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NA ruim vier en twintig jaar als arts 
verbonden te zijn geweest aan het 
medisch-wark van het Leger des Heils 

in N. 0. I., is Lt. Kolonel Dr. Vilhelm A. Wille 
op I Mei j. 1. uit den actieven dienst van het 
Leger des Heils getreden. 

En bij deze gelegenheid is het ons een behoefte 
om den Heere God te !oven voor wat in deze 
bijna kwarteeuw tot stand gebracht werd. 

Wij danken Hem. omdat Hij zulk een heer
lijk en wondervol werk heeft gedaan door 
een man, die zich onvoorwaardelijk aan zijn 
roeping wijdde in den dienst van God voor een 
lijdende menschheid. 

Als wij denken aan de duizenden, die gedu
rende de laatste vijf en twintig jaren door den 
dokter behandeld werden, is dit in zichzelf een 
overweldigende gedachte. Maar als men beden~t. 
dat de:ze groote geneesheer voor elke operatle, 
die hij verrichtte, eerst de leiding en hulp vroeg 
van den Hernelschen Heelmeester, dan ontdekt 
men dadelijk het geheim van den grooten invloed, 
die van hem uitging. 

Nooit is de dokter voldaan de patienten 
alleen maar te genezen, - hij tracht altijd de 
boodschap van verlossing bij hen ingang te doen 
vinden. 

Niemand behoeft de meetings bij te wonen, 
maar de patienten komen bijna alien. Het blijkt 
heel duidelijk, dat hun harten bereid zijn voor 
de waarheid, niet alleen door de behandeling 
rnaar doordat zij weten, dat zij uit liefde behandeld 
worden. Welk een diepen indruk maakte dil' 
steeds weer op zijn patienten. Heeft nlet menigeen 
het met diepe ontroering verteld ? Nemen w1j 
slechts het getuigenis van een van die velen -

.,Het was een vreemde gewaarwording toen 
ik merkte dat mijn eene oog de voorwerpen niet 
norrnaal weergaf. In het begin dacht ik aan een 
kleine afwijking die we! met een Iecsglas zou 
zijn te verhelpen. Doch, de oogheelkundigen 
ter plaatse zagen de toestand veel ernstiger in, 
maar waren niet in staat de oorzaak vast te 
stcllen. Hierom begaf ik mij naar Dr. Wille, 
niet omdat ik Dr. Wille vcrheven achtte boven 
alle andere geneesheercn, doch omdat ik wist, 
Dr. Wille is ecn Christen en doet niets dan 
onder biddend opzien tot zijn God, Die alleen 
wijsheid kan geven. 

Ook Dr. Wille kon niet dan bij vermoeden 
de oorzaak van de kwaal vaststellen, maar -
God !of dit vermoeden bleek juist te zijn." 

En. ook als wij hooren hoc van Javaansche 
dcssa s, ver m hct binnenland, wordt vcrteld, dat 
soms relzigers daar doortrekken en getroffen war
den door liederen, door de dorpsbewoners 
g~zongen, . .Welke een hunncr had gelcerd tijdens 
z1jn verbh1f in het Ooglijders-Hospitaal te Se
marang. 

Menigeen kwam om hct Jicht zijner oogen 
~e ontvaogen of te bchouden, wien ook door 
t gebed van den dokter of door de prediking 

van het evangelie in de hospltaalsamenkomsten 

het licht des !evens is opgegaan in zijn duistere 
Ziel. 

Hoe de dokter ertoe kwam zijn praktijk in 
Denemarken op te geven en zich te wijden aan 
het medisch-evangelisch werk in deze landen, 
willen wij gaarne door hemzelf laten vertellen, 
zooals hij dat bij zijn komst in N. I. voor de 
Strijdkrcet heeft geschreven. 

.. Als kind geloofde ik in God en als er kommer 
en zorgen waren, wendde ik mij tot Hem om 
hulp. Ook was er duidelijk de overtuiging van 
zonde bij mij ; maar nooit was het mij helder 
geworden, dat ik tot God kon komen en om 
Jezus' wille vergiffenis mijner zonden kon erlangen 
en van Hem een hart verkrijgen, in staat Hem 
te dienen. Dit missende, raakte ik geheel van 
God af, toen de verzoekingen der jeugd mij 
aanvielen. Voor het oog van God zondigen kon 
ik niet ; de kracht Gods om de zonde te over
winnen kende ik niet. Ik koos dus God te ver
geten en slaagde daarin maar al te wel. totdat 
ik ten laatste werkelijk Zijn bestaan begon te 
betwijfelen. Ik dacht, dat dit een kwestie was, 
die de wetenschap kon bevestigen, noch looche~ 
nen. Ik haatte echter godslasteringen en was 
altijd bevreesd anderen van hun geloof te be
rooven, daar ik voor hen, die het bezaten, het 
geloof als een groot geluk beschouwde. Zelf 
leefde ik het meest voor mijne studie : maar op 
den duur kon dit niet de ledigheid van het )even 
voor mij verborgen houden. Een menschelijk 
!even zou inderdaad zonder beteekenis zijn, als 
de dood aan a Iles een cind maakte en als geneeshcer 
had ik den dood zoo dikwijls voor oogen. Daar
bij kwam nog dat de zonde, die mij van God 
afgeleid had, mij tot een pijnlijke last werd, waar
over ik mij schaamde. Ik nam mij voor, dat ik ze 
zou afschudden, maar ontdekte tot mijn schrik, 
dat ze mij te machtig was. Dezc ontdekking 
maakte mij zeer ongelukkig en in mijn nood 
wendde ik mij voor de eerste maal van harte 
tot God en riep tot Hern : .. Zoo Gij bestaat. 
clan help roij I'' Dit vreemde gebed hoorde God. 
Hct !even werd mij hoe )anger hoe zwaarder 
en na vcrloop van eenige weken werd ik door 
een diepc smart getroffen. Op den avond van 
d!en dag mij ter ruste begevend, geraakte ik 
als in wanhoop en het scheen mij onmogelijk 
toe, !anger bet !even te verdragen. Dan, met 
de kracbt der wanhoop, wendde ik mij wederom 
tot God, zooals cen drcnkeling grijpt naar de 

plank, die hem tot behoud kan dienen, en op 
dat oogenblik vond ik den weg tot Hem en 
verkreeg ik de verzekering, dat Hij bestaat, 
maar ook, dat Hij mij liefhad, dat Hij nab!j 
was en mijn gebed verhoorde. 

Mijn hart werd van vrede en dankbaarheid ver
vuld en dien nacht rustte ik in den vollen zin 
des woords. Den volgenden morgen ontwakende, 
w~s ik als een nieuw mensch ; niet langer was 
m11n leven ledig, want er bestond een God en 
ik had den weg tot Hem gevonden. Van af <lien 
dag was ik ook bevrijd van de zonde en van 
de macht, welke zij over mij uitoefende. 

Sedert dien dag heh ik altijd verlaogd anderen 
te helpen, om hetzelfde geluk deelachtig te wor
den, dat ik had gevonden. 

.?ngeveer 10 jaren waren verloopen sedert 
m11ne bekeering, toen het Leger des Heils zich 
ook kwam vestigen in de stad onzer inwoning. 
Reeds v66rdien hadden veel vernomen van zijne 
methoden en werken en zoo werden de Heils
soldaten als breeders door ons ontvangen, Daar 
wij eenzelfde doe! beoogden - hen op te zoeken 
om wie niemand anders zich bekommerde - werk~ 
ten wij eenigen tijd samen en in het voorjaar 
van 1905 kwamen wij na ernstige overweging 
tot de overtuiging dat het de wil van God was, 
dat wij tot het Leger des Heils zouden toetreden. 
In het begin van ons Christelijk !even zochten 
wij den zegen van God ten bate van onze eigen 
pl~nen ; nu leerden wij Jangzamerhand eigen 
w1llen en begceren verzaken en den wil Gods 
zoeken, zelfs al beteekende dit soms ,.buiten de 
poort te gaan met Jezus en dee! te hebben aan 
Zijne versmading." 

Na eenige maanden in de Kweekschool te 
Londen, ontving destijds Kapitein Dr. Wille 
zijn aanstelling als arts in ons medisch werk 
in N. I., en nu, na vijf en twintig jaren zij 
ons vergund een en antler over te nemen uit 
een verslag, dat in de .,Locomotief" verscheen 
over de afscheids-samenkornst, welke op Maan
dag 27 April j.l. plaats vond in de ,,Loge" aan 
Pontjol. 

