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}EZUS CttRISTUSt M10DELAAR 

Ko111 tot deu ffeiland, zondaar, kom 1111 ! 
Ji ij biedt verlossi113; 't is oak voor 11. 

i
LLES wat 111 de bistorie openbaar wordt, 

vindt oorzaak in den Raad Gods, m 
Zqn wijsheid, kracht en l1efde. 

Jezus Christus, de Zoon Gods, de 
geopenbaarde wil van God, kwam als 

Raad, Sterke God, Vredevorst (Jesaja 9 : 5) ons die wijs
heid, kracht en liefde des Vaders meedeelen. 

Het is daarom, dat Hij. onze Heiland, staat in bet mid
delpunt der gansche wereld-historie. Dat is toch altijd zoo 
geweest. Zagen niet onze aartsvaders u1t naar den komen
den Messias? En profeteerden niet de dienaren ( lods mt 
den ouden tijd van Zijn komst, verwijzende het volk naa!" 
den Verlosser Israel~? En bij bet luiden van de Ker t
klokken herd<\chten w1j nog pas hoe Jezus 'hristus stond 
in bet midden der verheerlijking door d engelen. vcr
eenng door de wijzen, en aanb1dding door e herders, 

Zoo ook was het in Z1jn levensg,rng. WIJ denken aan 
den twaalfjarigen Jczus 111 den Tempel. hoe Hij daar stond 
te midden van de wijzcn tut Zijn tijd, bcz1g ztjnde met 
de dmgen Z1jns Vadcrs. Op den berg der, v

1
erheerlqkmg 

swnd H11 1Jl het m1ddelpunt var1 Gods lie ·ri ue1cl. Waren 
er zieken te genezen, armen te spijz1gen 
en werden er dooden opgewekt, clan stood 
Jezus in bet midden van hen, om Zijn 
kracht te openbaren. Jn Geth emane, voor 
de Overpriesters en straks voor Pilatus was 
Hij bet m1ddelpunt van de haat en ver
volging dergenen, die Zijn woord niet in 
bun hart wilden toelaten . En als moord
dad1ge handen Hem aan het kruis bebben 
genageld, zien wij Hem te midden der moor
denaars, de armen uitgestrekt, al wilde H11 
de gan che wereld omvatten, e voeren tot 
den Vader weer . 

Neen, niet alleen tusschen de moorde
naars in! Hij hangt daar ook, m het mid
den, tusschen hemel en aarde, als Middelaar 
tusschen God en de mensch en, om een 
verlorengaande wcreld voor den heme! te 
behouden, om hct zondig menschdom met 
den Vader te verzoenen. Ecre zij God 
in de hoogste hemelen ! 

jfier in 011s 111idde11 staat f-ljj j11ist n11, 
Teeder 11 11oode11d : ko111 _ _, I 

Zacht en liefel11k worden deze regels m 
de bijcenkomst g zongen en bet teedere lied 
zoowel als het ernstige woord gri1pt de 
hartcn aan. Op een van de ban ken, naast 
z1jn moeder, zit een kleine jongen en terw1jl 
hij haar band grijpt, en den vragcnden b!tk 
op haar ricbt, zegt hij: .,Mama, mogen 
kleine jongen ook tot den Heiland gaan ?" 

Een traan welt op in haar oog. Ze zegt 
niets, <loch neemt hem bij de hand en 
brengt hem teeder tot den Heiland. T<>rwijl 
ze bij hem neerknielt, zegt hij : .. ~1eve 
Heiland, wil U mij helpen om een go de 
jongen tc worden ?" en bet gcbed van de 
moeder .rijst . mec.le op tot Hem : .. Jczus, 
Heer, wilt G11 ook m1jn kleinen jongen aan 
Uw boezem drukken" n H1j, d, Go de 
Herder, nam bet lam in Zijn armcn. Di 
knaap is vandaag een van onze Staf-Offioeren, 
en zi1n lust ts het ook anderen tot den 
M iddela.ar te le1den . 

Even verder zat een arme dronkaard 
onrust1g neer. Her was hem aan te zien, 
dat hij zich dicp in de zonde had verlorcn . 
Zijn gclaa.t droeg er onmiskenb,1ar de porcn 

van, maar hij hoorde van Jezus, den Zondaarsvnend, en 
tot een der Heilssoldaten sprekend, zei bij : 

.. lk ben slecht, 1k weet het, maar ik w1l het niet !anger 
wezen. Ik beb mijn vrouw en kinderen veel verdriet 
veroorzaakt, maar ik w1l her met !anger meer doen. Waar 
moet ik heen? Wie kan ml] helpen ?" 

., Ga tot JeZLIS." is bet vriendelijke antwoord. .. Hier in 
ons midden staat Hij ju 1st nu, te( der u noodend : kom ! " 

Dan knielt h1j neer aan de voeten van den Heiland, 
en zegt : ,.Jezus, M1ddelaar, kunt Gij ook mijn schrikkelijke 
zonden vergevcn? Kunt Ge mun kluisters verbreken? 
Ik heb berouw over mijn schuld. 0, maak mij een nieuw 
mensch." De He lssoldaten bu1g1 n het boofd en bidden 
mee. Zacht en liefeltjk klinkt hun gezang: 

.. Jezus verbreekt des satans macht, maakt zondeslaven 
vrij" en Jezus spreekt diep m zqn gemoed dat verlossen
<le woord en breekt de klu1sters der zonde, zoodat hij 
opstaat als een herborene. .:tis een meuw schepsel in 
Christus. 

Somber staart zq voor zJCh u1t terwijl z1j daar necrz1t 
en lmstcrt naar de klanken van bet gen<tdevolle evange!te. 
Zij is een van de velen, die 10 h, ar jeugcl meegesleurd zi1n 

·dOOl heL schqn d10on en Oeu I .dtllstroom dczer Wereld. 

Als een bloem, geknakt op den stengel en daarna achteloo' 
weggeworpen, zit Zlj neer en de hermnermg aan haar ::::.ond ·~n 
leven k welt haar terw11 I de hoop op een mem\ e en betei'.:1~~t 
toekomst maar vaag is, doch weer njst m haar boezem aM, 25 
z::: hoort van Hem, die eenmaal teedere Vl.OOrden van ver
geving en bemoediging sprak tot Maria Magdalena. 

.. Zuster, zou er voor ~ij nog redding mogelijk z11n ? 
Waar moet ik been met mqn schuld1g verleden? Wie wil 
mij nog aannemen ?'' 

Een hand wordt vriendelijk en zacht op haar schouders 
gelegd en teedere woorden tot haar ziel gesproken. • Ga 
tot Jezus ; Hij is hier ; Hij kent uw verlangens ; H1j w11 
u redden ! " Ora ncht zij de oogen tot Hem op en zegt : 
,,Jezus. kunt Gij ook een arme zondare<; als ik ben, ver
giffenis schenken ?" en H1j zeide met een onuitsprekeli1ke 
teederheid, dat H1j het doen w1lde. 

En haar geheele verleden w1erp H!J in een zee van 
.eeuw1ge vergetelhe1d om haar zonden mmmermeer te ge
denken. 

Dan dankt zij Hem uit den grond van haar hart, en slaat 
vol blijdschap den meuwen levensweg m, m her sterke bese[. 
dat de Heiland voortaan staan zal m bet midden van 
haar lief de en leven a 

Zoo komen z11 tot Hem, de een na 
den ander, de rqken ID hun wereldztn, 
de armen in hun kommer, de gevangenen 
m hun klu1sters geboeid. de heidenen, die 
nooit eerder van Hem hebben gehoord 
en alien. die tot Hem komen en met 
een berouwvol hart aanbidden, zeggende . 
,,0 Chnstus, Verlosser, Middelaar, Gij, Die 
de zonddast der gansche wereld op Uw 
teeder hefbebbend hart draagt .. kunt G1j 
ook mqn zonden nog dragen? Kunt Gq 
m110 lasten nog daarbij torsen ? Kunt G11 
m1j troo">ten ID mijn verdnet ? M11 steunen 
in mijn hjden, m1jn pad verl1chten? M1jn 
hart re1mgen, mq een nieuw chepsel ... 
makcn ?'' 

En H1j. de teederminnende Heiland, Die 
Zijn levensbloed stmtte voor de reddmg 
onzer ziel. H11 zal het zeggen · 

.,Komt allen tot MIJ. die vermoeid en 
bela.st zijt, en 1k zal u rust geven". 

Ko111t tot den Heiland, hoor 11aar Zij11 stem, 
Dan zal uw hart i•erblijd :zijn i11 Hem . 

CJ.Joe wat we u raden , ernsti5, met klem : 
Stel niet meer 11it, maar kom ! 

