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HET · is onzen lezers misschien opgevallen dat wij 
gedurende de laatste maanden door bijzondere 

artikelen, betrekking hebbende op den Christus, getracht 
hebben Hem voor te stellen in de verschillende hoe
danigheden in Zijn alomvattend werk, b. v. als 
bet Middelpunt, als Leidsman en Zaligmaker der 
J eugd, als het Vleesch-geworden W oord, Gods wil 
openbarende aan de wereld. En nu in deze dagen 

I~ :~~s n~~~lk be.n ..... de eerste en de laatste; En ;i: =ef, ~: ~k I ben dood geu:eest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. 
Amen. De eerste en de laatste, die dood geweest is, en weder 

le vend is geworden." 
~~-~-- ... .. ~ .... ............""".... -- ....... ...-- ...... ..... .J 

alien bij deze woorden mochten stilstaan, en de be
teekenis, de waarheid daarvan tot het hart laten 
komen, laten doordringen tot in het diepst van de 
ziel. En Hij lecd voor mij, voor U en mij 

Wij weten niet, beseffen niet 
De smart die Hij daar: feed, 
Maar: wij gelooven, onze schuld 
Was 't, die Hem lijden deed. 

denken wij in verband met bet Paaschfeest aan Hem als het LAM GODS. 
Zeker is bet dat deze woorden op niemand anders van toepassing kunncn zijn, en mijdunkt 

dat voor velen van Gods kinderen deze Naam een van de dierbaarste is, een die de snarcn van het 
hart in beroering brengt, want het is de Naam die ons altijd weer in diepe dankbaarheid 
doet denken aan den duren prijs door Hem betaald, opdat wij zondaars vergiffenis mochten ontvangen. 

Die Naam voert ons terug naar bet eerste Paaschfeest dat in Egypte werd gehouden toen de 

Heer Zijn volk bevrijden zou van de slavernij van Farao. 
Door Mozes liet God de kinderen Israels weten, dat ieder gezin een lam moest nemen, 

een volkomen lam, en op een bepaalden avond zou het lam geslacht worden door het ho9fd 
van het gezin, die dan van het bloed zou nemen en dit strijken aan de beide zijposten en 

bovendorpel van bet huis. En de Heer zeide: 
Want ik zal in dezen nacht door Egypteland 

~aan, en alle eerstgeborenen in Egypteland 

slaan. En ik zal gerichten oefencn aan al de 
goden der Egyptenaren, ik de Heer ! En d t 

bloed zal ulieden tot een tecken z1jn aan de hu1zen 
waarin gij zijt : wanneer ik bet bloed zie, zal 
ik ulieden voorbijgaan en er zal geene plaag 
onder ulieden ten verderve zijn wanneer ik 
Egypteland slaan zal. En deze dag zal ulieden 
wezen ter gedachtenis, en gij zult hem den 

Hee re to t een feest vieren." 
En bet geschiedde zooals de Heer gespro-

ken had. 
Aan bet volk werd gezegd, dat .. W anneer uwe 

kinderen tot u zullen zeggen, Wat hebt gij 
daar voor eenen dienst," bet antwoord zou 
zijn : .. Dit is den Heere ccn paaschoffer, Di~ 
voor de huizen der kindere!l Israels voorb11 
ging in Egypte, toen Hij de Egyptenaars sloeg 
en ooze huizen bevrijdde". Hierin zien wij een 
afbeelding van het groote offer dat later gebracht 
werd. Christus, het Lam Gods voor ons geslacht, 
door Wiens bloed ons bevrijding is geworden, 

is ons Pascha. 
Die Naam doet er ons ook aan denken. hoe 

God door Zijn knecht Mozes Zijn wetten 
gaf aan de kinderen Israels, waarin zoo dui
delijk geboden werd een offer te brengen, 
bet brandoffer, het spijsoffer, bet dankoffer, het 
zond- en schuldoffer, en dit laatste brengende, 
zeide de Heer, .. zal bet hem vergeven worden 
over iets van al wat hij doet waar hi) schuld 
aan heeft". En op den grooten verzoendag ging 
de Hoogepriester zelf in den tweeden tabernakel. 
de heilige plaats, eenmaal des jaars, niet zon
der bloed hetwelk hij offerde voor zichzelven 
en voor de misdaden van het volk. Hierin zien 

wij een afbeelding van het volmaakte zoenoffer, 

door Christus Zelf gebracht. 
.. Want de Wet hebbende eene schaduw der 

toekomende goederen, kan met dezelfde offeran
dcn, die zij alle jaar geduriglijk opofferen, nim

mermeer heiligen degenen die daar toegaan. 
Want het is onmogelijk dat het bloed van 

stieren en bokken de zonde wegneme. 
Toen sprak Hij (Christus) Zic, ik kom. om 

Uwen wil te doen, o God I In welken wil wij 
geheiligd zijn door de offerande des lichaams 
Jezus Christus, eenmaal geschied" . (Hebr. 10) 

De profetcn, waaronder ook J esaja, hebben 
bet voorspeld .. als een Lam werd Hij ter slach• 
ting gelcid, Hij werd om onze overtredingen 
verwond. om ooze ongerechtigheden verbrij

zeld". 
Hij werd ter slachting gelcid. Men heeft Hem 

weggeleid, naar het kruis, en daar werd Hij, de 
Zoon van God, om onzentwil gekruisigd. 0, dat 

Moeten wij hiermede eindigen? 

De twee discipelen die r>aar Emmaus gingen, en spraken over de dingen die gebeurd 
waren, zeiden met zooveel droefbeid .. Wij hoopten dat Hij was degene die Israel verlossen 
zou". Zij wisten op dat oogenblik niets meer dan dat Hij gestorven was, maar Hij die hen 
kwam vergezellen op hun wandeling, open<le bun de oogen en zij zagen, dat Hij bet was, 
Di.e dood was geweest, maar nu weer leefde. En zij keerden weder naar Jeruzalem en vonden 
de andere discipelen die zei:ien: .,De Heer is waarlijk opgestaan". En zoo was bet. Zoo 
openbaarde Hij Zichzelven jaren daarna aan Zijn apostel Johannes, .. de eerste en de Iaatste, die 
d~d geweest is, en wed er levend is geworden." 