Een groot aantal genoodigden en belang
stellenden woonde de bijeenkomst bij. Onder 
de eersten merkten wij op den gouverneur van 
Midden-Java, den heer A. H. Neys en zijne 
echtgenoote : den burgemeester van Semarang, 
den heer A. Bagchus; den resident van Sema
rang, den heer J. C. Brinks; den secretaris der 

gevestigd 
t e 

i Semarang 
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Provincie Midden-Java, den heer J. Gerrits~n . 
den assistent-resident, den heer R. K. A. Bertsch : 
den inspecteur van den D . V . G. voor Midden: 
Java, dr. H. C. Gomperts; en den voorzitte 
van de afde:ling Semarang van de y ereenigin r 
tot bevordenng der geneeskund ige wetenscha ~ 
pen 10 Ned. ·lndie, dr. A. J. Cohen. p 

De bijeenkomst werd gepresideerd door 
kommaodant en mevrouw Palstra terwi·1·1 d . . • me e 
aanwez1g was lmtenant-kolonel J. P. Rawi 
algemeen secretaris. e, 

Op het podium prijkte een aantal bloemstuk
ken, waaronder een bloemenmand va d 
.,Geneeskundige Kring Semarang". n en 

Nadat de samenkomst met het zingen v 
een lied en gebed geopend was, sprak ko~~ 
?1andant W i e be P a I s tr a een woord t 
m!e1dmg, waarb'.i hij in het licht s1elde, dat h~: 
f:~t dat dr. W1.lle i:a 25 jaren arbeid in Indie 
z11n taa~ als achef d1enend officier van het Leger 
des Heils zal neerleggen en dus uit de 11 
verantwoordelijkheid als geneesheer-dire vto e 
van het .. William Booth Ooglijders Hospi~a~~.~ 
zal treden, een zaak is van geen gering be! 
B h d . ang. esc ouw en van het standpunt van h t 
Leger des Heils en van het standpunt van he t 
algemeen welzijn, want alom is bekend met 
welk eene toewijding hij gearbeid heeft. Geiu~
k1g,dat dr. Wille niet heengaat : hij blijft te Sema
rang wonen en als luitenant-kolonel een v 
de hoofdofficieren \ 'an het Leger des' Heil a.n h.. S, IS 

11 er o~ gera.adpleegd te wordert en van den 
schat z11ner n1ke ervaring uit behulpzaam 
wezen. te 

Spr. dankte de aanwezige autoriteiten voor 
de door hen getoonde belangstelling in het werk 
van het Leger des Heils, en deed vervolgens 
enkele mededeelingen over den arbei'd D 
Wille. van r. 

Het aantal . verpleegden in het Ooglijders
hosp1taal per 1aar benaderde de 2.000 elk · 

· h h"· ' 1aar vernc tte lJ een 500 operaties en het aantal 
consulten liep in de 60.000. En toch, met 
hoeveel zorgvuldigheid dacht hij zich steeds 
weer den toestand in van hen die hem 0 
raad en advies kwamen vragen. m 
. Daarop deed spr. voorlezmg van een telegra
f1~che boodschap uit Londen van generaal Hig
gms, van den volgenden inhoud ; 

..Nu gij op het punt staat uit den actieven 
di~nst te treden, zou ik gaarne uitdrukking 
w11len geven aan mijne oprechte waardeering 
voor de . zelfopoffering en de Gode welge
valhge d1ensten welke door u in den dienst 
van het Leger des Heils ten behoeve Yan 
Java's behoeftige en minder bedeelde be
volking, <loch bovenal tot de eere Gods 
zijn verricht. 

Vertrouwende, dat de aangcname verhou
ding zich steeds zal bestendigen , en met de 
bede dat God u en de uwen zegenen zal 
blijf ik gaarne uw zecr toegencgen ' 

Generaal". 
(vervolg op bl. 2). 
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Zijn toespraak besluitende, zeide Kommandant 
Palstra : God zegene u en H ij bekrone u steeds 
met de w eldaen van Zijn toegenegenheid ! 

Nadat door een groep Heilssoldaten van het 
Ooglijdershospitaal een lied ten gehoore gebracht 
w as, werd het woord gevoerd door den burge
meester van Semarang, den beer A . Bag c h u s, 
d ie zeide, dat het hem eene behoefte was op 
deze plechtigheid enkele woorden te spreken. 

Het is nu bijna 25 jaren geleden, dat dr. 
Wille te Semarang kwam en elken dag <lier 
25 jaren bijna was voor hem een werkdag . In 
Februari 1907 werd hij door de leiding van bet 
Leger des Heils bier geplaatst en niet was voor
zien, dat hij zoo spoedig reeds cen zoo ruim 
arbeidsveld zou vinden. 

Na den burgemeester sprak dr. H . G. Go m -
p e r ts, die herdacht de uitnemende samenwerking 
tusschen dr. Wille als hoofd eener z iekeninrichting 
en den D .V.G. en uitte den wensch , dat be t dr. 
Wille in zijn verder !even goed moge gaan en 
dat het Ooglijders-gasthuis ook onder andere 
leiding moge blijven de nuttige inrichting welke 
zij voor Midden-Java is ! 

Daarop werd het woord gevoerd · door dr. 
A . J. Cohen, die ongeveer bet vol gende zeide: 

Zeer geachte collega Wille , 
Namens het bestuur van de Vereeniging tot 

bevordering der geneeskundige wetenscbappen 
in Ned.-lndie hier vertegenwoordigd, is het mij 
een groote eer u op dezen avond enkele woor
den te mogen toespreken. 

De v ele onderdeelen der medische wetenschap 
beoogen alle hetzelfde doe!. namelijk bet licha
melijk en daardoor ook dikwijls het geestelijk 
welzijn. Dit op zichzelf schoone doe! wordt iets 
verhevens, wanneer de beoefenaar <lier weten
schap zich onbaatzuchtig met geheel zijn hart 
en zijn kunnen gedurende een lange reeks van 
jaren heeft gegeven aan de lijdende menschheid. 
Zoo iemand van edelen aard is een lichtpunt 
voor de anderen ; maar tevens is hij een sieraad 
voor den medischen stand, welks aanzien door 
hem wordt verhoogd. Een dergelijke arts zijt 
gij , collega Wille, en bet bestuur van onzen 
Kring is bier tegenwoordig om te getuigen van 
den eerbied, welken de Semarangsche artsen u 
daarom toedragen. 

Anderzijds hebben wij respect voor uw groote 
kennis en rijke ervaring op uw speciaal gebied . 
Even wil ik bier in herinnering brengen , hoe 
gij de eerste zijt geweest, die in 1914 hebt 
gewezen op het v c•orkomen van de bindvlies· 
verweeking van bet oog bij Javaansche kin
deren . waarbij een spoedige herkenning met 
zekerheid voor volledige blindheid kan behoe
den. V erschillende oogoperaties zijn door u 
verbeterd en vereenvoudigd. Van onze weten
schappelijke bijeenkomsten zijt gij een trouwe 
bezoeker, die zeer dikwijls uit den schat zijner 
ervaringen onze kennis der oogziekten weet 
te verrijken. 

Geachte collega Wille, wij wenschen u en 
uwe echtgenoote een nog lange reeks van jaren 
van gelukkig en arbeidzaam !even ! 

Ten slotte vertolkte de algemeene secretaris, 
luitenant-kolonel J. P . Rawi e, de gevoelens 
der Heilssoldaten bij bet afscheid van een man, 
dien spr. een sieraad in den kring van bet Leger 
des Heils noemde. 

Nog werden toespraken gehouden door me
vrouw Palstra en mevrouw Wille. 

Dr. V. A. W i 11 e, dankte, mede namens 
zijne echtgenoote, de autoriteiten voor hunne 
tegenwoordigheid en verzocht den gouverneur 
van Midden-Java zijn dank te willen overbren
gen aan H . M. de Koningin voor de belang
stelling bij verschillende gelegenheden door Haar 
in den arbeid van bet Leger des Heils getoond 
en aan Z. E. den Gouverneur-Generaal voor 
hetgeen deze voor bet Ooglijdershospitaal heeft 
gedaan, en ,,al mijn makkers, vooral diegenen 
die mijn medewerkers zijn geweest in bet hos
pitaal" . Hartelijk dank aan u alien voor wat 
gij dezen avond voor ons zijt geweest !" 

Met dankgebed werd deze samenkomst ge
sloten. 

SCHRI]VEN over iederen patient, die bier 
heengaat naar de eeuwige gewesten, zou 

niet mogelijk zijn, dat is vooral op een plaats 
als hier een te dikwijls terugkeerende gebeurtenis. 

Toch meenden wij iets te moeten schrijven 
over bet heengaan naar haar Heiland van 
Moi Soi Eng. 

Moi Soi Eng was een meisje (dat was ze 
in ieder geval nog altijd voor ons, ook al was 
ze eigenlijk de kinderschoenen reeds ontgroeid) 
welke bijna haar geheele ,,korte !even" hier 
op Poeloe Si Tjanang heeft doorgebracht. Ze 
kwam bier, nog heel jong, en vond ook haar 
Heiland, waar haar verdere !even getuigenis 
van aflegde. 

