
voor de gelukwenschentvan het Heils· 
leger, ter gelegenbeid van den ver
jaardag van Hare Majesteit, de Ko
ningin, aangeboden". 

Hoog bezoek. 

Toen Z . E . Sir Cecil Clementi, de Gouver
neur-Generaal van de Straits-Settlements Ban
doeng bezocht, heeft onze Kommandant hem 
-een briefje van welkom geschreven. 

Den inhoud laten wij gaarne volgen : 

Bij gelegenheid van het bezoek van 
Uwe Excellentie aan Java, biedt bet Leger 
des Heils in N. 0.1 Uwe Excellentie zijn 
eerbiedige en oprechte groeten aan. 

Evenals in Groot Brittannie, Nederland 
en andere Europeesche landen, is het 
ons streven om ook in deze gewesten 
ons de vrienden van armen en misdeel
den te betoonen. Aangenaam ware het 
ons geweest, indien Uwe Excellentie tijd 
en gelegenbeid had kunnen vinden om 
enkele inrichtingen te bezichtigen, welke 
bier gevestigd zijn, zooals het William 
Booth Vrouwen- en Kinderziekenhuis te 
Soerabaja het Ooglijders-Hospitaal te 
Semarang' en de tebuizen voor weezen 
en verwaarloosde kinderen in Bandoeng 
en andere deelen van bet eiland. 

Wij vertrouwen. dat dit bezoek aan 
J ava voor U~e Excell~!ltie een aange
oame berinnermg zal blJJven, en hebben 
de eer te zijn, 

Van Uwe Excellentie, 
de dieustwillige, 

(w.g .) W . Palstra', Kommandant, 
L e ide r van het Leger des Heils 

.in N. 0 . I. 

Hierop is het vo lgende zeer :".'~iendelijke ant
,.__.,..,. __ .~ ~· · -_,.. .. ......... ,, .,.n· 'on'tvang .. eti' ; • -ooru van L-. n. 

Government House 
Singapore. 

3 September 1930. 

Wil mljn dank aanvaarden voor Uw 
brief gedateerd 29 Augustus. Ik heh veel 
mog~n zien van het goede werk, door 
bet Leger des Heils in vele d«:~len der 
wereld verricht, en het ~Oil:_ ml.! aange
naam geweest zijn, Uw mrichtmgen te 
Bandoeng te bezoeken; jammer echter, 
dat de tijd dit niet toeliet. 

Ontvang mijn beste wenschen voor het 
welslagen van het werk van de Neder
landsche afdeeling van het Leger des 
Heils, welke U in Java voortleidt. 

Hoogachtend, 

(w.g.) C. Clementi. 
Wij danken Z. E . recht hartelijk voor zijn 

9 oede wenschen voor onzen arbeid. 

(Vervolg van kolom -4.) 

Alles kwam goed door en is zeer geappre
deerd, en aan bet eind werd een verzoek tot 
onze makkers gericht, dit eens zoo spocdig 
doenlijk te herhalen. Moge Gods zegen ook op 
dezen arbeid rusten. 

Een record. 

Voor bet eerst heeft onze Strijdkreet een op
lage van meer dan 15000 exemplaren bereikt. 
EXCELSIOR blijve ons motto. 

De Kerst-Strijdkreet belooft een bijzonder 
mooi nummer te worden en de Kommandant 
beeft goed gevonden, dat een fraaie plaat daar
bij als geschenk zal worden toegevoegd. 

Zle uit naar meerdere bijzonderl>eden. 

W IE 't eigen !even wil verliezen, 
Vindt 't ware leven in Hem alleen, 

' t Leven, dat waard is om bet te kiezen, 
Liefde verspreidend om zich been: 

Aan de bedroefden brengend verblijding, 
Heeling aan 't gebroken hart, 

Aan de gebondenen bevrijding 
En den beproefden troost in bun smart. 

Ik wil des Heilands volgeling wezen, 
Spreken alom van Zijn liefde en macht, 

Dat ook door andren Zijn naam geprezen, 
Hem aller !of en dank zij gebracht. 

Wordt ik dan ook gesmaad of geslagen, 
Om Zijnentwil miskend, gehoond, 

V oor J ezus wil ik alles graag dragen, 
Daar mij Zijn liefde honderdvoud loont. 

Moet ik een eenzaam pad bier betreden, 
Kost het mij dikwijls tranen en pijn, 

Voert Gij naar Golgotha mijne schreden, 
Moet angst en smart mijn deel bier zijn, 

'k Blijf U vertrouwen, needrig en stille, 
Steunend op Uw belofte, o Heer! 

Wat ik verliet om Jezus' wille, 
Geeft Gij mij honderdvoudig weer. 

S T R IJ D K R E E T 

-
anteekeningen van den 
lgemeen Secretaris, 

Lt. Kolonel ]. P. Rawie. 