En giJ. die dit leest, wat ::ult g1j doen, 
als Gods licht in uw z1el valt ? En de 
behoefte aan een Redder, Le1dsman, Trooster 
en Ynend zich sterk in uw hart kenbaar 
maakt? Nietwaar, Moeder, ge kunt toch 
met vluchten van her ster!bed van uw 
kind om troost m uw smart te zoeken 
in een bioscoop of schouwburg ! N1etv•aar, 
man, ge kunt toch niet vluchten van her 
ziekbed van uw vrouw, Vliat Vlieldra haar 
stervenssponde zal '' ezen, en verzet voor 
uw leed zoeken m de oc1eteit of Cafe 
of bij spel of clans! 

Tot wien will ge gaan ! Doe \Vat we u 
raden: 

.. Ga tot Jezus clan, Die u belpen kan !" 
Ga niet tot de oude gebrokene bakken, 

die geen water bevatten. Korn tot den 
Eenige, Die u belpen kan, Die uw gebro
ken hart kan heelen, Die u kan troo ten 
m uw smart en leed . 

tel niet meer uir, maar kom r 

Crescendo. 



l
r\ti ARTHA snelde naar haar ouderlijke wo

-. ning. een lied voor zich heen neuriende. 
• et was Zaterdag. en zij had den geheelen 
middag inkoopen gedaan. Onderweg had zij 
haar verloofde ontmoet, die de mand droeg, 
welke bij iederen nieuwen inkoop zwaarder werd. 
Hij was zoo vriendelijk en behulpzaam geweest, 
dat Martha God uit de volheid haars harten 
dankte, dat Hij haar zoo'n goeden vriend had 
gegeven. 

Hij had zoo vreugdig, hoopvol gesproken, en 
haar een brief laten zien van zijn broer in 
Australie. waarin deze schreef, dat hij er zich 
op verheugde het jonge paar te ontmoeten, en 
<lat hij hen aan een .. farm" zou helpen. Telkens 
werd zij er dieper van overtuigd, dat het Gods 
wil was, dat zij met dezen vromen boerenzoon 
naar den vreemde zou trekken, waar bet land 
veel goedkooper was dan in het vaderland. 

Zij voelde zich heel gelukkig, toen zij den 
hoek omging en . . . . . . 

Plotseling bleef ze staan, liet haar mand val
\en en snelde toen voorwaarts. 

Rook en vlammen_ 

Voor zoover ze uit den rook, bet menschen
ewoel en den wagen van de brandweer kon 

opmaken, stond bun huis in brand. 
Zij drong zich door de menigte, riep om haar 

1 vader en moeder en vie! op haar knieen, toen 
zij ze zag. 

,.Zijn alien gered ?" vroeg zij. 
.. Allen, behalve mijn klein meisje," jammerde 

een vrouw ... De brandweermannen kunnen haar 
niet vinden ; wie weet in wat voor hoek zij in 
aar angst is gekropen ! 0, mijn kind, mijn 

d ..... !' 
Voor iemand haar kon tegenhouden, had 
artha reeds een natten doek om haar hoofd 

't:l-slagen en zich in de vlammen gestort. 

fiet Jaart dat 
voorbij is . ... 

Bij het naderen van het Nieuwe Jaar is bet 
een heel natuurlijke zaak, dat men een terug
blik werpt over de afgeloopen maanden. 

In een organisatie als de onze kan bet niet 
anders of hebben er elk jaar een reeks ge
beurtenissen plaats gegrepen van verschillenden 
aard, waaronder sommige van groote beteekenis. 
Zoo ook, wanneer we 1930 de revue laten 
passeeren ; ::Ian moeten we zeggen, dater heel veel 
gebeurd is in de Legerkringen van ons Neder
landsch-Oostindische Territorie. 

De Heer is ons nabij gekomen en heeft uit 
ons midden hier en daar een bloem geplukt en 
overgeplant in Zijn hemeltuin. Wij denken aan 
jonge !evens, een meisje uit ons Kinderhuis, 
een jongen uit het gezin van onze makkers, 

• <ie Ensigns Sariman. Wij denken aan onze 
zuster Mevrouw Majoor Lebbink, de heve 
moeder en echtgenoote, zoo onverwachts tot 
hoogeren dienst bevorderd. en ook aan den zoon 
en de schoondochter van onze Kommandants. 
Zij alien beginnen het nieuwe jaar in het nieuw 
Jeruzalem. 

Gezegend is de Hand des Heeren over ons 
geweest in leed en in vreugde. 

Wtj hebben heel veel reden om Hem te !oven 
en te danken voor Zijn onmiskenbare leiding. 
Wij mochten ons verbeugen in het ten uitvoer 
brengen van een langgekoesterd plan, n. 1. het 
bouwen van de K weekschool voor Off1cieren. 
Wij hebben zeer aangename en dankbare her· 
inneringen aan de officieele opening, welke 
plechtigheid verricht werd door Zijne Excel
lentie, den Gouverneur-Generaal. 

Het bezoek van Lt. Kolonel Hatcher, ver
bonden aan het Literair Departement van het 
lnternationaal Hoofdkwartier, was ook een 
middel in Gods Hand om veel zegen te brengen. 
De Officieren in Celebes zoowel als op Java 
getuigden van rijke zegeningen, welke zij ontvin
gen door haar leerrijke en bezielende toespraken. 

Wij hebben herhaaldeltik vaarwel- en wel
komstsamenkomsten meegemaakt. Onze vete-

S T R IJ D K R E E T 

Om mij nen t\Vil gelederi! 
DE GESCHIEDENIS VAN EEN GROOT OFFER. 

.. Ik heh haar in den dood gestuurd !'' jam
merde de vrouw. 

.. Zij is in Gods hand," zei Martha's moeder 
rustig. 

Plotseling weerklonk een geschreeuw van 
vreugde. Martha kwam uit het brandende huis 
en legde de moeder bet kind in de armen. Zelf 
stood ze in laaiende vlammen en zakte bewus
teloos ineen. 

In de ziekenzaal zat Martha in een gemakke
lijken stoel ; haar verloofde zat bij haar en las 
deze woorden, die zij op een lei had ge
schreven: 

.. Wees niet bedroefd, lievcling ; de dokter 
heeft mij gezegd, dat ik nooit meer zal kunnen 
spreken ; mijn keel is verbrand. Wij moeten 
van elkaar scheiden, want met een vrouw, als 
ik nu ben, kun je toch niets beginnen. God 
schonk mij den mocd, een kostbaar !even te 
redden - nu moet ik daarvoor den prijs betalen. 
Ik doe het gewillig - want een !even is wel 
een offer waard I" 

Tot antwoord sloot hij h:iar in zijn armen, 
kuste de litteekens, die het eens zoo mooie 
gezicht ontsierden, en zei, dat het zijn hart 
zou breken, als hij haar moest verliezen. 

Zoodra zij weer gezond was, zouden zij 
trouwen en naar Australie vertrekken. 

... * .. 
Wat was de jonge Kapiteine moe ! De weg 

was lang - en ze was bijna zoo ontmoedigd 
als eens Elia, toen hij onder den jeneverboom 
zat. Op een plaats had men haar zelfs met den 
hond gedreigd. 

Als de duivel sprak. 

Toen naderdc haar de verzoeker en fluis
terde haar in 't oor: 

.. Waartoe bea je nu Heilsofficier geworden? 
Wat geeft je zelfopoffering, als de menschen 
toch zoo ondankbaar zijn ?" 

In ieder geval . wilde ze nog aankloppen bij 
deze .. farm" en om onderdak vragen voor den 
nacht . 

Een vrouw met zachte oogen en een vrien
delijken Jach deed haar open. Maar haar gezicht 
was doorgroefd met litteekens. Zij nam haar 
mee naar de kamer, ontdeed haar van haar 
natte kleeren en schoof een gemakkclijke rust
stoel voor haar bij het vuur. Toen vcrliet 
zij bet vertrek, en haar echtgenoot trad binnen -
een krachtig man met regelmatige trekken. 

.. V ergcef mij de vraag : is uw vrouw stom ?" 
vroeg de Kapiteine . 

De boer verhaalde haar toen in 't kort de 
de geschiedenis van den brand. Toen de vrouw 
met droge kleeren en de ,.offerbus" terugkwam, 
waarvan ze de Kapiteine den inhdud ter hand 
stelde als zelfverloocheningsgave, riep deze : 

.. Hoe vreeselijk, ik wilde mijn post verlaten 
en morde tegen mijn Heer, die Zijn !even voor 

Foto, genomen tijdens de Conferentie voor Kommandants, in November 1930 te Londen gehouden. 
Achteraan ziet men Generaal Higgins. 

raan Veld-Majoor Schipper keerde met zijn 
gezin voorgoed naar Europa terug na bijna 
veertig jaren verblijf in de tropen. Dit nieuwe 
jaar zal in menig opzicht nieuw voor hen zijn. 
De Heer geve hen alien Zijn zegen. 