Ongeveer vijf jaar geleden werd ze ingeze
gend tot Heilssoldaat en haar roode badjoe 
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~= Bezoek van Z. E . Jhr. Mr. A. C. D . de Graefft =~ ~ 
~ Gouverneur-Gener aal van Nederlandsch-Oost-lnd ie , ~ ~ 
~= aan de Leprozen - Kolonie te Pelantoeng'.an, M i dd e n - Java =~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 
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HET was 8 Mei en een heerlijke. zonnige 
dag . De Kolonie was in een feestgewaad 

gestoken en aan den ingang bevondt zich een 
prachtige eerepoort, opgetrokken uit bamboe en 
met zwaar gevulde rijsthalmen en d1agoeng be
dekt. Kleine vla ggetjes op de wegen aangebracht 
en groote gekruiste vlaggen bij de verschillende 
halten gaven bet geheel een allervriendelijksten 
aanblik en in de muziektent hadden de patie nten 
een groot bord met bloemen-letters aangebra cht, 
waarop wij lazen : ,,De Muziekanten heeten 
Uwe E xcellentie hartelijk welkom." 

Het was ook een groot voorrecht, wat ooze 
Kolonie te beurt viel, om een bezoek te ont
v angen van Zijne Excellentie, den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch Oost-Indie. Oat 
was voor de eerste maal in de geschiedenis van 
Pelantoengan en uit alles bleek, hoezeer dit 
op prijs gesteld werd. 

Zijne E xcellentie was vergezeld van Freule 
de Graeff. De Gouverneur van Midden-Java 
en Mevrouw Neijs, de directeur van bet depar
temcnt van B. B., de heer Miihlenfeld, de Re
sident van Semarann, de beer Brinks en de 
beide adjudanten van den Landvoogd, zoomede 
de Assistent -Resident van Kendal en de Regent 
van Kendal, bevonden zich cveneens in bet 
gezelschap. 

Na de eerste begroeting door Kommandant 
en Mevrouw Palstra, den Algemeen Secretaris, 
Lt. Kolonel Rawie, Dr. Sitanala, den Gouver
nementsarts ter plaatse en Stafkapitein Bridson, 
Officier in Bevel der Kolonie, begaven de hooge 
gasten zich op weg om de Kolonie te bezichtigen. 

Onder de eerepoort doortrekkend, drongen 
de tonen van den gamelang tot ons door. Aan 
beide zijden van deP weg stood een eerewacht 
opgesteld en boven den ingang van de eigenlijke 
kolonie was een doek gespannen met het woord 
,,Welkom' . 

Bij het naderen van Zijne Excellentie en de 
hooge gasten, hief bet muziekkorps der patienten 
het aloude ,,Wilhelmus" aan, hetwelk op deze 
bijzondere plaats en onder zulke omstandigheden 
gespeeld, niet naliet diepen indruk te maken. Na 
afloop daarvan zette bet muziekkorps nog een 
marsch in, waarnaar de Gouverneur-Generaal 
tot bet einde toe luisterde, om daarna zelf bet 
voorbeel::i voor applaus te geven. 

CHRISTUS, HET LICHT DER WERELD. 

In den beginne was het Woord ... 
Jn Hetzelve was het Leven, en het Leven 
was het Licht der menschen· 

jdh. I : I en 4 

In den beginne . . . . . , zoo luidt ook het 
begin van den Bijbel. In den beginne schiep 
God den hemel en de aarde. De aarde nu was 
woest en ledig, en duisternis was op den af
grond ; en de geest Gods zweefde op de wate
ren. En God zeide : Daar zij licht ! 

De eerste schepping, een wereld in duisternis, 
maar Gods W oord kwam tot de wereld en er 
was Licht en door bet licht kwam er !even. En 
het !even was bet licht der menschen. 

Christus is het W oord Gods, bet Leven en 
het Licht der wereld. 

Door zijn woord kan iemand zijn gedachten 
aan anderen kenbaar maken. Niemand heeft 
God gezien . Wij kennen Hem door Zijn Woord, 
door den Bijbel en door Christus. Jezus zeide : 
,,Die Mij gezien heeft, heeft den Vader gezien'', 
wie Jezus kent, kent God. • 

In Hem is het !even. Het leven geeft groei
kracht en ontwikkeling. Leven] ooze voorwerpen 
slijten en vergaan, worden minder, wat leeft 
vermenigvuldigt zich . Leven is gemeenschap heb
ben met God, Die de bron des Levens is. 

Mai Soi Eng. 
droeg ze trotsch en met eere. Als Chineesch 
meisje opgevoed, wist ze niet veel van God en 
Jezus' groote liefde tot de menschen. Maar ze 
leerde bier een beetje lezen en benutte dit om 
haar Bijbeltje te bestudeeren en ook al heeft ze 
misschien nooit letterlijk begrepen wat ze las, 
ze begreep den geest welke daaruit sprak, 
,,den geest van Christus'' en ze leerde dien niet 
kennen alleen, maar ze leefde <lien uit. 

Dienen en liefhebben uit de dankbaarheid 
haars harten, ziehier wat ze leerde en in praktijk 
bracht. ,,Dank U, dank U zeer veel," was bet 
bij bet minste wat men voor baar deed. 

,,Ben je niet erg ziek, Soi Eng?" ,,Och neen, 
niet zoo erg, en dat is immers niets, als de ziel 
maar gezond is, " klonk het van haar lippen 
twee dagen voor ze heenging en dat, terwijl 
men wist, dat ze leed, ja, ontzettend leed. Haar 
stem was door de asthma bijna niet meer hoor
baar. Ja, bet moet voor haar wel een groote 
bevordering zijn, nu te zijn opgeroepen door 
haar Heiland. 

Een bevordering van pijn, lijden en ver
zoekingen tot de heerlijkheid van God en den 
Heme! der eeuwigheid. 

.,Mag ik mijn roode badjoe aan hebben 
als ik begraven wordt? En ook wil ik zoo 
graag dat mijn Bijbeltje meegaat, ik heb daarin 
zooveel gevondcn, wat mij geholpen en getroost 
heeft." Ziehier bet laatste wat ze verlangde. 
We behoeven zeker niet te zeggen dat we aan 
dat verlangen hebben voldaan. We zagen bij 

Het was alsof de Kolonie zelf meedeed 
in wedijveren om den dag luister bij te 
zetten, want de vriendelijke lanen ·van 
bet plantsoen, de oude boomen en jonge 
heesters, overgoten met een gouden glans 
van de morgenzon, dat alles zag er zoo 
keurig u it . 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

M et een vriendelijken groet voor de 
patienten , een vraag of opmerking bier 
en daar, wandelde Zijne Excellentie door 
de Europeesche afdeeling om zich daarna 
over de hangbrug naar de andere zijde 

~ ~ 
~ ~ 
~- ~ 

der Kolonie, waar de lalandsche en 
Chineesche patienten huisvesting vinden , 
te begeven. Ook zij hadden zich niet 
onbetujgd gelaten, want bet groote doek 
over den weg riep bet gezelschap ,,Slamat 
Datang" toe, terwijl voor het groote 
mannenverblijf de gamelang was opgc-
steld, welke bii de komst der gasten be-
speeld werd. Ook de gramofoon ontbrak 
niet en spcelde schoone Leger des Heils
marschen. In de huisjes der gehuwde 
patient.en werd even een kijkje genomen, 
zoowel als in de groote gemeenschap-
pelijke zalen, en daarna keerde men weer terug 
naar de Europeesche afdeeling. Hier hield Zijne 
Excellentie zich even op om den oudsten be
woners van Pelantoengan enkele vriendelijke 
woorden toe te spreken.Freule de Graeff en 
Mevrouw Neys werden door Mevrouw Palstra 
ingelicht over bet leven der patienten op onze 
kolonie. · 

Eer men het bestralingsgebouw ging be
zichtigen, werd nog een bezoekje gebracht bij 
de beide warme, geneeskrachtige bronnen, waar
aan bet oorspronkelijke herstellingsoord Pelan
toengan zijn ontstaan te danken heeft. 

Het kleine ziekenhuis aan den rand van de 
kolonie werd eveneens bezocht en na afloop 
van den rondgang speelden de muzikanten het 
,, Wien Neerlands Bloed" en begaven Zijne Ex
cellentie en gevolg zich naar bet huis van den 
Directeur der Kolonie, waar onder bet genot van 
een kop koffie of koelen dronk nog eenigen 
tijd in aangename en belangstellende conver
satie werd doorgebracht. 

Allerminzaamst werd door het booge gezel
scbap afscheid genomen van de achterblijvende 

Christus is voor ons bet Leven, omdat Hij ons, 
die dood waren door de zonde, in Gods ge
meenschap heeft hersteld door ons met Hem te 
verzoenen. Wie gemeenschap met Hem heeft, 
leeft, ook al is het lichaam gestorven. Van hem 
gescheiden zijn is de tweede dood, de ware dood, 
de hel, de uiterste duisternis. 

Het !even is bet licht der rnenschen . Chris
tus heeft ons het ware !even verworven, daar
om is Hij het Licht der wereld. 

* ¥ ¥ 

Licht is bet symbool van 't goede, 't hemel
sche, 't Goddelijke. God is een Licht, geen 
duisternis is in Hem. Hij woont in bet on
doorgrondelijk licht. Zoo groot is Zijn heer
lijkheid dat Mozes zijn aangezicht moest 
bedekken terwijl hij in Gods nabijheid was en 
toch nog zijn aangezicht licht uitstraalde toen 
hij tot bet volk wederkeerde. 

