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JEIEN" ~1flR:l[JJIDIE1'JID 4GIEIL4D4Dlf ., 
EEN beroemd geleerde, pr:ofessor van een 

Universiteit heeft kort geleden ver
klaard, dat, wat onze tegenwoordige wereld het 
meest noodig hee.ft, is iets wat evena een 
oorlog een h@roep doet op de II\enschen in bet 
algemeen, maar in plaatS vqp. de zielen te ver
derven. ze tracht e redden. Indien de profes

I. "Daet aan de geheele wapenr:~i~~ a:~s: opd:: ij k:t ....... l 
staan tef!en de listige omleidingen des duivels". 

Aan de Filippensen schreef hij : ,,De vrede 
Gods, die alle verstand te hoven gaat, zal 
uwe harten en zinnen hewaren in Christus 
Jezus." (Fil. 4 : 7). Van wie had Paulus 
het geleerd, om het le:ven van een Christen 
als een krijgstocht te heschouwen ? Van 
J ezus Christus. De V redevorst sprak dikwijls 

t Ef eze 6 : 11. I 
sor zijn Nieuwe TestameI\t:iZ:OU opslaan, zou hij de juiste oplossing daarvoor vinden. 

Het leven van een Christen is een strijd. Chi:istus te volgen beteekent: zich 
in h~t strijdperic te hevinden. • 

Het is opmerkelijk, oat het Nieuwe Testament gaaine het beeld van den 
strijd gebruikt. Hebt ge hemerkt. dat de menschen, wier voeten geschoeid 
w~ren met de bereidheid van 
h~t Evangelie des Vredes. hun 
tr~ffendste beelden kozen uit het 
strijdperk i Het was niet omdat 
:Raulus een tijd lang aan een 
soldaat geketend was, dat hij 
gaarne de. taal der soldaten ge,.. 
hruikte, maar omdat deze spreek~ 
wijze zich zoo uitstekend leende 
om groote geestelijke waarheden 
te verkondigen en zoo juist de 
verschillende trappen in pet over
winpjt1gsleven beschree.f. 

De kar kt~ristieke eigenschap-
~-..;~ia.i.~ti ~ · m~ g-

ste eigenschappen van een Chris
ten. Ziet, hoe Paulus de gemeente 
van Rome toeroept : ,.Laat ons 
aandoen de wapenen des lichts" 
(Rom. 13 : 12). En wat hij tot 
de Romeinen zegt. heeft betrek
king op ons allen. In zijn eersten 
brief aan de Thessalonicensen 
schrijft hij : .. Laat ons nuchteren 
zijn, aangedaan hebbende het 
horstwapen des geloofs en der 
liefde, en tot eenen helm de hoop 
der zaligheid" (1 Thess. 5 : 8). 
Dit beeld was zoo verduidelij
kend, dat hij het telkens gebruikte 
en van alle zijden belichtte. Wij 
vinden het geheel uitgewerkt in 
het bekende hoofdstuk van den 
brief aan de Efeziers, waar we 
lezen: ,,Daarom neemt aan de 
geheele wapenrusting Gods". 

Toen Paulus tot Timotheus 
sprak, deed hij dit op de wijze 
van een krijgsman : .. Strijd den 
goeden strijd des geloofs" 
(1 Tim. 6 : 12) ... Lijd verdruk
kingen als een goed krijgsknecht 
van Jezus Christus" (2 Tim. 2 : 3). 
.. Niemand, die in den krijg client. 
wordt ingewikkeld in de han
delingen des leeftochts, op,.. 
dat hij dien moge behagen, die 
hem tot den krijg aangenomen 
heeft". (2 Tim 2 : 4). En toen 
de held Paulus aan het einde 
van zijn leven was gekomen. en 
de Romeinsche scherprechter 
gereed stond om zijn vreeselijk 
werk te volbrengen, riep hij uit, 
ofschoon het · t hoogste was, wat 
een Christen kan zeggen: ,.Ik 
heh den goeden strijd gestreden" 
(2 Tim 4: 7). 

In Efeze en Korinthe, in An
tiochie en in Rome, het middel
punt der wereld, dat weergalmde 
van de voetstappen van gewa
pende lieden, hield Paulus zijn 
hoofd hoog en schaamde zich 
niet, wetende, dat hij een over
winnaar was, in het hezit van 
een wapen, dat krachtig was door God tot nederwerping der ster~ten. 

lang en hevig zou zijn, was Hij zeker van de 
overwinning. 
over strijd en ofschoon deze 

Een mens~h, die Christus begint te volgen, wordt een soldaat ; en de eigen
schappen, die hem het verste zullen brengen op zijn pad. zijn tevens die, welke 
onmisbaar zijn voor een welslagend legeraanvoerder. Tot Zijn apostelen, op 

den grooten dag van hun uitzen
ding, zeide Jezus : .. Meent niet, 
dat Ik gekomen hen, om vrede 
te hrengen, maar het zwaard" 
(Matth. IO : 34). En Hij ver
klaarde deze woo rd en nader, 
door uit te leggen, dat Hij ge
komen was om een scherpe 
scheiding te maken ; om de goede 
menschen te stellen tegenover 
de slechte menschen, zoodat de 
boozen de goeden zouden tegen
werken en des menschen ergsten 
vijand met hem onder een dak 
zou wonen. 

dende het geloof en een goed geweten" 

Jezus verhorg niets, maar ver
telde de apostelen eenvoudig, 
wat ze te verwachten hadden. 
.. Ziet, Ik zende u als schapen 
in het midden der wolven" 
(Matth. 10: 16). Wij hegrijpen 
het woord ,.wolf' nauwelijks. 
Het behoort niet thuis in onzen 
woordenschat. Wat weten wij 
van wolven af? We hebhen 
nooit wolvengehuil gehoord in 
den nacht. Maar in Palestina 
begreep ieder de heteekenis van 
deze woorden. De wolf was het 
vraatzuchtigste dier van Pales
tina. De Heer Jezus wist, wat 
Hij meende, toen Hij het woord 
,,wolven" gehruikte. 

Nader verklaard, heteekenen 
Zijn woorden : de wereld zal u 
vijandig zijn. Men zal u weer
stand hieden, u smaden, en in
dien mogelijk, u dooden. Maar 
vreest niet om in den strijd te 
sterven. 

Jezus maakte Zijn voorstelling 
donker genoeg, om het hloed 
te doen verstijven. Waarom? 
Omdat Hij wist, wat in den 
mensch was. Hij wist, dat er 
diep in het menschelijk hart 
iets leeft, dat moedig gehoor 
geeft aan den oproep om gevaar, 
lijden, en dood onder de oogen 
te zien. Van nature hezit het 
hart heldenmoed. Plaats een een
voudig. onbedorven mensch voor 
de keus van twee wegen - de 
eene, gemakkelijk en genoegelijk, 
de andere, steil, ruw, leidende 
over rotsen en klippen naar een 
kruis. En het gevoel. dat diep 
in zijn hart leeft, zal hem het 
pad doen kiezen, dat naar het 
kruis leidt. 

.. Strijd den goeden strijd des 
geloofs, grijp naar het eeuwige 
leven" (1 Tim. 6: 12). ,.Dit ge
hod heveel ik u . . . . . . . dat gij 
den goeden strijd strijdt ; hou-

(1 Tim. 1 : 18 en 19). 
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KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT 
bezoeken Buitenzorg, Soekaboemi en 
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BUITENZORG. 

O P Woensdagavond den 30sten O~tober_kwam 
een Hink aantal menschen biieen m bet 

Logebouw te Buitenzorg om Kommandant en 
Mevrouw de Groot welkom te heeten als Leiders 
van bet Leger des Heils in Nederlandsch-Indie. 

Reeds tevoren hadden verscheidene vrienden 
zich bereid verklaard onze Leiders toe te spre
ken o. a. de Resident, de Burgemeester, de 
Overste van den Plaatselijken Commandant en 
Zendeling lken. W oorden van waardeering over 
onzen arbeid en woorden van welkom werden 
dien avond uitgesproken. Treffend was bet, 
toen de Regent ook vroeg een woord te mogen 
spreken en zijn bewondering en ,hoogachtlng 
uitsprak voor bet menschlievend werk, door de 
Heilsofficieren verricht. 

Nadat een schoon Maleisch lied zeer gevoel
vol gezongen was door de zangbrigade van het 
Chineesche Korps van Batavia, onder leiding van 
Adjudante Lehmann, sprak Mevr01~w de Groot 
tot de vergadering. Haar eenvoudige woorden 
over het doel en streven van het Leger des 
Heils hebben ongetwijfeld ingang gevonden in 
vele harten. 