Als de tijd aanbrak voor verschillende 
makkers om met Europeerch verlof te gaan. 
was het oos een vreugde hen een hartelijk afscheid 
te geven bij hun vertrek, en een nog grootere 
vreugde om ze na den verstreken tijd weer gezond 
en we! terug te zien en hartelijk ,.welkom thuis" 
te heeten. 

Een woord van diepe dankbaarheid mag ook 
geuit worden voor de vriendelijke Hand des 
Heeren over ooze zieke makkers. Dagen van 
zorg en vrecs zijn er geweest, maar hoe dikwijls 

mochten zij ervaren, dat Hij in ziekte dicht 
nabij was, en weer genezing schook. 

Wij mogen ons ook verblijden in den voort
gang van ons werk. Behalve dat de Kweek
school gebouwd werd, heeft het Lego>r des 
Heils twee flinke gebouwen aangekocht, die 
reeds hun bestemming hadden, n. l het Militafr 
Tehuis te Soerabaja en een Tehuis voor Jongens 
te Bandoeng. 

Ook ten opzichte van de belangrijke verga
deringen van Kommandants en Lt. Commissio
ners, door Generaal Higgins gepresideerd, waartoe 
ook Kommaodant Palstra werd uitgenoodigd, 
is dit jaar een bijzonder jaar geweest. 

Dit beteekende. dat ooze Leider zich voor 
bijna drie maanden moest losmaken van zijn 

1'J ID IE IQ, ID IE IQ, 4D 4D ID IH 1LJ I[ ID IE 1'J ., 

· ET is een genoegen om iets te vertellen 
l over Aljaska en zijn inboorlingen. Want 
choon wij de bewoners der zu1del1jke Repu-

._.tiek .. Amerikanen" noemen, zijn zij eigenlijk 

.,Vereenigde Staters". J-:lier op de door zeeen 
omringde eilanden en langs de rotsachtige kusten 
van Aljaska, vindt meJ de echte, oorspronke
lijke Amerikanen. 

Dit ras heeft een gescbiedenis en een af
stamming, waarop wij blanken nauwelijks kun
oen bogen. Lang voordat de SotQ langs de 
slingerende Mississippi zijn weg in noordelijke 
richting vervolgde ; lang voordat . Balboa 
voor 't eerst den macbtigen Stillen Oceaan aan
schouwde ; ja, zelfs eeuwen voordat de stoere 
viking, Lief Ericsson in 1000 n. C. voet zette 
op het vasteland van de Nieuwe Wereld, bezat 
dit volk van Aljaska met zijn koperkleurige 
gelaatstint, reeds een eigen beschaving. Hier 
rookten de trotsche opperhoofden bun vredes
piJpen ; hier ontmoetten de strijdende stammen 

elkander in bloedige veldslagen. terwijl het geluid 
van tom-toms en oorlogskreten de statige wou
den doorgalmden ; hier beoefenden die pre
historische roodbuiden hun landbouw en dreven 
ze handel; hier dartelden lenige, zwart oogige 
lndianenkindertjes aan den voet der golvende 
heuvels en joegen ze achter de herten aan langs 
de zonnige hellingen, leerden ze van geoefende 
handen de primitieve voorvaderlijke krijgskunst. 
Ja, en menigmaal werd de stilte dier maagde
lijke bosschen verbroken door sombere dooden
zangen, onderwijl de trotsche helden van hun 
ras een voor een naar de .. Blijde Jachtvelden" 
gingen, waar de strijdrossen nimmer moede wor
den en ontelbare reebokken het Nieuwe Land 
verlevendigen. 

Zij waren een groot volk, deze eerste Ame
rikanen. 't Is waar, ze hadden geen Christus
toch leidde de bun ingeboren neiging om te 
aanbidden, welke heidensche volken eigen is en 
ze ertoe brengt om te gelooven in den Onein
dige - deze kinderen van de Noordelijke West 
ertoe om de knieen te buigen voor totem paal. 
te bidden tot de vurige bal der zon en zich de 
verschrikkelijkste ma1'telingen aan te doen ten 
einde gewaande booze geesten te bevredigen. 

Onder dit volk trachtte in 1879 de predikant 
R. Tomlinson, daarin trouw bijgestaan door zijn 
toegewijde jonge bruid. een _Protestantsche Zen
ding te vestigen. Niet ver van bet historische 
dorp Kispiox, stichtte deze pionier een Chris
telijk dorp, waar zij, die hun afgoden wenschten 
te verzaken, ongehinderd bun land konden be-

zitten. Twee zonen van dit pionierspaar huwden 
later met Heilssoldaten en helpen vandaag nog 
ijverig mede in het heerlijke wcrk. door hun 
ouders begonnen. 

In 1898 ongeveer werd de eerste Heilskapitein 
uitgezooden om de werkzanmheden daar te 
openen. Glen Vowell, dat nu nominaal een 
Leger des Heils dorp is geworden, was het eerste 
punt van aanval. En nu is daar na al deze 
jaren een bloeiend Korps tot stand gekomen 
met vurige Heilssoldaten, en keurige gebouwen 
voor de zalen, Officierskwartier en dagscholen. 

Een onzer Off1c1cren vertelt de volgende 
romantische geschiedenis van een heldhaftig 
lndiaansch meisje, dat de moordlustige plannen 
van haar eigen stamgenooten verijdelde, opdat 
ook zij eenmaal een .. blanke lecraar'' zouden 
mogen hebben. 

In een zeker dorp aan de boven-Skeena ont
stond een gevoel van onrecht van de zijde der 
blanken, en dit rijpte tot cen plan om een tocht 
te organiseeren naar het naast bijzijnde .. blan
kendorp" en daar bet volk om te brengen. Er 
warcn m dat plaatsje hoogstens een handjevol 
,.settlers", die maar weinig tcgenstand zouden 
kunnen bieden bij een overrompeling van de 
moordende lndianen. Het geval wilde echter. 
dat er in dat dorp eenigen waren. die aan de 
Kust met het Leger des Heils in contact waren 
gekomen, o.a. een jong rneisje, dat besloot er 
tusschen uit tc glippen en den vertegenwoor
diger der Regeering te gaan waarschuwen. Het 
was namelijk haar vurige hoop. en die hoop 
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mij heeft gegeven I Nu hebt Gij mij tot haa.r ge
zonden, die mij uit de vlammen gered heeft, die 
om mijnentwil de spraak heeft verloren, en wier 
gezicht nog de litteekens draagt". 

Het was de moeite waard I 

Toen omvatte zij de knieen der vrouw en 
riep : .. Ik ben het kind. dat u uit de vlammen 
hebt gered. Om mijnentwil draagt u deze lit
teekens !" 

Toen de Kapiteine weer tot rust was geko
men en stil in haar leuningstoel zat, reikte de 
stomme vrouw haar een leitje toe, waarop de 
woorden stonden: .. Het was de moeite waard!" 
En de Kapiteine verstond er de beteekenis van. 

In bet Land der Aardbevingen. 

De Chef-Secretaris van Japan, Lt. Kolonel 
Pugmire, deelt mede, dat in verband met een 
speciale Campagne, de jonge Luitenant-in-Bevel 
van Moji, een van hun 1moeilijkste Korpsen, 
met bewonderenswaardiien moed bet grootste 
theater van de stad afbuurde voor de meeting 
van den Komrnandant. Hij wist, dat de Leider eerst 
om 9 uur 's avonds kon aankomen, en maakte 
dit duidelijk in zijn aankondiging, <loch zeide, 
dat de Divisie-Officier zoolang de leiding zou 
voeren, totdat <;le Kommandant arriveerde. Tot 
verbazing, zelfs van den Luitenant zelf was 
het gebouw 's avonds tjokvol met 2soo' men
schen, die zongen, dat het een lust was, en toen 
de Kommandant was gekomen, nog anderhalf 
door bleven zitten, en slechts noode de zaal 
verlieten, toen de samenkomst gesloten werd. 

Goed zoo, Luitenant I 

Kommandant en Mevrouw Palstra. 

Zooeven ontvingen wij een telegram, den 
terugkeer van onze Kommandants op 10 J anuari 
a. s. bevestigend, en bovendien aan allen een 
rijk gezegend Kerstfeest en voorspoedig 
Nieuwjaar toewenschend. 

23 December 1930. 

Een gelukkige Dag. 