Het LAM GODS. Er zijn menschen die dezen naam liever niet hooren . Wel wil!en zij 
weten van Christus als Leeraar, als Voorbeeld, 
als Gids en Leidsman, maar bet Lam Gods klinkt 
bun minder aangenaam toe. Maar zie, hoe in 
bet boek van de Openbaring juist die Naam 
gebezigd wordt in het brengen van lof en eere 
aan Hem, Die ooze Verlosser is. 

.. En ik zag en zie ! in bet midden van den 
troon en van de vier dieren en in bet midden 
van de ouderlingen, een Lam, staande als ge
slacht; 

En bet kwam en heeft bet boek genomen uit 
de rechterhand Desgenen, die op den troon zat. 
En als bet Lam dat boek genomen had, vielen 
de vier dieren en de vier en twintig ouderlin
gen voor bet Lam neder, en zij zongen een nieuw 
lied, zeggende, Gij zijt waardig het boek te 
nemen, en zijne zegelen te openen, want Gij 
zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met 
Uw hloed, uit alle geslacht en taal. en volk en 
natie. En ik zag en ik hoorde eene stem veler 
engelen rondom den troon, en hun getal was 
tien duizendmaal tienduizenden en duizendmaal 
duizenden ; zeggende met eene groote stem, Het 
Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen 
de kracht, en rijkdom en wijsheid, en sterkte 
en eer, en heerlijkheid en dankzegging. En alle 
schepsel . . . . . hoorde ik zeggen, Hem Die op 
den troon zit en bet Lam zij de dankzegging 

• en de eer, en de heerlijkheid en de kracht in 
alle eeuwigheid ! (Openbar:ing 5: 6-14) 

In deze dagen gaat ons hart naar Hem uit 
het Lam Gods, Jezus Christus, Die voor ons 0~ 
aarde kwam, Die Zijn !even voor ons gaf, Die 
stierf en weer leeft en Die nu ter rechterhand 
Gods voor ons pleit. En met de duizendmaal 
duizenden brengen wij ook 6ns loflied aan Hem, 
want ook 6ns hart zegt : 

.. Het Lam is waar:d t' ontvangen dank, 
Lof, eer en heeclijkheid, 

Meer: dan w' U brengen kunnen Heer:, 
Nu en in eeuwigheid." 

Die Hem hier op aarde verachten en ver r
pen, zullen op den laatsten grooten dag voor 
Hem vreezen, en zul!en niet kunnen bestaan 
tegen den toorn des Lams. maar die Hem m 
't geloof aannemen als Verlosser, en behooren 
zullen tot degenen die hun kleederen wit 
gemaakt hebben in bet bloed des Lams, die 
zullen geen vrees kennen, doch zullen onder
vinden dat Hij bun een Leidsman is tot levende 
fonteinen der wateren, zij zullen ingaan in de 
stad waar de troon Gods en des Lams is, 
waar Zijn dienstknechten Hem zullen dienen, 
waar alleen diegenen mogen komen, wier 

namen geschreven zijn in bet boek des levens 
des Lams. A. E. B. 
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zijn met den Algemeen Secretaris te kunnen spre
ken over bun werk en den Heilsstrijd . 

van het meer gelukkige en blijde. Wij deelen 
van harte met Adjudante Both, die de tijding 
ontvangen heeft van het ontslapen van haar 
lieven vader. God de Heer trooste onze mak
ker met Zijn vertroostende gemeenschap. 

* * " 
Ons Militair T ehuis te Bandoeng heeft de 

aandacht v an de Preanger Bode gehad ; de 
Hoofdredacteur. Mr. Wormser. heeft een be
zoek gebracht en is zoo vriendelijk geweest 
zijn indrukken, zeer syrnpathiek en waardeerend 
gesteld, in dat blad weer te geven. Er wordt 
wel veel gedaan voor onze jongens van de 
Land- en Zeemacht ; eigenlijk lang niet genoeg ! 
Van harte bevelen wij dit schoone werk aan 
bij ooze vrienden, die ook door medewerking 
zooveel zouden kunnen doen voor dit goede 
doel. Mocht U hierover meer willen hooren, 
schrijf dan s. v. p . aan het Hoofdkwartier van 
het Leger des Heils. 

* * " 
Majoor Beckley, onze bekwame Secretaresse 

voor het werk onder Vrouwen en Kinderen, is 
juist teruggekeerd van een bezoek aan bet Kin· 
derhuis te Medan, waar Kommandeure Hallman 
en haar helpsters een heerlijk werk doen. Er 
zijn thans twee en veertig kinderen in het Tehuis, 
een groot gezin. De Officieren hebben handen 
vol werk . Er is veel dat tot dankbaarheid 
stemt, want bet gaat er goed. 

De Kommandant is verrast geworden door 
een zeer bclangstellend en minzaam schrijven 
van den Hooggeboren Heer Baron van Geen, 
den Particulier Secretaris van hare Majesteit 
ooze geeerbiedigde Koningin . 1 A"'==s;rr;;w;;:..,=::;::;:::;;:;;;;;:;;;;;:=~~ 

De Majoor hceft eveneens een kort bezoek 
;:::::;;:;;:;:;;;;;;;m;;;;;:;""""¥'.'~.,...'i- 1 kunnen brengen aan de Lepra-kolonie Poelau 

Si Tjanang. Ook daar wordt een veelomvattend 
werk gedaan onder meer dan 400 patienten. Het heeft Hare Majesteit behaagd den Korn· 

mandant te doen weten, dat door Haar met 
aandacht en belangstelling kennis is genon!er 
van de voorstelling van bet Legerwerk in Ne
dcrlandsch Ooo;t-Indie, welke Haar werd toege- "' 
zonden en welke Haar welgemeenden dank heeft 
mogen ontvangen. 

Het zal voorzeker een groote bemoediging 
zijn voor de getrouwe en toegewijde werken 
en werksters - ons splendid Corps van Offi
cieren ...- dat Hare Majesteit het werk van het 
Leger des Heils in lndie Haar belangstellin9 
en aandacht !leeft willen schenken en wij bren
gen ooze geliefde Vorstin onzen eerbiedigen dank 
voor dezelve. ~~'"""'="'""' :;;~~:!!!!!~~ 

* .... 