Een der aanwezigen vroeg eenige woord~n 
te mogen richten tot Adjudante Lehmann di~ 
met buitenlandsch verlof zal vertrekken. HiJ 
zeide, dat de Adjudante rondging goeddoe_nde, 
en deelde mede, dat de inwoners van Buiten
zorg deze toegewijde, opgewekte vertegenwoor
digster van bet Leger zo~den missen. Spreker 
nam tevens de gelegenheid te baat den Kom
mandants toe te spreken. 

De Dominee. die zelf verhinderd was te komen, 
had den Adjudant van Zijne Excellentie den Gou
verneur-Generaal, den Heer de Stoppelaar, ver
zocht hem te vertegenwoordigen. De Heer de 
Stoppe\aar heette de Kommandants namens den Do· 
minee en den Kerkeraad recht hartelijk welkom. 

Nadat een lied door de Zangbrigade, in 
het Hollandsch gezongen was, nam de Kom
mandant het woord. Voor ruim een half 
uur boeide de Kommandant zijn toehoor• 
ders met verhalen uit zijn rijke levenservaringen. 
Met dankgebed werd deze welgeslaagde samen
komst gesloten. 

Soekaboemi. 
Regen-Regen-Regen! De regen viel ii; stroo

men neer, de menschen klaagden over t weer, 
en toch, niettegenstaande. dit alles, was er een 
tamelijk goede opkomst op Donderdag d~n lsten 
October in de Loge te Soekaboem1, waar 
de Burgemeester namens de ingezetenen van 

MAJOOR WOODWARD VERTELT OVER ZIJN REIZEN 
IN CELEBES MET DE NIEUWE Kdt. - LUITENANTS. 

et was op weg van Koe
lawi naar Winatoe, dat 
wij (de Majoor en i ~-dt. 
Luitenants) een taln1ke 
schare menschen bijeen 
vonden om een heiden
sche ceremonie te ver
richten, ,,Ntaka" ge-

naamd. Ter herinnering aan bun koppensnellers
tochten hadden zij al hun oude speren, schilden en 
zwaarden te voorschijn gehaald; schermutselingen 
en gevechten werden geleverd, varkens werden 
geofferd aan de booze geesten, en jong en oud 
vierde feest. Ik vroeg aan het dorpsboofd, of 
wij een meeting mochten houden. Hij maakte geen 
tegenwerpingen. De trommen werden ~eroerd 
en alle menschen kwamen bijeen om te luisteren. 
Ik vertelde hen over Jezus, den Verlosser. 

Van Winatoe ging het naar Towoeloe. Het 
was een 9 uur lange wandeltocht over heuvels 
en dalen. Het was buitengewoon vermoeiend. 
Luitenant Bandera, zijn vrouw en 3 kinderen 
wachtten ons op, en aangezien er zooveel gasten 
waren, werd een varken geslacht. Daarna naar 
Siwongi Iangs een steil paadje dwars door de 
tropische wildernis en over r_ottan brugg~n. 
Vele menschen kwamen me bekijken en de km
deren stonden den heelen dag om me been. 

Luitenant Brani had bier schoolgegaan. 75 
Menschen kwamen in den heidentempel. bijee~ 
om de meeting bij te wonen. Van Siwongt 
wachtte ons een zware tocht naar Lawe. On
derweg hielden we rust in een heidentempel. lk 
gaf de oude vrouwen ieder een naald ; een 
oude man gaf me een kip om mee te ne
men voor ons avondmaal. en we dronken jonge 
kokosnoten. Tot mijn blijdschap zag ik bii. de 
riv1er Waboma mijn paardje staan, en nu gmg, 
het verder. nu eens rijdende, dan weer loopende. 

Vervolg op pag 4. 

Soekaboemi de Kommandants recht hartelijk be
groette. 

Ook anderen voerden bet woord om den 
Kommandant te verzekeren, dat het werk van 
bet Leger des Heils in Nederlandsch-Indie als 
ook in andere landen zich niet onbetuigd liet, 
maar zicb werkelijk liet kennen als bet Leger 
van de helpende hand. De Heer Jens, Direc
teur van de bekende Opvoedings-gestichten ver
telde van de harmonische samenwerking tusschen 
de gestichten en het Leger des Heils. 

De toespraken, zoowel van Mevrouw de 
Groot als van den Kommandant, werden zeer 
door bet publiek gewaardeerd. Met bezieling 
en geestdrift, den Kommandant eigen, vertelde 
hij verschillende treffende vet halen uit zijn er
varingen in de verschillende landen, waar hij 
voor God in dienst van bet Leger des Heils 
heeft mogen arbeiden. . 

Met dank aan God voor Zijn hulp werd dit 
samenzijn beeindigd.f Ark. 

IN DE VORSTENLANDEN. 

DJOKJAKART A was de eerste stad, welke 
bezocht werd. Toen de Kommandants 

Maandag 6 October arriveerden, vergezeld van 
den D. 0. en Majoor Lebbink, werden zij 
opgewacht door al de Officieren van Ojokja. 

Den volgenden dag had de Kommandant 
achtereenvolgens een onderhoud met den Hoog
Edelgestrengen Heer Van Gesseler Verschuir, 
Gouverneur van bet gewest Ojok1akarta en met 
Z. H. den Sultan. Seiden lieten zich waardeerend 
uit over den arbeid van het Leger des Heils. 

De avondbijeenkomst vond plaats in de aula 
der Algemeene Middelbare School. Reeds bij aan
vang was de zaal goed gevuld. Met gevoel werd 
gezongen en met belangstelling geluisterd. Na 
een inleiding door den D. 0., zongen de .. Zang
vogeltjes" van Ojokja, samengesteld uit kinde
ren van ons Tehuis voor Javaansche meisjes, 
den Kommandant en Mevr-0uw een versje 
toe. De HoogEdelgestrenge Heer van Gesseler 
Verschuir vertolkte de belangstelling van het 
Bestuur voor den arbeid van bet Leger des 
Heils, en wenschte den zegen des Allerhoogsten 
toe op dien arbeid in deze gewesten. Dr. A. P<:>s 
sprak over den arbeid van wijlen den Stichter. die 
in deze eeuwvan ontdekkingen erin geslaagd was, 
de nooden van bet menschelijk leven te ontdekken. 
Hij wenschte den Kommandant t e het middel te 
mogen zijn om vele gebrokenen van harte tot 
Christus te leiden, Die ook gaat langs de heir
wegen van Nederlandsch-Indie. De Heer Bosz, 
Directeur van de Landsgevangenis sprak met 

waardeering over den arbeid van het Leger des 
Heils in de gevangenis. Het was een groote 
verrassing, toen Z. H. Pangeran Soerjodining
rat bet woord vroeg en daarna sprak uit naam 
van Z. H. den Sultan. 

Nadat met geestdrift het eenvoudige, mooie 
koor: •. Ja, Zijn liefde zocht mij" gezongen was, 
sprak Mevrouw de Groot enkele krachtige 
woorden. 

Ten slotte nam de Kommandant bet woord. 
Met jeugdig vuur werd de boodschap gebracht; 
het .. als men het maar wist", kwam voortdurend 
naar voren. Hij voerde bet gehoor mede naar 
alle deelen van de wereld en toonde aan, hoe 
overal de zonde oorzaak is van alle ellende. 
Met ontroering werd het lijden beschreven 
van de leprozen en andere kranken, en met 
vreugde verteld over den arbeid van de Offi
cieren en Soldaten, die bet lijden trachten 
te verzachten. Ten slotte sprak de Komman
dant over den Helland der wereld, .. Christus", 
Die in al de behoeften van het menschelijk hart 
kan voorzlen. Moge deze avond vruchten afwer
pen voor de eeuwigheid. 

Solo. 

W oensdag 1 i October werd Solo bezocht. 
Bij aankomst werden Kommandant en Mevrouw 
de Groot hartelijk begroet door den D. 0., 
en de Ensigns Jansen. 's Middags bracht de 
Kommandant een bezoek bij Dr. van Andel en 
daarna wachtte een thee in bet Militair Tehuis 
met de geregelde bezoekers. Oat dit gewaar
deerd werd, bleek uit het welkom, dat den 
Kommandant en Mevrouw gegeven werd en de 
vriendelijke woorden van den Heer Zweers, den 
voorzitter van de I. M. V. M. Stroomen van 
regen waren geen verhindering. dat de zaal 
van de Sociteit .. de Unie" goed gevuld was. Nadat 
Majoor Lebbink was voorgegaan in gebed, volgde 
tot aller verrassing een lied van de .. Zang
vogeltjes" die uit Ojokja waren overgekomen. 