Duisternis is 't symbool van het kwade, de 
zonde, den duivel : de hel is de buitenste duisternis. 

Licht doet de duisternis verdwijne~. <loch kan 
verhinderd worden door te dringen. Bij nacht 
bijvoorbeeld staat de aarde ons in den weg van 
bet licht der zon en verhindert dit tot ons door 
te dringen. Niet de zon gaat onder, maar de 
wereld keert haar den rug toe. 

Er zijn menschen die de duisternis lief hebben, 
zij kunnen bet licht niet verdragen, omdat dit 

de begrafenis, bet Bijbeltje niet op de kist, en 
vroegen de vrouwen ernaar, welke de laatste 
zorgen aan haar haddenbesteed: .. we hebben het 
haar in d~ hand gegeven," zeiden ze. Haar com
pas tot in bet graf. Vele der Chineesche en an
dere mede-lijders en lijderessen waren meege
komen naar de begraafplaats. Orie Chineesche 
meisjes, evenals Moi Soi Eng reeds zoo jong 
met deze vreeselijke ziekte, melaatschheid, bezocht, 
zongen van ,,Hetland daar omhoog'', en we lazen 
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Officieren en bet verplegend personeel, en dan 
nam men in de daarvoor gereedstaande auto's 
plaats om naar Semarang terug te keeren. 

Wij zijn innig dankbaar voor de oprechte 
belangstelling, welke door dit bezoek van onzen 
Landvoogd is getoond, en wij wenschen hem 
en de zijnen van harte toe, wat op de eerepoort 
bij den uitgang der kolonie te lezen stond : 

.,Heil Zijne Excellentie, den Gouverneur
Generaal". 

.. Crescendo" . 

bun fouten en zonden aantoont, zij keeren bet 
Licht der wereld den rug toe. Toch kan alleen 
bet Licht hun genezen. 

Wat een wondere kracht tot genezing blijkt bet 
licht te zijn voor velerlei lichaamskwalen, maar 
voor de zonde kan alleen bet Licht Gods genezing 
brengen. Het LICHT der WERELD. 

Voor de geheele wereld. 
Vroeger dachten de lsraelieten dat de God

delijke openbaring alleen voor hun was gegeven. 
Zij waren HET volk, alle andere volkeren be
hoorden tot DE volkeren, de heidenen. Zij waren 
Gods volk, bet uitverkoren volk, de anderen 
waren door God overgegeven in de onwetend
heid en verharding buns harten. 

Jezus kwam om in de duisternis der volken 
licht te brengen, HET LICHT, bet Licht waarin 
bet !even is. Kennis van God en Zijn weg tot 
behoud. Hij toont door Zijn licht de zonde aan, 
maar om die te genezen: Hij toont den weg 
Gods, maar geeft kracbt om dien te bewandelen. 
Laat Zijn licht schijnen in uw hart, in uw !even. 
Zijn licht geeft ons 't ware !even, bet eeuwige 
leven, het ]even dat waarlijk is ,,bet Licht der 
menschen." 

Chr. Schulz . 

Adjudant. 

van de vrouw welke binnenkwam in bet huis 
van Simon den melaatsche en Jezus zalfde met 
den kostelijken nardus uit haar flesch. Moi Soi 
Eng heeft Jezus gezalfd met kostelijke dank
baarheid, liefde en vriendelijkheid. 

Haar loon is verzekerd en als wij even trouw 
zijn als zij , zullen we haar weerzien, gereinigd 
van alle melaatschheid in eeuwige heerlijkheid. 

B.M. 

Links : Orie gelukkige poppenmoeders (geheel links zlet u Moi Sol Eng). 
Rechts : Een d er groote ziekenza len op Poelau s i Tjanang. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

Bevordering : 

Kolonel Mevrouw A. TROUNCE, Territo
riaal Kommandante van bet Britsch-Indie (Zuid) { 
Territorie, bevorderd tot Lt. Commissioner. 'i 

Londen, Mei 193 I . 
Henry W. Mapp, 
Chef van den Staf. 

Uit den actieven dienst getreden : 

Lt. Kolonel Vilhelm A. WILLE. die in 1906 
vanuit Kjoge, Dencmarken, in opleiding kwam, 
en bet Iaatst gestationeerd was in bet William 
Booth Ooglijders- Hospitaal te Semarang. Me
vrouw Lt. Kolonel WILLE (geb. E. Erle}, die 
in 1917 vanuit Kopenhagen, Denemarken, in 

opleiding kwam; op 1 Mei 1931. 

Bandoeng, 
26 Mei 1931. 

\ 
M • 

W. Palstra, 
Kommaudant. 

Cfa11.tee~en.i.n~e11. ~an d.e11. 

(ff~em.ecn ~ec'l'.eta'l'.i.~. 

De Kommandant. 

Het is voor onzen Leider een buitengewoon 
drukke tijd geweest. Gedurende de afgeloopen 
maand heeft hij Pelantoengan bezocht, ten em
de z. E. den Gouverneur-Generaal aldaar te 
ontvangen. Ook zijn de afscheidsbijeenkomsten 
van Lt. Kolonel Dr. Wille te Semarang door 
hem geleid en bovendien zijn reizen onderno
men naar Djokja en Weltevreden en werd een 
bezoek gebracht aan de Leprozen-Kolonie 
Koendoer in Zuid-Sumatra. Dat alles maakte 
bet programma wel zeer vol en beproefde bet 
uithoudingsvermogen tot bet uiterste. Mevrouw 
Palstra vergezelde onzen Leider naar Pelan• 
toengan en Semarang en de Algemeen Secretaris 
had bet genoegen den Kommandant bij al de 
bovengenoemde bezoeken te vergezellen en bij 
te staan. 

Lt. Kolonel Ur. W1Ue. 

Het moet voor onzen makker, Lt. Kolonel 
I?.r. Wille we! een heerlijke gedachte zijn, bij 
z11n utttreden uit den actieven dienst van bet 
Leger des Heils zooveel blijken van sympathie 
te mogen ontvangen. Onze lezers zullen voor
zeker bet verslag op de voorpagina van ons 
blad met belangstelling lezen. 

Kommandeure Petterson. 

. V oor het ter perse gaan van ons bl ad ont
v10gen wlj uitvoerig bericht betreffende bet groote 
ongeluk, aan onze Kommandeure Petterson over
komen is. De Kommandeure is na haar E uro
peesch verlof in Amsterdam achtergebleven om 
nog eenigen tijd in bet Wilhelmina Gasthuis te 
studeeren voor het behalen van haar diploma 
waardoor zij hoopte met nog grooter nuttigheid 
m N. I. te kunnen arbeiden. Gedurende haar 
verlof maakte zij met enkele andere verpleeg
sters een fietstochtje in de omstreken van Am
s~~rd~m. Op den grooten vcrkeersweg hoorde 
ZIJ s1gnalen acbter zicb en denkend, dat een 
a.uto. acbter baar aankwam, week zij uit in de 
ncht1ng van de spoorbaan der Gooische Stoom
tram. Dit werd haar noodlottig, want de signall'!n 
waren juist door de stoomtram gegeven en wer
den hoogstwaarschijnlijk door haar verkeerd 
verstaan . De tram greep haar en haar arm 
werd verbijzeld, terwijl zij bovendien een boofd
wonde ~ekwam. Zij werd naar bet Burger
ziekenbu1s vervoerd, waar amputatie van de 
verbrijzelde arm onmi?dellijk noodig bleek. Als 
een dr.oev1ge omstandtgheid zij mede gemeld, dat 
onze !teve makkcr op den Goeden Vrijdag haar 
81 jaar oude moeder door den dood rnoest 
missen.. Het zijn dus we] diepe watereo, waar
door z1j moet gaan, maar zij wordt getroost en 
gesterkt ::loor de wetenscbap dat God haar in 
deze bange. uren niet verlaat. Wij hebben haar 
de sympath1e van al onze makkers in Indie doen 
toek.omen .. en weten .. dat zij goede bebandeling 
en hefdenike verpleg10g geniet. Moge God haar 
kostbare leven sparen en haar opnieuw opricbten. 

De Java Divisie- Officier. 

~et . leedwezen moeteo wij vermeldcn, dat 
Brigadier Palstra ongesteld is, en eenigen tijd 
Rust moet houden. Het zal voor hem een groote 
bepr.?eving wezen dezen tijd van bet front 
t.e ZtJn. God zegene onzen waarden D.O. en zii·n 
heve vrouw. 