* "" 

S T R IJ D 

L ET eens op den eenvoud der kleeding, die de 
Overwinnaar voor Zljn eerste verschijning 

koos. 't Was geen blinkend, scHtterend gewaad 
vol koninklijke pracht en p raal , t w as gcen 
zwaaien van den scepter als teeken '.'> ., Z ijn 
ongeevenaarde zegepralen ; daar was geen kroon 
met onvergankelijke juweelen, die eeuwige heer
lijkheid aanduidden, maar de eenvoudige tuiniers
kleeding , bescheiden aanduiding van zijn beroep ; 
en zoo verklaart Hij aan alle voorbijgegane ge
slachten en aan alle komende eeuweo, dat Hij 

de Vriend van den w erk-
man is. 

Hij is niet alleen de Chris
tus voor den Sabbathmor
gen met beste kleeren, 
orgeltonen , open liederen
boek, boeiende preek , ge-

VROEG in den morgen ging een Maria 
Naar het graf van haren Heer ; 

Maar als zij neerblikt, staat zij verwonderd : 
,,Zoekt gij," zegt de engel. .. Jezus, uw Heer?" 

,,Ga," is de boodschap, ,,ga tot de elven. 
Zeg ook aan Petrus, wat gij hebt gezien ; 

En laat ze heengaan naar Gallilea ; 
Daar zal de Meester hen allen zien. 

KOOR. Hij is 
Jezus, 

vond, hartelijken steun van de vele Legervrienden 
ontvangen . Het is heerlijk, dat in de buiten
gewesten zulk een groote warmte in de gevoelens 
ls ten opzichte van ons Legerwerk. 

Zeer gaarne betuigen wij ooze appreciatie 
aan den Heer Resident van Menado en zijn 
echtgenoote voor hun vriendelijke tegemoet
koming, w aardoor de weg van de Adjudante 
zooveel gemakkelijker gE>maakt werd. 

De totale opbrengst is bemoedigend geweest. 
Hartelijk dank aan alien . 
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schoo lden koorzang - Hij is een Christus, Die 
komt in alJedaagsche kleedirig , voor alledaagsch 
werk en alledaagsche zorg~n ; als w e bezig zijn in 
onze zaken, de velden bebouwen, op het aanbeeld 
slaan, ooze boomen snoeien , de kleeren verstel
len van onze kinderen, in de keuken aan 't 
kooken zijn, o f aan den wasch ; een Christus 

oor allen , die werken, of het is met de spa 
het zwaard, of ze een zwaren hamer han
en of een moeizame pen; of ze werken met 

ge ogen rug of i;net iogespannen brein - wat 
ook de plichten en orders zijn die de zes dagen 
der week vervullen. 

0, ik ben blij, dat ik hier zeggen kan, dat 
Hij een werkdag-Christus is, in werkdagkleeren, 
voor werkdag-moeilijkheden ! 

D e rijken en wijzen mogen in Zijn goedheid 
deelen, maar als ik naar den Christus van mijn 

Is hier soms iemand, die zoekt als Maria ? 
Zock met in 't graf: daar is Hij niet meer. 

Neen, Jezus leeft nu ! Ja, Jezus leeft nu ! 
Hij is verrezen, Jezus, uw Heer ! 

En met een harte, kloppend van blijdschap, 
Spoedt zich Marla heen van het graf, 

Dankend in s1ilte den goeden Meester, 
Die op deez' dag die vreugde haar gaf. 

rrezen, 
Heer! 

JL 
ll C ® ll1l1l m :n t 1 (fl e Ir 

IE '\\)l cm !B) <ID ID 1 bo ONZE OFFICIEREN 
tekst zie, in Zijn tuinmanskleeding, kan ik niet 
anders denken, dan dat de mannen met ruwe, 
hoornige handen, en de vrouwen met haar be
prikte vingertoppen, het fabrieksmeisje met haar 
en kleeren wit van hct vliegen~e vlas, en de 
werkende jeugd, al te vroeg reeds met zorgen 
belast, wel in bijzondere mate een bijzonder 
recht hebben op dezen Christus, den Hovenier ! 

VI. 

Ensign T oivo Poutiainen. 

Doch nooit was het verlangen naar 
het zendingswerk ver uit zijn ge
dachten. 

~ 
~ 
~ 
I 
~ 
~ 
~ 
$ Nu kent zij Hem. 

In Finland geboren, van goede Christelijke 
ouders, bezocht hij geregeld de diensten der 
Luthersche Kerk . 

POPPIE is een beeldschoon meisje, van een 
nette familie in de Chineesche wijk. 

Toco hij voo 't eerst met het Leger in contact 
kwam, was hij leerling-verpleger op een school 
voor diakenen, in Joensuu. Dat was begin 1918, 
maar den leerlingen werd streng verboden de 
Legersamenkomsten bij te wonen. Den eersten 
en tweeden keer werd het we! over het hoofd 
gezien, doch den derden keer ontving hij een 
vermaning en dreigde men hem van de school 
te ontslaan, indien hij weer een Legersarilenkomst 
bijwoonde. De jonge Poutiainen gevoelde zich 
sterk aangetrokken tot het Leger, doch zag zich 
liever niet ontslagen, waarom hij bleef tot het 
einde van den cursus en zijn diploma krecg. Even
wel gevoelde hij zich niet geleid tot het volgen 
van een Joopbaan als diaken. Hij was nu vrij 
om de meetings bij te wonen, werd bekeerd en 
hielp gedurende bijna vier jaren in militaire 
hospitalen ; het was ook tijderis zijn militairen 
dienst, dat bij Heilssoldaat werd te Viborg en 
vandaar naar de K weekschool ging in Helsingfors. 

Hij kwam op de K weekschool vier maanden 
nadat de cursus was begonnen, was vijf maan
den Kadet, toen een poos Sergeant, werd 
tot Luitenant bevorderd en in bevel gezon
den van een Korps, waar hij na twee weken 
den rang van Kapitein ontving en na een maand 
de mededeeling kreeg, dat hii was aangenomen 
voor dienst in Nederlandsch Oost-lndie. Dat was 
in I 922, hij kende geen andere taal dan Finsch. 
reisde alleen naar Holland, en toen in gezelschap 
van een aantal Nederlandsche Officieren naar 
Java, waar zijn eerste aanstelling was in een 
Militair Tehuis. 

