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AUTO'S rijden aan in stuivende vaart en 
stoppen voor het groote gebouw, bij 

welks hek op een bord van enorme afmetingen 
in blauwe letters op wit veld de noodende, 
boopgevende woorden zijn aangebracht : 

Hooge Regeeringspersonen -- lnvloedrijke 
Soerabajanen tegenwoordig - Gods zegen ervaren in 
woord en daad - Kommandant e Groot leidt het 

- LEGER DES HEILS -
TEHUIS VOOR SOCIALEN ARBEID. 

geheel met vaste and. 

De Marinekapel, die zich voor het huis 
heeft opgesteld, schalt haar blijde klanken ult, die tot ver in den omtrek gehoord worden. 
Gasten stroomen binnen en nemen plaats in de zeer ruime voorgalerij, die de gcheele breedte 
van het imposante gebouw beslaat, doch welke galerij maar ternauwernood de vierhonderd gasten 
bevatten kan. Het zangkoor en vele Officieren en Heilssoldaten hebben zich in de recreatiezaal, 
waarvan de deuren op de voorgalerij uitkomen, verzameld. Prachtige bloemstukken, als zoovele 
bewijzen van hartelijk meeleven, gevcn bet geheel een zeer feestelijk voorkomen, en zoo ligt ook 
bier weer het leven tusscben een lach en een traan, zooals een Fransch dichter het terecht heeft 
uitgedrukt, want 't is de tragedie, die door den crisistoestand zoo onverwacbts bet !even van 
vele menschen is binnengetreden, waardoor dit Tebuis in het aan2ijn is geroepen, maar de blijde, 
hoopvolle tonen ontbreken tusschen de mineurklanken niet; een belder, moedgevend akkoord 
klinkt boven alle- somberheid ult. Het Leger, met het groote, warme hart voor al wat lijdt, en 
met zijn trouwe, werklievende handen, heeft den bestaanden nood gezien, en de Kommandant 
zag de lijn, .die tot reddingslijn zou kun-
nen worden, en :z:ien was voor hem aan
grijpen, en uitvinden, vanwaar hi! de 
noodige hulp zou kunnen krijgen. 

Spontaan, mild, met blijdschap is in 
.... o rc;baja gegeven. Allereerst was er de 
bulp van bet P!aatselijk Comite tot steun 
aan W erkloozen, de Vereeniging , ,Pension 
voor Werkloozen", de Commissie van Bij
stand tot oprichting van bet Tehuis, de 
Vereeniging van Huisvrouwen. Zij alien 
hebben, zooals we in Holland zeggen, 
gewerkt als paarden, gedreven door de 
edelste motieven, en de resultaten van 
hun samenwerking met het Leger vindt 
men in dit zoo doelmatig ingerichte huis, 
waarin aan hygiene zoowel als aan com
fort gedacht is ; aan bezigheid voor 
lichaam en geest in den vorm van Iec
tuur, muziek en allerlei andere ontspan
ning. De recreatiezaal spreekt in deze 

voor zichzelf. 
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Zoodra de Kommandant den Gou
verneur en den Burgemeester, ver
gezeld van hun echtgenooten, heeft 
binnengeleid, hoort men zijn krach
tige stem, die tot in de verste hoe. 
ken verstaanbaar is, alien oproepen, 
om aan den heiligen strijd deel te 
nemen: 

De voorgalerij van het achter·hoofdgebouw. t . . 
~ t ........ ~ ....................................... ~ . ...._.. .............................................................. ,.,.:, 

.. Grijp toch de kansen, door God u gegeven ! 
Kort is uw zijn hier; de tijd snelt daarheen. 

Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven? 
De arbeid der liefde, gedaan om u heen !" 

Mevrouw de Groot bidt, eenvoudig, voor 
allen begrijpelijk, dat 't gaat om Gods 
zegen over het samenzijn en over bet 
Tehuis, en Hij hoort naar de smeeking 
Zijner dienstmaagd in de plaats Zijner 
woning, in den Hemel. juist zooals Hij 
duizenden jaren geleden boorde naar 
"t gebed van koning Salomo in den 
tempel ...... . 

Het is een illustre gezelschap, dat thans 
verzameld is: de Gouverneur van Oost
Java, de heer G. H. de Man, de Burge
meester van Soerabaja, de beer H. I. 
Bussemaker, de Resident van Soerabaja, 
de beer H. H. Cock, de Eskader-Com
mandant, Schout bij Nacht J. Bosma, 
de Marine-Commandant, Kolonel J. van 

! 
J Een overzicht van de vcrgadering tijdens de openingsplechtigheid. 
l De Kommandant spreekt. 

't Kan niet anders, of de Komman
dant, die weet dankbaar te zijn, wil aller
eerst dien dank uitspreken tegenover de 
inwoners van Soerabaja, .,die op zoo'n 
koninklijke wijze de helpende hand heb
ben uitgestoken en nu van hun sympathie 
doen blijken," aldus de Kommandant, 
.. door hun tegenwoordigheid aan deze 
plaats: dank ook in 't bijzonder aan bet 
Plaatselijk Comite tot steun aan Werk
loozen, dat we! den sterksten stoot beeft 
gegeven aan het tot stand komen van 
deze Legerinrichting. Zal zij ecbter aan 
haar doe! beantwoorden, clan zijn in we
zen niet wij bet, die dit doen, maar is 
bet de hooge, de beilige kracbt Gods, die 
aan de Legerscharen de overwinning zal 
verzekeren. Allen, alien wil ik danken 
en bet nogmaals berhalen, dat bet dienen 
van onzen medemensch de grootste vol-i ............... ..,...~ ........... _ .................. ..._.. .................. -.---·-·-aa>·-...._.•....._.• ....... •.....,.•-·-·-·-·-·-·-•-......... •-......_i 

Reede, de Regent van Soerabaja, Raden Adipati Ario Nitiadiningrat, !eden van den Provin
cialen Raad en den Gemeenteraad en vele vooraanstaanden uit Handels- en Scheepvaartkringen. 
De civiele kleedlng der hooggeplaatste ambtenaren, bet wit met de goudgebiesde kragen der 
militairen, de schilderachtige kleuren van de kleeding der voorname Inlandsche regeerings
personen vormen een eigenaardig contrast, dat 't oog boeit. Als 't Wilhelmus gespeeld wordt, 
staan alien op, wat in 't bijzonder op hen, die pas den vaderlandschen bodem verlaten hebben, 
een diepen indruk maakt. 

doeI1ing schenkt." 
De Gouverneur van Oost-Java, de heer G. H. de Man, krijgt als vertegenwoordiger van den 

Gouverneur-Generaal bet eerst het woord, om de boodscbap van Z. E. voor ·te Iezen. Deze 
boodschap is van den volgenden inhoud : 

,,Het is mij een behoefte bij de opening van dit Tehuis, zij het tot mijn spijt niet persoonlijk, 
een hartelijk welkom toe te roepen aan hen, die hier een veilig onderdak en de noodige bulp 
en steun komen zoeken. Moge het verblijf voor hen zegenrijk op zich zelf zijn en zoo spoedig 
mogelijk leiden tot een betere toekomst. Dank en hulde voorts aan alien, die door geldelijke 
offers, persoonlijke toewijding of anderszins hebben medegewerkt aan- de totstandkoming. Dank en 
hulde ook aan het Leger des Heils, dat wederom toont tegen geen moeite op te zien, waar het 
gaat om bulp en bijstand te verleenen aan hen, die onder tegenslag en nood gebukt gaan. Ten 
slotte herinner ik aan de woorden, welke ik uitsprak bij de opening van den Volksraad, er op 
wijzend, dat ieder hulpbetoon aan hem, die buiten werk is geraakt, in deze tijden vooral meer 
is dan een daad van liefde jegens den naaste, en de grootste dienst is, welke men tbans aan de 
gemeenschap kan bewijzen." 

De Gouverneur voegt hierb1j een persoonlijk woord van gelukwensching voor het welslagen 
van de2e onderneming. 

Dan vangt de Burgemeester van Soerabaja, de heer H. I. Bussemaker. zijn van hartelijke sym
pathie getuigende toespr aak aan met den aanhef: ,.Mijnheer de Kommandant, Officieren en Sol~ 
daten van het Leger des Heils, toen mij verzocht werd, dit Tehuis voor Socialen arbeid te 
te willen openen, heh ik dit verzoek gaarne aangenomen. Ik beschouw bet werk, dat gij op 
uw reeds zoo zwaar belaste schouders hebt genomen, van algemeen belang . . .. _ . . ." En 
dan staat Z. E. A. stil bij het feit, waarom het Leger deze taak aanvaard heeft, en een oogenblik 
verwijlt hij bij een herinneringsbeeld, waarin ditzelfde Leger een rol speelt in de plaats zijner 
geboorte ..•... Warmte spreekt er uit zijn woorden, warmte uit het stralend oog, omdat bet 
weerspiegelt het geheim van alle welslagen : de kennis van den hoogen God, Wiens zegen hij 
den Kommandanf en diens troepen toewenscbt bij den zelfverzakenden arbeid. die in het Tehuis 
zal worden verricht. 

( Vervolg pag. 4) 
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W ANNEER de Apostel Paulus aan de 
Galatiers schrijft, voegt hij bij al zijn 

goede raadgevingen ook deze woorden: ,,Dient 
elkander door de lief de." Het gebeele !even van 
Mevrouw Lt. Kolonel Brouwer was een !even 
van l~efde. Liefde voor kleine kinderen, liefde 
voor oudere kind~ren, liefde voor vrienden, liefde 
voor vreemdelingen, liefde voor de rijken, liefde 
voor de armer:;, liefde voor alle national1teiten, 
liefde voor de zwakken, liefde voor de sterken : 
in waarheid kende haar liefde geen grenzen. 