Adjudante Carpenter is in Bandoeng voor 
bet herstel van haar gezondbeid. Wij hopen van 
harte'. dat de rust haar goed zal doen. Adjudante 
Olsv1k heeft eveneens verlenging van haar verlof 
gekr.eg~n en zich onder behandeling van een 
spec1ahst moetcn stellen. De Kapiteins Lomboan 
hebben nogal met ziekte in hun gezin te kampen 
gehad : de laatste berichten zijn gelukkig iets 
bet~~ Mo~e God Zijn zegenende hand over onze 
ma ers uitstrekken en hen spoedig weer doen 
hE>rstellen. 
.. Voor de studeerende kinderen is de vacantie 

ttid aangebroken ; voor velen van onze Leger-

( vervolg lzol. 4). 

S T R IJ D K R E E T 

DE STICHTINGS~ACTE VAN HET LEGER DES HElLS. 

QP Donderdag, 30 April 1931, heeft het daartoe aangewezen Comite van 

het Engelsche Lagerhuis zijn beslissing bekend gemaakt betreffende het 

wetsontwerp, dat door den Generaal, namens het Leger des Heils, aan 

de beoordeeling van het Parlement was onderworpen. 

Het Comite voornoemd gaf zijn toestemming tot het maken van de 

voorgestelde bepalingen betreffende de verkiezing van den Generaal van 

het Leger des Heils, welke verkiezing volgens bet voorstel voortaan zal 

geschieden door den Hoogen Raad van het Leger des Heils. 

Eveneens gaf het Comite toestemming tot het maken van de bepaling 

volgens welke de eigendommen van het Leger des Heils, gelegen in en 

zich bevindende in Groot-Brittannie en Noord~Ierland zullen worden ont~ 

trokken aan het persoonlijk beheer van den Generaal en gebracht zullen 

worden onder het beheer van een Raad van Beheer. 

Deze beide bepalingen zijn niet alleen voor het Leger des Heils van 

groot gewicht, maar eveneens van publiek belang. 

Naar het oordeel van het genoemde Comite moeten de bepaling van den 

leeftijdsgrens waarop de Generaal zal behooren af te treden, alsmede de 

bepaling betreffende de instelling van een scheidsgerecht overgelaten wor~ 

den aan het Leger des Heils zelf, dat deze materie bij interne schikkingen 

zal hebben te regelen. 

Het wetsontwerp komt alsnu nog in derde lezing in het Lagerhuis, 

waarna het in bet Hoogerhuis aan de orde zal worden gebracht. 

Sedert is telegrafisch bericht ontvangen, dat het wetsontwerp in derde lezing 

is aangenomen met 221 stemmen voor en 31 tegen, dus een meerderheid 
van 190 v66r. 
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MICHA I: 10 

Maall U dan op ~ gaat henen, want dit Land 
zal de ruste niet fl· 

Met deze geructmakende, bijna dreigende 
boodschap komt M~a den volke Israels, inge
slapen in hun zondel wakker roepen. 

OPMAKEN, KLA\R MAKEN, want bier 
op aarde is GEEN RIST. 

't Was in verband net mijn eigen werkkring, 
die de laatste paar j~r nog al afwisselend is 
geweest, dat mij dezt woorden in gedachten 
kwamen. 

In betrekkelijk korte. tijd doorreisde ik ge
heel Sumatra en Java, ,ras hier .korteren, daar 
langeren tijd, maar na e':e prettige, aangename 
thuiskomst, klonk telken.' weer het verontrus
tende : MAAK U DAN Ol~~N GAAT HENEN. 

Worden we aan den il1oud van. de7e wo~~
den niet alien herinnerd,:_vo?raI h1er m lnd1e. 
Niet alleen ons Leger des )ietls-menschen, maar 
ook Ambtenaren, Militaire;t Handelsagenten en 
vele andere categorieen vai menscben. Wat een 
gereis en getrek been en wc~r. Wat een booten 
vol menschen komen t an elke week van 
en naar Europa, wat e:en~voll~ treinen elken 
dag op Java, wat een ,01to s en karren, 
wat een voetgangers trekk ~1. er voor dag en 
dauw op uit met hun pikola~•OP de schouders. 

If( 

OPMAKEN EN HEENGAAai. GEEN RUST. 
'0 

Dit, voorzoover het de n:~n'.1schen betreft ; 
doch ook in alle andere op; ,:hte.n leert ons 
de ervaring. dat er niets blijveri.~S is op aarde, 
dat alles gaat en komt, dater cn~EN RUST IS. 

Geen huis wordt gebouwd,>k of we weten 
zeker dat het eens zal worden arr~broken:. geen 
bloem geplant of gezaaid, of ee oS zal h11 ver-
gaan. GEEN RUST. rz .. 

Zoo is het ook in ons geest. vi.tJk l~ven, en 
het is juist in verband hiermede, ll it Mi~ha ons 
na zooveel eeu wen nog steeds u-f1n dnngende 

r--~·~=-----=---,~~~d 11 1ar 
de 

boodschap brengt. Dit land, deze wereld, zal de 
ruste niet zijn. 

Dat we er dan bij alles rekening mede zullen 
houden, dat we ons niet al te zeer thuis zullen 
maken bier op aarde, dat onze handelingen, 
onze gedachten niet uitsluitend gericht zullen 
zijn op het heden, dat we onze pennen niet 
al te vast in den grond zullen steken, want 
eenmaal zullen we onze tabernakelen weer af 
moeten breken, voortgaan in deze woestijn des 
!evens om eenmaal dat land te bereiken waar 
den volke Gods een ruste bereid is. En gelijk 
Mozes de kinderen Israels in den nacht ver
zamelde in Egypte, veertig lange jaren bun 
voorging in de woestijn, totdat zij het beloofde 
land binnen mochten gaan, zoo zou ik U toe 
willen roepen : Ga met mij naar het betere land, 
bet Land der ruste, het Hemelland, waar onze 
Groote Mozes, JEZUS CHRISTUS ons voor 
is gegaan, opdat gij niet eenmaal, wanneer het 
te laat is, zoudt willen gaan en niet kunnen. 

1n· mijn jongensjaren bezocht ik een plaatsje, 
Hoogeveen, in Drente, waar elke Zondagmor
gen om ongeveer negen uur een trommelslager 
de plaats rondging, onophoudelijk zijn trom 
roerend om de menschen op te roepen ter Kerke. 
Een torenklok was er niet. Het maakte op mijn 
jongensziel een eigenaardigen indruk, toen overal 
de deuren opengingen en tientallen menschen 
zich voegden bij den trommelslager, en hem 
volgden binnen bet Kerkgebouw. Men vertelde 
mij, dat dit reeds jarenlang een vaste, oude 
gewoonte was. 

0, Lezer en Lezeres, had ik een trom, die 
hoorbaar was over heel de wereld. had ik een 
bazuin die te verstaan was over gansch het 
rond der aarde, ik zou U toe willen roepen 
met al de kracht, met al de liefde, met al den 
geestdrift, die in mij is : menschen : MAAK U 
TOCH OP. BEREID U, WANT DIT LAND 
ZAL DE RUSTE NlET ZIJN. . 

S. Beunders, 
Adjudant. 

GcatvS HARTE-WENSCH. 
-- 1 

I 
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d1 
0 moesi·e moesi'e k"k I h t • bfat weent, " • , IJ e gra~ h .. 

En aan elk sprietje blijft een traan~nd a.n~en d. 
(De dauw, die zegen Gods, lag zwaaVij ,>p t an )' 
En 't jongske was die .. tranen" op ga I~ van gen. 

Toen brak de zonne door en weer riep 't kind: 
,,0 moesje, zie ! de traantjes worden mandjes 
Vol pare Jen en lichtjes, o, zoo mooi". 
En 't kleintje danst en klapt er in zijn handjes. 

De moeder reelde 't lokkig hoofd en dacht: 
Gods liefde ·ert z~o gaa~ne leed en weenen 
In zegen ; nnde als d eeuw ge morgen daagt, 
De tranen ~~r. e in hemelsche edelsteenen. 

le id 
ers Uit ,,'t Hart naar boven". 
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jongelui is bet .:beerHjk dat Vader en Moeder 
nu juist ook hun jaarlijksch verlof kunnen 
hebben. Mogen alien een echt verkwikkenden 
tijd hebben. 

Ook Mevrouw Rawie en ik met onze kinde
ren hebben gelegenheid zulks te doen. Na den 
inspannenden arbeid van een vol jaar is het 
heerlijk met verlof te kunnen gaan. 

W elkom in lnsulinde. 

Wij heeten Adjudante Whur van ganscher 
harte welkom bij haar terugkeer op Neder
landsch-Iodischen bodem. Zij heeft reeds een 
eervollen staat van dienst achter zich en wij 
bidden van harte dat bet komende tijdperk na 
deze verkwikkende rust in bet vaderland en te· 
midden van de familie doorgebracbt, bet allerbeste 
zal zijn van haar !even. Haar aanstelling hopen 
wij in ons volgend nummer bekend te maken. 

Tevens roepen wij Kapiteine Erzeboet Pantea, 
een Czecho·Slovaaksch Officier. die haar roeping 
gevoelde om voor den Heer in het Leger in deze 
gewesten te arbeiden, een welgemeend welkom 
toe. Zij is in Belawan afgestapt, om onder de 
goede leiding van Kommandeure Hallman in 
ons Kinderhuis te Medan te arbeiden. God zegene 
haar, stelle haar komst tot grooten zegen en 
geve haar vreugde in het dienen. 