I 
I 
~ 
~ 
I 
~ 
~ 
~ 
~ 
$ 

Reeds enkele maanden heeft zij een sterk 
verlangen gehad om Christus te leeren kennen, 
maar 't mag niet van haar familie . Zij is twee 
en twintig en nog niet gehuwd. Haar taak is 
om thuis te he,lpen. Dat doet ze, en binnen een 

··.' 

paar maanden is 
de zware schuld, 
die door de ma
laise drukte op 
de familie, door 
haar zorgzaam 
beleid vereffend. 
Maar een sloo
pende ziekte tast 
haar aan. Even 
schijnt 't gevaar 
afgewend te zijn. 
Zij mag weer op
staan. Maar zij 
weet zelf, dat 
haar dagen ge~ 

teld zijn. Tegen 
Nieuwjaar plagen 
haar vriendinnen 
haar, omdat ze 
witte japonnen 
maakt inplaats 
van vroolijke 
feestkleeren. 

Ach, hoe graag 
hoorde zij nog 
eens weer van 
Jezus, van Wien 
ze vroeger hoor
de op school. 

Het Nieuwjaar 
is voorbij. De 

zieke krijgt een nieuwen aanval en in haar 
smart vraagt ze nogmaals om den goeroe, dien 
zij vroeger had. 

,,Waarom hij? Hij is toch geen dokter ?" 
.. Toe, laat hem komen". 
Eindelijk bezwijken de huisgenooten voor haar 

pleiten, en als de goeroe is gehaald, vraagt z1j 
hem te bidden. Tot driemaal toe herhaalt zij 
haar verzoek. Dan is zij voldaan. Rust is ge
komen tot haar hart. 

De dagen gaan voorbij en op een Zondag
morgen heel vroeg komt Poppie's moeder in 
haar kamer en vindt haar dochter in knielende 
houdi.og op het bed. Haar hoofd is gebogen, 
haar handen zijn gevouwen. Als moeder nader 
treedt, licht z1j 't hoofd op. Een Iaatste diepe 
adern, en Poppie is heengegaan naar het he
melsche vaderland. Een dag of wat tevoren 
was zij op haar eigen verzoek Christen ge
worden. 

Nu heeft God haar thuisgehaald. Nu kent 
zij haar Heiland aan de handen, doorboord ook 
voor haar. 

Poe Mo Li. 

Wij roepen al dezen makkers het .. Tot weer
ziens" toe - dat de Heer hen schrage, zegene, 
en dat het verlof een heerlijke verkwikking 
wezen zal. 

•• 

Jaren tevoren, toen hij nog maar een jongen 
was van acht of negen jaar, had een Finsche 
zendelinge van China een samenkomst gehouden 
in zijn school. Jong als hij was, werd zijn hart 
ontroerd over het zendingswerk, en beloofde hij 
ook den Heer in die samenkomst, dat wanneer 
hij groot was, en de Heer het wenschte, hij 
een zendeling zou worden. Nooit hceft hij dat 
vergeten, en toen hij zestien was, bood hij zich 
aan bij bet Luthersche zendingsgenootschap, 
maar ontving de opdracht nog twee jaren te 
wachten. Intusschen veranderden de huiselijke 
omstandigheden z66, dat hij genoodzaakt was 
zijn eigen kost te gaan verdicnen en ook zijn 
ouders bij te staan. Twee jaren was hij op een 
landbouwschool en reisde nadien negen jaren 
lang geheel Finland door om lessen en demon
straties op landbouwkundig gebied te geven. 

Zaaien en Maaien. 

D E Algemeen Secretaris van Noord-China 
schrijft het volgende : 

Het is momenteel een tijd van zaaien. Maar 
wij prijien God voor een tijd van maaien ook_ 
Een Cler bekeerlingen van jongstleden Zondag 
zei, toen hij opstond van de Zondaarsbank: 
.,lemand, ik weet niet wie, heeft een Mattheiis
Evangelie bij mij in den winkel gelegd. lk heb 
het mee naar huis genomen en het gelezen, en 
was getroffen door de schoonheid en waarheid 
van deze leer, daarom ben ik vanavond geko
men om er meer van te hooren en nu neem 
ik Jezus Christus aan als mijn Verlosser." 

Het was een zeer moeilijke taak voor hem om 
Hollandsch en Maleisch. te leeren daar hij geen 
hulp kon krijgen uit boeken, noch was er eenige 
Officier in zijn nabijheid, die Finsch vcr,.tond. 
Na twee jaren in die aanstelhng werd hij over
geplaatst naar Ce!ebes, waar hij nu meer dan vijf 
jaren met £r .)Ot welslagen heeft gearbeid onder 
de Toradja's. Hij spreekt thans vloeiend Neder
landsch, Maleisch en ldja. 

Kapiteine Borg. nu Mevrouw Poutiainen, kwam 
ongeveer twee jaren na hem naar Java. Zij is 
van Zweedsch-Finscbe afkomst en een groote 
hulp voor hem in zijn arbeid. Zij heeft een lie
felijken invloed over de halfbeschaafde volkeren 
onder wie zij !even, en heeft buitengewone vor
deringen gemaakt in het aanleeren van talen, 
terwijl zij ook haar aandeel heeft in de samen
komsten, en te paard of per fiets naar verafgelegen 
buitenposten weet te komen. Onderwijl de 
Ensign de zieken helpt in het medicijnen- depot, 
dat aan het Korps is verbonden, beheert Me
vrouw Poutiainen den winkel. waar de goederen 
die zij noodig hebben. ingeruild worden voor 
de waren, die de bevolking behoeft. 

Zij hadden de groote droefheid hun eenig 
klein meisje onder tragische oll'standigheden te 
moeten verliezen : ook zij kennen de offers, die 
het zendingswerk kan eisd:.en. 