Ze werd geroepen uit haar gelukkig tehuis 
in Australie, om den Heer te volgen en zij ge
hoorzaamde zonder terughouding, gewillig om 
overal te gaan, waar Hij haar noodig had. Dienst 
in Australie en Nieuw-Zeeland volgde, tot het 
zendingsveld aanspraak op baar maakte. Met ze
kerbeid geroepen zijnde om zichzelf te geven 
voor de redding der heidenen, werd Java geduren
de eenigen tijd haar arbeidsveld. Hoeveel ver
balen zouden er verteld kunnen worden over deze 
eerste dagen, toen Adjudante Twyford (zooals 
Mevrouw Brouwer toen heette) degenen, onder 
wie zij werkte, leerde liefhebben. Ze deinsde 
niet terug voor bard werk of ontberingen, maar 
aanvaardde alles als Gods wil. Haar ontmoeting 
en vereeniging met Stafkapitein Brouwer volgde 
en degenen onder ons, die bet voorrecbt badden 
zich vrij in den familiekring te bewegen, kunnen 
getuigen, dat de Kolonel en zijn lieve vrouw 
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elkaar steeds dezelf
de genegenheid beb
ben toegedragen. Er 
volgden thans lange 
jaren van nuttigen 
dienst in Holland en 
China en vele, vele 
ervaringen waren 
bun dee!, maar steeds 
nam de liefde van 
Mevrouw Brouwer 
voor God en haar 
medemenschen toe. 
Ats haar gevraagd 
werd offers te bren
gen terwille van de 
goede zaak, hoe 
bracht zij ze dan? 
Morrend of klagend ? 
Neen, blijmoedig I 
Eens was ze geduren

de eenigen tijd enkele duizenden mijlen van den 
Kolonel verwijderd, maar ze klaagde niet en ging 
met baar liefdewerk voort. Kapiteine Melattie 
Brouwer, haar eenig kind, was wel bevoorrecht, 
zoo'n moeder te hebben. 

Hoe zorgzaam was ze voor baar in tijden 
van ziekte, en hoe bezielde ze haar om te 
werken voor den Heer. Ze volgde haar dochter 
bij baar korpswerk en als zij in eenig opzicht 
kon helpen, was ze bereid het te doen. Mevrouw 
Brouwer was een getrouwe dienstroaagd ten 
opzichte van iedereen. Ze zeide onverbloemd 
de waarheid, en als ze in personen, die een 
getuigenis aflegden, zonde of onrechtvaardigheid 
voelde, kon ze op zulk een wijze met hen spre
ken, dat ze bereid waren om voor God bun 
tekortkomingen te belijden. Haar hart werd 
geroerd, wanneer er in een huis ziekte of ar
moede heerschte, en vele honderden bezoeken 
zijn door haar afgele~d in allerlei gezinnel'.I. 
Juist het woord, dat noodig was, werd ge· 
sproken en, waar noodzakelijk, tijdelijke hulp 
verleend en Gods zegen afgesmeekt voor alle 

aanwezigen. lemand, die haar goed kende, heeft 
van haar gezegd : .. Ze was mecr dan een moeder 
voor mij"' en er zijn heden ten dage vele harten, 
die bet gemis gevoelen als van iemand, die zij 
beschouwden als een tweede moeder. 

In Holland stond haar huis steeds open voor 
Officieren en het .,profetenkamertje" was altijd 
gereed. Officieren uit Ned .. Jodie vonden den 
weg naar bun woning en zelfs, wanneer Mev.-ouw 
Brouwer ze niet persoonlijk kende, was de 
ontvangst toch even hartelijk. 

Verscheidene Officieren hebben het voorrecht 
gehad van uit bun huis uit te trouwen. De 
omstandigheden waren dan zoo, dat ze niet uit 
bun eigen huis konden trouwen, vanwege den 
verren afstand of anderszins, maar Kolonel en 
Mevrouw Brouwer waren bereid een vader 
en moeder voor hen te zijn. Kleine kinderen 
leerden Mevrouw Brouwer liefhebben en be
schouwden haar als een zeer bijzondere groot
mama en in des Kolonels huis waren vele aardige 
tooneeltjes getuigen van haar liefdcdiensten. 

Reeds vele jaren was er in het hart van den 
Kolonel. zoowel als van Mevrouw, bet ver· 
langen om hun eenig kind - bun alles -
naar Java te zenden, het land barer geboorte, 
om te arbeiden, waar zij gearbeid hadden. Er 
waren tijden, dat bet scheen, alsof deze wensch 
niet verwezenlijkt zou worden. 

Ten slotte was echter de weg geeffeod en 
de Kapiteine kon gaan, en ofschoon zij bun 
geliefd kind natuurlijk misten, achtten ze bet 
toch een eer haar te laten gaan. De brieven, 
die er over en weer geschreven werden, toon
den aan, hoe schoon de geest van overgave 
was. 

Na bet uit den actieven dienst treden van 
den Kolonel en zijn vrouw rees de vraag op, 
waar zij zicb zouden vestigen. Vee! overweging, 
veel gebed ging aan de beslissing voorat'; en 
toen werden voorbereidingen gemaakt om naar 
Java te reizen, teneinde de dagen, die bun nog 
restten, daar door te brengen. 

Dit scheen voor hen een gansch natuurlijke 

'llfmant tuij weten. bat. ;oo ans aarbscbe f)uis be,es tabernaker:l 
gebroken tuorbt. tuij een geboutu ban ~ob bebben, ctn f)uis nid mtt I 
l)anben gcmaakt,_ maar reutnig, in be btmdm. 

2 JS.or. 5 l. 

zaak, want had de Kolonel bet werk van ons 
Leger daar niet geopend en had Mevrouw 
Brouwr r niet eenmaal beloofd te leven en te 
sterven in Java? In hun afscheidssamenkomst 
in de Luthersche Kerk in Amsterdam zeide 
Mevrouw Brouwer o. a . ..lk kan niet veel meer 
doen, doch ik kan bidden en de handen op
heffen . . . en dat zal ik doen." 

En dat heeft zij gedaan I Niet Jang, maar 
God vergunde bet haar vereenigd te worden 
met baar kind, Kapiteine Melattie, alie oude 
vrienden weer te ontmoeten, gewijden grond 
weer te betreden . . . oude strijdperken. . . en 
een korten, maar lieflijken levensavond te ge
nieten. Langzaam, zacht, vredig is haar levens
lamp uitgebluscht. Het dienen was voorbij, het 
einde kwam nader, maar nog dacht ze aan 
anderen. Voor hen, die haar verpleegden en 
bij baar waakten, was ze altijd even voorkomend. 
,,Ga wat rusten" . .. ,,Eet een beetje", ,.Met mij 
'tis goed" en zoo meer. Verscheidenemalen kwam 
het verzoek om te zingen. Bij zulke woorden 
als .. Jezus is mijn" riep ze uit: ,,Halleluja !" 
en men voelde, dat ofschoon haar voeten reeds 
omspoeld werden door de koude wateren der 
doodsjordaan, ze veilig was in de arroen van 
Jezus en toen de laatste stdjd voorbij was, 
zal ze zeker een ruimen ingang hebben gehad 
in het Hemelscb Koninkrijk en gehoord hebben 
het .. Wei, gij goede en getrouwe dienstmaagd 
.... ga in, in de vreugde uws Heeren." 

Het verlies is groot voor Lt. Kolonel Brouwer, 
het verlies voor de Kapiteine is ook groot, het 
Leger des Heils in Java is armer geworden, 
omdat zij is heengegaan. Vele vrienden in alle 
deelen der wereld zullen haar missen in meer 
dan e~a opzicht, en er is een leegte gekomen. 
Maar de Trooster, de Heilige Geest, zal genoeg 
zijn voor alien en moge het heengaan van onze 
geliefde vriendin-van-allen, een nieuwe aan
sporing zijn voor iedereen, om te arbeiden. voor
dat de nacbt komt, wanneer niemand werken 
kan en als de roepstem tot ons komt, zooals 
zij tot haar gekomen is, moge er dan ook een 
.,Halleluja" zijn op ooze lippen, wanneer we 
heengaan om onzen Heiland te ontmoeten in 
dat land, waar alle tranen van de oogen zullen 
worden afgewischt. 

D. M. Taylor-Hodgson. 

PLECHTIGE UITVAART EN GEDENK
DIENST. 

r~~~~~~~~~~~~~---~-~~~~~~~~~i 
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Z IJ kwam voor de meesten onzer niet on
verwacht, de mededeeling, dat Mevrouw 

Lt. Kolonel Brouwer heengegaan was. 
Was er aanvankelijk nog eenige hoop, spoe

dig bleek we!, dat baar ziekbed ook baar sterfbed 
zou worden. Zoo is zij dan nu van haar aardsche 
stof ontdaan, om bij den Heer in te wonen. 

Op den morgen van den 29sten Juli zou haar 
stoffelijk overschot aan d'en scboot der aarde 
toevertrouwd worden en voor dat doe! waren 
zeer velen opgekomen. De kist, die het stoffe
lijk 1 overblijfsel van de geliefde ontslapene be
vatte, was naar de Congreszaal gebracht en was 
gedekt door de kleuren onzer vlag, waaronder 
zij zoo vele jaren en in verschillende deelen 
der wereld gestreden bad. 

Voordat de stoet zich opstelde, werd eerst 

De Komroandant brengt een laatsten groet. 

een korte dienst gehouden, die geleid werd door 
Kommandant de Groot. De Koromandant las 
een gedeelte voor uit de Openbaring en be
paalde ons bij de eeuwige dingen. 

Een schoon, Engelsch lied, bet lievelingslied 
van de ontslapene, werd door drie vrouwelijke 
Officieren gezongen en liet niet na diepen in
druk te maken. Treffend vooral waren de woor
den, die nu gesproken werden door Kolonel 
Brouwer. Hij bracht de groeten en liefdesbe
tuigingen over van zijn geliefde vrouw, uitge
sproken kort voor haar verscheiden en bestemd 
voor alien, die haar gekend hebben. 

Met de muziek van het Jongenshuis voorop, 
begaven alien zich nu grafwaarts. Plechtig 
klonken de scboone, ernstige melodieen door de 
straten van Bandoeng en ongetwijfeld was deze 
begrafenisstoet een prediking op zich zelf voor 
velen. Ook op bet graf werd nu nog een dienst 
gehouden en ook hier had onze Komman
dant de leiding. Bij dergelijke gelegenheden 
is het merkbaar, dat de Kommandant ook 
zelf smartelijke verliezen geleden heeft in zijn 
!even, waardoor hij echter beter in staat 
is te troosten dan iemand, die nog niets van 
dit alles meemaakte. De verdere spreeksters 
en sprekers waren: Majoor Ingham en Me
vrouw Majoor Lebbink, die haar verpleegd 
hebben. Kapiteine Brouwer, Br. Weynen, die de 
Kolonels gekend heeft in de pioniersdagen, een 
familielid van den Kolonel en de Kolonel zelf. 
Ook hier weer de blijde geloofsverzekering, dat 
er een !even is na dit !even en een blij weer
zien daarboven. Eenige kinderen van het Ma
leische korps zongen een lied van den Heme!. 
Dit maakte op alien een diepen indruk. Zacht. 
maar duidelijk verstaanbaar, klonken de kinder
stemmen door de lucht: .. Daar scheiden wij 
nimmer" in de Maleische taal. 