Br. de Tyssonsk, onze trouwe vriend van de 
Bandoengsche jeugd, kwam stralend van genoegen 
ons kantoor binnen, b ij voor alles, wat hij in 
Holland en onze Legerkringen daar had genoten, 
<loch ook weer blij, dat hij veilig en we! in ons 
midden is teruggekeerd. Vrouw en kinderen 
maken het ook goed, Zij vinden hun nieuwen 
werkkring in Soerabaja, waar onze makker als 
een goed Hei!ssoldaat zich onmiddellijk in den 
strijd in bet Korps zal begeven. Een verlies 
voor Bandoeng I, maar een aanwinst voor 
Soerabaja I. 

Met verlof naar Europa. 

Wij hebben passage geregeld voor Adjudante 
Beck en Ensigne Berge om in Augustus naar hun 
schoone Noorwegen te vertrekken, ten einde 
daar een welverdiend verlof te genieten. Ook 
zal Kommandeure Birkhoff het gr()()te genoe·gen 
smaken om deze maand naar Holland te reizen, 
waar haar ouders en bloedverwanten met ver
langen haar komst verbeiden. Zij hoopt nog 
intijds thuis te zijn om den gouden bruiloft van 
haar lieve ouders mee te vieren. Vee! geluk en 
veel zegen, lieve makkers, en moge de rust U 
alien goed doen. zoodat ge straks weer verkwikt 
in ons schoone lnsulinde terug zult keeren. 

Belangrijke gebeurtenissen. 

Er zijn in de Leger des Heils-wereld eenige 
beiangrijke veranderingen waarvan wij ten be
hoeve van onze lezers gaarne melding maken. 
Die zijn afgescheiden van de mededeelingen, 
die op deze pagina voorkomen, en die van het 
grootste belang zijn voor ons eigen territorie. 

Kommandant Samuel Hurren, die zes jaren lang 
het bevel over bet Britsche Territorie heeft gevoerd 
en dat met veel succes, heeft vaarwelorders 
van den Generl'lal ontvangen. Zijn nieuwe aan
stelling zal later bekend worden gemaakt. De 
Kommandant zal eerst eenigen tijd welverdiend 
verlof genieten. 

Kommandant Charles Jeffries, die ruim negen 
jaren de Leider was van onze Internationale 
K weekscholen te Lon den, is door onzen Gene
raaI aangewezen om het bevel over het Britsche 
Territorie te aanvaarden. Kommandant Jeffries 
heeft als bet ware zijn stempel gezet en zijn 
naam gegraveerd op de !evens van vele hon
derden van onze jongere officieren, die onder 
zijn voortreffelijke leiding hun opleiding hebben 
genoten en van hieruit zenden ook wij hem 
onze beste wenschen voor een gezegend tijd
perk in zijn groote en verantwoordelijke nieuwe 
aanstelling. 

Van atheist tot Heilskadet. 

Een merkwaardig getuigenis verscheen onlangs 
in ons Zusterblad, ,,de Strijdkreet" in Nederland, 
van een Kadet die thans in opleiding is. 

Godsdienstig opgevoed, had ik, vreemd genoeg, 
met God ,,afgerekend". Reeds als kleine jongen 
had ik een diep besef van het Godsbestaan en 
een afschuw van alles, wat zondig en verkeerd 
was. Maar daarna kwam er een andere tijd in 
m'n !even. God was we! altijd God voor mij 
geweest, maar toch niet mijn God. En ik dwaalde 
hoe !anger hoe verder. 'k Zocht met alle macbt 
bevrediging voor mijn hongerige ziel in athei:s
tische kringen. maar dit was als ,,steenen voor 
brood". 

Mijn onvrede zocht een uitweg ; ik ging 
propageeren: ,,God is het kwaad". Hoe vreeselijk ! 
Eenige keeren heb ik dit zelfs op muren en 
schuttingen gekalkt. In mijn gedachten zie ik 
nog dikwijls die' groote, witte letters staan, en 
is bet me volkomen onbegrijpelijk, dat God zulk 
een geduld met me gehad heeft. 

,,Ik heh kloppend reeds zoo lang gewacht," 
zegt een onzer liederen. Ik kwam in aanraking 
met het Evangelie; hoe meer ik hoorde, hoe 
meer ik overtuigd werd van mijn zonden, en 
dat God recht op mijn leven had, 

Toen ik verstond, dat de Helland voor mij 
<lien bangen, eenzamen weg naar Golgotha ge
gaan was, dat Hij voor mij Zich aan het kruis
hout had laten nagelen, dat bet voor mij was, 
dat Hij had moeten zeggen : .,Mijn God ; Mijn 
God, waarom hebt Gij Mij verlaten ?'' ben ik 
neergeknield, gebroken, bijna levensmoe. Maar 
toen kon de Heer Zijn werk doen. En, Hal
leluja ! Hij deed Zijn werk. Ik mocht Zijn rei
nigende kracht ervaren. Niet alleen zijn mij 
mijn zonden vergeven, is mijn verleden uitge· 
wischt; Hij heeft mij ook bewaard tot dezeo 
dag. Hij is mijn al in al geworden. 
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SOER ABAJA III. 

In een onzer vorige nummers werd melding 
9emaakt van een goedgeslaagde J. L. demon
stratie in dit Korps. 

Hier ziet men het aardige groepje, dat geregeld 
de Kindersamenkomsten bijwoont. 

e g w ij z er s 
voor Jezus. 

,.Weldra komt Hij, 
Dan zullen scha

du wen vlieden .... " 
Zoo luiden enkele 

regels van een onzer schoone Legerliederen. 
Ja, Hij komt ! Reeds bij velen is Hij bekend ! 

Maar nog zijn er duizenden, ja, millioenen op 
Java alleen, die Hem nog niet kennen . In de 
grootere en kleinere steden, op eenzame onder
nemingen, tusscben de kerkermuren, op de drukke 
straten, in de volle treinen , in rijke woningen 
en in het nederigste bamboehuisje. Laat ons, die 
Hem kennen, van Hem vertellen aan anderen, 
wegwijzers zijn voor Jezus. Ze vragen naar Hem! 
Ze verlangen te weten, wie Hij is, hoe ze Hem 
kunnen vinden. 

W egwijzers ? W aarvoor ? . . . . Lees de vra
gende oogen, het bedroefde gelaat, de strakke 
trekken van den door 's !evens strijd schijn
baar verharde, den afgewekene van 's Heeren 
rechte paden. 

W egwijzers ? W aarom ? . . . . Een verlangen is 
ontwaakt bij velen om Christus te leeren kennen. 

* • • 
NIET zoo vaak gebeurt het, dat ze naar ons 

toekomen, maar gisteren kwam een Soen
danees, lijstenmaker van beroep, op het Hoofd
kwartier informeeren of hij onderricht kon kriJ
gen omtrent het dienen van God. 

,.Saia orang bodok", zei hij , ,.tetapi saja maoe 
adjar menoeroet printah Allah." (Ik ben een 
onwetend mensch, maar ik wil Gods wetten 
leeren volgen.) 

Wij verwezen hem naar den Officier in Bevel 
van het Inheemsche Korps, die - daar zijn we 
zeker van - niets onbeproefd zal laten om onzen 
zoekenden broeder den weg te wijzen tot 
Christus. 

* .... 
IT den schitterenden Kerst

nachthemel blinken de ster
ren nog in vollen luister 
boven de slapende stad. 
Geruischloos begeven reeds 
enkele inlanders zich door 
de stille straten naar den 
pasar. Onderweg komt een 

vrouw voorbij met haar mandje in den slendang. 
Vriendelijk groet ze en vraagt ,,waar gaat U 
been?" ,,Naar den koempoelan, want vandaag 
is voor ons een groote dag ; wij denken aan 
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sloten, en ied~re ervaring b rengt he t eiaddoel. 
het hemelsch Y a derhuis, o ad erbij. 

H1erna sprak Lt. Kolonel Raw ie, zijn woorden 

KOMMANDANT en MEVROUW W . PALSTRA 
baseerendc op den titel v an een brochure, die 
tegenwoordig wordt uitgegeven voor pas a a n
gekomenen in het land, getiteld ,, W elkom Vreem
d eling"'. Kapitein H aasen had woorden van 
welkom gesprokeo , d e Kom mandant had aan
getoond, dat den zondaar een welkom wordt 
aangeboden door den I-leer en n u schetste de 
Kolonel in duidelijke taal oiet alleen den zondaar 
die komen mag, maar den Vreemdeling, Die recht 
heeft op het hart en Dien men zoo v aak buiten 
laat staan kloppen en w achten. 

v oeren de Semarangsche Heilstroepen aan. 

Lt. Kolonel Rawie staat hen terzijde - Soldaten onvermoeid. 

Afscheid van Lt. Kolonel Dr. en Mevrouw WILLE. 