-
Congres te Bandoeng. 
A ls dit blad in handen van onze 

lezers komt, is ons jaarlijksch Con
gres te Bandoeng gehouden, weer 
voorbij ; de Strijdkreet van de vol
gende maand geeft daarvan voll~dig verslag. 
Maar op het oogenblik is het ron?om ons alles 
.. Congres' ·. Morgenochtend zal ons meuwe K week
schoolgebouw door Z . E. den Gouverneur-Gene
raal van N . 0.1. worden geopend en velen die 
onder de bevolking van Bandoeng en omstreken, 
een voorname plaats innemen, zullen deze bij
zondere plechtigheid bijwonen. Dan volgen 
openbare en besloten samenkomsten elkander 
in snel tempo, zoodat onze Kommandant en 
zij , die hem daarbij ter zijde staan, inderdaad 
drukke dagen voor den boeg hebben. Moge 
Gods onmisbare zegen op al deze bijzonder
heden rusten tot eer van Zijn naam en uit
breiding van Zijn Koninkrijk. 

De Kommandant naar Europa. 
Men leze de belangrijke mededeeling betref

fende den Krijgsraad, die door onzen Generaal 
in Londen gehouden zal worden. 

Ook Kommandant Palstra heeft opdracht 
gekregen, om zich naar Loi:i.den te begeven 
tot het bijwonen van dezen Knmsraad. De Kom
mandant zal op W oensdag 8 October a .s. per 
s.s. ..Slamat'" vertrekken en hoopt op 20 De
cember weer te Priok aan te komcn. 

God zegene onzen Leider en brenge hem 
straks weer behouden in ons midden terug. 

Kommandant en Mevrouw Palstra hebben 
verzocht door middel van de Strijdkreet bun 
hartelijken dank te betuigen voor de vele be
wijzen van deelneming bun betoond bij bet 
heengaan van bun schoondochter. Gaarne vol
doen wij hierbij aan hun verzoek. 

De nieuwe K weekschoolleiders. 
Het zal onzen lezers interesseeren, te vernemen, 

dat Stafkapitein en Mevrouw Loois die tot voor 
korten tijd met zegen en welslagen het beheer 
voerden over onze Leprozen-Kolonie Poelau Si 
Tjanang, door den Kommandant zijn aangesteld 
als de Leiders van onze K weekschool. De Stafka
pitein heeft zijn belangrijke verantwoordelijkheden 
r~gd_g~23-mfS'3-liP'-'4. n~..t. ~~I{tft(..~ ~3:!tt::ru7"h)i.t.~1i1~ ...... ·;;i I , 

gekomen, en straks zal het jubelende, juichende 
volkje ons mooie nieuwe gebouw aan den 
Boengsoeweg betrekken om daar onder de 
leiding van den Stafkapitein te worden opge
leid tot Bloed- en Vuur-Officieren, ware strij
ders en strijdsters van het kruis. God zegene de 
Stafkapiteins I 

Adjudante Kyle. 

Wij zijn wel geroepen een offer te brengen 
aan de nieuwe Kweekschool door het feit, dat 
Adjudante Kyle door den Kommandant is aan
gesteld als de Tweede in Bevel van onze 
K weekschool. De Adjudante is bijna tien jaren 
onafgebroken op bet Hoofdkwartier werkzaam 
geweest en was gedurende dien tijd een voor
beeld van ijver en toewijding aan de zaak des 
Heeren. Zij heeft mij in mijn veelomvattenden 
arbeid trouw terzijde gestaan en belangrijke 
diensten bewezen, die ten hoogste worden ge
waardeerd. Zii verlaat het Hoofdwartier met de 
beste wenschen van haar Leiders en mede
Officieren. 

Kommandeure Ingham. 
Als een verder bewijs, hoezeer de opleiding 

der Kadetten ons ter harte gaat, kan dienen, 
dat Kommandeure Ingham. die het laatst 
arbeidzaam was in Celebes, is aangesteld als 
de Officier, belast met de verantwoordelijkheid 
voor de groote Kweekschool-huishouding, 
terwijl zij tevens zal assisteeren bij de oplei
ding der Kadetten. In een gesprek. dat wij 
met haar voerden, bemerkten wij, hoezeer 
zij het gewicht van deze aanstelling ge
voelde en dat zal haar voorzeker ten goede 
komen bij bet vervullen van haar arbeid. W el
kom in Bandoeng, Kommandeure, en moge God U 
en Uw arbeid tot rijken zegen stellen. 

Ensigne Watts. 

Zij was een stille in den lande. Enkele jaren 
geleden, toen groote moeilijkheden China teis
terden en bet bezwaarlijk was onze Officieren 
daar op afgelegen posten te laten, is zij aan de 
strijdkrachten van N. 0. I. toegevoegd. Na twee 
jaar moet zij ons weer verlaten en heeft een aan
stelling aanvaard in bet Tehuis voor Meisjes 
te Hongkong. Zij is bereids daarheen vertrokken. 

Een treurig ongeval. 