* ...... 
Op Zondagavond 31 Juli werd in de Con

greszaal een Gedenkdienst gehouden. Hetleven 
en de arbeid van Mevrouw Brouwer werden op 
dien avond herdacht en deze samenkomst was 
ongetwijfeld een waardig slot van de reeks 
samenkomsten, die wij gedurende de Conferen-
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tiedagen reeds hadden gehad. Het was voor 
ons Christenen een heiligingssamenkomst in den 
vollen zin van het woord. Wat ons alien het 
meeste trof. was wel de wonderbare kracbt 
die Kolonel Brouwer en zijn dochter otider~ 
steunde. Hier was een Hoogere Macht roerk
baar, die wel smart aandoet, maar 66k weet 
te heelen, die geen vergissingen maakt en 
volkomen te vertrouwen is. Het podium in de 
zaal was stemroig versierd met wit en lila 
terwijl de twee Legerbanieren witte linten toon: 
den, die ons spraken van reinheid en vrede. 

Ook in deze samenkomst ging ons de Kom
mandant voor. Mevrouw de Groot behandelde 
een Bijbelgedeelte en het stilstaan bij de troost
rijke woorden van den 73sten Psalm bracht 
ons alien een zegen. Verder spraken nog : 
Mevroµw Stafkapitein Pearce, Mevrouw Ma
joor Taylor en Kapiteine Muskee, die alien 
gewaagden van liefdediensten, haar door wijlen 
Mevrouw Brouwer bewezen. Kapitein Runtu
wene kreeg een gelegenheid om namens de 
makkers van het Maleische Korps te spreken 
en hij deed dat tn 't Maleisch en op zulk een 
wijze, dat we er alien door getroffen werden . 

Hij vertelde, welk een liefde de Kolonel en 
Mevrouw Brouwer, die Soldaten waren gewor
den van het Maleische Korps. den Chincezen en 
lnlanders altijd hadden betoond. 

,.In liefde voor ons, menschen van lndie," 
zeide de Kapitein. ,,zijn zij velen Europeanen 
ten voorbeeld." 

Kapitelne Brouwer, die hierna sprak, richtte 
haar woord voornaroelijk tot de jonge menschen, 
voor wie haar moeder altijd zoo bijzonder veel 
gevoeld had en voor wie zij steeds zoo'n hulp 
en aanmoediging wa.!', zooals de Kapiteine ult 
eigen ervaring wist. In 't bijzonder wist zij de 
jongens altijd zoo goed te begrijpen en zij had 
hun een aparten groet gezonden. 

Tot slot mochten wij bet woord van den Kolo
nel beluisteren en bij al de schoone woorden, 
die wij dezen avond hoorden, hebben de woor
den van Kolonel Brouwer ons toch bet mecst 
gezegend. Zij waren een bezieling voor 011s 

alien. .,Zij is bier nlet", maar daar boven 
zullen wij haar weerzien I 

H. Loois, Majoor. 
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IN snelle vaart doorsnijdt bet machtig motor-

h . de diepe wateren van den Oceaan, 
SC lp k .. b '. ht 

Olven hoe hoog oo • z11n 11 mac e 

bijgestaan door den ALOEMEEN SECRET ARIS en alle 

HOOfDKWARTIER- EN INRICHTINOSOFPICIEREN. 
en geen g • · l t 
den loop ervan tegen te houden. t .s. o een 
onzichtbare hand het voortbeweegt. lJ1e pracht-

h ft Voor zoover het menschenwerk gang ee • 

Dagen van zegen en Oodsopenbaring. Zijn vol.k geheiligd; verdoolden vinden 
het Vaderhuis. 

betreft een tweeledige oorzaak : de knappe 
stuurm'anskunst van den kap1tein en de vol
maakte werking der machines. die op commando 
van den kapitein de vereis~hte beweg1ngen 
uitvoeren. Hij zou nooit zee k1ez~n, als. ht) met 
wist, dat de drijfkracht in orde ts. en tn deze 
loopen de gedachten van Kommandant de Groot 
pardllel met die van den gezagvoerCler der 
zeebooten: op de innerlijke dn1fkracht komt 
het aan. Om nu te zien, of deze zuiver, sterk, 
betrouwbaar is, zoodat zij in staat zal zijn, de 
geheele machinerie van het Leger des heils in 
Indie in gestage beweging te houClen, zonder zelf 
ook maar eenigszins machinaal te word_en •. had 
de Kommandant verschillende conferenues 1n de 
voornaamste centra van Java belegd. en een 
tweede goede gedachtewas het van den Leider. 
deze conferenties met een bidstondavond te ope~ 
nen, die als een omploeging van den akker des 
harten zou wezen. 
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Leger des Heils op de midda~hoogte van.de 
beJangstelling der geheele lnd1sche bevo1k1n~ 
staat, daar zuUen Zi}n leden zorgdrag.en. dat Zl) 
in de kracht van hun God door bet d1enen van 
hun medemenschen die plaats waardig zullen zijn. 

aan de zondaarsbank, en de wet der zonde werd 
in hen te niet gedaan. 

Zoo traden we dan daartoe Zaterdagavond 
de mooie zaal van Bandoeng I bmnen, waar 
het melkwitte licht der hoogaangebrachte lam-

het geheel stralend deed ophchten : het 
pen h k d · rood der muzikantenjasjes, et oper er mstru-
menten, de vele donkergetinte gezichten der 
Indonesiers, en vooral de blanke muren, waar~ 
op in strakgehouden lettervormen kostelijke 
woorden stonden, waarvan het 

,.Hoop voor Allen", 
als -zijnde mijn eigen motto, wel het sterkst to~ 
mijn hart sprak. . . . 

In rustige overpemzmg be1dde de schare de 
komst van den !eider van dien bidstond, Majoor 
Loois, het Hoofd der K weekschool. Heerlijk 
werd er na den zang van een lied gebeden : in 
eenvoudlge woorden, met een vuur. dat zich aan 
anderen meedeelde : ook de stem van Adjudant 
Schulz verhief zich in weloverwogen, innige 
woorden in een gebed naar Gods hart - en dus 
was er verhooring. 

Het welgelukzalig'' uit den eersten Psalm 
verkre~~ door de behchting, die Majoor Loois 
erop vallen liet, nieuwen glans en ~~n dieper 
beteekenis. Het werk der voorbere1d10g- de 
omploeging - had plaats gehad - de zaai:ing 
kon een aanvang nemen. 

En nu gaan we de bergen op I Niemand beter 
toch dan Mevrouw de Groot, die in .,bet land, 
waar de bergen zijn," het levenslicht zag. kan 
ons leiden op dien tocht. En zij deed het met 
zekere hand, en zij schi1derde met schoone 
woorden in welluidend Fiansch, doo~ Majoor 
Lebbink vertaald, het aspect <lier bergen, als 
de zon op de hellmgen schijnt, en in 't bijzon~ 
der stood zij stil bij het aangrijpende natuurta
fereel van den nevel, die den voet van den berg 
omhult, en waarbc;>ven het zonlicht in wondere 
schoonheid straalt. Toegepast op onze geeste· 
lijke bergreis, zochten velen onzer door de ne
velen heen de Zonne der Gerechtigheid, Die 
Zich vinden laat, als het hart in oprechtheid 
zoekt. Oat deden zij, die na een in rustigen, 
klaren toon gehouden Bijbelverklaring door den 
Kommandant. zich voor grooter toewijding tot 
de Bronwel spoedden, ._en ,,haar wateren brach
ten heil.'' 

Als ge den internationalen ge~t van het Leger 
belichaamd hadt willen zien, clan moest ge op 
den Conferentie-Zondag den grooten kring, die 
in bet park van Bandoeng voor de openlucht
samenkomst zich gevormd had, hebben gade
geslagen. De Kadetten hadden bet leeuwenaan
deel ; 't was hun samenkomst : niettemin was 
ook de Kommandant er met vele Hoofdkwar
tier-Officieren._ Wat een vuur •. wat een welspre-

Als onvermoeid waren Kommandant en Me
vrouw de Groot op Maandagmorgen naar de 
K weekschool gekomen, om in de Lezingzaal een 
Oflicierssamenkomst te houden. Het verlangen 
naar een aanraking met God, naar Zijn dichte 
nabijheid. bovenal naar de werkeiijkhei~ van 
den inwonenden Heiland werd openbaar m de 
gebeden, en tot kostelij-ke uren is dat samenzijn 
voor ieder geworden. 

Later op den dag verzamelde de Kommandant 
andermaal Officieren en Kadetten om zich heen. 

DE KADETTEN UITGEZONDEN. 

's Avonds was de belangstelling groot voor 
d~ bevordering en uitzending der Kadetten. in 
welk land ter wereld is dit niet het geval? 

Kleurig en fleurig zag het platform er uit 
met op den achtergrond het wit der Europeesche 
uniformen, de mooie tinten van de Javaansche 
kleederdracbt van enkele Kadetten. bet groen 
van palmen : in harmonie met dit kleurenspel 
klonken de tonen uit ·de bamboefluiten, door 
s<;>mmige der jonge Kadet-Officieren bespeeld. 

Het .,Staat op, staat op voor Jezus" werd 
met vurige geestdrift gezongen in allerlei talen: 
in die talen was de liefde de grondtoon, en 
deze kan elk menschenkind verstaan. 

De Kommandant richtte een diep-ernstig 
woo rd tot de jonge strijders van Gods Konink
rijk. Bij de bevordering en het uitreiken der 
aanstellingen wist hij ze in spanning te houden, 
om dan plotseling met een enkel gebaar, een 

Poor de rust van den stralenden Zondagmor~ 
gen been, spoedden we ons naar de tent d~r 
samenkomst - in casu de Congreszaal - waann 
reeds velen een plaats hadden gevonden, en niet 
Jang duurde het, of als een man stonden alle 
aanwezigen op, toen de hooge gestalte van den 
Kommandant, vergezeld van Mevrouw de Groot 
en den Algemeen Secretaris, op het platform 
verscheen. Met vaste hand nam de Kommand~nt 
het stuurrad in handen, en zooals bet macht1ge 
motorschip de ,,Dempo" aan den minsten druk 
van den man met de stuurmanshand gehoor
zaamde zoo vertrouwden allen zich vol blijde 
overga~e aan de kundige leiding van hem, wiens 
physieke en psychische kracht zijn als zijn naam, 
en die door velerlei ervaring op de wateren des 
!evens de kunst van het leiderschap geleerd 
beeft. 