Vervolgens spraken de WelEdelgestrengeHeer 
Resident Ockerse, namens den Gouverneur 
van bet gewest Solo, de Plaatselijk-Militaire 
Commandant, en Dr. van Andel. Na een lied 
sarnen te hebben gezongen en nog eens naar 
de Zangvogeltjes geluisterd te hebben, kwam 
Mevrouw de Groot aan het woord. T enslotte 
werd met aandacht de toespraak van den 
Kommandant gevolgd, die nu eens vol van 
humor en dan weer ernstig de nooden der mensch
heid naar voren bracht. Met dankgebed werd 
deze samenkomst gesloten, waarna de terugtocht 
naar Djokja werd aanvaard. Deo. 

'Qlmij homen ban uit bet buistcr 'l!Wij ltggen netr on?t lastm 
3ln 's 1!1ttttn tuonbtrbaar licbt ; ~n ons arm, btrganhtlijk hlttb ; 
W!tij trcen ban acf)ter btn boorbang C!&mstraalb \Jan lien teubligen morgen 
~ansrboubltn Zijn aangt?icf)t ; C!&ntballm ons angst en leeb ! 

gfj ?itn ban in al ?ijn glorit 
Mat 't geloof nu boor mbelm ?itt. 
'll!maarom blij bat sterbtn normen 
l'oorblaar, bat btrsta ik nitt l 

€destine *lipbant- iPtlJotb. 
··~ --

, WAAROM DE JOODSCHE GESCHIEDENIS VOOR ONS BELANGWEKKEND IS. 

ER is gezegd, dat het eerste Boek van Mozes 
meer waarde heeft, dan alle gescbriften, ge

schreven door geleerden en wijsgeeren. We danken 
aan Mozes de eerste en grootste openbaring 
van het grondbeginsel van alien godsdienst -
bet bestaan, de eenheid, de persoonlijkheid en 
de bestiering van God. 

God openbaarde zich aan bet lsraelietische 
volk, zooals Hii aan geen ander volk gedaan 
heeft. Als we God willen leeren kennen, Zijn 
karakter, Zijn plannen, Zijn bedoelingen, dan 
moeten we de Joodscbe geschiedenis bestudeeren. 
Het is niet genoeg om in staat te zijn zekere 
Ieerstellingen, waarop onze godsdienst gebaseerd 
is te herhalen: volledige kennis van de histo
t~rische feiten, waarop de leerstellingen berusten. 
is noodig. 

God openbaarde niet ineens Zijn bedoelingen 
met bet menschelijk geslacht, maar ontvouwde 
geleidelijk Zijn plannen en die ontvou~ing is 
te vinden in de Scbriften. God heeft zichzelf 
geopenbaard als de Schepper alter dingm -
als de Onderhouder - daar Hij niet alleen 
alle dingen schiep, en ze hun bestemming gaf, 
maar ze tevens onderhoudt. Hij is ook de Wet
gever. - Hij geeft alles bepaalde wetten; ~atuur
wetten voor de stoffelijke were Id; zedeh1ke en 
geestelijke wett en voor de zielen der menschen ; 
en de burgerlijke wet voor het regelen van de 
verhoudingen tusschen de menschen. Hij open• 
baart Zich ook als de R.echter - Hij oordeelt 
alle menschen. Hij is ook de liejdevolle Vader; 
dit was de laatste openbaring en juist die be
grijpen we niet. De volken, die rondom de 
Israelieten woonden, beschouwden God als 
wreed en niet als lemand, Die eerder gereed 
is om te vergeven als de menschen om ver

. giffenis te zoeken. 
God maakt aanspraak op des menschen lief

de en trouw en heeft in die jaren een open
baring van Zijn macht en Zijn eigensc.happen 
gegeven door een daartoe uitverkoren geslacht 
en volk. Er zijn zekere vragen, die we stellen, 

als ons volle vertrouwen en liefde gevraagd 
worden. God beantwoordt deze vragen in de 
Joodsche geschiedenis. 

I. Is Hij de eenige ware Ood? De geschie
denis der Joden toont, dat hij niet de God is 
van ee11 bepaald volk, maar van alle menschen. 

2. Draagt Hij zorg voor de menschen? Deze 
vraag wordt in de geschriften van bet Oude 
Testament afdoende beantwoord. lndien Hlj geen 
zorg droeg voor de menschen, zou Hij nooit 
een openbaring hebben gegeven van Zicbzelf en 
ook niet door middel van beloften Zijn plannen 
en bedoelingen bekend gemaakt hebben. 

3. Is God in staat om al Zijn be/often te 
vervullen ? We weten, dat de mensch en be
loften maken en ze niet kunnen vervullen door 
verandering van tijd en omstandigheden. 

God heeft niet zuJ.ke beperkingen. De belof
ten. die Hij aan bet Joodscbe volk gegeven 
heeft, zijn nooit onvervuld gebleven. 

4. Is Ood machtig om Zijn vyanden te 01z
derwerpm en degenen, die op hem vertrouwen 
te bevrijden? 

Vele menschen zouden iets dergelijks heel 
gaarne doen voor bun vrienden, maar ze zijn 
er niet toe in staat. 

In de geschiedenis van Israel in den tijd van 
de Richteren, trokken tel kens groote vijandelijke 
legers op tegen Israel, maar zlj werden versla
gen door een handjevol mannen, die ver

"trouwden op een machtig Verlosser. God 
vergat Zijn volk ook niet in gevangenschap. 
W anneer zij riepen tot Hem, gaf Hij steeds 
acht op bun geschrei. 

5. Wat is Gods bedlJeling met de menschen? 
Hij wenscht bun een juist begrip te geven aan
gaande Zichzelf, het leven, de zonde en recht
vaardigheid. Des menschen geweten leert hem, 
dat zekere dingen slecht zijn, maar toch behoort 
dat geweten te worden verlicht en onderwezen 
om het juiste begrip van goed en kwaad te 
leeren kennen. 

1 NOVEMBER 1931. 

BEN BOODSCHAP AAN DE 
GEVANGENEN 

door 

Commander Evangeline Booth. 

HOEWEL ik op dit oogenblik niet in staat 
hen om persoonlijk bij u te komen, wil 

ik u toch een boodschap zenden en ik hoop, 
dat zij voor u tot hulp kan zijn. 

Zonde is een ontzettend iets. Ze verwoest 
ons leven en omsingelt ons als een keten. Het 
zijn onze eigen zonden en misslagen, die ons 
ongelukkig maken, niet de zonden en misslagen 
van anderen. Jezus" Bloed kan ze wegwasschen. 
Doch het vergeten van onze zonden zal ons 
niet helpen ; ze moeten vergeven worden. 0, 
die heerlijke zekerheid, die ik u vandaag kan 
geven, dat God Zijn oor neigt tot den berouw
vollen zondaar. Er bestaan geen moeilijkheden, 
om in aanraking te komen met Jezus Christus, 
Die voor de menschen pleit voor Go4s Rech
terstoel. Als gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u 
laten vinden. Wanhoopt niet. Er is hoop voor 
alien. Gods almachtige genade heeft menige ziel 
uit den poel der zonde geholpen, die nog dieper 
gezonken was, clan gij zijt. W anneer gij heden 
tot God roept om vergevini:i. zal Hij u helpen. 
Het geeft niet wie gij zijt, hoe gij zijt en waar 
gij zijt. Hij begrijpt u en is in staat uw last af 
te nemen. Hij kan uw hart veranderen, uw ziel 
vrijmaken en u vrede schenken door bet Bloed 
van het Lam, Oat de laagstgezonkenen kan 
verheffen. Telkens weer hebben we menschen 
ontmoet, die, na een mislukt !even te hebben 
geleid, door Gods genade eerlijke en achtens
waardige burgers zijn geworden. Dit is ook 
mogelijk voor u. De liefde van Christus is 
alomvattend. Denk t ge niet, dat Hij den slee
penden tred ziet van hen, wier voeten vermoeid 
zijn geworden in den strijd des )evens? Het is 
de Man van Smarten, de Redder van gebroken 
harten, Die u zoekt. Als glj in oprechtbeid tot 
Hem opblikt, zal Hij u ontmoeten. Hij is niet 
ver weg. Hij staat naast u, gereed tot u te 
komen, gereed om u Zijn medegevoel te 
toonen, gereed een straal van hoop te brengen 
in uw zwarte waohoop, gereed om vrede te 
schenken en den storm van uw hart tot rust te 
brengen. Gereed op <lit oogenblik - wilt gij Hem 
nog langer den toegang tot uw hart weigeren? 

l~~! der 
NIEUWE KADETTEN 
~~ 

D ONDERDAG 22 October werd in de 
Congreszaal van Bandoeng de nieuwe 

scbare Kadetten door den Kommandant welkom 
geheeten. 