Wij willen gaarne onze innige deelneming 
betuigen aan Ensigns Sariman, bij bet treurig 
ongeluk, bun oudsten zoon Kasmo op Konin
ginnedag overkomen. · 

Toen hij na de feesten per tram huiswaarts 
keerde, vie! hij van het balkon en werd over
reden en ernstig gewond in het C. B. Z. opge
nomen. Men leze, wat hierover elders in ons 
blad gezegd wordt. God trooste en sterke de 
zwaar getroffen ouders. 

Gelukwenschen. 
Onze gelukwenschen aan Kadet-Luitenant 

Doelah van Bawen, en Kadet-Luitenant Latu
p•!rissa van Malang, die in de afgeloopen maand 
dQor den Kommandant tot den rana van Lui-,,.,. :r,.,., 1 ~· " (: ~ •~ r . ,.~ 

tenant bevorderd zijn. 

Naar bet schoone Salatiga. 
Adjudante Wilson, die jarenlang met veel 

zegen en liefdevolle toewijding de Leprozen op 
onze Kolonies heeft verpleegd, is door den 
Kommandant aangesteld om bet beheer van bet 
Kinderhuis te Salatiga op zich te nemen. Zij 
zal zich terstond na afloop van bet Congres 
daarheen begeven en wij bidden, dat .Gods ze
gen haar vergezellen zal. 

V eilig aangekomen. 

De Adjudants Gerth zijn veilig en wel in ons 
midden aangekomen en zullen binnen enkele 
dagen bet beheer over ons Militair Tehuis te 
Bandoeng, waarvoor zij door de Kommandants 
zijn aangesteld, aanvaarden. 

Ook Kapiteine Broome is gearriveerd en ziet 
verlangend uit naar bericht betreffende haar 
eerste aanstelling in Insulinde. Het treft, dat 
onze makkers juist intijds zijn voor bet Congres 
te Bandoeng I 

Vereenigd onder de Vlag. 
Qp Dinsdag den 17 den Augustus zegende 

de Kommandant te Semarang bet huwelijk in 
van Kapiteine Mason en Kapitein ter Telgte. 

In een besloten samenzijn, waar lieve vrien
denhanden een eenvoudige, doch keurige tafel 
hadden aangericht, werden bruid en bruidegom 
hartelijke woorden en vele goede wenschen 
toegesproken. Beiden nog zoo betrekkelijk kort 
in deze landen, moeten zij den afstand, welke 
hen scheidt van familie en vrienden, op een 
dag als deze we! bijzonder gevoeld hebben, 
maar des te meer zullen zij dan ook getroffen 
zijn geweest door de warme toegenegenheid en 
de oprechte, hartelijke belangstelling van 
bun nieuwen vriendenkring. 

Plechtig was de openbare inzegening, die daar
op plaats vond. Als een vader sprak de Kom
mandant Bruid en Bruldegom toe; terwijl 
Mevrouw Palstra op lieflijke wijze Moeders 
plaats lnnam. Op de gebruikelijke, altijd indruk-

wekkende Leger des Heils-wijze werd het hu
w·elijk voor Gods aangezicht bezegeld , waarna 
df Kommandant Gods rijksten zegen over deze 
vtrbintenis afsmeekte. Bruid en Bruidegom spra
k'D nu woorden van grooten innigen dank voor 
a de liefde, die zij in deze dagen hebben mo-

n ondervinden : dank bovenal aan den Heer e or wat zij in elkander gevonden hebben. K. 

BELANGRIJK BERICHT. 
Van den Chef van den Sta£ ontvingen 

wij onderstaand bericht 1 

3 

.. De Generaal heeft besloten, dat onmiddellijk 
na zijn terugkeer uit Zuid-Afrika een Krijgsraad 
zal worden gehouden, welke zal zijn samenge
steld uit alle Commissioners en Luitenant-Com
missioners van bet Leger des H eils. In overeen
stemming hiermede zijn aan de betrokken Offi
cieren uitnoodigingen gezonden voor deze 
samenkomsten, welke zullen aanvangen op 
Maandag 10 November en de d . o. v . dagen 
worden voortgezet. 

Deze Krijgsraad zal door den Generaal zelve 
worden geleid, daar hij ver!angend is, de Leger
leiders te ontmoeten voor besprekinge.n over 
vele aangelegenheden, welke betrekking hebben 
op de belangen van onze Organisatie over de 
heele wereld, en gaarne nut wil trekken uit bun 
ervaringen en meeningen in verband met 
plannen. die de ontwikkeling en vooruitgang 
van verschillende onderdeelen van het werk 
beoogen. 