De groep nieuwe K a det-Officieren, die uitgezonden is. 
In 't midden: de Kweekschool-o fficieren, Majoor 

en Mevrouw Loois en Adjudante Kyle . .,Danken'', dat was het ·woord, waarmee de 
Kommandant begon. En is er wel een woord 
van zoeter klank ? Is het niet altijd weer de 
uiting van een geiukkig menschenkind ? Danken 
wilde hij allen, die door hun meeleven en gebed 
het hunne bijdragen, om het Koninkrijk Gods 
bevestigd te zien. ,,En daar gaat het om," a]dus 
dtt Kommandant, en zijn innig zielsverlangen 
was het dat we toch z66veel zouden kunnen 
ontvang~n. dat we ervan zouden kunnen uit~ 
dragen tot anderen. ,,En daar gaat het 66k om!" 

Even nog haalde de Kommandant iets aan 
uit bet gesprek, dat hij met Z . E. den Gouver
neur·Generaal kortgeleden gehad heeft. waarbij 
laatstgenoemde opmerkte, dat het juist 

het geestelijk element 
ts. dat het Leger. dat zijn Officieren steunen 
moet bij den maatschappelijken arbeid, die ver
richt wordt, en hierop mocht de Kommandant 
antwoorden, dat hij en zijn Officieren ook gten 
ander ideaal kennen, dan den naaste te doen 
deelen in wat zij zelf uit de Bron ontvangen. 

Dit inleidend woord was een verblijdenis voor 
de vele Officieren, die tegenwoordig waren. en 
voor de Soldaten. Waar de Gouverneur-Gene
raal tot den Kommandant gezegd heeft, dat bet 

HE ZEV ~N B I.OED .:.iRS. 

©.m J/ood.<\c~1i 9ef~~eni<\, 

ER. was eens een weversgezln, met zeven bree-
ders. Van die zeven waren de oudsten 

erg knap in het wevershandwerk, dat bun vader 
hun had geleerd. Van 's morgens tot 's avonds 
werkten ze geregeld door onder zijn toezicht 
en wanneer er in de naastbijzijnde stad markt 
was, ging de moeder daarheen, beladen met een 
pak prachtig linnen. Bij haar terugkomst bracht 
zij bet geld, dat zij voor het linnen had gebeurd, 
mee naar huts en dit geld was ruim voldoende 
om het geheele gezin te onderhouden. 

De jongste zoon, Benjamin, was heel anders 
aangelegd dan zijn broers. Hij had heelemaal 
geen smaak voor bandenarbeid. Zijn lust was 
het, om maar stil met een boek voor zich te 
zltten ; in dat boek stonden de geschiedenissen 
van Mozes, de profeten en dan de helden van 
het volk van Israel. 

kendheid, wat een gloed l Luisteren moesten 
allen, blank en bruin, naar het V\ioord van den 
Kommandant, naar bet lied der Kadetten, waarin 
woord en toon in treffende harmonie waren: 
luisteren, omdat in alles de Geest Gods was, 
Die het groote gehoor greep ....... . 

Het hoogtepunt van den dag werd bereikt, 
toen de avondschaduw gevallen was. zooals 
speciaal in dit land bet licht vlak tegen het 
do nker aanligt, in allerlei zln. 

Even verwijlend in bet land van herinnering, 
waartoe de aanwezigheid van den gast van den 
avond, Zendeling-leeraar Iken, den Kommandant 
bij zijn welkomstwoord aanleiding gaf; en van 
de warmte dier herlnneringen aan zijn hoorders 
meedeelend, ging de Kommandant al spoedig 
recht op het doel af: .. Het Lam Gods", waar
over bij aanvang gezongen V\ias. 

Heerlijk was het persoonlijk getuigenis van 
Zendeling lken, die door eigen kennis van geest 
en hart kon spreken over de twee wetten, die 
het leven der menschen beheerschen ; die der 
zonde des doods en die des geestes des levens. 
En zij zochten het Leven, die daar knielden 

W anneer hij een mooi stuk gelezen had, 
kwam hij in de weefkamer en geheel vervuld 
met de geschiedenis, vertelde hij deze dan aan 
zijn broers, die met aandacht en genoegen 
luisterden naar het verhaal. Ondertusschen 
werkten zij rustig door. 

Als Benjamin niet las of vertelde, zong hij, 
daar hij een goed en opgeruimd hart had, als 
een lijster en zijn lied klonk door het geheele 
huis en bracht vreugde in aller hart. 

Maar den mensch wordt wel eens moede, 
ook van goede dingen en op zekeren dag waren 
de zes broers ineens jaloersch op Benjamin, 
dit.n zij nooit zagen werken. Zij gingen uitrekenen, 
dat, als hij ook meewerkte, zij minder behoefden 
te doen om toch samen evenveel af te hebben 
en dat zij samen met minder werk misschien nog 
meer konden .verdienen voor het gezin. 

Ze spraken er met hun vader over en die 
was er erg verdrietig om. 

,,Waarom wilt ge toch, dat Benjamin zal 
meewerken ?" vroeg hij. 

enkel woord hun jonge hart gerust te stellen 
niet alleen, maar bet te doen opspringen van 
blijdschap. 

En zoo rijden de _samenkomsten zich aaneen 
tot een keten van gouden zegeningen; de 
ir.orgenuren, gewijd aan de heiliging van Gods 
volk, waartoe in de eerste plaats de Komman
dant, die de leiding van bet geheel in handen 
had, medewerkte, met de Officieren, daartoe 
door den Kommandant aangewezen, en zoo 
luisterden we naar de stem des harten van vele 
dier kinderen Gods. Daardoor was er frischheid, 
verscheidenheid, en werd de Waarheid vanuit 
verschillende gezichtspunten bezien. 

Ook in de avondsamenkomsten dier dagen 
openbaarde zich de tegenwoordigheid des Hee
ren, en of we nu luisterden naar onze eigen Of
ficieren, of naar sprekers uit Christelijken kring, 
men ervcer de kracht des Heiligen Geestes en 
het was ons, of we aanzaten aan een Hemelsch 
bruiloftsmaal. De weg daartoe werd in iedere 
samenkomst bereid d oor den Kommandant. wiens 

,.Zijn handen staan verkeerd en zijn te zwak om 
den spoel te hanteeren. God heeft hem voor i.ets 
anders bestemd. Hij heeft hem een verstandig hart 
gegeven, waarin bij alle mooie geschiedenissen 
bewaart, en een bekoorlijke stem, die het ge
heele huis met vreugde ve1vult en u opvroolijkt 
onder het werken." 

Maar de broers hielden aan ... Bovendien," 
meenden zij, ,,verhinderde Benjamin toch niets 
om te vertellen en te zingen onder het weven." 

De vader dacht er nog eens over na. 
.. lk zal doen, wat ge vraagt," zei hij ten 

slotte. 
Hij kocht voor Benjamin een kleinen weef

stoel; Benjamin plaatste zich met een bezwaard 
hart daarvoor en begon te werken. 

Nadat hij een poosje gewerkt had, vroegen 
de broers hem om wat te zingen Hij probeerde 
bet wel, maar zijn stem was niet die van vroe
ger. Zij was zoo treurig, dat z'n broers hem 
zeiden, maar liever te zwijgen. · 

Even later begon hij een geschiedenis te ver
tellen, maar hij bleef daar middenin steken. 

inleidend woord immer weer een Evangeliepre
diking op zichzelf was. 

Hoe gaarne drukten we de toespraak van 
Evangelist Gutter, die,, Waarbeid" tot Uitgangs
punt en doel gekozen had, in haar geheel at ; 
of gaven de van geestdrift, liefde, overtuigings
kracht gloeiende rede, met tot titel : ,.De nood 
der wereld en wij Cbristenen" van Dr. Wiebnga 
weer in al haar schakeeringen van den stne
menden zweepslag, om wat Cle mensch in Gods 
werk bedorven heett af, tot aan de rijke genade 
in Christus toe, die hem weer zmgen doet : 
.. Vat Heiland bei mijn handen" ; maar plaats 
ontbreekt hiertoe. 

Evenmin kan ik stilstaan bij het zeer kostelijk 
uur, wa.arin Mevrouw de Groot de eigenschap
pen van de dingen der natuur als hout en steen, 
koper, zilver en goud wist toe te passen op de 
bezittingen van het menschelijk ha1 t. Verrijkt 
zijn we ook uit die samenkomst heengegaan, 
verrijkt met bet goud, beproefd komenae uit 
het vuur. 

Weer stonden de deuren der Congreszaal wijd 
geopend, en weer kwamen de toehoorders in 
grooten getale binnen, om den sluitingsav~nd 
van de Conferentie bij te wonen : jong en oud, 
Heilssoldaten en Christenvrienden. militairen en 
burgers : en vroo1ijk schalden andermaal de 
tonen van bet Muziekkorps. dat volledig tegen
woordig was. Allen stonden op, toen de Kom
mandants met Staf op het podium verschenen 
en met opgewektheid en frissche kracht, die 
niet deden vermoeden, dat er reeds zoovele 
samenkomsten gedurende deze dagen door hem 
geleid waren, gaf de Kommandant bet eerste 
lied uit. waarop een ernstig pleiten volgde, 
onder woorden gebracbt door de B. 0. van 
bet Korps, Kapiteine Hroome, en den A. S., 
Majoor Taylor, welke gebeden de vertolking 
van ons eigen zielsbegeeren waren. 

Een wondermooi hoofdstuk uit den Bijbel -
'k zou bet 't hoofdstuk der gaven willen noe
men - werd op voortreffelijke wijze door den 
Kommandant behandeld, en na zijn bemerkingen 
hierover gemaakt te hebben, voegde de Komman
dant ten slotte aan zijn rede toe. dat ,.alleen 
dan de samenkomsten dezer Conferentie vrucht 
zullen dragen, als we, na ontvangen zegen, zullen 
uitgaan als een levende, heilige, Gode welbe
hagelijke offerande ; wac dus zeggen wil. dat 
bet ons iets, neen. alles kosten zal ; maar dan 
ook zullen we ondervinden, dat bet kwade door 
het goede zal worden overwonnen, zooals het 
slotwoord van dit hoofdstuk luidt." 

Het Zangkour. dat in alle bijeenkomsten zulke 
goede diensten bewezen bad, net Zich ook nu 
hooren : Majoor Taylor dirigeerde deze zingende 
Officleren, 

N<>tuurlijk sprak ook Kapiteine Broome: zij 
immers had vaarwel te geven aan Handoeng I. 
In zeer hartelijke woorden had de Kommandant 
reeds zijn warme waardeering uitgesproken voor 
de wijze. waarop de Kapiteine haar werk -
Gods werk - had verricht in deze aanstelling. 