Na de opening van de bijeenkomst met een 
strijdlied gingen Stafkapitein Loois en Mevrouw 
de Groot voor in gebed. Daar bet meerendeel 
der Kadetten nog geen Hollandsch verstond. 
werd de inleidende toespraak van den Kom
mandant door den Kweekschoolleider in het 
Maleisch vertaald. De Kommaodant heette hrn 
hartelijk welkom en vertelde, dat er van de 17 
jonge mannen en vrouwen, drie afkomstig waren 
uit Midden-Celebes, een ult bet Kinderhuis te 
Bandoeng, twee ult Makasser en elf ult ver
schillende korpsen op Java. 

Hierna werd Adjudante Both, de Divisie
Secretaresse van Midden-Celebes gevraagd een 
en ander over het volk en de karaktereigen
schappen daar te vertellen. Kadet Rigo werd 
voorgesteld als het eerste Toradja-meisje, dat 
naar lava is gekomen, ondanks de tegenwer
pingen van haar bezorgde familieleden. Brigadier 
Palstra sprak zijn vreugde uit om elf makkers 
van Java aan de Kweekschool af te leveren. 
Bijzonder werd nog vermeld, dat de twee man
nelijke Kadetten uit Makasser de eersten waren 
uit die plaats. 

Majoor Beckley vertelde, dat de Kadet ult 
het Kinderhuis de eerste is die, opgegroeid in 
dit Tehuis. in opleiding komt. Anderen volgen 
later - aldus de hoopvolle beloftevan de Majoor. 

Stafkapitein Loois droeg de Kadetten ver
volyens op in het gebed. Na bet lezen van een 
Schriftgedeelte, zong het Kadetten-Zangkoor in 
bet Maleisch : .. Heiland, geef Uw legerscharen 
vrijheid, strijdgeest, kracht en moed ..... " 

Enkele Kadetten kregen daarna een gelegen
beid om te vertellen. waarom zij naar de Kweek
school waren gekomen, en bet was een bezieling 
om die jonge menschen daar te zlen staan, 
gekomen uit bun dessa of stad, met het doe! 
te leeren om dat heil, dat zij eenmaal gevonden 
hadden, uit te dragen aan bun stam- en rasge
nooten. 

Adjudante Kyle, de Kandidaten-Secretaresse 
deed enkele interessante mededeellngen omtrent 
het clubie Kadetten. Onder di~ zes vrouwen en 
elf mannen Waren zeven verschillende rassen. 
n. J. i Javanen, 4 Toradja's. 2 Amboneezen, 
3 . Menadoneezen, 1 Boeginees, 1 jongen van 
N1as (de eerste van die plaats), 1 Indo-Europe
aan en 1 Europeaan. 

Orie zusters zongen het lied : 

.. Mijn lied zal zijn van Jez us". 
Tenslotte nam de Kommandant bet woord 

en sprak over het door hem reeds eerder gelezen 
Schnftgedeelte over de roeping der discipelen. 
Verhalende, hoe de Helland de d" 1 1 . 
d I ISC pe en in 

eze roep ng tegemoet kwam, en hoewcl hun 
nlet ri1kdom .. of eer of een gcmakkelijk leven 
belovende, H11 hen wilde leercn . lk z1en, we een 
groot voorrecht en welk ccn groot d 
verborgen is in den dienst van G edvrcugkcdcr 
K d k · JO , spra e 

omman ant oo over het groot I d th acht di t e oon. a en 
w • e ge rouw z1jn. Nadat door hem een 
oproep werd gedaan tot de aanwezlge jong 
mannen en vrouwen om zich toe te wqden aan 
den dienst \"an God, werd deze wijdln'Jsvolle 
avond met dankgebed ge Ioten. I'. M. L. 

/ 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELING EN. 

lNTERNATIONAAL HOOFDKWARTIER. 
Bev ordering: 

LT. COMMISSIONER CUTHBERT' van de 
Leger des Heils Levensverzekerings-Maat

schappij, tot KOMMANDANT. 

HENRY W. MAPP, 
Chef van den Staf. 

Londen, September 1931. 

Bevorderingen 1 

Kdt. Kapitein A. M. Knappert tot Kapitein. 
Luitenant j. E. van Lith tot Kapitein. 
Kdt. Luitenant A. M. C. Kndppert 

tot Kdt. Kapitein. 

Aanstellingen 1 

Stafkapitein F. Hiorth * Semarang Ooglijders
Hospitaal. 

Kommandeur M. Harvey Semaroeng Soerabaja. 

Adjudant S. Beunders * Bandoeng Jongenshuis. 
Adjudant G. Hermes* Semaroeng, Soerabaja. 
Adjudant A. van Oudheusden Soerabaja 

William Booth Hospitaal. 
Ensign T. Tichelaar * Weltevreden Mil. Tehuis. 
Ensign A. Waite Semarang Ooglijders-Hosp. 
Kapitein 0. Broome Bandoeng. I. 
Kapitein E. Knopjli Batavia Chin. Korps. 
Kapitein f. E. van Uth H. K. Bandoeng. 
Kapitein S. Mason * Makasser Militair Tehuis. 
Kapitein H. Mathews * Bandoeng Kinderhuis. 
Kapitein H. ter Telgte * Pelantoengan Hulp-

Ziekenhuis. 
Kapitein T. Harding Young* H. K. Bandoeng. 
Kapitein f. W. Zwart Makasser Wijkverpleging. 
Kdt. luitenant L. limba Bandoeng Kinderhuis. 
Kdt. Luitenant H. Pennenburg Semarang 

Oog lijders-Hospitaal. 

JOH. W. DE GROOT, 
Kommandant. 

Bandoeng, 27 October 1931. 

\ ;w 

De .Kommandants. 

De Komrnandant en Mevrouw de Groot heb
ben in verschillende plaatsen op Java zeer wel
geslaagde bijeenkomsten geleid, welke naar wij 
gelooven mogen, een groote hulp en bemoedi
ging waren voor de Officteren in hun posten. 
Eer deze aanteekeningen verschijnen, hebben 
onze Leiders zich reeds weer op weg begeven 
naar Sumatra, om de kameraden in de eenzame, 
verre posten te bemoedigen en tevens samen
komsten en lezingen te houden in de voornaamste 
plaatsen aan de Oost- en Westkust. 

Belangstelling van Autoriteiten. 

Het heeft ons getroffen, hoe de hoogste auto
riteiten in plaatsen als Buitenzorg en Soeka
boemi tegenwoordig waren in de samenkomsten, 
door de Kommandants geleid, en niet alleen 
met vriendelijke woorden blijk gaven van bun 
sympathie, doch tegelijkertijd op practische wijze 
hun voortdurenden steun toezeiden. 

Ook te Djokja, waar de Gouverneur en Me
vrouw van Gesseler Verschuir ,woorden van wel
kom spraken in de zaal. waar de elite van Djokja 
bijeengekornen was, en te Solo, waar ondanks 
den geweldigen stortbui even voor den aanvang 
der samenkomst een groot aantal der voornaam
ste ingezetenen met aandacht de lezing aan
hoorde werden door de plaatselijke overbeids
person~n zoowel als door vertegenwoordigers 
van de ' Gereformeerde Zending woorden 
gesproken van hartelijke waardeering. 

De Algemeen Secretaris. 

Lt. Kolonel Rawie is voor enkele weken 
naar de bergen gegaan. om in de rust ~n 
stilte weer nieuwe krachten op te doen. ZiJn 
gezondheid gaat gelukkig vooruit, en stra.~s 
hoopt hij weer in bet front te zijn, om Z1Jn 
werk te hervatten In den dienst van God. 

Wij bidden· hem en Mevrouw Rawie Gods 
besten en rijksten zegen toe. 

De nieuwe Kweekschool-Cursus. 