Deze Krijgsraad is te beschouwen als een 
verder bewijs, dat de Generaal zich gaarne 
verzekeren wil van den raad zijner Hoofd-) 
Officieren, om doel en streven voor de naaste1 
toekomst vast te stellen, en wij zijn er zeker 
van, dat alle Officieren dit bijeenkomen van de 
Commissioners van het Leger zullen maken tot 
een onderwerp van ernstig gebed, opdat deze 
belangrijke Krijgsraad vruchtbaar moge zijn in 
de bekrachtiging van die noodzakelijke begin
selen, die een vereischte zijn voor den voort
gang en de bescherming van onze grootsche 
taak, alsook in bet ontwerpen van plannen 
waardoor de steeds toenemende en uitbreidende 
gelegenheden op de meest verstandige en wel
slagende wijze zullen worden benut" . 

<@><@><@><@>~~~ 
Ensigns Wikdal. 

Slamat datang I Onze trouwe makkers, wij 
zijn blijde, dat U met Uw drietjes weer zijt te
ruggekeerd. De kleine Solveig ziet er lief uit. 
Straks wenden de Ensigns Wikdal hun aan
gezicht weer naar hun geliefd Celebes, maar 
eerst maken zlj bet Congres te Bandoeng mede. 
De Ensign is gelukkig weer geheel hersteld 
van zijn ernstige ziekte. 

Van komen en gaan. 

Op 17 October hopen Stafkapitein en M~: 
vrouw Hiorth en hun gezin per m.s. "Sibajak 
weer terug te keeren, terwijl Adjudante Lauter 
en Ensigne Cardinaal op I O , :>1achtolh-n 
gaan, om met de .. Johan van Ok. Gods Woord 
naar lnsulinde terug te keeren. lust bevangen 

Tegelijkertijd deelen wij onze .... -gcven werd,' 
dat onze waarde makker, Veld-Majo.., ... h n 
en zijn kinderen op 15 October a .s. peregen .e 
de Witt " voorgoed repatrieeren. H U.. za e · 

zijn .. ~rOJ,ee~ch ... verlof genieten, vooraleer hi) 
na btJna derttg d1enstjaren op retraite zal wor• 
den g.esteld. Wij zien hem en de zijnen natuurlijk 
nog ID Bandoeng, want wij willen <lien 0 uden 
strijder gaarne een goeden uittocht geven. 

De Ensigns Ramaker. :n 
B!akend van gezondheid en stralend van ge

luk zijn de Ensigns en hun lieve kinderen ir 
ons. midden terug1:,eke~rd. Zij hebben een .);W.i: 
tengewoon goed ver!of ID Australie doorgebr. 
Wij willen niet verheelen, dat wij blij zijn eei 
weer op hun post te Zien, want ook hier mog 
wij we! zeggen .,dat de oogst groot is, ma. 
de arbeiders weinige" . 

Voor de Radio. nei 
Stafkapitein Loois bericht ons, dat op uit Ge 

diging van de N.1.C.R.O. te Medan, kort , 
0

. 
zijn vertrek van Sumatra, met medewerking 0 

Kommandeure Hallmann en Stafkai:itein Job 
son door hem een Hei!sbijeenkomst voor de ~ .. -u11 
is gehouden. Dit is de eerste van dien aar1 
in N. 0. I. (Zie vervolg kol. I.) 

QE bl'!jde dag was aangebroken voor Kap 
teins Ivy Hunter en Harold Mathe"Wi 

waarop zij te Magelang zouden vereenigd wo 
den onder de Vlag. Hoewel nog niet zoo laD\ 
in Indie, ondervond het bruidspaar veel hartelijl-' 
belangstelling, vooral van de makkers van h1ir 
Korps, waarover Kapitein Mathews eenige maa5-
den het bevel voerde. Zij deden hen gevoelen 
hoezeer zij het werk en de liefde van hun B~ 
velvoerend Officier op prijs hadden gesteld. 

Kommandant Palstra zelf was, vergeze!sl va 
een aantal andere Officieren, overgekomen t>" 
leidde des avonds de huwelijksplechtigheid in 
de Groote Kerk. 

Als landgenoote van bruid en bruidegol'.11 
sprak Adjudante Kyle hen beiden zeer warm tor ' 
Een drietal zusters-Officieren zong een onz 
mooie liederen. 1 

Nadat zij door den Kommandant plechtig in 
den heiligen echt verbonden waren, kregen de 
Kapiteins een gelegenheid om te spreken, en ge
tuigden zij van groote dankbaarheid jegens God_ 
voor den weg, waarlangs Hij hen had geleid .. 
en op dezen dag bekrachtigden zij opnleuw hun 
verbond met Hem om verder gezamenlijk hun 
krachten en talemen te wijden aan Zijn uie11t. 
tot heil hunner medernenschen. R. 
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MOEDERSDAG. 

(Semaroeng - Adjudants Johannessen). 
Moedersdag ! Heerlijke dag I Eindelijk brak 

hij aan. Reeds verscheidene dagen van tevoren 
was het onderwerp van de gesprekken .,Moe
dersdag" . Dus iedereen wist. wat het betee
kende en iedereen kwam dien dag met een 
blij gemoed naar de samenkomsten. 