De climax van den avond zou echter pas 
bereikt worden, toen de nieuwe versterkings
troepen uit Holland op bet platform versche
nen. Dat was een gejubel, een innige blijdschap I 

Het waren we! zeer warme handdrukken, die 
de nieuw aangekomenen ontvingen. Er werd 
niet getalmd, maar met de voortvarendheid, den 
Kommandant zoo eigen, werden ze dadelijk in 
den strijd geworpen : Kapiteine Muskee ·Govaars 
gaf een blij en dankbaar woord voor verkregen 
wenschen : werk in een zendingsland; haar man 
kon zich volkomen daarbij aansluiten en beiden 
werden maar tegelijk hartelijk welkom geheeten 
door de Bandoengsche makkers, want zij wor
den de B. 0. 's van het Korps. 

Innig en warm waren de getuigenissen van 
de Luitenantes Gringhuis en Dutsch en origi
neel sprak Luitenant Geus eenige woorden. 

Ongetwijfeld heeft de inzegening onder de 
vlag niet alleen op de betrokkenen, maar zeer 
zeker op alle vergaderden. die haar staande 
aanhoorden. een diepen, ontroerenden indruk 
gemaakt, en bet was den nieuwen troepen aan 
te zien, dat zij zich met blijdschap onder bet 
commando van den grooten veldheer van het 
Leger in Indie schaarden. Majoor Taylor heette 
hen namens zichzelf en alle Officieren welkom 
op het Zendingsveld van bet Indische eilanden
rijk. Als een frissche bries uit het Westen zal 
bet werk dezer jonge krachten over de Ooster
sche landen waaien. Moge bun liefde voor God 
en zielen op het altaar huns harten brandend 
blijven van uur tot uur. 

A.v.V. 

Het werd in huis stil en somber en herhaalde 
malen werd bet werk onderbroken door onge
noegen en ruzietjes van de broers onder elkander. 

's Avonds v66r den eersten marktdag keek 
hun moeder het werk na en mat hoeveel er 
was. Elke broer had haar zijn deel gebracht 
en ook Benjamin had zijn rolletje linnen afge
dragen. 

.. Maar kinderen. wat is er gebeurd? Ge hebt 
nu met z'n zevenen gewerkt en er is minder 
linnen dan anders, en Samuel. kijk eens, en ook 
gij David, zie eens, hoe ongelijk en onafgewerkt 
uw werk er uitziet. Nog nooit hen ik met zoo 
weinig linnen naar de markt geweest en ook 
nooit met zulk slecht linnen." 

En werkelijk, toen de moeder den volgenden 
avond van de markt terugkwam, had zij min
der geld bij Zich dan gewoonlijk. 

Toen nam de vader bet woord en zei . 
.. Kinderen. ik heh u een proef Ia~en · 
Wa .k . h nemen, 

arvan 1 vooru1t et gevolg wel h b 
· D · h e voorz1en. at ts nu et resultaat van uw j l ch-

heid en van uw gierigheid. (ueruolg 0 ; ;::,~ 6.) 
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!~~~~~-~~-~~-~~~-~~~---~~~~-! Ook bedoelen we niet, dat Christus' dood ons 
in zulk een toestaod heeft gebracht. dat het on
mogelijk zou zijn voor hen, die eens gered zijn 
geweest, van de genade te vervallen en voor 
eeuwig verloren te gaan, onverschillig, wat zij 
gelooven. of hoe zij handelen. 

l • ~ 0 D A HET All"' I 
I i I 0 A WI L~AM 0 • I 
I 1 Maar we gelooven. dat Jezus, door de gena

de 'van God, op Golgotha in~ werkelijkheid zulk 
een offer bracht voor de zonden der wereld, 
dat het mogelijk is gemaakt voor God, om in 
overeE:nstemming met Zijn wet en tot welzijn 
van het menschdom, een ieder, die zich in 
berouw, gehoorzaamheid en geloof tot Hem keert, 
te vergeven, op te heffen en te heiligen. 

...................................... ..-....-w;i~..-...<!..-..t.>a......9.-..o-.-.e~..-.....-....-.. ...... ~..-..&-.>~~..-..~..-..e ........ .-...-...si 

WIJ Heilssoldaten roemen in den dood van 
Jezus Christus en getuigen van de ze· 

geningen, die er voor het menschdom uit zijn 
voortgekomen. 

Er is wellicht geen tekst, die meer aange
haald wordt, dan die van I Joh. 1 : 7 ; ,,Het 
bloed van Jezus Christus, Zijnen Zoon, reinigt 
ons van alle zonde." En misschien is er geen 
lied meer geliefd in onze rangen, dan dat begint 
met de woorden : 

,,Er is een bron, gevuld met Bloed, 
Gevloeid uit Jezus' zij, 

En wie zich werpt in dezen vloed. 
Wordt in Hem rein en vrij." 

Niet alleen roemen we in het offer van Jezus 
Christus als iets, wat tweeduizend jaren geleden 
gebracht werd, maar we roemen in het geloof, dat 
velen onzer medemenschen gereinigd zijn gewor
den in de Fontein, die geopend is tegen de 
zonde en tegen de onreinigheid, toen Hij stierf 
aan het kruis. We gaan nog verder en roemen 
in het feit. dat Zijn vergoten bloed verlossing 
heeft gebracht aan onze harten, in onze !evens 
en in onze huizen. 

De persoonlijke ervaring van verlossing staat 
in nauw verband met het verlangen van ware 
Heilssoldaten, dat de zegeningen, die tot ons 
zijn gekomen door het offer aan het kruishout, 
zich mogen uitbreiden en toenemen, tot de ken
nis des Heeren de aarde zal vervullen. gelijk 
de wateren den bodem der zee bedekken. En 
we gelooven met ons geheele hart. dat Jezus 
Zijn bloed stortte voor het gansche menschdom. 

Deze leerstelling, die een der grondbeginselen 
van het Leger des Heils is, wordt, vrees ik, slechts 
half begrepen en onvolkomen aanvaard, en 
daarom ook onvolkomen verkondigd in dezen 
tegenwoordigen tijd. 

Het Bloed van Christus kan niet te veel ge
noemd worden. Sommige menschen bebben zich 
openlijk geschaard tegen de leer der verlossing 
door Jezus Christus en verwerpen baar gebeel. lk 
vreesechter, da(ook sommlgen onzer eigen Solda
ten niet zoo'n heldere voorstelling hebben van de 
waarde van het Bloed van Jezus, als 't moest zijn. 

Ik vraag mij af, of we kunnen ontdekken, 
waar de fout schuilt. Ik denk, dat dit zwakke 
geloof in de eerste plaats te wijten is aan on-

OPENING VAN HET TEHUIS VOOR 
S. A. TE SOERABAJA. 

Vervolg van pag. 1. 

wetendheid of aan een verkeerd begrip aan
gaande deze zaak. Laat me eens probeeren vast 
te stellen, wat me een juiste opvatting lijkt te 
zijn van de belangrijke leerstelling, aangaande 
de verzoening door onzen Heer, en de zege
ningen, die er uit voortvloeien. 

Wanneer we zeggen, dat het Bloed van Jezus 
Christus reinigt van zonde, wil dat niet zeggen, 
dat het Bloed, dat door den Heiland aan bet kruis 
is gestort, in aanraking is gekomen met het hart 
van hen, die in Hem gelooven. Dat zou een onmo
gelijkheid zijn, als we bedenken, dat het kostbaar 
Bloed, dat tweeduizend jaren geleden op Golgo
tha werd gestort, reeds sedert lang vermengd is 
geworden met het stof der aarde of anderszins 
is verdwenen. 

Ook bedoelen we niet, dat het Bloed van 
Christus zoodanig voor' onze zonden verzoening 
heeft gedaan, dat Hij al de straf onderging, die 
wij ter wille van onze zonden volgens recht 
hadden moeten ondergaan. Evenmin onderwijzen 
we, dat Jezus Christus door Zijn offer aan het 
kruis alle schulden betaalde, die wij door onze 
overtredingen aan de eeuwige Gerechtigheid 
schuldig waren. Als dat zoo was, zouden we 
alien vrij zijn van veroordeeling en straf. of we 
het heil, dat Hij ons door Zijn lijden bewerkt 
had, aannamen of niet. 

Wat is uw ervaring in betrekking tot het 
kostbaar Bloed van Jezus, mijn vrienden? Wan
delt ge in het licbt ? Ge behoort toch zeker niet 
tot die ondankbare menigte. voor wie dat Bloed 
tevergeefs is gestort ? Hebt ge de afgoden weg
gedaan uit uw hart en is uw hart wit gewas• 
schen, rein van de zonde, door dat kostbaar 
Bloed ? Indien niet - of indien het vroeger zoo 
was, maar ge heden niet meer die ervaring 
hebt - komt dan en zoekt dien reinigenden 
stroom. Als ge uzelf zult overgeven en geloo
ven, zult ge de Verlossing van God ervaren. 

De Verlossing, die wij prediken is deze, dat 
alien. die berouw hebben over hun zonden, 
hun verkeerdheden opgeven, gelooven in Zijn 
naam en Zijn kracht, om te bevrijden van de 
ketenen der zonde, en tot Hem zullen opblik
ken, gered zullen worden. In hun !even zal 
God verheerlijkt worden en .zij zullen een zegen 
worden voor hun medemenschen. Moge dit uw 
ervaring zijn van dag tot dag gedurende uw 
geheele !even! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Xet Zout der :ltarde. ~ 
~ ~ 
y jezus sprak tot Zijn discipelen, rond Hem op den berg geschaard: >). 
~ ,,Ziet gij zijt het Licht der wereld, en het zout der aard J ~ 
Y Laat uw woorden en uw werken vol zijn van den Heil'gen Geest I Y 
~ Brengt alom het Evangelie, krachtig, onbevreesd !" ~~ 

v Tot ons alien komt de Meester met datzelfde ernstig woord: 
ri ,,Laat uw licht rondom u schijnen, zoo gij Mij behoort I • 
~ Als het zout zoo rein en krachtig, dat voor Wis bederf' bewaart, IJ_ 
~ Zij uw invloed hier ten zegen op deez' droeve aard !" R 
~ ~ 
>.< Heeft het zout zijn smdaak verlorent, zdie, ddan ddeugt het tot geen goed I v. 
~ 't Wordt dan op en weg ver re en oor es me11sche11 voet. f'i 
~ Heer, verhoed, dat ooit mijn harte uw gemeensclwp derven zou / ~ 

Neen, 'k wil Uw getuige wezen vurig, sterk en trouw. ~ 

~ N. C. v. L. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

geven, hun toewijding en htin 
ervaring, maar dat het geld, 
dat nu eenmaal onmisbaar is 
voor ondersteuning van slacht
offers der werkloosheid, niet 
door hen kan worden gegeven, 
omdat zij geen wereldsche be
zittingen hebben, en dat dit 
geld daarom aan het Lei:ier 
moet worden geschonken. En 
ik heh gezien, dat dit geld met 
zorg en voorzichtig beheer voor 
het werk wordt besteed. . • . . " 

Mr. Domela voegt hierbij 
nog een persoonlijk woord en 
zegt ovenuigd te zijn, dat de 
hulp, die door den Komman
dant en zijn Officieren wordt 
verleend, velen zal behoeden 
voor geestelijken en moreelen 
ondergang. 