Een Chineesche bekcerling, die er dichtbij 
stood, zei zachtjes: .,Ik heb dat Evangelic bij 
U in den winkel gelaten. Ik ben nog maar twee 
maanden geleden bekeerd geworden ; maar acht 
jaar geleden hoorde ik het Jezus-Evangelie 
prediken door een blanke vrouwelijk Officier 
in de zaal van het Leger des Heils, maar toen 
wou ik Christus niet aannemen. lk ben weg 
geweest, heb allerlei ervaringen opgedaan, maar 
voortdurend aan haar woorden gedacht. Twee 
maanden geleden ontmoette ik het Leger weer, 
en nu is die verlossing ook mijn dee! geworden ! 
Daarom laat ik overal waar ik kan, Evangelie
geschriftjes achter." 
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Gemeenschap
0 

der Heiligen. i 
Hij doorliep het museum, ~s 
D' eenvoudige man, 

Van 't land naar de hoofdstad gekomen; 
't Schilderijen-museum - @ 
Maar nog was er niets, ~ 

Dat hem daar had ingenomen. @ 
Dan, eensklaps, bemerkt hij ~ 
~~~~ @ 

Waar 'n heerlijk groot doek is gespannen ~ 
Van Jezus aan 't kruis; @ 

Er is goed nieuws van de verschillende Offi- Daar stood hij nu voor, ~ 
cieren, die met verlof zijn. Van Adjudante Whur Ge.heel door den aanblik bevangen ! ~ 
zijn nog geen rechtstreeksche berichten ingeko-
men, wij hooren echter, dat alJes wel is. Zijn liefde ging uit 

Ook Majoor Lebbink en de kinderen genie- Tot zijn dierbaren Heer, @ 
ten van den rusttijd in Holland. Zij zijn nu in Die heeling hem bracht door Zijn wooden ; ~ 
het Officieren-· Rusthuis te Baarn. De Majoor De handen te zaam @ 
vindt gelegenheid verschillende van zijn oude Zag hij op naar dat beeld, ~ 
Korpsen en vroegere makkers onder de Offi- Met oogen, waar tranen in stonden. $ 
cieren te bezoeken ; hij schrijft over volle zalen ,,Gezegende Heiland. 
en zegt, dat overal het Korpswerk in het Vader- Wat heb ik U lief!" 
land er Hink voor staat. Z66 spreekt hij vrijuit en vergetend, @ 

* Waar hij is, wat hij doet; ~ 
"'"' ,,Wat heb ik U lief - @ 

Is er ook iemand, die een gift zou kunnen Wat voor mij toch Uw sterven beteekent !" ~ 
afstaan voor het stichten van een Achterbuurts- .. Ik 66k heb Hem lief ! @ 
post - Slum post - te W eltevreden en Soera- Zegt een heer, die dat hoort, ~ 
baja? Een duizend gulden (f 1000) is de bera- En reikt hem de hand, vol ontroering. ~ 
ming der kosten voor ieder der genoemde steden. O k 'k I" kt t d en mogen terugzien op veel nuttig en belangriJ'k .. o 1 · spree een wee e, s Zoo i·a, dan wil de Kommandant gaarne van E d d Ik · -k I" 

werk. Onder de vertrekkenden is ook Ensigne U hooren. n een er e " oo · 
Kuh, voor zoovele maanden de Particulier Se- * .. En ik 66k ! " roept een vierde in vervoering. 
cretaresse van den Kommandant. De Ensigne • • Bij den voet van het kruis @ 
gaat tijdelijk van ons heen na een volbrachte In Holland is men druk bezig met het plan Stood dat groepje daar saam ~ 
periode van flink werken, zoowel voorzoover voor het bouwen van een Kweekschool voor Als vreemden, in God toch verbonden; @ 
de verplichtingen van haar aanstcllingen zulks Officieren in Amsterdam. Dit hecft de onder- Zij kwamen van Oost ~ 
vroegen, als in het doen van veel. dat vrijwil- steuning en belangstelling van velea der voor- En van Noord en van Zuid. I 
lig en meer als Soldaat van haar Korps door aanstaande mannen en vrouwen van ons land. En hadden elkaar daar gevonden ! 
haar werd ter hand genomen. De Heillssoldatenwereld in Nederland is daar-

Ensigne Veencndaal. verpleegster in het Wil- voor in 't vuur en iedereen werkt mee. Wij hebben Hem lief, @ 
liam Booth Vrouwen~ en Kinderziekenhuis te Zouden wij het mogen voorstellen <lat wij in En die liefde verbindt, ~ 
Soerabaja, zal evencens deze maand met Euro Indie als blijk van onze belangstelling iets hier- Hoe verschillend ook ,,inzicht en wegen"; @ 
peesch vcrlof gaan. Het is alleszins welverdiend. voor deden. Hct zou mooi zijn wanneer wij Wij hebben Hem lief - ~ 
De Ensigne hceft zeven jaren onafgebroken Kommandant Vias b.v. een bijdrage van f 1000.- Ja ! Daarin is 't geheim; @ 
dienst in hct hospitaal gedaan _ welk een rijke voor dit doe) zouden kunnen zenden. Kan .. Der gemeenschap der heil'gen" gelegen. ~ 
ondervinding en wond~rvolle ervaring. dat niet? Celestine Oliphant-Schoch. . $ 
~~@:::::1!>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<!:::::i>~~~~~~~@:::"C>~@:::"C>@:::"C>@:::"C>~~@:::"C>~~· 
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RADIO-MEETING TE MEDAN. 

W ederom werd gevraagd of het Leger des 
Heils voor de Radio een samenkomst wilde 
houden en zeer gaarne heeft Stafkapitein Meijer 
van onze Leprozen-kolonie te Poeloe si Tjanaog 
de kans aangenomen om door middel daarvan 
het heerlijke nieuw.s van redding en bevrijdiog 

S T R IJ D K R E E T 
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DE KOMMANDANT OP REIS. 

Driedaagsche Campagne Magelang. 

D E Kommandant bracht. vergezeld van den zwaren regeo en ook des avonds was het moeilijk 
D. 0. en Ensign Ramaker, een driedaagsch voor velen om de zaal te bereiken. Toch werd 

bezoek aan Magelang. Op den Zaterdagavond, ook toen het woord Gods met kracht gebracht 
na de reis, giagen wij aanstonds naar de Socie- en mochteo wij den zegen des Heeren ervaren. 
teit van het vierde Bataljon. waar de eerste Den volgenden dag kwamen een vijftien 
der reeks samenkomsten zou worden gehouden. Officieren van verschillende Dessaposten naar 

1 APRIL 1931 

J.L. WEEK. 

(Bandoeng I - Kommandeare Buysman) 
Wij openden onze J. L. Week met een bid

stond op Zaterdagavond, geleid door de 