We begonnen de samenkomst · s morgens en 
hadden nog geen bloemen, maar het is goed 
om te vertrouwen, en jawel. tijdens de bijeen
komst werden twee manden binnengedragen 
(een aardige attentie van een tweetal bloemen
zaken te Soerabaja) en de zaal geleek we! een 
bloemenveld. 

Het is Jammer, dat de gevers de opgewekte 
gezichten niet zien konden. 

Een mooi oogenblik was het, toen een der kinde
ren een bloem aan zijn moeder gaf, en wat zagen 
na afloop alle kamers er prettig uit met de mee
genomen bloemen. Dat de Heer Zijn zegen uit
gestort heeft op dezen gedenkwaardigen dag. 
geeft ons reden tot groote dankbaarheid. N. 

(Wellevreden - Ensigne v. Oudheusden). 
Op Moedersdag waren Mevrouw Brigadier 

Palstra en Ensigne Kuh ooze welkome gasten. 
De Ensigne was · s morgens vroeg in de kinder
meeting, men kon zien, dat ze in haar element 
was onder de jeugd ; we hadden een goeden tijd, 
grooten zoowel als kleinen luisterden met de 
meeste aandacht naar hetgeen de Ensigne over 
.,Moederliefde" vertelde. En Halleluja I twee 
meisjes zochten den grooten Kindervriend. 

In de Heiligingsmeeting was Mevrouw Bri
gadier PaJ<;tra op de brug en bracht diepe, 
leerrijke lessen tot ons hart. 's Avonds een goede 
avond, bet zaad des Evangelies is gezaaid ge
worden, en hoewel we dien dag geen zielen 
zagen komen, gelooven we in het woord . ..de 
een zaait, de ander maait'". Zondag daarop 
smaakten we de groote vreugde twee zielen te 
zien vlieden tot den Heer. We gelooven voor 
meerderen. God is een God van verrassingen. 

Op 23 Augustus werden we wederom bepaald 
bij de kortstondigheid van het !even. Een van 
de lieve kleinen van Br. en Zr. Dumas, een 
JOngetje van vier jaren, is door een ongeluk 
plotseling overleden. Neen, laat ik zeggen, 
overgeplant naar den Hemelschen tuin, waar 
Jezus. de Kindervriend, is en waar de kinderen 
spelen op de gouden straten. Hoewel het voor 
de ouders een groote droefheid is, zoo gelooven 
we toch, dat God Zijn wijze bedoelingen heeft 
ook in dit gebeuren, en Hij die~ kleine heeft 
genomen in Zijn armen, opdat de grooten vol-

eF..,r 

•r leidde Adjudant Rollfs een 
het sterfhuis, en daarna brachten 

. naar zijn laatste rustplaats op 
.e Officieren spraken, de meisjes ult 

ieshuis zongen een mooi lied, en nadat 
altijd weer zoo treffende lied gezongen 

,.Veilig in Jezus' armen", gingen we 
~arts, er niet aan twijfelende, dat Emiel 

buiSaUerveiligst is in de armen van Jezus. 
~ B.Q 

Naar de Kweekschool. 

(Bandoeng If - Kapitein Rantuwene) 
In een echte, gloedvolle Hcilssamenkomst op 
:>Pdagavond 21 September zeiden wij vaarwel 

andidaat Tenda, die naar de Kweekschool 

EEN blijde, opgewekte samenkomst op 
V rijdagavond was de inleiding tot het Congres. 
dat de Kommandant en Mevrouw Palstra te 
Soerabaja leidden. De invloed van veler gebe
den deed. zich onmiskenbaar gelden in deze en 
alle andere samenkomsten : het was een goede 
tijd, waarin veel zegen werd ontvangen. 

Hartelijk en geestdriftig rezen de tonen van 
bet eerste lied op, een lied van innigen dank .,om 
het heil, aan ons geschied", en de zaligheid 
van den dienst des Heeren. En dit is het on
derwerp geweest van dien ganschen avond, 
heil, vreugde en vree, door Gods genade bereid 
voor alien. 

Toen de Kommandant na een inleiding de 
deelnemende Officieren .. en block" voorstelde 
en dezen onder zijn uitnemende leiding een 
strijdlied zongen, steeg de geestdrift we! ten 
top. Bij het laatste gedeelte van het koor kon
den de toehoorders niet ]anger zwijgen en juichten 
het spontaan mede : 

,,ZegepraaL voor mij, 
Door het bloed van mi/n VerLosser". 

Ja - geestdrift was er, maar toch ook teedere 
ernst, en momenten van heilige ontroering wer
den doorleefd. 

Kolonel Hatcher, die als geeerde en beminde' 
gast een groot aandeel in deze samenkomsten 
zou hebben, nam ons mede op haar reizen naar 
en door Celebes en vertelde van de groote 
kracht, die bet Evangelie ook daar in die 
geestelijk donkere landen openbaart. 