Mr. L F. H. ). SchO!er, voor
zitter van bet Plaatselijk Coml
te tot steun aan W erkloozen, 
treedt thans naar voren, en 
even krachtig als zijn stap, 

zijn figuur, zijn geheele optreden is, zoo is 
zijn woord, al moet dit eerste · woord er 
een zijn van spijt, spijt over bet feit, dat men 
een mooi en edel plan niet heeft kunnen vol
tooien: n. I. de oprichting van een huis, als 
thans door het Leger geopend is : de moeilijk
heid van het kostenvraagstuk, van den geschikten 
beheerder, die. minder door opleiding dan door 
karakter, vogels van zoo verschillende pluimage 
onder zijn hoede zou kunnen nemen, deed uit
zien naar handen, die het werk wilden overne
men, en zoo is uit het schijnbaar kwade het 
goede geboren, want dit onvermogen heeft geleid 
tot het overdragen van reeds door bet Comite 
verkregen resultaten aan de zorg van het Le~er, 
dat door economisch beheer en groote toewij
ding vele getroffenen hoopt te helpen. De van 
eigen geloofsvertrouwen sprekende woorden aan 
het slot zijoer rede maakten diepen indruk. 

Het zangkoor onderbrak een oogenblik de 
rij der sprekers, en die onderhreking werd tot 
zegen voor alien, vooral toen door de sugges
tieve kracht van den Kommandant door de 
aanwezigen het: 

met zulk een gloed werd meegezongen. V elen was 
het onder dit zingen aan te zien, dat ook zij zulke 
lijnen we! kennen, al werpen zij ze dan uit aan 
de andere zijde van het schip." " 

Een enkele korte, geestige illustratie van den 
Kommandant bracht een glimlach op veler gelaat, 
en een fijne geest van saamhoorigheid bij een
zelfde doe! werd in dit samenzijn openbaar. 

De heer A. Weber. Werkloosheids-Commis
saris van Oost- Java, geeft een kort, kernachtig 
woord, dat door zijn zakelijkheid en in ronde 
cijfers toegezegden steun van het Centraal Comite 
tot steun aan Werkloozen te Batavia luid opklin
kenden bijval oogst, waarna door Majoor G. 
Lebbink, Financieel Secretaris, de cijferlijn gevolgd 
wordt, die in haar golvingen allerlei verrassingen 
biedt, verwachtingen wekt. maar als eindpunt 
hoopvolle bedragen. noemt, waardoor in rustig 
vertrouwen d~ arbe1d in dit huis begonnen kan 
worden, dank zij den beproefden weldadigheids
zin der Soerabajanen, die de schooobeid van 
het gesproken woord we! weten te waardeeren, 
maar voor wie de daad der lief de toch bet voor
naamste blijft, ongetwijfeld, omdat zij zelf zulke 
krachtigc zakenmenschen zijn, die het hart op 
de rechte plaats dragen. 

Hierop worden de Officieren, die de verant
woordelijkheid van dit groote werk zullen dra
gen, aan de aanwezi;ien voorgesteld: Adjudant 
en Mevrouw Uylings, die mede door huo in
richting van het Tehuis in Batavia blijk hebben 
gegcven, tegen de zware, doch schoone taak te 
zijn opgewassen. 

Dan brengt de Kom
mandant in een gebed 
dank aan den Allerhoog
ste, Die 't al regeert, en 
.. Wiens oogen mogen 
open zijn over dit Te-
huis bij dag en bij 
nacht." 

De rondgang door het 
als nieuw verrezen ge
bouw ontlokte menig 
be;:oeker woorden van 
bewondering voor de in 
zoo'n korten tijd met 
zulk een succes verkre
gen resultaten. 

A.v.V. 
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H oe den vrede te bewaren in het gezins· 
!even: 

Heb een teeder, medevoelend hart . 
Houd een glimlach op uw gelaat. 
Leef in den geest van ernstig gebed. 
Leef in gemeenschap met God. 
Bedenk, dat uw wil iederen dag gekruisigd 

moet worden en bereid u daar op voor. 
Beschouw ieder lid van het gezin als iemand. 

die bijzondere zorg noodig heeft. 
Wanneer iemand iets prettigs wedervaart. 

verblijd u clan ter wille van hem. 
Wanneer ge geneigd zijt een boos antwoord 

te geven, .. overwin het kwade clan door het 
goede." Ge kunt het doen in Gods kracht. Het 
is het zachte antwoord, dat de grimmigheid 
afkeert. 

Als ge u door ziekte, pijn of zwakte prik• 
kelbaar gevoelt, houd clan zorgvuldig wacht 
over uzelven. 

Merk op, wanneer anderen lijden en zeg 
een passend woord van vriendelijkheid of me· 
degevoel tot hen. 

Zie uit naar de kleine gelegenheden om 
anderen genoegen te doen en ruim de l!chte 
ergernissen uit den weg. 

Tracht overal een hoopvollen kijk op te heh• 
hen, zelfs op het weer ; doof de hoop niet ult. 

.. .... 

OPRICHTING VAN DEN GEZINSBOND 
EN OPENING DER NIEUWE ZAAL 

TE MAGELANG 
door Mevrouw Kommandante de Groot. 

WE achtten het een groot voorrecht. dat '."1e-
vrouw de Groot, bijgestaan door Maioor 

Beckley, ons korps kwam bezoeken om een 
nieuwe afdeeling van den Gezinsbond te vestigen· 
Daar Mevrouw Majoor Taylor, Territoriaal 
Gezinsbond-Secretaresse, verhinderd was over 
te komen, had Mevrouw de Groot, die de Pre
sidente is van bovengenoemden Bond, zich bereid 
verklaard deze plechtigheid te leiden. 

Zoo kwamen we clan op Dinsdag 16 Augustus 
om vier uur bijeen in de ruime binnengalerij ten 
huize van Mevrouw Liem Yoe Tiang. Een groot 
aantal dames had aan de uitnoodiging gehoor 
gegeven om deze samenkomst bij te wonen en 
de kring bood een gezelligen aanblik. 

Op duldelijke wljze werd door Mevrouw de 
Groot en Majoor Beckley bet doe! en streven_ 
van den G. B. uiteengezet en er bleek meer dan 
gewone belangstelling te zijn. We hebben dan 
ook alle hoop, dat deze tak van arbeid in de 
toekomst zal bloeien. 

Hierna werden Mevrouw Liem Yoe Tiang 
en Mevrouw Liem Hwat Yong iogezegend dtot 
Secretaresse en Penningmeesteresse van en 
Bond. 

Nadat een kopje thee was rondgediend, b~.
handelde Mevrouw de Groot tot slot een B1i
belgedeelte. 

O.>k een andere belangrijke gebeurtenis zou 
dezen dag plaats hebben, n. I. de opening van 
de nieuwe .zaal in het Chineesche kamp. 

Oit zou des avonds om zeven uur gescbieden 
en toen onze gasten omstreeks dien tijd het 
platform betraden, was er geen stoel meer on
bezet. 

Het gezang klonk heel goed en de sprekers 
en spreeksters waren duidelijk te verstaan. De 
zaal is hoog en de acustiek daardoor heel goed 

Nadat de nieuwe zaal plechtig was opgedra· 
gen aan den dienst van God, werd een zuster 
ingezegcnd tot Heilssoldaat, 

Ernstig werd door Mevrouw de Groot het 
Bijbelwoord gebracht en een uitnoodiging gedaan 
om tot den Helland te komen. Er besliste nie
mand in 't openbaar, maar we gelooven, dat 
de Heer Zijn werk aan de hartcn is begonnen 
en dat zal voortzetten. 

Toea Tomolangko. 

Abraham Strauss placht te zeggen: ,.Onze 
klok gaat gewoonlijk vcrkeud. Als wij lets van 
God willen hcbben, clan gaat zij v66r, en als 
Hij wat van ons hebben wil. clan gaat zij na. 
Daarom moet ooze klok van tijd tot tijd gelijk 
gezet worden. De horlogemaker beet: ,,Ver
drukking". Die hangt het gewlcht ~e~r goed. 

,,De verdrukking werkt lijdzaamhetd. Mr. Vreede, het Hoofd van het Kantoor van 
Arbeid te Batavia C., heeft zich laten vertegen
woordigen door Mr. F. J. Domela Nieuwenhuis, 
Inspectcur van den Arbeid van Oost-Java, die 
een uitvoerig schrijven van Mr. Vreede voor
leest. 0. m. schrijft Mr. Vreede: ,,In de 
laatste maanden heh ik het voorrecht gehad 
door veelvuldige aanrakingen met U, Komman
dant, en met Uw staf inzicht te krijgen in de 
organisatie, de werkwijze en de idealen van 
het Leger des Heils. En ik heh leeren zien op 
welke zelfopofferende wijze Uw Officieren naar 
bet groot gebod hunne naasten in liefde dienen. 
Ik heh ook door Uw werk in het Sociaal Te
huis te Batavia gezien op welke efficiente wijze 
Uw organisatie dit dienen verricht: een keurig, 
rustig, ordelijk milieu en ecn geest van hulp
vaardigheid, van het brengen van opgewekt
heid in zorgen, van vertrouwen op de toekomst, 
van vrijheid, ook om eigen weg te zoek~n .. En 
als een voornaam punt heb ik ook leeren tnzten, 
wat niet algemeen wordt beseft, n.l. dat het Leger 
des Hells is een leger van officieren, die zo_nder 
lets voor :tich zelf te vragen, gaarne hun d1ensl 

W crpt toch de lijn uit I 
Hoort het: Uw broeder vergaat, 

Wcrpt toch de lijn uit I 

Haast u ! 't Is anders te Jaat. Een kijkje in cen dcr slaapzalen voor on1iehuwden. 
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OFFICIEELE 

MEDEDEELINGEN. 