T. J. L. S .. Stafkapiteine Neddermeyer. 

's Zondags waren de Kommandants aan het 
roer. 

Reeds in den morgen - want ook de Com· 
pagniemeetiog werd oiet vergeten - mochten wij 
Gods zegen ervaren. Meer clan honderdvijftig 
kioderen waren aanwezig . Een daverend applaus 

WIJ REKENEN OP UW HULP 

weerklonk, toen ooze geliefde Komrnandaots 
binnentraden en op het platform plaatsnameo. 

te brengen, dat ons zoo 
kostbaar is en dat wij aan 
anderen zoo graag willen 
vermelden. 

Zoo kwam het dat in een 
van de kerken te Medan op 
een Zondagavond enkele 

De opkomst was bevredi- Magelang om de samenkomsteo bij tc wonen. 
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beid van het Leger des Heils Majoors Scheffer. Adjudaote Lauter van Sapoe-
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Oat ook de kinderen een groote liefde koesteren 
voor onze Leiders, behoef ik zeker niet te 
zeggE;n. Nadat er gezongen en gebedeo was, 
luisterden de kinderrn aandachtig oaar wat Me
vrouw Palstra hun te vertellen had. Aan de 
gezichten kon men merken, dat de kleintjes 
inderdaad genoten. Het uurtje vloog letterlijk 
om. Den geheelen dag door hebben wij Gods 

Officieren van het Leger des Heils en een groepje 
kinderen bij elkaar gekomen waren. Wij voelden 
de tegenwoordigheid van Gods Geest, en als ziende 
de menscheo, die daarnaar luisterden, werd in 
alle eenvoud gezongen en gesproken onder een 
biddeod, ernstig opzien tot den Heer dat Hij 
het Woord zou zegeoeo. 

Na gebed door Kapiteine Winters en een 
lied door de kinderen werd uit Gods W oord 
voorgelezen door Kapitein ter Telgte. Daarna 
werd met guitaarbegeleiding een solo gezongeo 
door Adjudante Engstrom. Een korte toespraak 
volgde naar aanleidiog van de woorden van 
Jezus : .,Komt herwaarts tot Mij alien die ver
moeid en belast zijt, en lk zal U rust geven". 

Stafkapitein Meijer bracht daarna de emstige 
herinnering uit Gods Woord .. Want zij hebben 
allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods" 
onder de aandacht van zijn toehoorders. 

Ouidelijk werd uiteengezet hoe hopeloos de 
toestand is van een ieder die door de zonde 
gescheiden is van God, en . . . allen hebben 
gezondigd ; maar dank zij God, er is redding en 
heil te vinden in Jezus Christus, den W eg, de 
W aarheid en het Leven, Die kwam opdat een 
tegelijk die in Hem gelooft niet verderve maar 
het eeuwige !even hebbe". Hierna klonken de 
woorden zoo rijk in erbarmiog en liefde, 

Zijn Uw zonden als scharlaken, 
Ik zal ze maken wit als sneeuw. 
Hoor de stemme die lJ noodigt, 
0 keer weder tot Uw Heer. 
lk delg uit Uw overtreding 
En gedenk Uw schuld niet meer. 

Met dankgebed werd dit samenzijn gesloten. 

A. E.B. 

AFSCHEID B. 0. 

Zondag 22 Maart hadden de Kommandants 
de leidiog van de morgen-meeting in Bandoeng, 
waarin Ensigne Ki.ih en onze B. 0 .. Komman
deure Buysman afscheid namen van ons Korps. 
Waardeerende woorden werdeo gesproken, zoo
wel door den Kommandant als anderen. over 
het !even en werken onzer beide makkers, waar
na zij zelf ook een kans kregen om te spreken. 

's Avonds leidden Brigadiers Palstra een 
welgeslaagde bijeenkomst. Er had een groote 
inzegening plaats van vele Plaatselijke Officiereo, 
Zaogbrigadeleden en Muzikanten ooder ooze 
kleuren ; wij gelooveo, dat die makkers voor 
Bandoeng I een groote kracht zullen zijn in 
het belang van Gods Koninkrijk. 

Oinsdagavond waren wij wederom bijeen. 
Verschillende Officieren en makkers. die de 

Voor het }ongste Regiment. 

gevolgd. Met groote aan- om zoo met elkander den Heer te ontmoeteo. 
dacht werd geluisterd naar hetgeen verteld Krachtig, opbouweod, vol van vaderlijke raad-
werd bij de platen van bet Leven van Jezus. gevingen waren de woordcn van onzen Leider. 

De eerste samenkomst welke voor den Zon- Wij hadden gezegende uren, zegenend voor ons 
dagmorgen op bet programma stood, werd in eigen hart, en daardoor nuttig voor het werk 
de gevangeois gebouden. Een groep van ruim des Heeren. 
twintig personen, alien tijdelijke bewoners van In den namiddag waren wij wederom bijeen 
bet groote gebouw, scbaarde zicb rondom de voor het houden van een openluchtsamenkomst 
Heilsofficieren ; dat waren degenen, die reeds op den aloon-aloon. Het duurde niet lang of 
geruimen tijd hun bijzondere belangstelling had- een flinke schare had zich om ons heen verza-
den getoond in de samenkomsten, door het Le- meld, eenige Qfficieren gaven krachtige getuige-

Ya:r~~:~:~ ll1~111 ~11111lll·~r-1111lllllll~1111lll:::•1111m::~·1111lll:::•1111lll·,r11 ~!::~~~~~if~ sch1llende tien , ,A~ ~ I t 11111 I .. ,I I ~ I ... I I h hed van hoop 
tallen die luis- ~ ~ 1~ en verlossing 
terden naar de dlllh 11 1~11 11111•1 111111 11 l~I 111111 11 ~II en de samen-
boodschap der komst werd 
liefde Gods jegeos alien. Om acht uur was besloten door een toespraak van den Kommandant. 
een groot aantal Soldateo en vrienden bijeen In de avonduren hadden wij een gezegeode 
in de Leger des Heilszaal voor het houden der meeting. Majoor Scheffer sprak, het Officiereo
Heiligingssamenkomst. Een zeer ernstig woord zangkoor liet zich weer hooren, ten slotte sprak 
werd door den Kommaodant gebracht, en wat de Kommandant. 
luisterden die makkers van Mage!ang; heerlijk, Het was welgemeend, toen Adjudant Roed 
een tiental later te zien neerknielen om bij den na afloop van deze heerlijke dagen zeide : 
Heer een zegeo te zoeken. De openluchtsamen- .. Kommandant, hartelijk dank voor Uw be-
komst koo niet worden gehouden vanwege den zoek", en nu: Voort ter overwioning ! 