In diepgevoelde, overtuigende woorden tee
kende de Kommandant naar aanleiding van een 
Bijbelwoord den grooten nood der zielen - het 
bewuste of onbewuste verlangen der ziel naar 
haar Schepper, dat onder alle klassen en stan-_, 
De eerste steen van de Kweekschool werd op 
12 Maart ;.z, door den Kommandant gelegd. 

eigenhandig door henzelve versierd met palmen 
en groen. Met welk een blijdschap zongen ze 
ook nu onze liederen, die hun spreken van de 
liefde en genade Gods, ook door zoovelen hunner 
ervaren in hart en leven. Halleluja ! Hoe luister
den ze naar de getuigenissen van enkele Officieren 
en den solo van Kommandeure Midteide. En 
het drong zich aan ons op, hoc Gods dienst 
toch voor hen al wel heel bijzondere waarde 
moet hebben. Hoe leeg en koud, hoe troosteloos. 
w~nhopig zelfs zou hun !even zijn zonder dit -
maar Jezus slaat ook hen gade, heeft ook hen 
lief en Zijn Genadezon brengt licht en warmte 
10 hun !even. 

Het was een lieflijk samenzijn. dat niet alleen 
de patienten heeft goed gedaan ; menigeen nam 
de herinnering eraan mede naar huis. 

Stampvol was des avonds de zaal 

in de Djagaragastraat 

en geen wonder! 't Was immers een J. L. 
Demonstratie en de blijde jeugd trekt toch altijd 
en overal scharen belangstellenden I Een aardig 
programma werd afgewerkt, waarbij de kleintjes 
zich hun verantwoordelijkheid voor den avond 
wel bewust waren en hun uiterste best deden. 
Ze oogstten dan ook met al hun nummers een 
hartelijk applaus. Treffend was het, dat bet alle 
kinderen van het land waren, die de verschil
lende oefeningen uitvoerden. Hoor hen zingen 
van den Vriend, Dien zij in Jezus hebben ge
vonden; van verlossing, die voor iedereen is. 
Moge de Hen hen zegenen en steeds dichter 
tot Hem, den Goeden Herder, trekken ; mogen 
ook zij trouwe schaapjes van Zijn groote kudde 
blijven ! 

Een flinke schare wachtte den Kommandants 
den volgenden morgen • voor de Heiligingssa-

De Congresmeetirtg op den Aloon-Aloon 
te Semarang. 

~ D. 0. en Mevrouw Brigadier Palstra had- den, onder alle nationaliteiten en ra~sen dezer menkomst - kinderen Gods, gekomen om te 
de leiding en 't was ons makkers van Korps eilanden wordt gevonden,-soms tot uiting komt. aanbidden en door het Woord des Heeren 

en groote vreugde ook de Ensigns Wikdal bij Heerlijk de uitkomst, waarop de Kommandant hoogerop gevoerd te worden. Reeds het eerste 
terugkeer uit Noorwegen weer te mogen ook mocht wijzen : dat verlangen kan bevredigd, lied en de gebeden stelden ons voor Zijn aan-

,.:n. De zaal was tjokvol ; van de de diepste nood der ziel kan vervuld worden ; gezicht, en brachten zegen tot ons hart. Enkele 
nooren waren ook de makkers opgekomen de zonde behoeft geen scheidsmuur te blijven Officieren getuigden van den zegen, die er is in 
vo0 .ttn gezang klonk er op, en hoe ge~st- tusschen God en den mensch ! Maar ook - hoe volkomen overgave aan den dienst des Heeren. 
vaifren allen. Het pas gevormde Muz1ek- gevoelden wij, Officieren en Soldaten, de groote Hoe geheel verschillend ook de personen en 
an~ed Hinken dienst. Wij werden geze- verantwoordelijkheid, die op ons rust, om die hun woorden - in hun getuigenissen beluis-
aoor Mevrouw Palstra's solo. zoekenden door woord en wandel te wijzen op terden we toch denzelfden klank: de liefde Gods 

')ankbaarheid en lof aan den Heer, openlijke het Kruis van Golgotha, waar Genade hoop en Zijn tegenwoordigheid een heerlijke werke-
jdinQ der zonde, en duidelijke uiteenzetting en verlossing biedt. lijkheid, waard, om daarvoor al het andere op 
bet Evangelie waren kenmerken van wat de Een samenkomst met de patienten van te geven. Tezamen met het mooie lied van de 

1 OCTOBER ~1930. 
: 

nadruk gesproken had over het innige·van de 
Vriendschap met den Heer en de voorwaarde., 
waarop die vriendschap wordt verkregen : 

.. Zoo gij doet den wil mijns Vaders", was er 
een Zuster, die zichzelf in het openbaar gehed 
stelde in de handen van den Hemelvader; maar 
velen, zoo niet alien, maakten zeker de woorden. 
zoo vol gevoel door de Zangbrigade gezongen. 
tot de hunne : 

.. AL mijn tijd bij dag en nacht, 
Al mijn liefde, al mijn kracht, 

Gansch mijn w1I - niet slecht:s een dee!, 
Maar volknmen en geheel -
't Zij het Uwe, Heer!" 