Z ONDAG was een groote dag voor het Kosp. 
Een flink aantal makkers Soldaten en Offi

cieren wa~ opgekomen, en zoowel 's morgens als 
's avonds was de Heer kennelijk in ons midden. 

In de ochtendsamenkomst begonnen wij met 
b e t mooie lied ,,Bezoek met mij den Kruisberg" 
en men voelde dat de danktoon al hooger en 
hooger steeg, dank aan God voor de oPgemeten 
schatten , die ons dee! zijn in Hem. Stafkapitein 
Brandt ging ons voor in bet gebed en daarna 
sprak de Kommandant naar aanleidiog van het 
verhaal van de Kananeesche vrouw die den 
Heer Jezus om hulp kwam vragen, maar die 
schijnbaar eerst heelemaal geen antwoord ont
ving . Haar groote geloof, haar v olhardend ge
loof, dat op deze wijze ten aanschouwen werd 
gebracht, is niet alleen toen deze gebeurtenis 
plaats vond, maar van geslacht tot geslacht 
en overal een voorwerp van bewondering. 
Hierna gaf Majoor Beckley een getuigenis, 
waarin zij sprak van de belofte Gods, dat zoo 
wij Hem aaoroepen , Hij ons zal hoorcn, als 
Iemand , Die al onze nooden kent en Die in 
alles rijkelijk kan voorzien . 

Met zeer veel aandacht werd geluisterd naar 
het woord van Mevrouw Kommandant:Palstra 
die naar aanleiding van den eersten regel van 
het bovenaangehaald lied vertelde van de werke
lijkheid van het gaan naar den Kruisberg voor 
een volgeling van Christus. Zij herinnerde ons 
aan haar vorig bezoek aan Semarang toen bet 
droevig bericht haar bereikte van het overlijden 
van haar schoondochter en kort daarna van 
het tragische verlies van hun oudsten zoon. 
Oit vertelde zij niet om de wond als 't ware 
weer te openen, maar om tot Gods eer te ge
tuigeo tot bemoediging van anderen, en om aan 
te toonen, hoe zij de wegen en de liefde Gods 
van een heel ander standpunt had leeren zien 
dan tevoren. 

Zoo menigmaal dacht z ij aan de woorden 
,,Zalig zijn de reinen van harte, want zij zullen 
God zien". God is bezig ons hart meer en meer 
te reinigen opdat wij Hem zullen zien, niet 
alleen in het hiernamaals, wanneer wij voor 
Hem zullen staan, maar terwijl wij hier nog 
op aarde leven, zullen wij Hem leeren zien en 
Zijn handelingen met en in oos. Deze rijk
gezegende samenkomst werd gesloten met bet 
ziogen van het lied ,,Ik buig mij voor de macht 
der Liefde". 

's Middags hadden wij gelegenheid om op 
de aloon-aloon het Evangelie te brengen aan 
honderden lnlanders. die met aandacht luisterden 
naar de getuigenissen van enkele makkers en 
het woord van Lt. Kolonel Rawie. 

's Avonds kwamen de makkers weer, onver
moeid en vol verwachting voor een goeden 
tijd. Na het opgewekte openingslied en gebed 
door Stafkapiteine Neddermeyer, las de Korn· 
mandaot enkele verzen voor uit Lukas 15, 
waardoor wij herinnerd werden aan de groote 
liefde van Christus, den Zondaarsvriend, Die 
de zondaars ontving en met ze at, en het ver~ 
lorene zoekt, totdat Hij het vindt. Wij mochten 
luisteren naar het woord van Mevrouw 
Lt. Kolonel Wille, die uitdrukkiog gaf aan haar 
gevoelens, den Heer volkomen te kunnen ver
trouwen ook voor de toekomst. 

Treffend sprak Lt. Kolonel Dr. Wille over 
zijn ervaring in het verleden, zoowel als nu, 
van te zijn als een gast hier op aarde. 

Hij had in 't bijzonder deze laatste weken 
daaraan gedacht, herinn:rd zijnde aan zijo huis 
in Denemarken, dat hij had laten bouwen voor 
hij in het Leger des Heils kwam, en waarop 
gestaan had . .lk hen een gast op aarde" . Zoo 
begint hij nu weer een nieuwe ervaring; weer is 
een hoofdstuk in zijn levensbeschrijving afge-

En krachtv ol getuigde de Kolonel in de 
woorden v an een oud koor, welk een veran
deriog plaats vond in zijn ei9en hart en !even, 
toen hij deed w a t God van Hem vroeg 

Ook luisterden wij naar een lied, gevoelvol 
gezongen door de Zangbrigade van het Korps, 
alsook naar dat wonderlied van huldiging aan 
den Heer .. Kroont . Hem, Kroont Hem, Jezus. 
den dierb"ren Veriosser. " De echte Heilssolda
tengeest was : r en na een langen warmen dag 
kon er aan t slot nog met zooveel geestdrift 
gezongen worden , dat het een lust was. Zoo 
eindigden wij, met een Ioftoon in ons hart voor 
al de goedheid onzes Gods. 
M~andag . had~en wij een zcer gezegende 

°.ff1c1ersmeetmg. s Middags werd in het Oog
h1dershospitaal een samcnkomst gehouden met 
de patienten en het personee!. Ook deze samen
komst w erd gepresideerd door de Komman
dants, bijgestaan door Lt. Koloncl Rawie. 
Indrukwekkend waren de hartelijke afscheids
woorden van Adjudante Saridjem en Ensign 
Sariman, die de gevoclens van hun v olk v er
tolkten en bevestigden hetgcen reeds door d en 
Kommaadant was gezegd ten opzichte van den 
Dokter, ,,Hij heeft ons volk lief." Oat was het 
geheim van zijn werk, liefde tot de armen, 
de verlorenen, de hulpbehoevende en lijdende 
menschen. A. B. 

=========~~========= 
zijn aandacht heoben getrokken. Hij wil wat 
".ragen, ziet, dat dia kaart in een Bijbel ligt. 
( t Was een Zwaa.rl:i- ~n SchiJdbrigadekaart, van 
den Bijbel- en Gebedsbond van het Leger des 
Heils). Toch aarzelt hij nog ~n draait onrustig 
op zijn plaats. 

Dan. komt het hooge woord er uit : _......_"" ...... --V"'---........ ""---...,...-- ~~........... .........-........ ....... ....,_,._,_,,.. ....... ... ~ "'-"""' l W ij s t r ij d e n v o o r t, t o t d a t h e e-1 . I 
,, Wilt U mij wat van Jezus vertellen ?" 
.. Hebt U nog nooit van Hem geboord ?'' 

I I n d i e d e n H e i 1 a n d t o e i1e h o o r t ! f 
......................... .__ .................................................... .__ ...... ,...,,._, .............................................. .....,...~~ 

.. Neen ; ik ben leerling van een Neutrale 
M. U . L. 0. school in Bandoeng en van huis 
uit Mohammedaansch. lk heb alleen we! eens 
Zijn naam hooren noemen, maar wil graag wat 
van Zijn !even weten." 

Christus, Die geboren werd en onze Heiland is 
geworden." 

In dezelfde richting onzen weg vervolgend, 
wordt het gesprek voortgezet. Neen, ze heeft 
nog nooit van Hem gehoord, en vraagt belang
stellend, wie Hij is . . . . . 

* •• 
V OOR een boekhandel houdt de dogcar stil. 

Een der zusters gaat den winkel binnen. Na 
enkele minuten is ze gereed en zitten beide 
Heilsofficieren weer in den wagen. 

,.Teroes !" klinkt het, en met een rukje aan 
de teugels, een tikje van den zweep, moedigt 
de koetsier het paardje tot een draf aan. Nog 
even wendt hij echter 't hoofd om en wijst met 
het handvat van den zweep naar een schilderij , 
dat daar in de etalage zijn aandacht heeft ge
trokken. 

Een blik is voldoende voor de zusters om te 
begrijpen, dat het een voorstelling is van de 
kruisiging van Jezus. 

,,Wanneer is dat gebeurd ?" vraagt hiJ , vol 
medelijden. 

,,Hebben ze dien man gedood ? W aarom ? 
En waarom op die maniew ?" 

.. Kent de koetsier dan de geschiedenis van 
Jezus niet ?" luidt de wedervraag . 

.,Nog niet, djoeragan,· 

.,Weet koetsier niet,dat Hlj onze Heiland is, 
en dat Hij om onze ondcn al die smart leed 
en is gestorven ?" 

,,Nog nooit heb ik daail,.;:n gchoord. h dat 
werkelijk gebeurd ?" 

En terwijl het aloude v r '. ;:::.! v ::in Jezus en 
Zijn liefde nogeens in eenv u<l h . ' '1ald wordt, 
luistert de Soendaneesche vi lend . r ntroering. 

.. O", zegt hij, ,,ik schrikr;ervan, · , ik denk, 
hoe ze Hem die spijkers i ) )or Zijn :.anden en 
voeten sloegen". :/ 

Ja, bij is het ermee 1, .ns : als de Heer ons 
z66 liefheeft, dat Hij dai4 toe bereid is geweest, 
behooren wij Hem ook l t wederliefde te dienen 
en te volgen . 