De ni~uwe cursus is aangevangen. In een 
geestdrifttge samenkomst heeft de K andant 
in de Congreszaal te Bandoeng bet l~:I Jonge 
mannen en vrouwen verwelkomd. Stafkapitein 
en Mevrouw Loots en Adjudante Kyle hebben 
met blijden moed, in den naam des Heeren de 
taak der opleiding ter hand genomen. 

S T R IJ D K R E E T 

De 
W elverzorgde Lamp. 

door Mevrouw Kommandant de Groot. 
......-.......---J'-......, ...... ___ ,_,,,,-.............. _ ......... ~,.-............... _ ....... ~_j 

WARE godsdienst maakt geen uiterlijk vertoon 
of drukte, maar doorstaat den proef in de 

rnoeilijke oogenblikken van strijd en verzoeking, 
die tot een ieder van ons komen. Ieder leven heeft 
zijn dagelijksche beproevingen, maar er is een 
beslissende proef, waarvan het niet doorstaan 
een onherstelbaar verlies voor ons beteekent. 
Meer dan een tragische geschiedenis, die in de 
Heilige schrift opgeteekend is, overtuigt ons 
van deze waarheid. 

We denken aan de geschiedenis der wijze en 
dwaze maagden, die door het geluid van den 
naderenden bruidegom uit bun sluirnering gewekt 
werden. Er stak geen kwaad in het feit, dat ze 
sliepen ; het was zelfs te verwachten, dat·ze zich 
vermoeid zouden gevoelen na het lange wachten. 
Het was echter haar gedrag bij het ontwaken, dat 
de karakters van deze maagden in het ware licht 
stelde. Oogenschijnlijk was er geen verschil tus· 
sch en haar, rnaar weldra verdeelden ze zich in 
twee onden cheidene groepen ; de eene ontsteld, 

gejaagd. verbijsterd, verwarring veroorzakendeen 
haastig naar de olieverkoopers loopende, de an
dere, kalm, met waardigheid handelende, too
nende, dat zij bereid waren voor iedere onver• 
wachte gebeurtenis. Zij verloren geen kostbaren 
tijd met het verspillen van nuttelooze of verwij
tende woorden, rnaar bereid zijnde, rezen zij op 
en betraden dadelijk met behoedzaamheid bet pad 
van den plicht. Konden we beter overtuigd wor
den van de wijsheid, die et ligt in het bereid 
te zijn, en bet dwaze van onachtzaamheid? 

Het zijn de beproevingen, die ooze deugden 
aan bet licht brengen, doch ook ooze fouten en 
gebreken. Een losse schroef in de rails, door een 
achteloos treinarbeider over het hoofd gezien, 
heeft niet zelden een ongeluk veroorzaakt. Het 
tekort aan olie was alleen te wijten aangebrek 
aan voorzorg van de zijde der maagden. Er ·had 
genoeg olie kunnen zijn, als ze slechts gezorgd 
hadden voor den noodigen voorraad. We prijzen 
een huisvrouw om haar wijsheid, als ze haar 
huishouden zoo goed weet te besturen, dat er 

niets ontbreekt, wat het huis gezellig en aange
naam maakt. 

Sornmige gezinnen houden het voor van
zelfsprekend, dat de maaltijden op tijd beginnen 
en hun kleeren goed onderhouden worden en 
gereed zijn voor oogenblikkelijk gebruik, mis
schien niet bedenkende, dat het werk zware 
lichamelijk en de geestelijke inspanning verscht 
van de huisvrouw. Het is zoo gewoon, dat 
sommigen het feit uit het oog verloren hebben, 
dat het wijsheid, tact en moed vraagt om 
zulk werk te doen. 

W anneer olielampen en kaarsen in gebruik 
zijn, moeten zij dagelijks nagezien worden. Het . 
was mijn plicht thuis, toen ik nog een meisje 
was, om den kandelaar dien mijn vader iederen 
dag gebruikte, te verzorgen. Ik moest zien, of 
hij schoon was ; of de kaars lang genoeg was, 
en rechtop stood ; en of er voldoende lucifers 
waren in het doosje. Als ik dit werk goed en 
nauwkeurig deed, was het een bron van voldoe
ning voor me. Zoo is bet met alle werk, dat 
goed verricht wordt. Het brengt zijn eigen 
belooning mee; terwijl. zooals ik ondervonden 
heb. nalating van plichten verwarring, dishar
monie, en bitter verwijt veroorzaakt. Ons 
kostbaarste bezit is ooze innerlijke lamp, de 
ziel. De Meester, Wiens Geest de innerlijke 
levenslamp verlicht, verlangt, dat deze helder 
blijft branden, maar Hij vraagt ooze me~ewerking. 

Hij is bereid olie te geven, als wij er om 
vragen. Soms moet de lamp gereinigd worden, 
voor zij helder kan branden, en het is onze 
plicht die dingen te verwijderen, die daarvoor 
een verhindering zijn. Deze dingen zijn bij een 
ieder bekend, en daarom wil ik niet bij he~ 
noexnen ervan stilstaan. Er is .. Vreugdeolie" 
in overvloed en zij mag vrij gevraagd worden. 
Htt bezit ervan vervult het hart met onuitspre
kelijken vrede en maakt het bereid om Zijn Heer 
met vreugde te ontmoeten. We behoeven niet 
te wachten op ons stervensuur of op Christus' 
glorierijke verschijning om Hern te zien. Neen, 
ooze God is dicht nabij degenen, die Hem 
liefhebben, want zij zien Hem met het geloofsoog 
en zijn gereed om Hem te antwoorden, waneer 
Hij hen roept om den beslissenden proef te 
doorstaan. De bewustheid van Chistus' tegen
woordigheid in. de gewone en buitengewone 
omstandigheden van bet leven, geeft de ziel een 
aantrekkelijke en waardige schoonheid, die den 
naam van onzen God eert en verheerlijkt. 

~....,,...------- ...... _---~-.................... ,...._ .. _ .. _ .... ..,,, ........... -..... __ .. ._._.,., ................ ...,_ 

:mte ?iin lebtn lidbedt, ;al bet berlie?en; en bie ?ijn ltben 
baat in be~e b.lerdb, ?al f)et beb.lartn tot IJet teub.lige leben. 

lob. 12 : 15. 

Ben verrassing. 

Bij de aankomst te Medan van de boot, die 
Majoor Lebbink terugbracht naar deze stranden, 
werd door hem per luchtpost een verrassende brief 
gezonden aan den Kommandant, 'Waarin gemeld 
:-"~rd, dat, niet alleen Kapiteine van Lith (zij werd 
1u1st den dag voor haar vertrek uit Nederland 
tot dien rang bevorderd - hartelijk gefeliciteerd, 
Kapiteine) maar ook nog een verpleegster in 
de persoon van Luitenante Pennenburg was 
meegekomen. Met open armen is zij natuurlijk 
ontvangen (kregen. we maar meer van zulke 
ve.rrassingen) en vond al heel spoedig een werk
knng in het Ooglijders-Hospitaal te Semarang, 
waar zij een nuttige en gezegende toekomst 
tegemoet gaat. 

Nog meer felicitaties. 

Er zijn nog rneer, wie wij een hartelijke 
felicitatie toeroepen, en wel de gezusters Knap
pert. De Kadet-Kapiteine van korps Semarang 
werd bevorderd tot den vollen rang van Ka
piteine, terwijl haar zuster, die verpleegster is 
in bet Ooglijders-Hospitaal aldaar, Kadet-Kapi
teine is geworden. God zegene haar beiden I 

V reugde in de gelederen. 

Er was vreugde in Soerabaja, toen de kleine 
Kenneth Charles Mathews werd geboren. Van 
harte wenschen we zijn ouders, de Kapiteins 
Mathews, geluk met dezen kleinen wereldburger. 
Moge God Zijn hand op hem leggen en hem 
doen opgroeien tot eer van Zijn naam en tot 
vreugde van zijn ouders. 

Onze zieken. 

Er zijn deze maand vele zieken op de lijst. 
Het doet ons echter vreugde te vernemen, 
dat Mevrouw Brigadier Palstra, die een aan
val heeft gehad van typhus, en om wie haar 
gezin enkele zorgvolle weken heeft moeten door
maken, thans onder de goede hand van God 
weer beterende is. 

Ook Adjudante Priddle, die een kuur heeft 
moeten doormaken, en evenals Mevrouw Palstra 
verpleging geniet in bet Zendingshospitaal te 
Bandoeng, gaat vooruit. We ontvingen bericht, 
dat het met Adjudant Uiilings, hoewel langzaam, 
vooruit gaat; doch Mevrouw Veld-Majoor 
Veerenhuis is in het Ziekenhuis te Soerabaja 
opgenomen moeten worden. 