's Namiddags 

brachten de Kommandant en enkele Officie
ren de blijde boodschap van bevrijding en 
reinheid in bet huis der gebondenen; daama 
volgde om vijf uur een groote Openluchtsamen
komst in den Stadstuin. Honderden Inlanders 
luisterden er naar woord en lied. Het zaad des 
Evangelies werd rijkelijk uitgestrooid, schenke 
de Heer Zijn zegen daaroverl 

De Loge-zaal was bestemd voor de avond
samenkomst, die rijk aan afwisseling was. Plech
tig was de wijding der nieuwe Ofhcieren, Ka
piteine Knappert en Luitenante Brouwer, aan 
den Heilsarbeid te Soerabaja. 

Ook nu gaven eenige Officieren een helde!' 
getuigenis. De Kommandant las de bekeerings
geschiedenis voor van den Moorschen Kamer
ling en pleitte ernstig met de onbekeerden. 
maakte hen, die verlangden naar den Heer, er 
opmerkzaam op, dat er ook thans van Gods 
zijde geen verhindering was. om bekeerd te 
worden. 

In aansluiting hierop wees de D.0., Brigadier 
Palstra, er op, hoe al de eeuwen door de be
hoeften der ziel dezelfde waren gebleven ea 
het antwoord op al dat zoeken en vragell 
altijd geweest was en nog steeds is: Jezus 
Christus en Dien gekruist. 

Uit haar rijke ervaring toonde Kolonel Hat
cher hierna aan hoe die zieleoooden ook over 
de geheele wereld dezelfde zijn; hoe overal een 
groot en sterk verlangen is naar God, ook iJl 
de heidenlanden - zij het vaak onbewu >t, ea 
dat overal. waar bet Evangelie van Co ls lief
de wordt gebracht, gevonden wordt een ingaan 
in het Koninkrijk Gods. 

Orie rersonen ontsloten hun hart voor deD 
Koning der koningen. .... 

Er waren zeker vele redenen voor een Lof-ea 
dankstond op Maandagavond als slot van deze 
rijkgezegende dagen, waarvan de invloed zich 
in Soerabaja en omstreken nog Jang zal doe• 
gelden. Officieren en Soldaten wijdden zich op
nieuw aan den dienst des Heeren, en de kracht 
van deze toewijding zal nawerken, de vruchten 
ervan zullen eenmaal worden _ geoQ~St. 

x. 

Altijd rein. 

Twee jonge manncn, die met denzelfden trei11 
reisden, maakten al pratende met elkaar kennis. 
Aan het einde van den eersten dag kwam de 
een uit de toiletkamer terug, verfrischt en opge
knapt. 

.. W el." sprak de ander, .. nadert u bet einde 
van de reis ?" 

.. Neen," was het antwoord, .. ik heb nog eeia 
heel en dag voor den boeg." 

.. 0. ik dacht, dat ge u klaar maaktet om 001> 

te verl .... ten." 
.. Neen," zei de ander opgewekt, .. ik vind dat 

als men aan het einde der reis schoon wil zijn. 
bet 't beste is, zich gedurende de geheele rels 
schoon te houden." 

Er ligt logica in dat antwoord. De manier 
om aan het einde der reis rein te wezen, is zich 
gedurende de geheele reis rein te bewaren. 
Velen kunnen hieruit een Jes trekken. 

gadier. de Ensigns en ook de Kandidaat Semaroeng, Zangbrigade leidden zij heen naar het altijd 
haar vader, Sergeant Tenda, spraken. Gods weer zegenende woord van Mevrouw Palstra. BEN NIEUWE PAPPA. 
st liet zich dan ook niet onbetuigd, en aan de Lepra-Kolonie in Soerabaja, roert altijd weer. Aan de hand van een Bijbelgedeelte en geillustreerd 't Was de Jaatste dag van de maand. De juf-
einde kwamen vier zielen emstig zoekend Hoe gaan de patienten, die er geheel vrijwillig aan door voorbeelden uit het dagelijksch leven, be- frouw gaf de kinderen in haar klas op, dat ze 
ezus. deelnemen, op in al. wat gedaan wordt. Ze paalde Mevrouw de aanwezigen bij de waarheid, op hun leien moesten schrijven, wat de belang-
Kon niet anders. of een Halleluja-slot moest straalden van genoegen dien Zaterdag-middag, hoe wij alleen dan den grooten rijkdom Gods kun- rijkste gebeurtenis was geweest van die maand. 
samenkomst beeindigen. Alie eer aan Jezus, om het bezoek van den Kommandant en zoovele nen ontvangen, als wij ons geheele !even, onzen Een mcisje schreef: .. Mijn vader is naar het 

. ons dezen heerlijken avond gaf. Officieren ; ze waren vol verwachting voor een wil, ons al ondergeschikt maken aan Zijn wil. En Leger des Hells geweest en bekeerd geworden.. 
j. L. 5. M. heerlijk uur. De plaats van bijeenkomst was toen dan de Kommandant met diepen err.st en en nu hebben we een nieuwe Pappa". 