Bevorderd tot Heerlijkheid: 

MEVROUW LT. KOLONEL MARGARET 
BROUWER-TWYFORD, in Australie vanuit 
Kyneton in opleiding gekomen in het jaar 1888. 
te Bandoeng op 27 Juli 1932. 

Bevorderingen : 

Van Kadet-Sergeant tot Luitenant: 
E. Lopulissa. 

Van Kadet tot Kadet-Luitenant: 
M. Bajek, H. Doelatip (*), J. Goetoe Lemba (•), 

H.J. Hondelink, D. Karepouwan (*), E. Lana:
waang, N. Lomboan, J. Madjoehoekoe, Ch. Nan
lohy, R.. Rigo, A. Tanontina, P. Telaoembanoea, 
O. Tomauria, R. Tororante, M. Wilders. 

Aanstellingen : 

Adjudant A. Kyle, Kanselier Celebes-Divlsie. 
Adjudant S. R.obinson, Paloe (Ce!.). 
Kapitein O. Broome, Batavia II. 
Kapltein W. Muskee *, Bandoeng I. 
Luitenant D. Hans, Celebes-Divisie (Assist.). 
Luitenant W. Hoemakers, Tega} (In bevel). 
Luitenant E. Lopulissa, Soerabaja Hosp. 
Kdt.-Luitenant M. Bajek, Tanggoeng (Ass.). 
Kdt. Luitenant H. Doelatip *, Sapoeran. 
Kdt. Luitenant J. Goetoe Lemba •. Kalawara 

(Ce!.). 
Kdt. Lui~enant Oringkuis, Semaraag Oogl. Hosp. 
Kdt. Luitenant H. J. Hondelink, Batavia I. 
Kdt. Luitenant D. Karepouwan *, Rembang (in 

bevel). 
Kdt. Luitenant E. Lanawaang, Magelang. 
Kdt. Luitenant N. Lomboan, Batavia II. 
Kdt. Luitenant J. Madjoehoekoe, Wajoe (Ce!.). 
Kdt. Luitenant C. Nanlohy, Tega!. 
Kdt. Luitenant R.asilak, Kalawara Kolonie. 
Kdt. Luitenant R. R.igo, Rouwlga (Ce!.). 
Kdt. Luitenant A. Tanontina, Koelawi (Ce!.). 
Kdt. Luitenant P. Telaoembanoea, Soerabaja II. 
Kdt. Luitenant D. Tomauria, Bawen. 
Kdt. Luitenant R. Tororante, Manoesi (Cel.). 
Kdt. Luitenant M. Wiiders, Batavia M. H. 

Bandoeng, Augustus 1932. 

JOH. W. DE GROOT, 
Kommandant. 

S T R IJ D K R E E T 

I anteekeningen van den 
lgemeen Secretaris. 

Majoor H. Taylor. 

De Kommandants. 

In de verschillende verslagen van dit nummer 
is reeds u1tvoerig melding gemaakt van de werk
zaamheden van Kommandant en Mevrouw de 
Groot, zoodat verdere uitwijding hier overbodig 
is. Het is nochtans een reden tot dankbaarheid, 
dat de gezondheid en krachten van onze Leiders 
bet bun toelaten de vele bezigheden te ver
richten, die op hun programma staan. 

Op 20 Augustus was het een jaar geleden, 
dat de Kommandant het bevel.van dit Territorie 
voor de tweed'e maal op zich nam, en we willen 
op deze plaats God opnieuw prijzen voor de 
vele bewijzen van Zijn zegen op onzen arbeid 
en voor den vooruitgang, die ti}dens deze pe
riode onder leiding van den Kommandant 
gemaakt is. 

De Conferenties. 

Terwijl deze nootjes geschreven worden, 
zijn de bijzondere veldtochten, waar we met 
zooveel verwachting. naar uitgezien hebben, 
met kracht aan den gang. Onze harten zijn 
bemoedigd door het bij velen duidelljk merk
bare verlangen naar de hoogere dingen, en 
we zijn ervan overtuigd, dat de invloed van 
deze samenkomsten ver in 't rond zal wor
den gevoeld. Onze verwachtingen zijn hoog
gespannen voor de Conferentle in Magelang 
van l 0 tot en met 15 September en de voor
bereidingen ervoor zijn in vollen gang. 

Onze kollektanten. 

Majoor Johansson en Kapitein Hansen zijn 
thans op kollekte-reis door Sumatra om gelden 
te verzamelen voor de Z.V.A. Niettegenstaande 
groote moeilijkbeden gaan ze moedig voort. 
We gedenken hun bij hun zware taak, die hen 
dikwijls langen tijd afwezig doet zijn van huis 
en ver verwijderd houdt van het centrum. Het 
deed ons genoegen Majoor Kruschwitz in Soe
rabaja te ontmoeten. Het was haar mogelijk om 
eenige Conferentie-meetings bij te wonen, al
vorens naar Borneo en de andere buitenbezit
tingen te vertrekken. God zegene onze kameraden 
rijkelijk ! Zij helpen zoo flink mede om de 
,,heilswagen'' te doen voortrollen. 

Onze zieken. 

Het doet ons leed te moeten berichten, dat 
Luitenante I;,ohne van bet Oogl!jders-Hospitaal 
te Semarang, met typhus in het Ziekenhuls 
ligt. Zij is ernstig ziek en allen worden 
verzocht voor haar te bidden. Laat ons 
gelooven, dat de Heer haar zal herstellen, om 

den arbeid voort te zetten, waarvoor zij zoo 
noodig is. 

Het verheugde ons Kommandeure Birkhoff 
weer aan de betere hand te vinden, nadat zij 
eenigen tijd ziek is geweest. 

Weer Krengseng I 

Zooals In ons laatste nummer is aangekondigd, 
is de Kommandant van plan, dezen nieuwen 
post te bezoeken om een aantal Soldaten en 
Recruten in te zegenen .. Oinsdag 13 September 
is de dag, di~ hiervoor vastgesteld is, en de 
beer Oey, de eigenaar van het landgoed, is zoo 
vriendelijk geweest het zoo te schikken, dat 
alle arbeiders vrij zullen zijn, om deze groote 
gebeurtenis te kunnen bijwonen. Er blijven be
moedigende rapporten inkomen over dit korps 
en er wordt een goed werk gedaan. 

Nieuwe Uitbreiding. 

Een antler nieuw korps wordt geopend te 
Pelantoengan door Luitenant Volharden, onder 
Jeiding van Stafkapitein Bridson. Men is begon
nen onder de menschen in de kampongs te 
werken en we hopen spoedig in staat te zijn 
Pelantoengan II officieel te openen. 

De Stafkapitein schreef kort geleden in een 
brief: .. De samenkomsten worden goed be
zocht. Woensdag j. l. waren er b. v. 65 aan 
wezig, waarvan er vijf naar de zondaarsbank 
kwamen.'' 

Hoog bezoek. 

We meld en met genoegen, dat de Landvoogdes, 
Mevrouw de Jonge, kort geleden ons Tehuis 
voor Socialen Arbeid in Batavia heeft ge
inspecteerd. Mevrouw was vergezeld van een 
der freules dejonge en Ritmeester de Stoppelaar. 
Daar dit bezoek samenviel met de Conferentie 
in Batavia, waren Kommandant en Mevrouw 
de Groot in staat, om onze hooggeachte gasten 
het gebouw rond te leiden, en Mevrouw druk
te haar waardeering uit over de inrichting van 
het Tehuis en in 't bijzonder over de verbe
teringen en uitbr~idingen, die pas tot stand zijn 
gekomen. 

Op 7 September zal Z. E. de Gouverneur
Oeneraal. vergezeld van Mevrouw de Jonge, 
de freule's, en jonkheer de Jonge, den Gouver
neur van Oost-Java en den Resident, ons nieuwe 
Tehuis voor Socialen Arbeid te Soerabaja 
bezichtigen, terwijl het in het plan ligt van 
Mevrouw de Jonge, om in verband met het 
bezoek van den Gouverneur-Generaal aan Se-

~ VIJFDAAGSCHE CONFERENTIE TE BAT A VIA. ~ 
GELEID DOOR KOMMANDANT EN ME VROUW DE GROOT. 

Getuigenissen van Heilssoldaten en Christen
vrienden, de liederen met de uitnoodiging om 
tot den Heiland te komen, de ernstige bood
schap van den Kommandant en den Alge
meen Secretaris, dat alles heeft ongetwijfeld tot 
menig hart gesproken, hoewel er geen zichtbare 
resultaten waren. 

H ET was een aangename gewaarwording, 
toen we uit bet drukke gewoel aan de 

Sluisbrug, waar we slechts met moeite een weg 
hadden gevonden door de voortstuwende menigte 
en voortsnellende vervoermiddelen, op Zaterdag
avond, den 6den Augustus, de vriendelijke Con
ferentiezaal van het korps Batavia C. binnen
stapten, waar we reeds een flinke schare vonden 
bijeenvergaderd voor den bidstond, die geleid 
zou worden door onzen Kommandant. Het was 
er rustig. maar niet doodsch, want blijde ver
wachting lag op ieders aangezicht, en er heerschte 
een opgewekte toon. Men zag het bijna volledige 
Officierencorps, dat in Batavia den goeden strijd 
strijdt, Heilssoldaten en vrienden en ook een 
vijftal Officieren uit Bandoeng-, dat door den 
Kommandant was uitgenoodigd om de Conferen
tie in Batavia bij te wonen. 

.. O. zee van Gods liefde, zoo peilloos en wijd," 
klonk het kort daarop door de zaal, nadat de 
Kommandant, Mevrouw de Groot en de Al
gemeen Secretaris op bet platform hadden plaats 
genomen. Het werd met geestdrift gezongen en 
stellig zal er wel iemand in die drukke straat 
naast de zaal even stilgestaan hebben om te 
luisteren. 

We voelden. dat er eenheid was, toen de 
een na den ander de stem verhief in 't gebed. 

Hierna volgde de inleiding. door den Kom
mandant gehouden op de hem eigene wijze, 
duidelijk en recht op het doe! afgaand. Tevens 
bepaalde de Kommaodant onze gedachten bij 
de woorden uit een der Psalmen. 