(Pekalongan - Luit. Vollzarden). 
Het was ~en bijzondere dag voor ons Korps, 

t~en Kap_1te1n Palstra overkwarn om de inzege
nmg te letden van enkele makkers. Orie Rekruten 
werden ingezegend tot Soldaat, drie bekeerlin
gen tot Rekruut en een bekeerde jongen van 
onze Compagniesamenkomst tot Jong Soldaat. 
Ook werden er negen kinderen opgedragen aan 
den Heer. De Kapitein verklaarde in breede 
trekken de heilige plicht der ouders, die hun 
kinderen aan God wilden opdragen als blijk van 
dank aan den Goeden Gever. Daarna volgde 
de opdracht zelf. God zij alle dank voor dezen 
gelukkigen dag van lof en blijdschap. S. V. 

drukke werkzaamheden, gcdurende welken tijd 
de loopende zaken hier te lande behartigd werden 
door onzen Algemeen Secretaris, Lt. Kolonel 
Rawie. Wij danken den Heer voor Zijn hulp en 
steun gedurende deze maanden van buiten
gewone drukte en zware verantwoordelijkheid. 

Wij willen gaarne een hartelijk woord van 
dank en erkentelijkheid brengen aan onze vele 
vrienden, die ook dit jaar ons werk practisch 
en belangstellend hebben gesteund, aan zoovelen 
die gastvrijheid verleenden, zoowel H. H. direc-, 
teuren van hotels als particulieren, en direc
teuren en hoofden van Stoomvaart- en Spoor
wegmaatschappijen die ons groote diensten hebben 
bewezen. 

En nu neemt de Redactle gaarne deze gele
genheid te baat om alien een rijk gezegend 
Nieuwjaar te wenschen. In des Heeren Naam 
willen wij voortgaan in het werk ons toe
vertrouwd, in het voetspoor van Hem, Die 
kwam om ,,een blijde boodschap te brengen 
den zachtmoedigen, om te verbinden de gebro
kenen van harte, om den gevangenen vrijheid 
uit te roepeo, en den gebondenen opening der 
gevangenis, om uit te roepen het jaar van het 
welbehagcn des Heeren, en den dag der wraak 
onzes Gods, om alle treurigen te troosten". 

wrrd gedeeld door en_kele anderen in het dorp. 
dat het Leger des Hells ook onderwijzers zou 
u1tzenden voor hun volk, en zij begreep, dat een 
aanval op_ de blanken dit onmogelijk zou maken 
en haar e1gen stam onder strenger controlc zou 
plaatsen. Ze vcrliet de opgewonden menigte en 
spoedde zich naar den ocvcr van de bruisende 
Skeena. waar haar kano gemcerd Jag. Toen in 
het holle van den nacht st1k zij de gevaarlijke 
stroom over en vervolgde te voet haar weg 
door het dichte woud naar de blankc ncderzet
ting vele mijlen verder. 

Slechts zij, die bekend zijn met dcze route, 
kunnen ten voile beseffen wat zulk een tocht 
inhield, maar voort ijlde Mary tot het aan
breken van den dageraad haar voor de deur 
van den Regeeringsvertegenwoordiger vond. 

In allerijl werd ecn fort opgeworpen en alle 
noodige voorbereiding getroffen om den aanval 
der wilden af te wachten, en Jang eer de vijande
lijke partij op kwam dagen, waren hun ver
spieders reeds teruggekeerd met de tijding. dat 
de blanken zich gewapend hadden. Toen zij hun 
plannen verijdeld zagen, trokken zij zich terug 
zonder verdcre moeite tc veroorzaken. 

Niet Jang daarna werd in antwoord op her
haalde smeckbeden van de bevolking cen Heils~ 
officier gezonden naar deze lndiancn en wcldra 
schaarde zich ecn groep om hem heen, die bun 
oude zondige gewoonten opgaven. Om de Chrls
tenen te beschermen tegen de vervolging hunner 
stamgenooten, schonk de Regeering bet Lo>ger 
een stuk land, waar zij in vrede bun God 
konden dienen. Zoo is Glen Vowell ontstaan, 
en vele jaren arbeidt bet LLger reeds met veel 
welslagen onder de Kisplox lndianen. 
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Generaal en Mevrouw Higgins. 
Generaal en Mevrouw Higgins zijn geluk

kig veilig en wel in Londe? teru.ggekeerd na 
hun zegenrijk bezoek aan Zmd-Afnka. Zoodra 
de boottrein het \:leweldige Waterloo-Station 
te Londen binnenstoomde, speelde het machtige 
Ioternationale Muziekkorps ,,Oat 's Heeren 
zegen op U daal". Vele Kommandants van alle 
deelen der wereld, die reeds te Londen waren 
aangekomen voor het bijwonen der groote Con
ferentie voor Kommandants, waren mede aan
wezig om Generaal en Mevrouw Higgins te 
begroeten en het grootsche en hartelijke van 
deze spontane betooging was een manifestatie 
van de plaats, die ooze Internationale Leiders 
in de liefde en toegenegenheid van bun volk 
hebben ingenomen. God zegene onze beminde 
Generaals ! 

Kommandant en Mevrouw Palstra. · 
Ooze Leiders maken het, Gode zij dank, goed. 

Na afloop van de Krijgsraden die in Londen 
werden gehouden en waarbij de Kommandant 
tegenwoordig moest zijn, brachten zij een bezoek 
aan het graf van bun zoon in Cardington en 
ook aan Beauvais, de plek waar de R 101 zoo 
jammerlijk veroogelukte. Nu deze aanteeke
ningen worden geschreven, zijn ze weer op reis 
naar Java, alwaar zij 10 Januari hopen aan te ko
men. Zij vierden dus hun Kerstfeest op zee en dat 
oiet a!leen, <loch ook hun 40-jarig huwelijksfeest. 
welke gebeurtenis zij op 23 December j. I. 
mochten herdenken. 

Moge de zegen des Heeren in steeds toe
nemende mate het heerlijk dee! van ooze Kom
mandants wezen. 

Gezegende Dagen. 
Wij mochten bet voorrecht smaken om temid

den van ooze drukke werkzaamheden gezegende 
bijeenkomsten te leiden in de Bandoeogsche 
Korpsen. De verschillende H. K. Officieren, als 
ook de Kweekschoolstaf en Kadetten verleenden 
krachtigen steun en wij zagen met vreugde een 
aantal zielen tot Jezus komen. Geprezen zij God. 

Ben Amerikaansch vriend op bezoek. 
Wij werden deze week aangenaam verrast 

door een bezoek van den Heer Ing. Warren H. 
McBride, Secretaris van den Territorialen Raad 
van Adviseurs van het Leger des Heils in San 
Francisco, VerePnigde Staten van Amerika. 

ER wordt aan het Redactiekantoor geklopt, 
en daar steekt de Oivisie-Officier der 

Java-Divisie zijn hoofd om de deur. 
. .Ik dacht. dat het U zou interesseereen," 

(zeker Brigadier, wij zijn een en al oor! - ) 
.. <lat ik verleden week in Poerworedjo het 
genoegen bad twee Jonge Soldaten tot Soldaat 
in te zcgenen, die in 1925 Jong Soldaat waren 
geworden." 

Oat smaakt naar meer, en dadelijk vragen 
we onzen waarden Divisie-Officier ons toch 
nog wat meer te vertellen van zijn reizen. En 
niet tevergeefs. 

Met potlood en notitieboek gewapend, zetten 
we ons neer om te luisteren. 

,,Zal ik U iets vertellen over mijn laat~te 
reis ? \1, el. Zaterdag ging ik dan naar Batavia, 
waar we den gebeelen Zondag doorbrachten 
in bet Chioeesche Korps op Pantjoran." 

.. Den heelen dag ?" 

.. Ja, 's morgens om acht uur eerst de Kin
dersamenkomst. welke Adjudante Lehma?n en 
baar dappere Luitenante Kudding trouw 1e~ere 
week houden en waar we nu een veerttgtal 
kinderen bijeen hadden. Daarop \.olgde de 
Heiligingsmeeting. Zooals U weet, werd deze 
tot voor kort niet gehouden met het oog op 
de moeilijkheid voor de ~hineesche .. makkers 
om 's morgens vrij te ziJn. Dank z~J de vol
harding van de Officieren, was d1~. nu. de 
tweede keer, dat bet Korps Batavia ZIJD e1gen 
Zondagmorgenbijeenkomst kon houden, en 
vijftig menschen waren opgekomen. Met groote 
aandacbt werd de opdracht van drie kinderen 
gcvolgd en het was een gezegende samenkomst. 
Een Europe11an, die met vrouw en kmderen de 
samenkomst bijwoonde, kwam tot den Heer. 

Om vijf uur kwamen wij bijeen op het W~
terlooplein. Daar stonden we, een klein groep)e 
Officieren en Soldaten, vijftien in getal. op dat 
groote veld ; terwijl kortbij de voetballers dru~ 
bezig waren met bun spel, rees de vraag b11 
ons op, of er we! belangstelling zo':1 zijn voor 
onze prediking. Maar bet duurde met Jang, of 

ons zingen kwamen de menschen nader, 
~~ er wel een driehonderd zich om ons heen 
badden geschaard, die met onverdeelde aandacht 
de Biibeltoespraak aanhoorden. 