~[QQQ<QIOQQQQOQQQQQOQQQQQ~QQQQ~Q:::~:~:~::::~~=::~:::::::,::: 
(7/ <7 C' hij naar den heme! ging, en daar was hij opgeheven hoofd sprak toen Ensign Sariman 

J lGS mo' e e n J 0 n g- u 0 l d a a t. ~ blij om. En hij begon te zing en in 't Javaansch : zijn hoop ult, dat door het heengaan van zljn 
~ .. Er is een overheerLijk Land, kind, zijn hart en ook dat van alien zich meer 

~O~~ Een land van zonneschijn, zou opheffen tot den herneischen Vader, en dat 
Waar /ezus met de Zijnen woont; deze gebeurtenis alien d1chter bij God zou bren-

W EERTIEN jaren geleden schonk God 
d lieven kleinen jongen aan Luitenant Sari
JSD en zijn vrouw. Wat waren zij blij met zijn in

: wat een troost was hij voor zijn moeder, 
haar eerste kindje verloren had, toen hij 

,g maar een paar maanden oud was. En van-
dat eerste oogenblik bleef Kasmo de vreugde 
trots v~n zijn vader en de troost van zijn 
der. 
ij was een aardig, opgewekt kind, en begon 
.,roeg ooze mooie Legerliederen te zingen. 
leerde bidden en toen hij nog klein was, 
hij op een keer zijn hart aan den Heer 
~ 't Was in een kindermeeting, die zijn 

leidde in Rogo Moeljo. Kasmo voelde, 
Hetland die zooveel liefde voor hem had 
i aan het kruis, waard was om zijn 

!even te ontvangen. 
jaren gingen voorbij en alle hoop van 

uders was op hun zoon gevestigd. V oor Ip· jongere zusjes was hij een vriendelijke 
!P school was hij een vlijtige, prettige 

~·· 

In het Ooglijders-hospitaal te Semarang, waar 
bij nu woonde en altijd de kindersamenkomsten 
bezocht, hielden allen van hem, de dokter, de 
zusters en de patienten. Hij was ook zoo voorko
mend en vriendelijk altijd l 

't Was een blijde dag voor Ensign Sariman 
en zijn vrouw, toen Kasmo onder onze geliefde 
Legervlag werd ingezegend tot Jong Soldaat. Oat 
was de eerste sport op de ladder tot een nuttig 
!even in den dienst van Jezus. 'Later werd hij 
misschien wel Kadet en zou dan als Officier, hun 
voorbeeld volgend, in de voetstappen van den 
Meester treden. De hemel scheen onbewolkt. 

••• 
Toen kwam die noodlottige wandeling. Groote 

drukte heerschte in de stad Semarang. Iedereen 
vierde feest met den gouden jubileum-jaardag 
van Koningin Wilhelmina. Maar Kasmo zou 
van het feest niet weer naar zijn eigen woning 
bij Moeder thuis terugkeeren. Een droevig 
ongeluk was oorzaak dat onze jeugdige 
vriend direct naar het ziekenhuis vervoerd 
moest worden. Vader en moeder kwamen 
aan zijn zijde en hij sprak ze toe. Onze 

Zu/t gij daar ook eens zijn ? gen. God zegene en trooste de Ensigns en hun 
dochtertjes. 

Een kroon, zeer schoon, wacht ons Een eenvoudig houten kruis is boven bet 
in 't hemelland; graf geplant. De jonge kruisvaarder ls nu in de 

Voor u en mij wacht een kroon aan tegenwoordigheid zljns Konlngs en heeft de-
gindsche zij" · kroon uit Zijn hand ontvangen ln rull voor het 

Toen het ult was, sloot hij de oogen toe, en 
bad. Kort daarop riep God hem tot Zich en 
zljn gereinigde ziel ontvlood aan het broze 
lichaam, voor altijd vrij om voor eeuwig te zijn 
met den Heiland. 

De diep, diepbedroefde ouders en zusjes ween
den, maar in hun smart richtten zij zich op. 
Er is een lichtstraal, die hun levenspad oplicht . 
Zij richten hun blik naar boven, ver boven 
aardsche smart en pijn, waar zij eenmaal Kasmo 
zullen weerzien bij Jezus. 

De avond daalde reeds, toen wij hem ter 
ruste legden. Het eerst bleeke schijnsel van de 
opkomende maan sterkte langzaam aan, totdat 
het voile zilveren licht de invallende duistemis 
overwon. Lt. Kolonel Dr. Wille sprak den 
vader en ouden grootvader en allen, die waren 
meegekomen, toe. Ook de schoolmakkertjes en on-

kruis, dat hij in zijn leven Z'.>O blijmoedig had 
gedragen. 

,.Leven, 

• 
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