Deelneming. 

Gaarne willen wij langs dezen weg ooze deel
neming betuigen aan Kapiteine Zwart, die ge
durende de afgeloopen maand het droevige 
bericht ontving van het heengaan barer lieve 
moeder. Uit een schrijven van de Kapiteine 
ve:namen wij, dat zij nog kort geleden een 
brief had ontvangen, waarin haar moeder schreef 
over de wondervolle voorzienighcid van den 
Heer, Die haar levensavond zoo licht had doen 
zijn. Welk een troost, om te weten dat dit 
scheiden niet voor altijd zal zijn, doch.' dat wij 
de zekere hoop hebben op een h'eerlijk weder
zien straks, als de schaduwen zullen vlieden 
en wij voor eeuwig met Hem zullen zijn, Die 
ons Gode gekocht heeft met Lijn bloed uit alle 
natien en volken en tongen. 
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Ben bezoek aan den Landvoogd. 
Het was een groote verrassing, toen de rit

meester de Stoppelaar, de adjudant van den 
Landvoogd 's avonds in de meeting te Buiten
zorg was, en daar den Kommandant mededeelde, 
dat de Gouverneur-Generaal }hr. Mr. de Jonghe, 
hem den volgenden morgen om 10,30 op bet 
Paleis zou ontvangen in zijn gewone Indische 
uniform. 

Het onderhoud duurde veertig minuten en de 
sympathieke houding van den Gouverneur-Ge
neraal belooft. dat wij in de toekomst allen 
steun en medewerking van Zijne Excellentie en 
van de Regeering zullen mogen verwachten. 

In het Paleis van den Sultan. 
Te Djokja zijnde, werd de Kornmandant in 

het paleis van den Sultan ontvangen, welk 
bezoek geregeld was door de welwillende mede
werking van den Gouverneur van Djokja, den 
Heer van Gesseler V erschuir. 

Z, H. de Sultan - wii:,ns twee prinsen den 
avond tevoren als vertegenwoordigers van den 
vorst de openbare lezing van den Kommandant 
hadden bijgewoond - toonde warme belangstel
ling voor den arbeid van het Leger des Heils 
en beloofde ten allen tijde Zijn sympathie op 
practische wijze te toonen en bet werk van het 
Leger vooruit te helpen brengen. 

Nieuwe Actie. 
Wijkverpleging te Makasser. 

In de laatste helft van de maand November 
zal een aanvang gemaakt worden met de Wijk
verpleging en de daaraan verbonden Polikliniek 
te Makasser. 

Kapiteine Zwart is de uitgekozen Officier, die 
dit werk ter hand zal nemen. De Kommandant 
is voornemens om 28 November dezen nieuwen 
tak van arbeid te openen. 

Tehuis voor de Reclasseering te Bandoeng. 

In Bandoeng hebben wij een flink perceel 
gehuurd, hetwelk dienst zal doen als een huis 
voor de Reclasseering. Ensign Ramaker, de se
cretaris voor de Reclasseering. zal met Mevrouw 
Ramaker het beheer op zich nemen, en van har
te bidrien wij, dat het verblijf in dit huis niet 
alleen tot maatschappelijken steun zal blijken te 
zijn •. doc~. ee~ ,,doorgang" tot den weg der ge
re.chttghe1d, die le1dt te~. eeuwigen leven. Nog 
ztj vermeld, dat de off1aeele opening van dit 
Tehuis zal plaats hebben op 18 Novembu. 

Stafkapitein Bridson. 

Met groote vreugde vernamen wij, dat in 
Pelai:itoengan het werk onder de employees 
en kmderen van employees ter hand is genomen, 
en dat zoodoende getracht wordt ons werk naar 
buiten uit te breiden, en de Javanen in de dor
pen met de boodschap des heils te bereiken. 
Kommandeur Liem is voor eenige maanden 
daarheen gezonden om in de morgenuren wat 
huisbezoek te doen. 

Ooze kollektanten. 

Stafkapitein Johansson en Kapitein Hansen 
verrichten kranig werk in Sumatra. De moei
lijkheden en de depressie in de industrieele 
wereld maken het voor ons zeer zwaar om in 
alle nooden te voorzien, doch onze dank aan 
al de vrienden, die ons niet vergeten in ons 
werk. 

Hartelijk dank. 

Een woord van dank moet worden gebracht 
aan de Officieren, die de bezoeken van onze 
Leiders, zoowel te Buitenzorg, als in Soekaboe
mi .hebben voorbere~d en ook aan de Ensigns 
Loner en Jansen, die zekerlijk hard gewerkt 
hebben om het te brengen tot zulk een resultaat. 

Kerstnummer Strijdkreet. 

Gaarne willen wij ook nog even de aandacht 
van ooze lezers vestigen op het bijzonder num· 
mer van de Strijdkreet, dat ook dit jaar in ver· 
ban.d met het Kerstfeest zal verschijnen. De oms lag 
zal m twee kleuren verschijnen en ook de inhoud 
blijkt veelbelovend te zijn. 

r
J[NTERNATIONAAL 

~GGERNIEUWs. 
Letland. 

Het Leger ondervindt bier veel tegenstand 
Ruwe lieden trachten meermalen de samen~ 
komsten te verstoren. In Riga IV werd de 
vrouwelijke Officie~ door deze lieden aangeval
len en de zaal u1tgevoerd, doch zij kon nog 
bijtijds ontzet worden door een ander Officier 
die juist ter plaatse verscheen. De Nieuwsblade~ 
zijn bet Leger niet gunstig gezind en achten 
het noodig .. deze beweging stop te zetten". 
Doch de zegen blijft niet uit. De samenkomsten 
worden heel goed bezocht en velen zoeken ver
lossing. 

Gandhi en het Leger. 
Eenigen tijd geleden heeft Mahatma Gandhi 

verzocht om een onderhoud met Kolonel Alfred 
Barnett, den territorialen leider van Britsch~ 
Indie West. Bij dit zeer belangwekkende on
derhoud, waarbij de twee leiders de moeilijkheden 
van Indie bespraken van bun verschillende stand
punten, heeft Gandhi zich zeer waardeerend 
over het Lege~ uitgelaten. Hij kent en begrijpt 
den ~egerarbe1~ en beschouwt bet als een der 
krachtigste zendmgsbewegingen in lndie. 
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Nieuws uit Bandoeng II. 

Oogstfe.est. 

We kunnen spreken van een welgeslaagd 
Oogstfeest in dit Korps. Vele winkeliers badden 
vo!daan aan het verzoek van offkieren en mak
kers, die er samen op uit waren getrokken om 
oogstproducten te verzamelen. 

Het aanscbouwen van al die voortbrengselen 
deed ons stilstaan bij de liefde van God, Die 
beloofd beeft den aardbodem niet meer te ver
vloeken om des menscben wil en zaaiing en 
oogst niet te doen ophouden. 

Het werd zeer op prijs gesteld op den dag 
van den verkoop, dat Kommandant en Mevrouw 
de Groot ons met een bezoek vereerden. De 
Kommandant richtte enkele krachtige woorden 
tot de aanwezigen en sprak een kort gebed 
uit, waarna een aanvang gemaakt werd met 
den verkoop. Dank zij vele kooplustige be
zoekers raakten we spoedig uitverkocht en be
hoorde dit feest ook weer tot het verleden. 

Ben Droevig Verlies. 

Er bereikte ons de droevige tijding, dat het 
zoontje van een onzer makkers was heengegaan. 
Toen de grootvader (de Sergt-Majoor van het 
Korps) zag, dat bet kindje ging sterven, droeg 
bij het op aan den Heer. Vele makkers waren 
gekomen om hun deelneming te betuigen. De 
tl. 0. sprak eenige troostvolle woorden in bet 
sterfhuis, waarna het kindje naar z1jn laatste 
rustplaats werd gebracht. Brigadier Palstra sprak 
bij de groeve over de zekerheid, die we bebben, 
dat God het kindje tot Zich heeft genomen, 
Moge de Heer ouders en andere familieleden 
Zijn troost schenken. 

Inzegening van Soldaten. 