's A vonds kwart voor zeven hielden we een 
samenkomst voor de zaal. De drukke verkeers-

. deze Cbineesche buurt, met zijn vele 
weg m ' f I · or de verlichtingen en stoeltjes en ta e ties vo 
toko's op het breede trottoir uitgestald, zag er 
faotastiscb uit. Ons groepje met de trom en 

d b" gers aan Legcrvlag trok aanstonds e voor 11gan ' 
en wat mij bijzonder opviel, was een gfo~~ 
lamp, die boven de deur van onze zaa .. z 

1 was tngericht, dat zij een breed schiJD~~e 
als van cen zoeklicbt wi.erp over de schare 
om ons heen stood en gedurende de drie kwar
tier. dat de bijecnkomst duurde, aangroeide tot 
wel een vier a vijfhonderd rr.enschen. :vaar
onder van alterlei rassen, Chineezen. Bntsch
Indiers, Arabieren, enz. enz. 

In de zaal. die geheel vol licp, werd daarna 
een geestdriftige meeting gehouden, en werden 
drie Soldaten ingezegend en tien Rekrutcn aan
geoomen. Deze vermeerdering van strijdkracbte?, 
werd natuurlijk een hartelijk .. Slamat datang 
gegeven I 

De )ange reis van de hoofdstad naar de desa
post Sapoeran werd slechts even onderbroken 
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anteekeningen van den 
lgemeen Secretaris. 

Lt. Kolonel J. P. Rawie. 

De Heer Ing. McBride is 
een warm vriend van bet Leger 
des Heils en nam met groote 
belangstelling kennis van onzen 
arbeid in deze gewesten. Vooral 
wat wij hem konden mede
deelen betreffende bet Ooglijders-Hospitaal te 
Semarang. bet Vrouwen- en Kinderziekenhuis 
te Soerabaja en den toegewijden arbeid op ooze 
Lepra-Kolonies en Kalawara en Boegangan, 
greep hem sterk aan en maakte diepen indruk 
op hem. Hij maakt een reis om de wereld en 
bezoekt overal de Hoofdkwartieren, waar 
zoo hij zeide, met de meerdere kennis betref
fende onze geliefde organisatie zijn bewondering 
daarvoor in stijgende mate toeneemt. 

Bevorderd tot Heerlijkheid. 
Eugenie de la Motte, een van de lieve jonge 

bewoonsters van ons Kinderhuis in Bandoeng, 
is na een kortstondige. doch ernstige ziekte naar 
den Heme! gegaan. 

Haar begrafenis was schoon en treffend door 
eenvoud en zal vooral op het hart van de andere 
kinderen we] een diepen indruk gemaakt hebben. 
Het Hoofd van haar school. de We!Ed. Heer 
de Koning, was mede tegenwoordig en sprak 
woorden van troost en vermaning tot bet ge
moed van allen, die aanwezig waren. Moge 
God de zwaarbeproefde ouders zegenen en 
schragen ! 

Veld-Majoor en Mevrouw Veerenhuis. 
Onze lieve kameraden. de Veld-Majoors Vee

renhuis, en bun zuster, de Adjudante, zijn veilig 
en we! in ons midden teruggekeerd en brachten 
bun eersten Zondag met ons in Bandoeng door. 

door een kort bezoek aan Cheribon. Ondanks 
hevige regens werd Sapoeran veilig en wel be
reikt, waar Adjudante Lauter en Luitenante 
Loemioe reeds wachtende waren. De Adjudante, 
pas van Europeesch verlof teruggekeerd, blijkt 
de zaak goed in handen genomen te hebben. 
Wij hielden er twee samenkomsten, waarvan de 
eerste bestemd was voor de Soldaten, Rekruten 
en Bekeerlingen. Ruim dertig waren er aan
wezig, en het geeft werkelijk groote ".'reug~e 
om vele van die oude makkers te z1en, die 
trots moeilijke omstandigheden trouw geble
ven zijn. Den volgenden avond hadden wij 
bet zaaltje bijna vol. Een groepje Javaansche 
kinderen van de naaiklas zong een paar liede
ren. De Adjudante vertelde iets over haar reis
indrukken in Engeland en Duitschland, wat met 
veel aandacbt werd aangehoord, en ondergetee
kende had het genoegen om een Soldaat in te 
zegenen, en drie Rekruten, terwljl na de prediking 
van het Evangelie drie zielen uitkwamen. 

Vervolgens voerde de reis naar Poerworedjo, 
waarvan ik U reeds iets vertelde. Ik trof er 
de Ensigns Steen en hun beide jongens in goe
den welstand aan. De So!datensamenkomst op 
den eersten avond werd door een zestigtal ka
meraden bijgewoond. Weer was er reden tot 
groote dankbaarheid jegens God, dat er zoo
veel oud-gedienden op hun post waren. En ook 
den volgenden avond was de zaal. ondanks den 
geweldigen regen, geheel gevuld. Orie Soldaten 
werden ingezegend, waaronder de twee, die na 
vljf jaar trouwe Jonge Soldaten te zijn geweest, 
nu overgeschreven werden als Soldaten van 
het Korps van Volwassenen. Begrijpelijkerwijs 
gaf dit den aanwezigen veel vreugde. Ook 
werden er elf Rekruten toegevoegd, en aan het 
einde der samenkomst kwamen twee personen 
tot den Heer." 

Wij dankten den Brigadier voor zijn mede
deelingen, en zien uit naar meer van zulke 
blijde berichten. 

God zegent Zijn Leger; 't gaat strijdende voort, 
Tot d' aard is gewonnen en Hem slechts behoort, 
De strijders vermeerd'ren; zoo'n voortgang 

stemt blij ! 
Het Leger des Heils is het Leger voor mij. 

Zij zien er goed uit, hebben erg veel genoten 
van hun rustperiode en zijn nu weer terug op 
hun geliefd .. Ka!awara" in Midden-Celebes. om 
daar bun arbeid voor God en zielen voort te 
zetten. Moge deze laatste periode van dienst de 
allerbeste van hun geheele leven zijn. 

Adjudante Veerenhuis neemt ook haar arbeid 
als Directrice van ons Tehuis voor Meisjes te 
W eltevreden, weer ter hand. Vee! zegen, Adju
dante, en moge God U sterken. 

Bij de Kadetten. 

Wij bracht('n een rijkgezegenden ,,Geestelijken 
Dag" met onze Kadetten en hun Officieren in 
de Kweekschool door. Voor de laatste bijeen
komst van den dag waren ook de andere 
Officieren van Bandoeng uitgenoodigd. 't Waren 
gewijde stonden en wij bidden, dat de toekom
stige Officieren van ons Leger in deze gewesten 
daarvan ook veel profijt zullen trekken voor 
hun eigen zicleleven. 

't Is anders een prachtig groepje jonge mannen 
en vrouwen, die zich aldus gaarne laten toerusten 
voor de grootsche taak, die hen straks wacht. 

O ja, iemand schonk ons een goede mandoline 
en wij hopen, dat meerderen dit voorbeeld zullen 
volgen. De gramofoon, waarnaar met zooveel 
verlangen wordt uitgezien, is er nog niet. U 
duidt het ons toch niet ten kwade, lieve vrienden, 
dat wij even hieraan herinneren ? 

ONZE 

IV. 
Mevrouw Veld-Majoor 

Veer en h u i s. 

O NZE makker, zoo blij en opgewekt terug
gekomen van baar Europeesch verlol, 

getuigde met den Majoor en met haar sc~oon
zuster, de Adjudante, van heel veel zegenmgen 
in het lieve Vaderland ontvangen. 

Het is nu voor den vierden keer, dat Mevrouw 
Veerenhuis de reis van Nederland naar Insulinde 
heeft gemaakt, telkens na een verblijf alhier 
van zeven jaar, dus wie een beetje kan rekenen, 
begint te denken : drie maal zeven en dan 
driemaal de verlofperiode - dan is Mevrouw 
Veerenhuis zeker reeds jubilaresse. En u hebt 
gelijk - tijdens haar verlof, werd op den Sen 
November 1930 feestclijk haar vijf-en-twintigste 
jaarfeest als Officier van het Leger des Heils 
berdacht, en wij, haar m!ikkers in den Strijd, 
en de talrijke vrienden in en buiten het Leger 
des Heils hier in Nederlandsch-Indie, bieden 
baar onze hartelijke gelukwenschen aan. 

Zij is nu weer met baar man naar Celebes 
vertrokken en gedurende de paar dagen in 
Bandoeng doorgebracht, hebben wij gelegenheid 
gehad iets van baar gevoelens te weten te 

komen. 
Na een tien maanden opleiding te hebben 

genoten in de K weekschool te Londen, werd 
Luitenante Wunderink aangesteld voor zendings
wcrk op Java en kwam hier aan in 't begin 
van het jaar 1906. De eerste jaren werden 
doorgebracht in het echte dessaleven onder de 
Javanen, en onze makker maakte zich daar 
volkomen thuis. Zij leerde de inlandscbe bevol
king liefhebben, zij deed er moeite voor hun 
taal te Jeeren om zoodoende dichterbij ze te 
kunnen komen, ze te leeren begrijpen en ze te 
kunnen helpen, en zoo won zij hun hart. 