~~~~~~~~-~ Deo. 

dichte tegenwoordigheid mogen gevoelen. Wij 
haddcn een gezegende Heiligings- en V erlos
singsmeeting, waarin de Kommandants zich on
verdeeld gaven. Welk cen heerlijk voorbeeld; 
zelfs in de Opeoluchtmeeting ontbrak onze 
Leider niet. 

Maandag was ,,de dag" voor onze kioderen, 
want toen zouden de prijzen uitgedeeld worden 
voor het geregeld en getrouw bezoeken van de 
Compagniemeeting. Het was eeo genot die stra
leode kindergezichten te zien. Nieuwsgierige 
blikken werden geworpen op de tafel. waarop 
de prijzen uitgcstald lageo, daar elk kind na
tuurlijk verlaogend was te weten of het eeo 
.,groot" of een .,kleio" boek zou krijgen. De 
meeting had een goed verloop en aan het ver
heugde gelaat van ieder kind kon men merken, 
dat zij tevreden waren. Mevrouw Palstra reikte 
zelf de prijzen uit, af en toe bijgestaan door 
haar man. 

Dinsdag hadden we een Soldatenmeetiog, waar
io de strijders nog eens weer werden aao
gemoedigd. 

W oensdag : een interessante Lichtbeelden
samenkomst, waarin Stafkapitein Loois ons eenige 
platen toonde van onzen schoonen arbeid op 
Celebes en als slot het verhaal van den ,,Soen-

daoeeschen Heme-Steunt 
de Z. V.A. 

kollekte. ll ... lll"lll'"'
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Donderdag: een bij
zondere Heiligings
meeting. Het waren 
gewijde oogenblik-

Kommaodeure van meer oabij haddeo leeren 
keooen, spraken huo dank en waardeaing uit 
voor wat zij voor hen geweest was. Aao bet 
slot der bijeenkomst daokte de Kommandeure 
alien hartelijk op haar eigen origineele, onge
kuostelde wijze, hetwelk hier en daar wel eeo 
hartelijken lach teweegbracht, maar oiettemio 
zegende. 

Zooals vaozelf spreekt, wilden ook de K. S. 
Officieren en Kadetten zich oiet oobetuigd laten, 
zoodat een samenkomst van meer iotiemeo aard 
werd belegd, uitsluitend voor de K. S. bewo· 
ners. De Kommandeure was behalve B. 0. van 
het Korps, teveos K. S. Officier, en zij heeft 

Bedelaarskolonie te Semarang. 
Links : touwdraaien. 
Ondec : Goeroe met de jongens. 

ken, die we mochten 
doorbrengen aan den voet van het Kruis. Bri

~ gadier Palstra had dezen avond de leiding. 
Vrijdag waren de Kadetten in het front. De 

voordrachten, o. a. ,,Het overwinoende aan
stekelijke Leger des Heils", afgewisseld door 
zangnummers en muziek, Wdren alleraardigst. 

Zaterdag wederom een heerlijke bidstond, 
geleid door Kommandeure Buysman. En het 
slot, de Kandidaten-Zondag, werd geleid door 
Lt. Kolonel Rawie. ..Lest best" zegt het spreek
woord, en dat is hier ook bewaarheid geworden, 
toen we drie zielen tot den Heer zagen komeo, 
waarvan twee zichzelf geheel en al gaven om 
te strijden als Officier van het Leger des Heils. 
Halleluja I 

C.K. 

Zielenwinnaars. 

Hoe Jaap 
.. 

zyn Vader/and dient. 

gedurende de zes maanden, die zij rnocht geveo 
aan de meer practische opleiding der Kadetten, 
tot aller waardeering zich van haar veraotwoor
delijke taak gekweten. Oat zij vooral ook door 
de Kadetten bemind werd, bleek wel uit de vele 
getuigenisseo. Wij verliezen aan haar een goed 
Officier en eeo opgewekt kameraad, maar zij zal 
ginds in W eltevreden haar gezegenden arbeid 
voortzetten. Vaarwel Kommandeure, .,sampai 
ketemoe lagi" Toea i Lodo. 

D IE zielen vangt, is wijs, zegt de spreuken 
dichter. De loopbaan van een zielenwinnaar 

is het heerlijkste, wat men bedenken kan op 
aarde. Tieotallen van joage maooen en vrou
wen hier in deze gewesten zijn zich reeds aan 
het oefenen om een zielenwinnaar te worden. 
Zij bestudeeren zoowel de oudste als de nieuw
ste methoden om anderen te winneo voor Jezus. 
Zij delven rijke schatten uit de boeken van het 
Oude en Nieuwe Testament en leeren uit den 
praktijk in hun eigeo Korpsen, onder hun eigen 
makkers en stadgeoooteo, of kamponggenooten. 
om zondeslaven te helpen bevrijden. 

Op zekeren dag vroeg een klein kereltje aan 
zijn vader; .,Vader, wat kan een kleine jongen 
voor zijn Land doen ?'' 

Zijn vader zei: • Vrees God en heh jenaasten 
lief als jezelf." 

,,Jk zou we! eens willen weten," zei juffrouw 
Sterk, toen ze op zekeren dag uit het raam 
keek, .. hoe het komt dat alle jongens zooveel 
van Jaap houden." 

Den volgenden morgen kwam Martin op de 
speelplaats. Geen van de jongens hield van 
hem. ,,Hij doet bij ons niet mee," zei een van 
de jongens tot Jaap. 