W oensdag 21 October was een belangrijke 
dag voor ons Korps. Er zouden 11 Soldaten 
en 1 Jong-Soldaat toegevoegd worden aan bet 
Korps. De D. 0., Brigadier Palstra was geko
men om deze inzegening te leiden. De belang
stelling bleek groat te zijn. Het was een plechtig 
oogenhlik, teen allen neerknielden ender de 
Vlag. Een der nieuwe Soldaten, een Chinees 
sprak enkele woorden en betuigde zijn vrrugde 
het eigendom van Christus te mogen zijn. De 
D. 0. bepaalde ons bij de bekeering van Paulus 
op den weg naar Damaskus. Nadat deze avond 
met dankgebed gesloten was, keerde een ieder 
voldaan huiswaarts. 

R.J. R. 

NAAR HET HEMELLAND. 

Bandoeng 1. 

E EN van onze trouwe bezoekertjes van de 
kindersamenkomsten, het oudste zoontje 

van Br. en Zr. Vermaat. is, na een kortstondige 
ziekte, huiswaarts geroepen. Hadden zijn ouders in 
het begin der ziekte gedacht, dat God den kleinen 
Marinus weder zou doen herste!len, weldra za
gen zij. dat Hij het anders bedoeld had. Br. en 
Zr. Vermaat zijn een jaar geleden tot het Licht 
gekomen, en, mede door toedoen van de Be
keerlingen-Sergeante Mevrouw Kommandeure 
Kronenberg, Heilssoldaten geworden. 

Hoe heerlijk, dat zij zelven getuigen, dat, 
hoe zwaar bet offer hen ook vie!. zij kunnen 
rusten in Gods wil en dat de Heer hun de 
kracht en genade gegeven heeft, om te dragen, 
wat Hij hen oplegde. Moge de Heer de familie 
Vermaat ook verder sterken. We gelooven, dat 
God ook door dit verlies Zijn naam heeft wil
len grootmaken en verheerlijken. 

VOOR DE JONGEREN 

KOMMANDANT EN MEVROUW 
DE GROOT KERST~~H;~·~E~~~l 

We hebben voor het a.s. Kerstfeest een ruime keuze in boeken en teksten. 
Leger des Heils Handboek der Leerstellingen . • . . f 1.75 

zullen in November de ondervolgende plaatsen 
bezoeken: 

Hoe, Wat en Waarom. . · · • · · • " 
0·60 LEGER DES HEILS l 

't Hart naar boven 1.65 
Leven, lieven, loven · l.75 BOEK HANDEL 
Reinheid des harten • . • • I.-
Salvation Army Music Book (Liederen met muziek) 

Blauwen stempelband. 4.-
Salvation Army Music Book (Liederen met muziek) 

Zondag 1 
Maandag 2 
Dinsdag 3 
Woensdag 4 
Donderdag S 
Zaterdag 7 
Zondag 8 
Woensdagl8 

November Medan. 
Tebing Tinggi. 
Kisaran. 
Pematang Siantar. 
Sibolga. 
Fort de Kock. 
Padang. 
Bandoeng, Met leeren band goud op snee. 

Christus en de Tafelronde . . door Stanley Jones 
Op iederen weg Christus ,, ,, ,, 
Christus langs den Indischen Heirweg ,, ,, 
Dr. N. Adriani . . 
Het zevende Kerstboek 
Stamelingen • 

7.-

JA VASTRAAT 16, 

BAN DOE NG. 

Zaterdag 28 

Opening Tehuis voor 
de Reclasseering . 
Makassar, Opening 
Polikliniek en Wijk-
verpleging. 

Uit de Diepte • 

4.-
3.40 
3.40 
3.25 
4.25 
2.25 
2.25 KOOPT ONZEN KALENDER 1932 

a £ t.25. 
......... --............. _.... ....... __ ............. - ............... .; ....... ~--.... ---~ ................. _.,,.,., .. _.;--.. .. ....,.. ... ~-~ 
DE KAPITEINS FREDRIKSEN-BROBERG 

IN DEN ECHT VEREENIGD. 

Brigadier Palstra 1 

Zondag 1 . Batavia C. ; Maandag 2 Batavia Chin. 
K_orps: Dmsdag 3 Bandoeng III; Zaterdag 14 
Smdaog Laoet ; Zondag J 5 Cheribon ; Maandag 
16 Pekalongan; Dinsdag 17 Tega!; Dinsdag 
24 Magelang; Woensdag 25 Ambarawa; Don
derdag 26 Bawen; Vrijdag 27 Rogo Moeljo. 

HET was feest te Kalawara op 17 September 
en de gezellig versierde tuin van de Land~ 

Kolonie deed dit duidelijk blijken. Op dezen dag 
zou het huwelijk ingezegend worden van twee 
makkers-Officieren, n. I. Kapiteine Broberg en 
Kapitein Fredriksen, beiden werkzaam op Ce
lebes. 's Morgens werd het burgerlijk huwelijk 
voltrokken op het Controleurskantoor te Paloe 
en 's middags werd een feestmaaltijd gebruikt 
te Kalawara, waar een opgewekte stemming 
heerschte. De inzegening zou warden geleid 
door den D. 0., Majoor Woodward. 

De zaal te Kalawara was 's avonds geheel 
gevuld met een aandachtig luisterende schare, 
waarvan velen nog nooit een dergelijke plech
tighe1d hadden bijgewoond. Elke handeling werd 
dan ook met groote belangstelling gevolgd. 
Nadat de Majoor de inzegening had voltrokken, 
volgden de gelukwenschen. Eerst die der afwe
zigen, die p.r telegram bun gevoelens vertolkt 
hadden, en daarna die der aanwezinen. Mevrouw 
Adjudante Midtbo gaf het bruidspaar menige 
goede raadgeving mee, Mevrouw Ensigne Pou
tiainen zong een Zweedsche solo en Mevrouw 
Majoor Veerenhuis betuigde haar spijt de bruid 
te moeten missen, die voor haar een groote 
hulp was door haar ijverigen arbeid en vrien
delijken geest. Nadat bet zangkoor het bruids
paar een lied had toegezongen, kregen de hoofd~ 
personen een kans om te spreken. Lof en dabk 
aan den Heer en algeheele toewijding aan Zijn 
dienst, was de hoofdinhoud van bun beider 
getuigenis. 

Den volgenden dag werd de Kapiteine verwel
komd in het korps Rouwiga, waar de Kapitein 
reeds gestationeerd was. Ook hier versiering en 
een geest van verwachting. In de kindersamen~ 
komst, zoowel als in die voor de volwassenen, 
die beide eveneens door den D. O. geleid 

REIZEN IN CELEBES. 

Vervolg van pag. 2. 
Te Lawe kwamen de menschen aandragen met 
rijst en eieren, tot we meer dan genoeg hadden 
en de toevoer moesten stoppen. lk gaf in ruil 
naalden en porceleinen knoopen. Na de meeting 
vertelde bet dorpshoofd, dat ze dien nacht de 
booze geesten uit bet dorp gingen jagen. Dit 
is zoo de gewoonte als nieuwe huizen in bezit 
warden genomen, Een troep schreeuwende man
nen, gewapend met lange gespleten bamboe's, 
aangevoerd door het hoofd, sloegen wild in het 
rond om ieder huis en terzelfder tijd zwaaiden 
de menschen in huis met brandende takken tegen 
de deurposten, zoodat een regen van vonken 
neerviel. Alles gepaard met groot kabaal en 
hondengehuil. Mijn huisje kreeg ook een beurt. 
De heele zaak duurde ongeveer een half uur. Den 
vo!genden dag vertrok ik, na eerst meer dan 50 
kropgezwellen met jodium te hebben behandeld. 
Te Onoe ontmoette ik Adjudant Midtbo en 
samen hielden we een goede samenkomst. Ver-

werden, hadden verscheidene Inheemsche Offi
cieren een kans om te spreken. Schoolkinderen 
brachten hun liederen ten gehoore, waarvan som
mige heel aardig klonken. 

.. Mevrouw Majoor Woodward sprak in deze 
b11eenkomst de Kapiteins toe, alsmede Adjudant 
W1kdal en Ensign Poutiaioen. De woordeo van 
de Kapiteins zelven getuigden van blijden moed 
voor de toekomst. Mogen zij het middel zijn, 
dat vele menschen in het Rouwiga-district den 
Heer zullen zoeken en leeren dienen. A. 8. 

volgens bereikten we Kantewoe. Hier bielden 
we een Welkomstmeeting voor de 4 Toradja• 
Luitenants, die allen uit dit district waren. 
Vele menschen deden ons uitgeleide, toen we 
vertrokken. Dkht bij Peana gekomen zijnde, 
zagen we de schoolkinderen met het fluitkorps 
op ons wachten. We werden met gejuich inge
haald. In het huis van Luitenant Lapi wachtte 
ons een feestmaaltijd. W eldra zaten we op mat
jes en aten van groote bladeren. We hadden 
een goede meeting in den heiden-tempel en 
legden ons daarna op dezelfde plaats ter ru t s e. 
's Morgens ontdekten we, dat mijn paard was 
weggeloopen. Het zoeken van de Luitenants 
mocht niet baten. Dus bonden we zade! en 
tuig maar bij de overige bagage vast en gingen 
op weg. Een tweede paging slaagde gelukkiger 
en we vonden het paard een weinig van den 
weg af in qet struikgewas vastzitten. Hierna 
verlieten de Kdt-Luitenants me om naar Bana
soe te gaan en zoo verder naar hun verschil
lende aanstellingen. 