Zij ging met verlof naar Nederland, en kort 
daarna trad zij in het huwelijk. Met haar 
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lnnige deelneming. 
Wij betuigen gaarne onze inmge deelneming 

met Luitenante Brouwer van Soerabaja I. en 
de overige familieleden bij het overlijden van 
baar geliefden vader. Moge de vertroosting des 
Hemels de bedroefde moeder en kinderen 
troostend nabij zijn. 

Naar Patria. 
Op Woensdag H Januari hopen onze ka

meraden Adjudant en Mevrouw Hermes van 
het Militair Tehuis te Soerabaja, en Ensigne 
Kuh van het Hoofdkwartier per S . S . ..Slamat" 
de reis naar Patria aan te vangen, teneinde 
daar hun welverdknd verlof door te brengen. 

Wat zal dat straks, na een scheidinq van 
zeven jaren een prettig wederzien zijn ! Maar 't 
is hen van barte gegund. God zij met hen 
all en. 

Ben welkome Gast. 
Wij hebben Mevrouw Ensign Poutiainen van 

Bora, Midden-Celebes, op bezoek gehad. Zij 
bracht ons de drie overige Kadetten van Celebes, 
en beeft tegelijkertijd baar verlof hier op Java 
bij ons doorgebracht. Wat heeft ze genoten l 
En geen wonder ook ! Ooze 7 uster werkt met 
haar ecbtgenoot reeds vijf en een half jaar 
aaneen in het hart van Celebes en kwam tot 
haar groote vreugde thans weer eens opnieuw 
in aanraking met haar makkers Officieren en 
Soldaten in verschillende plaatsen op Java, en 
en dat heeft haar goed gedaan. 

God zegene al ooze lieve Offic1eren. die op 
verafgelegen posten zoo getrouw hun arbeid 
verrichten. 

Onze wenschen voor 1931. 
Mijn lieve vrouw en ik wenschen al ooze 

Officieren en Soldaten, makkers en vrienden een 
rijk gezegend Nieuwjaar toe en doen dit gaarne 
naar aanleiding van Numeri 6, vers 24. 25 en 26. 

De Heere zegene U en behoede U ! 
De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten, 

en zij u genadig ! 
De Heere verheffe zijn aangezicht over u , en 

geve u vrede ! 
Ensigne Kuh. 

Bij bet ter persc gaan vemamen wij tot 
ons innig leedwezen dat ooze zuster En
signe Kuh ernstig ongesteld is. De koorts is en 
blijft zeer hoog en mat het lichaam sterk af. 
Laat ons haar in ooze gebeden gedenken. 

OFFICIEREN 

man samen heeft zij toen in een 
geheel anderen tak van arbeid een 
gezegend wcrk mogen verrichten 
onder de vele bezoekers van het 

Militair Tehuis te Soerabaja. Enkelen daarvan 
strijden vandaag mee als Officier en Heilssol
daat in ons Leger. 

Voor dezen waren zij als Vader en Moeder. 
Maar zij bleven niet in dezen arbeid, want de 
volgende aanstelling bracht hen naar Kalawara. 
waar zij weer onder de Javanen mochten wer
ken. De oude liefde was er nog altijd, en de 
kolonisten, oud en jong, vinden in hun .. ndoro" 
weer een moederhart dat zichzelf aan hen wil 
wijden. 

En als we spreken over het moederhart, hoo
ren wij haar nog vertellen van haar eigen lieven 
kleinen jongen, dien de Heer tot Zich nam. 
En wat zijzelf ervaren beeft, de vrcugde en de 
smart, maakt 't haar door Gods genade moge
lijk steeds in de gedachten van haar groote schare 
.. kinderen" te komen, die in .. ndoro iboe" iemand 
hebben, wie ze ook hun smart en vreugde 
kunnen mededeelen en die hen begrijpt. 

Oat de Heer onze makker nog vele jaren 
moge sparen voor haar man en andere familie
leden, en ook voor onzen Legerarbeid, is de 
hartebede van ons allen. 

De Heer geve haar steeds kracht en genade 
en schenke haar de vreugde nog velen voor 
Zijn Koninkrijk te winnen. 

Van boozen geest bevrijd ! 

Gedurende een Cursus voor Veld-Officieren 
in Britscb-Indie (Zuid) verstoorde een door een 
boozen geest bezeten meisje de Zondagmorgen
samenkomst in Jagathy. Na om haar bevrijding 
gebeden te hebben, verzocht Lt. Kolonel Gnana 
See!an de bloedverwanten, indien het meisje 
nog niet beter werd, haar naar onze .,Johnson 
Hall, Trivandrum" te brengen. 

's Maandags brachten ze baar volgens afspraak, 
en toen baden een groepje van onze Officieren 
drie heele nachten (Maandag, Dinsdag en W oens
dag) dat zij toch bevrijd zou warden van d1en 
boozen geest. Donderdags keerde zij vrij en blij . 
naar huis terug. 

-o-

Een Chinees bracht, zelf pas vijftien dagen 
bekeerd, nu ook zijn vrouw mee : zij was een 
spiritist medium. Zij werd bekeerd. Toen ze van 
haar knieen opstond, zei ze : 

.,Gelukkig, eindelijk heh ik de waarheid ge
vonden !" 

Gij zult u niet keeren tot de waarzeggers. 
en tot de duivelskunstenaars : zoekt hen niet, 
u met hen verontreinigende: lk be11 de HEERE 
uw God! 
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Uit verlies winst. 
Q. had een week te voren met een bezwaard 

hart afscheid genomen van vrouw, negenjarigen 
zoon en een dochtertje van vier jaar, ten einde 
een betrekking te zoeken. Hij kon zijn droefheid 
niet aan zijn wederhelft vertellen, neen, veel 
liever wilde hij het alleen dragen. Het was voor 
haar al zwaar genoeg om zonder middelen van 
bestaan voor eten te moeten zorgen voor haar 
huisgezin, en nu hij thuis kwam . . . kreeg hij 
het bericht dat zijn eenige jongen zwaar ziek 
lag. 0, hoe hard toch. . . . . 

De Algemeen Secretaris in Bandoeng II. 

Hij probeerde zijn Beveling nog een tijdje 
thuis te houden, maar toen de koortsen en de 
pijnen erger werden, riep de vader de hulp in 
van zijn goeden ouden vriend F. een Heils
soldaat. Deze ried den vader aan direct zijn 
jongen naar het ziekenhuis te A. te brengen. 

Na een vermoeienden tocht en met een bleek 
gezichtje lag de kleine man in een aparte kamer. 
De dokter werd erbij geroepen, <loch keek zeer 
bedenkelijk en moest tot zijn leedwezen de 
ouders teleurstellen. Snakkend naar iemand, bij 
wien bij zijn smart kon uiten, vroeg de vader 
andermaal den Heilssoldaat om hulp en troost. 
Deze sprak bemoedigende woorden en ging 
daarna zijn Bevelvoerend Officier raadplegen. 
De Officier, Luitenant Z. ging naar het hospitaal 
om zichzelf op te boogte te stellen met den toe
stand. Met betraande oogen, stonden de ouders 
bij bet ziekbed van hun kind. De Luitenant nam 
de hand van den kleinen patient en vroeg, of hiJ 
niet graag naar het hemelland wilde waar geen 
lijden meer is en waar men vreugde zal smaken, 
grooter dan een aardsch koning ooit kan geven. 

De oogen van den jongen begonnen te glinsteren 
en met een moeilijken glimlacb antwoordde hij 
in het Maleisch: ,.Ja oom, saja soeka sekali !" 

Daarna werd iets uit den Bijbel, de troost 
der bedroefden, en de hoop voor srervenden, 
voorgelezen, waarop de Luitenant met hen bad. 

Merkwaardig was het, dat diezelfde week 
door het Leger des Heils ter plaatse een samen
komst was gehouden, waarbij gesproken was 
over God, Die ons moet straffen, wanneer wij, 
bewust van het kwade, bet toch nog doen. 

Toen de Heilsofficier vertrokken was, ver
telde Br. F. den vader over die samenkomst. 
Eerst scheen bet alsof zijn woorden geen uit
werking hadden, <loch toen de Luitenant 's 
avonds laat weer in het ziekenhuis kwam, spr k 
hij over het huiselijk !even. 