,.Dan komt hij in mijn groep," zei Jaap . .,Hij 
kan fijn hard loopen." 

Na een poosje speelden alien en ze hadden 
een reuze pret, zelfs Martin. Daarom houden 
de jongens zooveel van Jaap. Op zekeren dag 
giogen aJle jongens, Jaap ook, naar een brand 
kijken. Onderweg kwamen ze Richard Sterk 
tegen. ,,Ga even met mij m~e een ~oo?schap 
doen," zei Richard. ..dan ga 1k met iulhe mee 
naar den brand." 

Oat kunnen we niet doen. dao is 't mis
sch,ien afgeloopen als we komen," zei een hun
ner. .,Richard en ik ontmoeten jullie we! weer 
bij den brand," zei Jaap. ,,Ik ga met je mee, 
Richard." 

Den volgenden dag, toen de jongens en 
juffrouw Sterk naar de Compagnie-samenko~st 
giogen, zei juffrouw Sterk tot de Compagme· 
leidster : ,,Die Jaap doet iederen dag iets voor 
zijn Vaderland." 

Jaap bemerkte, dat wat zijn Vader gezegd 
had, waar was: .,Wil je je Vaderland dieneo, 
vrees God dan en heh je naasten lief als jezelf." 

Jongens en meisjes, weilicht krijg je nooit eeo 

kans om een groote daad te doen, maar tracht. 
evenals Jaap, je liefde voor je Land te toonen 
door je kleinste plichten trouw te vervullen en, 
met Gods bijstand, dagelijks je oaasten tot zegen 
te zijn. 

Hoe ik bekeerd werd. 
door een Korpskadet. 

Ik was nog maar een jong me1s1e. toen ik 
door mijo ouders oaar het Leger werd gebracht. 
Ik was zes jaar. toeo ik bekeerd werd en zeven 
toen ik Jong-Soldaat werd. Ik was nog jong en 
begreep het nog niet zoo erg goed, rnaar wat 
ik wel begreep was, dat ik de zonde moest 
haten en laten. 

Het was soms wel erg moeilijk, b. v. als de 
meisjes op school pret maakten, dan bleef je 
zoo alleen zitten. Eens heh ik mee gedaao, 
maar wat had ik 's avonds berouw ! Ik kon 
heelemaal oiet in slaap komen, en toen mijn 
m oeder nog even bij mijn bed kwam. kon ik 
het oiet !anger uithouden en heb het haar ver• 
teld. Toen hebbeo we samen gebedeo, en heh 
ik den Heer beloofd, dat ik het nooit meer zou 
doen en als er dan weer een nederlaag dreig
de, dan dacht ik op eens weer aan die belofte 
en dan hielp de Heer me er zoo heerlijk door 
heen. We kunnen zoo fijn alles aan den Heer 
vertellen, Hij luistert altijd naar ons. Nu mag 
ik een Korpskadet zijn voor Koning Jezus en 
al is het soms moeilijk, als we onze oogen op 
den Heer gericht houden, dan maakt Hij alle 
dingen voor ons wel. maar we moeten veel 
bidden en gehoorzaam zijn aan de Stem des 
Heeren. 

ONZE ZELP-VERLOOCHENINGS
AANVRAGE BEGINT. 

De Vriend der Jeugd. 

(Bandoeng JI - Kapitein R.untuwene) 
Gedurende den J. L. Zoodag, door den A!ge

meen Secretaris in ons Korps geleid, kwameo 
in de Compagniemeetiog vijf kinderen tot den 
Heer, in de Heiligingssameni<omst een broeder 
en des avonds twee personeo. Een andere be~ 
zoeker van de morgenbijeenkomst vertelde, dat 
alles wat hij had gehoord, geheel oieuw voor 
hem was. Nooit had hij over den Heilaod, en 
Zi)n kracht om van zoode te verlosseo, gehoord 

s A vonds werden twee ferme Chineesche 
jongeos en een tweetal Amboneesche meisjes 
door den Kolonel onder onze geliefde Leger
vlag tot Jong Soidaten ingezegend. De geheele 
daarop volgende week werdeo bijzondere samen
kom.sten ".oor de jeugd gehouden, o.a. Prijsuit
?eeh~.g, hchtbeeldensameokomst voor de jeugd 
m T)lmah1. en openluchtwerk in den kampong. 
Een groote belangstelling was hier voor de 
Legerl~ederen en wat er verteld werd over Jezus. 
Als direct gevolg van deze opeoluchtmeeting 
werden eeo zestal kinderen gewonoen voor de 
Compagniemeeting. Officiereo en makkers ver
blijden zich over den zegen Gods in dezeo tak 
van arbeid. 

Ook werden de afgeloopen maaod drie nicuwe 
Korpskadetten ingezegeod door Stafkapitein 
Pearce, en aan het eind dier samenkomst leiddc 
een der andere Korpskadetteo z1jn Chioceschcn 
vriend tot Jezus. Ook een jonge vrouw zocht 
en vond het heil, dat alleen te vindeo is in 
Christus. }. L. S. M. 

Straks zullen zij een heerlijk loon ontvangeo 
en de vreugde smaken om kostbare paarlen neer 
te leggen aan de voeten van hun grooteo Kon~og. 

Een ervaring vol van geestdrift, ontwikkellog, 
overwinning en outtigheid, nu reeds. terwijl zij 
oog nauw aan de jeugdjaren ontwassen zijn. 

Er is moed toe noodig, vastberadenheid en 
zelfopofferiog, maar het wordt hoodcrd- en meer~ 
voud beloond. 

Sluit U aan bij de Korpskadetten-Brig~ 

Jonge menschen van 13 tot 22 jaar. die Jong 
Soldaat of Soldaat zijn, kunnen zich aanmelde'?. 
Maakt U gereed voor den e. v. Cursus, die 
aanvangt 1 Juli. 

Bij de laatstgehoudeo Zitting van d~n K?rps
kadettenraad werden twee en derttg ionge 
meoschen aangenomen uit de Java- en Celebcs
Divisies. 

Zult gij er den volgenden keer bij zijn? 

,,God in the Slums" 

tt The Uplif ters" 

,,Another Innocent abroad" 

Leger des Heils 
Boekhandel Bandoeng. 
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