/) 

..:!,• 

Voort snelt de trein, bergen en rivieren en 
hoogvlakten achter zich latend, het einddoel 
tegemoet . 
. In de co~pe luisteren de Minaogkabausche 
· ;s..s~t:b "'u -i.1ru. "1l~ ·H.,.-i zculh.~·u .adcu l.tl. \:Je~CJhe
denis van den Helland der wereld, Die kwam 
om ons alien den weg te banen naar Gods vader~ 
hart en huis. 

Een oogenblikje wordt gepauzeerd bij een 
station, maar als hij vreest dat nu ook het 
verhaa! zal ophouden, pleit hij : 

.. Toe, vertelt U nog wat van Jezus, wat Hij 
heeft gedaan." 

Vooral boeit hem, wat de Heiland deed voor 
de armen en zieken en melaatschen. 

Als de trein stopt aan het eindpunt, is hij 
een en al dank, en op den heilwensch van de 
Heilssoldaat klinkt spontaan zijn jongensstem : 

.. En God zegen' U ook !" 
E ~ ·ein naar de hoofdstad ... 

,Joedt zich voort langs .. • 
ergpassen en over brug- Kent gij Jezus? Zoo ja, wilt ge dan ook ecn 
en, over diepe ravijnen wegwijzer zijn, en door Uw )even en woor-

l !n snelstroomende rivie- den Hem bekend maken aan anderen ? 
s ren. ---~---

:> Hij kijkt niet naar al dat Droefheid en tranen van hen, die daar lijden . 
if natuurschoon daarbuiten. Roepen ons luidc bij dag en bij nacht ; 

Zijn oog is gevallen op Laat ons hun 't harte met hope verblijden, 
een kaart. Er staar /vialeische woorden op, die Komt, hun de liefde van Christus gebracht t 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-~~~~=-~==-~-=-=-~-=-=-="'-:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-~~~~,........ 

ER was eens een Radja, een vorst in In die, 
die een pracbtigen olifant bezat, een krach

tig en fier beest, waarop de Radja dan ook heel 
trotsch was. Als de vorst bezoek kreeg, moes
ten zijn gasten altijd dien olifant bewonderen 
en werd op zijn breeden rug dikwijls een tochtje 
gemaakt door de uitgestrekte tuinen van den 
Radja . Ook de dorpelingen, maar vooral de 
kinderen, bewonderden den grooten olifant, en 
als er geroepen werd : ,.de olifant van den 
Radja !" dan kwamen alle kinderen uit de huizen 
loopen. 

De drijver was niet alleen trotsch op den 
olifant, evenals de Radja, maar hij had zich 
innig aan het dier gehecht, en dit beantwoord
de de goede en trouwe verzorging hem betoond, 
met al de wederliefde, waartoe een olifant in 
staat is. Hoewel de drijver dus in alle op
zichten geschikt was voor zijn betrekking, werd 
hij toch door den vorst plotseHng uit zijn dienst 
ontslagen, alleen omdat de Radja besloten had 
alleen lieden van een hoogeren stand (in Britsch
lndie ,.kaste" genoemd) in zijn dienst te hebben, 
zoodat de drijver, die tot een lagere ,.kaste" 
behoorde, ontslagen werd. 

Spoedig bleek, dat de Radja een groote doin
heid had begaan, want de nieuwe bediende had 
niet de macht over het beest, die de oude drijver 
had gehad. 

En dit gebrek aan bekwaamheid trachtte hij 
te vervangen door een wreede behandeling. 
Telkens stak hij op een ruwe wijze den langen 
ijzeren haak in den nek van den olifant. Geen 
wonder dan ook, dat in het hart van bet kolos
sale dier een gevoel van haat tegen z1jn nieuwen 
drijver en tevens een smartelijk gevoel van 
heimwee naar den ouden drijver ontstond. 

Eens was de Radja op jacht geweest ; bij een 
:zeker dorp gekomen, verliet hij zijn zitplaats 
op den olifant en gaf den drijver bevel het beest 

IE en ~Dlif an tengescht,~denis ~ 
' tDOR DE KINDER.EN. 

naar den stal terug te brengen. Toen liepen de 
kinderen weer uit, roepende : ,,de olifant van 
den Radja !" 

.. Daarheen," zei de drijver, terwijl hij den 
olifant zijn ijzeren haak in 't lichaam sloeg 
om eens aan alle omstanders te toonen, hoe 
knap hij was in het voortdrijven van zulk een 
groot beest. Maar een geheel andere vertooning 
had plaats, een droevige gebeurtenis, die nog 
jaren daarna niet zonder huivering verteld zal 
worden. De olifant, woedend geworden door 
die onverdiende pijniging, verloor zijn lijd
zaamheid, greep den wreeden drijver met zijn 
slurf beet, hief hem hoog in de lucht, en wierp 
hem met kracht tegen den grond, zoodat hij 
morsdood bleef liggen. Het was ontzettend ; het 
geheele dorp was er stil van ; sommigen vluchten 
en verborgen :zich, anderen wierpen zich in hun 
angst op den grond, want de olifant was nu 
do) van woede, rende een huis binnen, trapte 
alles kort en klein, wat hem onder den voet 
kwam, en richtte aan alle kanten dood en ver
nieling aan. Eindelijk liep hij brullend van 

~L 

·-0 

woede, het vel<1 
'• trotsch als een overwinnaar, 

die alles vernii heeft. 
De eerste g/\'..:hte van de dorpsoverheid was 

de politie te h ' te roepen, en weldra verscheen 
er een afdecli1_~· gewapende agenten. De olifant 
liep nog steec"

1
' ln het veld, waar hij de takken 

van de boorr;J.' afrukte, om de bladeren ervan 
op te eten . 

De agenteg. 1ormden om het veld een kring, 
legden aan -0 vuurden tegelijkertijd hun pistolen 
af. Maar tc ' de olifant, opnieuw in woede 
ontstoken, ~/; hen afstormde, waren de agenten 
wel verplicq, om, wilden zij er het leven afbren
gen, haas~ij de vlucht te nemen. 

Natuurl1 werd het gebeurde den Radja ge
boodschar- .!n deze nam het wijze besluit om 
den oude drijver, den man, dien hij zijn ont
slag had even om zijn mindere kaste, te la ten 
roepen, J[ ;vel zoo spoedig als maar eenigszins 
mogelijk is. Tegen den avond kwam deze 
man eir jk aan . 

.. Wa' c .Jben ze toch met mijn olifant gedaan T' 
riep d1'.ie >ude drijver, zoodra hij aankwam. 

II 
...,.. ____________________________ r<-------------. 

11 I r~ Juist ontvangen I 'Iii 't Hart 
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,,Waar is hij ?" en nadat men hem den weg 
naar het veld gewezen had, rcnde hij zoo hard 
al~ hij koo, daarheen. Maar de dorpelingen 
w1lden hem te1;:ienhouden ... Ga er niet heen, de 
olifant is .. dol. hij zal U beslist dooden, ga er 
niet heen . Maar zonder op deze woorden te 
Ietten, liep de drijver naar bet aangcwezen veld 
en zoodra hij den olifant zag, begon hij hem 
met liefdevolle woorden toe te roepen. De me
nigte was ver achter hem tezamen \jeschoold ;· 
:zij hielden ~un ?dem in, ja sommigen verborgen 
hun aangez1cht in de banden, want zij dachten 
niet anders of de oude drijver zou niet meer 
terugkeeren. 

Later vertelden de lnlanders hoe de olifant 
:zijn snuit ha~. opgeheven, luid had geschreeuwd 
en hard op z11n ouden drijver was toegcloopen, 
toen deze nog wel honderd ellen van hem ver
wijderd was en op den olifant toesnelde. Ang~ 
stig hadden de toeschouwers elkander afgevraagd 
of het een ontmoeting ten doode zou zijn. Maar 
neen, twee vrienden ontmoetten elkander ! De 
oude drijver sloeg liefdevol zijn armen om de 
slurf van den olifant, en deze liefkoosde hem 
als een kind. Het was alsof beidcn tranen stort
ten van vreugde I 

De mcnigte stond er bewogen bij en vroeg 
zich af hoe het mogclijk was, dat zulk een 
verschrikkelijk woest beest in :zulk een korten 
tijd zoo veranderd kon zijn I Kon hct werke
Jijkheid :zijn, dat zulk een wraakzuchtige en 
woedende natuur in een oogenblik verteederd 
en tot :zachtheid gesternd was geworden ? 

De drijvcr klom op den rug van den olifant 
en beiden vertrokken, terwijl de omstandcrs nog 
steeds verbaasd stonden te kijken . Alles was 
nu weer tot rust gekomen, strijd en haat waren 
verdwenen en dit wonder was tot stand ge
bracht door de grootste macht. welke de wcrcld 
ooit heeft gekend, de macht dcr licfde. 
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