Q. was in Menado en zijn vrouw te Bc:i:da
neira als Christen gedoopt. Later diende hij a!.> 
militair en ontmoette tijdens een manoeuvre zijn 
vrouw. Het gevolg was, dat zij toestemming vroe
gen om te huwen. Spoedig hierna echter werd 
Q. vanwege binnenlandsche troebelen naar een 
andere plaats gedetacheerd waardoor het voor
genomen huwelijk niet wettelijk kon plaats vin
den. Desondanks ging zijn vrouw mee. Nadien 
durfden zij echter de kerk niet meer te bezoeken. 

Na negenjarigen dienst werd Q. burger en ging 
op verschillende suikerondernemingen op Java 
werken. Doch het scheen, dat het hem niet zoo 
bijzonder beviel want op een dag legde hij 
eigenerwensch zijn betrekking neer. 

O NS was het voorrecht om op Zondag 14 
December Lt. Kolonel Rawie in ons mid

den te hebben. Behalve verschillende Staf-Offi
cieren van het Hoofdkwartter, assisteerden ook de 
Zusters-Kadetten met twee harer Officieren den 
Kolonel. 

Er werd Flink gezongen en hartelijk ingestemd 
met het gebed van Stafkapitein Strandlund. Allen 
waren verlangend om een zegen van God te 
ontvangen. 

De Maleische woorden van het lied der Kadet
ten ,,Het Ruwe, Oude Kruis" trof menig hart. Een 
der Kadetten zelf was diep ontroerd, en sprak 
over wat het lijden van Jezus voor haar betee
kend had. Eerst zeer bewogen, kon zij nau we
lijks spreken, doch hoe meer zij zich uitte, des te 
grooter werd haar bewondering voor de liefde 
van God voor haar, des te krachtiger haar betoog. 

Het Korps-Zangkoor zong een lied, dat tot 
strekking had allen uit te noodigen tot Jezus te 
gaan, Die vergevmg, troost, kracht en reiniging 
kan schenken. 

Ook de Kolonel kwam telkens weer in zijn 
toespraak terug op de waarde van de liefde van 
God, de liefde tot God en tot onze naasten. 

Toen alien werden uitgenoodigd om eenige 
oogenblikken het hoofd te buigen en Gods stem 
te laten doorspreken tot het hart, gevoelden 
enkelen de behoefte om tot den Heiland te 
komen en Hem hun hart te ontsluiteo, opdat 
Zijn liefde daarin mocht worden uitgestort. Het 
was goed te zien, hoe een man en zijn vrouw 
neerknielden voor Gods aangezicht, om met 
Hem bet verbond te vernieuwen, dat zij een
maal zonder Hem hadden gemaakt, en waar
over zij nu berouw hadden. Hun kind behoorde 
den Heer reeds toe, en nu was bun verlangen 
om met hun geheele gezin Hem toe te behooren. 

Was des morgens de zaal al vol, des avonds 

-

moesten nieuwe banken worden bijgebracht om 
ieder, die opkwam, een goede plaats te bieden. 
Van meet af aan waren alien in het vuur, en 
de geheele samenkomst tintelde van leven en 
spontanelteit, zoowel tijdens bet gebed als in 
de getuigenissen. De Kadetten waren blij met 
de haar geboden kansen om voor den Meester 
te getuigen, en ook zongen zij tezamen enkele 
heel roooie liederen. Een vriend van het Korps 
verzocht, na laogen tijd weer in Bandoeng terug
gekeerd, ook een woord van getuigenis te mogen 
spreken. Het Muziekkorps, bestaande uit enkele 
fluitisten, speelde met begeleiding van mandolien 
en tamboerijn een zeer origineele selectie en 
vond veel bijval. 

Uit Celebes hadden wij dien avond ook een 
aardoge vertegenwoordiging, doordien Komman
deure Ingham, Ensign Motte en twee Kadetten 
ons vergastten op eenige koren op z'n Ledo' sch 
gezongen. Zeker, alles sprak van een blij dienen 
van God en de Algemeen Secretaris vond het 
dan ook niet moeilijk om met de uitnoodiging 
..Korn tot Jezus" zijn toespraak aan te vaogen. 
Verschillende illustraties bezigend, wees hij op 
de noodzakelijkheid om tot Christus te komen, 
eer Hijzelf weer terug zal keeren in heerlijkheid 
en majesteit. 

Een makker, die zich gedrongen gevoelde om 
een dieperen zegen van God te erlangen, en 
ook een andere broeder en een kleine jongen, 
die verlossing zochten, kwamen naar voren en 
knielden neer om in ernstig gebed hun nooden 
bekend te maken aan den Heiland. 

De atmosfeer der saroenkomst was zoo, dat 
niemand haas.t had om heen te gaan, en telkens 
weer gereedelijk instemde met blij Halleluja
gezang totdat de vlag erbij kwam en alien op
n•euw trouw beloofden aan God en Zijn dienst 
als ware Heilssoldaten. Foe Mo Li. 

In de kracht van zijn jaren, meende hij ge
makkelijk een baantje te kunnen krijgen, indien hij 
zijn handen maar goed uit de mouw wilde steken. 
Aan het geestelijk leven werd echter niet zoo 
nauw de hand gehouden. Zoolang hij jong en 
sterk was. meende hij God niet noodig te heb
ben. Maar daarin vergiste gij zich. Tevergeefs 
zocht hij naar werk; en nu hij zijn eenigen 
zoon moest verliezen, erkende hij we! Gods 
almacht. Hoe graag wou hij zelf sterven om 
zijn eigen straf te ondergaan, maar God had 
andere bedoelingen. De jongen werd hoe langer 
hoe zwakker, en op een Vrijdagochtend vroeg 
nam de Heer hem tot Zich. De Heilssoldaten 
werden gewaarschuwd, en door den Luitenant 
en enkele vrienden maatregelen genoroen voor 
de begrafenis. En al was de gestorvene voor 
hen onbekend. toch kwamen alle makkers van 
het Korps om hem de laatste eer te bewij:t:en. 
Op het kerkhof en ook later in de zaal werden 
diensten gehouden, waarin de Officier troostvolle 

SCHAKEL DEZE STEM NIET UIT. 

woorden sprak en de aanwezigen wees op de 
noodzakelijkheid om ten alien tijde bereid te 
zijn voor Gods troon te verschijnen. 's Zondags 
daarop werd een bijzondere meeting gehouden. 
Terwijl aan bet einde der samenkomst Gods aan
gezicht gezocht werd, opdat Hij iedere ziel zou 
onderzoekeo, kwamen de twee eerste makkers 
uit om vergeving te zoeken. Het waren niemand 
anders dan Q. en zijn vrouw. Zij erkenden hun 
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IN de bergen van Piemont woonde een jon
getje, dat Jan heette. Zijn vader, Michel. 

en zijn moeder Therese verdieoden een heel 
bescheiden stuk brood met werken voor an
deren. Het waren goede Christenen, die God 
liefhadden en Hem dienden. 

Elke lente trok een herder naar de hoog
vlakte om zijn kudde op de bergen te laten 
Wf'iden: 's avonds bracht hij zijn schapen weer 
op de bionenplaats en in den stal van Michel. 
Jan was altijd heel tevreden, als hij den herder 
mocht zien aankomen ; hij hield er van oro den 
herder te helpen, diens kudde te verzorgen. 

Op een keer, voordat hij naar het dal terug
keerde, om er te overwinteren, zocht de herder 
een lammetje uit en gaf bet aan Jan. Wat voel
de het kind zich toen rijk I Hij wist zijn vreug
de niet uit te drukkeo. Wat 'n teedere zorgen 
wijdde hij aan het aardige dier r Soros nam hij 
het mee naar de bergen, en bij het terugkeeren 
hield Jan er van om, wanneer het lammetje 
moe was, 't op zijn schouders te dragen en zoo 
naar de schaapskooi terug te brengen. 

Op zekeren dag zei de slager van het dorp 
tegen Jan: 

,,Mijn jongen, wilt ge uw lammetje verkoopen ? 
lk geef je er een goudstuk voor." 

.,Gij koopt mijn lammetje om het te slachten." 
riep Jan uit. ..lk zou veel liever zelf willen 
sterven." 

De daaropvolgende winter werd moeilijk. 
Therese had niet veel truien verkocht en Michel 
werd ziek. Arme Therese, hoe moest zij aan 
het noodige voor het kleine gezin en de genees
middelen voor haar zieken man komen? Jan 
zag zijn moeder schreien ; hij legde zljo armen 
om haar hals, en hoewel hij zelf schreide, pro
beerde hij haar te troosten. Kort daarna herin; 
nerde het kind zich het aanbod van den slager 
weer. Maar de gedachte, van het lammetje te 
moeten scheiden, was hem ondragelijk. Toen hij 
dien dag naar school ging, en zooals gewoonlijk 
voorbij de slagerij kwam, begon hij vol vrees 
hard te loopen. Maar veel verder bleef hij 
staan: ,,Van wie houd ik nu het meest, dacht 
hij, van mijn lammetje of van mijn vader ?" 
En, al zijn moed verzamelende, liep hij naar 
den slager om hem zijn liefste bezit aan te 
bieden. De slager was geen hardvochtig 
mensch. Hlj gaf het kind twee goudstukken in 
plaats vao een en zeide : .. Breng het lammetie 
morgen vroeg maar voor me mee." 