Majoor Lebbink 1 

Donderdag 12 Bandoeng I. 

Majoor Beckley 1 

Zondag 15 Bandoeng I. 

Stafkapiteine Neddermeyer 1 

Zater~ag 31 October en Zondag 1 Nov. Poer
wored10; 

Stafkapitein Strandlund 1 

Zondag 22 Bandoeng I. 

Stafkapitein Pearce 1 

Donderdag 5 Baodoeng I. 

OOGST NA ARBEID. 

HET was een buitengewone gebeurtenis in 
ons Kinderhuis, bet vaarwel van l\andidaat 

M. Wilders, de eerste ult het Kinderpuis te 
Jjan~oeng, om naar de K weekschool te gaan. 

E1genltjk zou dit vaarwel geleid warden door 
Kommandant en Mevrouw de Groot, maar we
gens een koortsaanvj moest de Kandidaat haar 
vertrek enkele dagen uitstel~en. In de afwezig
he1d van onze Leiders werd de samenkomst 
gelei~ do~r Majoor Beckley. Na een opgewekt 
openmgshed en gebed door Kapiteine van Lith 
luisterden alien zeer gaarne naar enkele woorde~ 
en een interessant verhaal van Adjudante Both, 
een vorige Directrice van bet Kinderhuis, voor 
wie het een groote vreugde W<IS hierbij tegen
woordig .te zijn. Treffend was het getuigenis 
van Ens1gne Brookes, die in nauw contact is 
geweest met de Kandidaat gedurende de laatste 
drie jaren en die vol !of spreken kon over haar 
!even en haar toewijding. 

_Daarna sprak Adjudante Koning, de Direc
tnce, en ook zij dankte God voor het voorbeeld 
van onze zuster, die steeds zoo plichtsgetrouw 
is geweest in alle~ dat haar opgedra.gen werd. 
welk werk immer m een blijmoedigen en gewil
ligen geest verricht werd. 

Daarna sprak de Kandidaat zelf. In eenvou
dige en duidelijke woorden gaf zij haar persoon
lijk getuigenis. Zij herinnerde aan bet werk 
van de eerste Officieren van het Kinderhuis, o.a. 
Kommandeure Bostrom, en aan het slot drukte 
zij de hoop uit, dat anderen, vooral de oudere 
me1s1es, ook gehoor zouden geven aan de 
roepstem van den Heer. 
. Een aangename taak restte de Majoor nog 
tn het overhandigen van een Bijbel en Zang
boek als een geschenk aen de I<andidaat van 
~e houdeKr~ meisjes en haar ,,broertjes en zusjes" 
m et mderhuis, die heel veel te danken heb
ben ~an het !even van de Kandidaat tijdens 
haar Jarenlange verbliif in het Tehuis. Degroot
ste vreugde voor de Officieren en in 't bijzonder 
vk?or de Ka':1_di~aat was, te zien, dat 7 van de 

mderen vn1w1llig naar voren kwamen om 
hun hart aan den Heer te geven. H. M. 

Zie uit naar ons~ 

Kerstnummer. 
-

HET LOON VAN DEN DOKTER. 
spoedig lief en h.egonnen naar zijn bezoeken uit 
te zien, en van s morgens vroeg tot . d 
I t kt h .. s avon s 
aa wer e IJ onvermoeid. Nooit was hij ecbter 

te moe of te druk hezig, om bij elk ziekbed 
woorden van hoop achter te laten. 

de menschen, voor wle hij zoo trouw gearbeid 
had en voor Wie hij zelfs zijn leven bad op
geofferd, en teen hij ter ruste werd gelegd op het 
klein~ kerkhof, verzamelden ze zich om zijn 
g~~f 10 groote droefheid. Nadat de dienst voor
h11 whs en bet hoopje aarde van bet graf nog 
verse was en opviel tusschen de andere gra
v~n, zei een der cowboys, die edurende den 
dienst met gebogen hoofd bij ghet graf had 
gestaan · E · 

EEN oude dokter woonde in een klein stadje 
in Amerika en was vele jaren lang daar de 

eenige dokter geweest. Hij was ouderwetsch in 
zijn opvattingen en manier van doen en be
hoorde tot .. de oude garde", maar hij wendde 
zich nooit af van een ziekbed, zonder eenige 
troostwoorden uit de Schrift te hebben achter
gelaten. 

Teen een jonge dokter in bet stadje zijn 
praktijk hegon uit te oefenen, gingen de menschen 
spoedig naar hem en verkozen hem boven hun 
ouden dokter. Op zekeren dag ontmoette de 
oude dokter den nieuweling op straat en vroeg 
hem naar enkele van zijn vroegere patienten. 
De jonge man zag de droeve uitdrukking op 
bet oude gelaat en ontroerde ... Kljk eens, dok
ter Brown," zei hij, .,als u uw patienten niet 
meer over godsdienst sprak, zouden ze wel 
gauw bij u terugkomen." 

,,Ja, jongen," zei de oude dokter, .. maar ik 
moet van mijn Helland spreken, waar ik ook 
ga. Ik kan Hem niet thuislaten, als ik mijn pa
tienten bezoek." 

Begrijpend, dat de oude dokter ten koste van 
alles Christus zou prediken, groette de jonge 
man hem vriendelijk en ging verder. 

Enkele maanden later woonde Dr. Brown in 
een klein hoerenplaatsje, dat, voordat hij kwam, 
geen dokter had. Zijn spreekkamer was op een 
zolder, boven den eenigen winkel. die het plaatsje 
rijk was, maar hij had daar vrede. W etend, 
dat hij een kenteeken moest hebben, sneed hij 
een dun stukje hout uit in den vorm van een 
hand met een vinger uitgestrekt en schilderde 
er deze woorden op: ttDr. Jam~s Brown, kan· 
toor hier boven". Dit spijkerde hij naast de 
winkeldeur. 

De menschen in den omtrek kregen hem 

Op .een morgen keerde hij vroeg naar zijn 
kamert1e terug met vermoeide, pijnlijke ledema
ten en een .. koortsgloed in zijn oogen. Dien 
~acht ~ad h11 zijn bed verlaten om in den kou-

en vnesnacht naar een huis te rijden wa 
een ~lein meisje stervende was. Maar •de 1:~ 
spanmng en de kou war d en voor en ouden 
~an te lveel geweest en hi.j wist, dat hij ender 

e gevo gen zou moeten lijden. 
Eenige uren later ging de winkelier die 't 

vreemd vo d dat h"' b · . n lJ oven niets hoorde, eens 
k1jken. Daar zat de oude dokter bij de tafel 
m~t benkpen in de levenlooze vingers en met 
ZIJn ?e ie met rekeningen open voor zich. 
Over,,tedere rekening had hij geschreven .. VoJ
daan • behalve op de laatste, want de dood 
had hem overmand, voordat hij zijn taak vol
bracht had. 

Zijn overlijden was een droeve schok voor 

ligt." Plo~~ef. 15 kniets, dat nu toont wie bier 
.. tng reeg hij een ingeving en op 

z!10 paard springend reed hij naar het winkel
tdie. "."'aar hi) het bordje van den dokter van 

en mgang nam · 
kerkhof Na t en er mee terugreed naar t 
zette d~ ha ~s het graf knielde hij neer en 
de aarde e~ 'd met den Vinger hemelwaarts, in 
lazen . D J egeBen, die er omhecn stonden, 

Ja ! · h•ij r. ades rown, Kantoor hier boven." 

h
was aarboven om zijn loon te ont-

vangen. et loo d h . 
ewei erd h n.. at em gcwerd, omdat h1j 

r.k chg ad, Zi)n Hetland buiten zijn dage• 

P
IJraktijk ~er: te 

1
sluitcn en omdat hij licver ztjn 

a ver oren dan zijn God. -
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