Toen Therese deze goudstukken in de hand 
van haar zoon zag, wist zij niet wat ze er van 

zonden, haddeo hun kloppendeo Heiland jaren 
buiten hun hartedeur gesloten en beseften, dat 
al deze zorgen niets anders dan Zijn straf betee
kenden. 

z.e zijn wel zwaar getroffen, door het groote 
verhes, maar van den anderen kant zijn zij blij, 
dat ze daardoor nu geestelijk gered zijn. 

S. Vo/harden 
Lu;ienant. 

deoken moest. Jan vertelde haar alles en zij zei 
tot hem : .. God zegeoe je, mijn kind ! Hij zal je 
den mo~~ geven, om te doeo wat je hebt 
besloteo. 

Jan sliep dien nacht bij zijn Iammetje. Hij 
stond heel vroeg op om het mee te nemen, zon
der dat moeder hem hoorde. Na nog eenmaal 
zijn. lieve. kameraad gekust te hebben, gaf hij het 
hev1g hu1lende aan den slager over en Jiep tocn 
zoo hard als hij kon weg. ' 

Miehe!. genas en kon zijn werk hervattcn . 
Toen h1J van het offer hoorde, dat zijn zoon 
voor ~em gebracht had, was hij zeer bewogen 
en ze1 tegeo .Jan : .. Mijn lieve jongen, je weet 
nu wat het 1s een offer te geven. Als je niet 
veel van me had gehouden, zou je het niet 
gedaan hebben. 

Nu .. dan, herinner je altijd het offer van Jezus, 
dat ZIJD oorzaak vond in Zijn liefde voor ons. 
God gaf Zijn ~eliefden Zoon Jezus Christus, 
die als Zoenoffer werd gegeven om de zon
dar.en te redden1 de goddelijke liefde is de 
een1ge verklaring van deze gave. De Liefde van 
den Zoon werd gelijk aan Die van den Vader, 
want, denk er aan, dat Jezus Zichzelf heeft ge
geven om ons van zonde te redden." 

Hij werd als een Lam ter slachting geleid I 
en gelijk een schaap, dat stom is voor bet 
aangezicht des scheerders, alzoo deed Hij Zijn 
mood niet open. 

0, welk 'een groote liefde van God, en van 
Christus voor ODS r 

Oat deze liefde onze harten aanrake, en ons 
geleide naar den voet van het Kruis, waar Jezus 
gestorven is opdat wij allen, grooten en kleinen, 
behouden zouden worden r 

EEN zeer oud Hollandsch spreekwoord, 
dat mij herinnerde aan ('en geschiedenis, die ik 
zal trachten zoo goed mogelijk weer te geven. 

Zondagmorgen. Vader trekt zijn jas aan, om 
een einrlje te gaan wandelen . Hij gaat echter 
niet alleen, maar zijn eenige zoon, een flinke 
boy van ongeveer zeven jaar, mag met hem 
mee. Vol trots gaan beiden daar heen, de jongen 
stapt blij naast hem voort en gelukkig glim
lachend, staart Moeder het tweetal na. Het wordt 

. een heerlijke wandeling door het stadspark : 
eerst tegen twaalf uur keert men terug. Naar 
huis? Hela~.s ~een ! Vader begeeft zich naar z1jn 
,,stamkroeg . 1mmers een bittertje v66r !iet etcn, 
komt den huisvader toch wel toe. 

De kleine jongen staat met een vragcnden 
blik .te kijken, en wacht tot Vader het glas 
geled1gd heeft. Nu is hij aan de beurt. Korn 
maar, ~·n jongen", zegt Vader, en de ~uiker 
onder m het glas is voor Jaap. Het is maar 
.,een hapje suiker" .. en z'n jongen mag toch 
ook we) eens ,,wat hebben. Het is niet alle 
dagen Zondag. 

* * ... 
Ruim veertien jaren zijn er sinds dien Zondag 

voorbijgegaan, en wilt ge me nu nog eens vol
gen, dan begeven we ons naar een der beruchtste 
buurten der stad. 

Een helsch lawaai dringt uit gindsche kroeg 
tot ons door, en daar, in dien hoek, een groep 
door den drank verhitte en opgewonden mannen 
er:i vro.uweo. Wie zou nu in den hoofdpersoon 
d1en fhnken boy herkennen, die eens van Vader 
e~n .. h~pje suiker" mocht proeven. Hij viert met 
Zt)n Vne.nden en Vriendinnen zijn een-en-twintig
s~en veqaardag, en het is hun goed aao te 
z1e~, dat zij duchtig gedronken hebben. Plotseling 
spnngt de gastheer op en werpt zich iii dron
kemanswaanzin op een zijner vricnden. De oor
zaak ? Hij verbeeldt zich, dat deze vrieod zich 
te vrij gedraagt tegenover zijn meisje. Een 
woest tooneel volgt, totdat tenslotte de vriend 
ernstig door messteken verwond, naar het Zie~ 
kenhuis wordt gebracht, en de ,.gastheer" zijn 
verjaardag eindigt in een eel van het politie
bureau. 

* * ... 
Wederom is er een jaar voorbijgegaan en ooze 

vriend, die zijn wandaad boet met een gevan
genisstraf van drie jaar, viert ditmaal zijn vcr
jaardag in een gevangeniscel. 

Nu zijn er geen vrienden en vriendinnen 
geen drank, geen roes van lawaai en muzick: 
alleen is hij met z'n gedachten. Zou dan nie
mand aan zijn verjaardag denken? Ja, er is 
iemand op weg naar hem toe, die hem de 
vriendenhand zal drukl<: n en zelfs een kleine 
verrassing zal brengen. 

Het is die Heilssoldaat, die hem reeds ver
schillende malen bezocht en altijd een goed 
woord voor hem overhad. Wat er in dat kleine 
pak je zit ? Een aardige tekstkaart. Wat staat 
er op te lezen? ,,Die tot Mij komt, zal Ik 
geenszins uitwerpen". 

Even op 't Bureau van den Oirecteur aan
loopen en deze, die .. z'n joogens" een warm 
hart toedraagt, geeft den bezoeker toestemming 
den tekst mede te nemen naar den jarige. 

Een handdruk, een paar hartelijke woorden, 
eo de tckst verwisselt van eigenaar. 

Wat er in de ziel van onzen vrieod omgaat, 
als hij de woorden Ieest, wij weten het niet, 
doch er komen tranen in zijn oogen : een kort 
gesprek van hart tot hart, beiden gaan zij op 
de knieen en . . . . . bidden. 

En ook ou is Gods genade genoeg om den 
drankslaaf te redden. Er was .. een kleine oor
zaak" - een lepeltje suiker - wat den Hinken 
boy deed opgroeien tot een dronkaard, een 
uitgeworpene der maatschappi), en er was .. eco 
andere kleine oorzaak" - een celbezoek op 
zijn verjaardag - dat hem maakte tot een 
Koningskind. N. 

~~ ~ [© Waar schoone Engelen zijn. ~ n 
Op Vrijdag 5 December hecft de Lieve Heer 

een van ooze kinderen naar Huis geroepen. 
Ooze Eugenie was pas dertien jaar oud en had 
een groot verlangen om Jezus lief te hebben, 
en wij Officieren koesterden groote verwachtin
gen van haar voor de toekomst, maar de Heer 
heeft het anders gewild, en nam haar weg. 
Eugenie was een Jong-Soldaatje en zong gaarne 
in de Zangbrigade liederen tot eer van haar 
Heiland, Oien zij zoo liefhad. Zaterdag 6 De
cember hebben wij haar grafwaarts gedragen, 
en zongen ooze oudste melsje~ bet lied, wat 
Eugenie zoo graag zong: ,,Ik denk zoo graag 
aan het Hemelland, waar schoone Eng·len zijn''. 
Ja, nu is zlj reeds in dat heerlijke Land, waar 
wij haar straks weer zullen zien. Ooze bede 
is, dat God ons alien trouw zal houden aan 
Hem, want daar scheiden wij nimmer, neen 
nimmer-. nimmermeer. 

C. C. /(oning, Adjudante. 
~~ 

W~ gadan voorwaarts, altijd voorwaarts, 
oe ig in des Heeren kracht, 

Naar de stad der reine eng'l en, 
Waar ook 't Witte kleed mi) wacht. 

Daar 's een gouden harp d b aar oven 
En een vlek'Ioos klced voor u 

In die stad van 't eeuw· H II I .. 1g a e uia. 
W aar men wacht 0 .1 p mt en u. 


	00491
	00492
	00493
	00494