Het was aanmoedigeod te zlen, dat er ver
schlllende menscheo uit het Tehuis voor Socialen 
Arbeid zich met ons vereenigd badden, waarvan 
de eerste ziel de week tevoren bekeerd was 
geworden. Halleluja I 

Lt. Kolonel Brouwer sprak eveneens dezen 
avond en met ontroering luisterden we naar zijn 
woorden, toen hij even stilstond bij het kortelings 
heengaan van zijn lleve vrouw en daarna een 
-persoonlijke uitnoodiglng richtte tot zijn toe
hoorders om te zorgen voor hun zieleheil. Hoe 
heerlijk was het, dat aan het einde een jong 
meisje gehoor gaf aan de uitnoodiging van den 
Kommandant en neerknielde om God te zoeken. 

Zondagmorgen vond ons opnieuw vereenigd 
in de Conferentiezaal. om ons hart bezlg te hou
den met de dingen, die boven zijn. Rijke Jessen 
putten we ult het Bijbelgedeelte, dat Mevrouw 
de Groot voor ons behandelde en het stilstaan bi} 

het !even van den aartsvader Jacob, die, toen 
hij iong was, God een voorwaarde stelde, 
waartegenover de onvoorwaardelijke overgave 
van den profect Habakuk werd geplaatst, die 
zich in den Heer zou verheugen, hoewel hij 
geen voorspoed genieten zou, deed ons de hand 
in eigen boezem steken om te onderzoeken, 
of wij God dienen met een onverdeeld hart. 
Hoe zegende het ons te luisteren naar het 
bekende lied, dat de Zangbrigade zong, het 
oude, maar toch eigenlijk nimmer oud wor
dende: .. Bezoek met mij den Kruisberg, waar 
onze Heiland leed," waarvan het koor ons de 
blijde zekerheid geeft: .. Ja, volkomen redt de 
Heer I" 

Hadden de morgensamenkomsten plaats in de 
eigen zaal, des avonds waren we in andere 
zalen en kerken vereenigd. Maandag vond ons 
in de Loge, waar Zendeling-leeraar Iken, die 
het Leger al sinds jaren kent, en zich niet 
schaamt om te vertellen, dat hij zijn Heiland in 
het Leger des Heils heeft gevonden, een woord 
tot ons zou brengen. Br. Dahlberg, eveneens 
een Legervriend, werd door den Kommandant 
opgeroepen om zijn getuigenis te geven. Zen
deling Iken werd door onzen Leider voorgesteld, 
als iemand, die met een been reeds in het 
Leger had gestaan, maar daarna op een ander 
terrein zijn levensroeping had gevonden, waar hij 
een zegenrijk werk doet. Met aandacht werd ge
luisterd naar de ernstige woorden van Zende
ling lken over den tekst : .. Hij is gekomen tot 
het Zijne en de Zijnen hebben Hem niet aangeno
men." Dit verslag zou ongetwijfeld niet vol
ledig zijn, als we niet bet Conferentie-koor 
zouden noemen, dat de Kommandant zijn toe
hoorders telkens weer liet zingen en dat steeds 
weer opnieuw ons hart goed deed : 

Des middags was een schare Heilssoldaten met 
een wapperende vlag midden op het Water
looplein bet onloochenbaar bewijs, dat een 
openluchtsamenkomst aan den gang was. Majoor 
Loois, met zijn grondige kennis van de Malei
sche taal. had het leeuwenaandeel aan deze 
samenkomst en de makkers van het Chineesche 
korps waren flink in 't front. Adjudant Gerth 
bracht een boodschap tot de schare. De be
langstelling steeg echter ten top, toen de Kom
mandant een jongen uit den kring haalde en 
aanschouwelijk trachtte voor te stellen, dat de 
vreugd der wereld leeg en voorbijgaand is. Het bloed van Jezus reinigt mij geheel. zoo 

De avondsamenkomst was vol gloed en leveri. wit als sneeuw ! 

ON~~~~N~~N~N~N~~N~~~~~~~~~~~~-

~ LEGER DES HEILS BOEKHANDEL JAVASTRAAT 16 BANDOENG. ~ 
Z Verkrijgbaar z 
Z Reinheid des harten (gebonden) f 1.00 Z z Het hart naar boven ,, ,, 1.65 z z Leven, lieven, loven ,, ,, 1.75 z 
.., Voetsporen van Christus ,, ,, 2.20 ~ 
~ Veldtocht der Liefde ,, ,, 7.00 '-
Z H. W. S. Dagboek ,, ,, 3.25 Z 
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.., v/d Hulst Kinderbijbel . . . . f 8.50 en ,, 10 00 z 
._ Liederenbundel van het Leger des Heils met Muziek (Hollandsch) ,, 5.00 Z 
~ We hopen binnenkort te ontvangen: De Heilige Geest en ons Leven. z z door Dr. BRENGLE. Z, 
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marang. dat de volgende maand zal plaats 
hebben, eveneens' bet Ooglijders-·Hospitaal op 
Vrijdag 9 September in oogenschouw te nemen. 
Natuurlijk worden deze bezoeken door Briga
dier Palstra en Adjudant Uylings en hun staf vol 
verwachting tegemoet gezien. De Kommandant 
hoopt eveneens hierbij tegenwoordig te zijn. 

Hulp-Ziekenhuis Toeren. 

De nieuwe ziekenzaal, die reeds enkele 
maanden in aanbouw is gen omen, werd door 
den Kommandant op 25 Augustus geopend. 
Deze nieuwe vleugel bevat een 25-tal bedden 
en natuurliikerwijs zijn Majoor Midteide en 
Luitenante Pennenburg zeer verheugd over 
deze mooie uitbreiding. 

Felicita ties. 

We bieden Adjudant en Mevrouw Wikdal 
van Koelawi (Celebes) onze bartelijke geluk
wenschen aan met de geboorte van hun dochter, 
Astrid Helene. Moge God de ouders en de 
kleine rijkelijk zegenen. en eveneens haar zusje 
Solveig. 

Lt. Kolonel Brouwer. 

De Kolonel en Kapiteine Melattie Brouwer 
hebben mij verzocht langs de=en weg alien, die 
blijken van deelneming hebben gegeven bij hun 
groot verlies, mondeling of per brief, hun op
rechten dank over te brengen. Deze hebben onze 
lieve kameraden gesterkt en gezegend en zij dan
ken daar alien voor. 

Oogst- en Dankfeest. 

De data, hiervoor vastgesteld, zijn 8, 9 en 
10 October. De Officieren worden verzocht 
met bun voorbereidingen voor dit jaarlijksch 
feest tijdig te beginnen. So!daten en vrienden 
worden hartelijk uitgenoodigd mede te helpen 
om het welslagend te doen zijn. Moge onze 
pogingen niet alleen gericht zijn op de financieele 
zijde ervan, maar moge het inderdaad een 
Dankfeest zijn aan onzen God, door Wien wij 
bij voortduring zoo rijkelijk gezegend worden en 
Die zoo liefdevol in onze nooden voorziet. 

Gezinsbond. 

Tijdens de Conferentie te Semarang heeft 
Mevrouw de Groot, vergezeld van Majoor 
Beckley, Magelang bezocht, om daar een nieuwe 
afdeeling van den Gezinsbond te vestigen. Bij 
de eerste samenkomst waren ongeveer dertig 
vrouwen tegenwoordig en we gelooven, dat 
deze afdeeling een goede toekomst tegemoet 
gaat. 

Conferentie Soerabaja, goed geslaagd 
- flinke opkomst en groeiende be
langstelling - heerlijke zichtbare resul
taten-bijzondere openluchtsamenkom-

, sten- Volledig verslag in volgend 
nummer .. 

Oinsdagavond kwamen we weer bijeen in de 
Loge. Door Mr. J.E. van Hoogstraten werd 
duidelijk en klaar de boodschap des heils 
gebracht en een dringende uitnoodiging gedaan, 
om dee! te nemen aan het groote Bruiloftsmaal 
in den Heme!. Ook mochten we luisteren naar 
het getuigenis van Mevrouw van Hoogstraten 
en Br. ldenburg, voor wien de Kommandant 
jaren geleden het middel was geweest, om hem 
tot Jezus te Jelden. 

W oensdag was de Willemskerk geheel gevuld. 
Os. B. Keers, een welbekend spreker en een 
getrouw Evangelieprediker, was dezen avond in 
ons midden als .. gast", zooals hij zelf verklaar
de. Mevrouw de Groot vertelde, hoe zij er toe 
gekomen was, om zich bij het Leger aan te 
sluiten. De meisjes van het Meisjeshuis zongen een 
lied, dat woord voor woord te verstaan was en het 
Officiers-zangkoor liet het : 

,,Zooals ik ben, geen pleitgrond neen, 
dan Uw vergoten bloed alleen" 

hooren. De dominee begon zijn toespraak met 
te wijzen op het eene groote doel, dat we 
allen voor oogen hebben, al moge onze manier 
van arbeiden dan ook verschillen. Vervolgens 
sprak de dominee naar aanleiding van de woor
den, eenmaal door Jezus gesproken: ,,Wacht 
u van den zuurdeesem der Farizeen en 
van den zuurdeesem van Herodes", zijn hoor
ders stellend voor belangrijke vragen. Tot slot 
liet de Kommandant zingen : ,,Grijp toch de 
kansen, door God u gegeven", en vroeg of een 
ieder, die zich het eigendom des Heeren wist, 
hiervan wilde getuigen door op te staan. 

Den slotavond kwamen we samen in de Ge
reformeerde Kerk, waar Lt. Kolonel Brouwer 
tot ons zou spreken. Dit gaf den Kommandant 
aanleiding om enkele oogenblikken stil te staan 
bij het eenvoudig begin in 1894, toen Kolonel 
Brouwer het Legerwerk opende in Ned. Indie. 
,,Het zaadje eenmaal in Sapoeran geplant, is 
uitgegroeid tot een grooten boom," aldus de 
Kommandant. Kolonel Brouwer sprak zijn groote 
vreugde uit over dit resultaat, daarbij de eer 
aan God gevend. Verder verhaalde hij, hoe hij 
38 jaar geleden in dezelfde kerk geluisterd had 
naar de prediking, en hoe die uren hem gesterkt 
hadden bij zijn moeilijken arbeid. Het ,, Want 
wie veracht den dag der kleine dingen ?", ons 
door den Kolonel aangehaald, kwam met kracht 
tot ons hart. 

Moge ook de Conferentie te Batavia het 
mlddel zi)n geweest, dat onbekeerden den weg 
naar het Vaderhuis hebben gevonden en Gods 
kinderen dichter tot Hem zijn gekomen. 
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KRACHTIGE OPWEKKINGSSAMENKOMSTEN 
T E S E M A R A N G. 

Gods kinderen wordt de kracht vernieuwd -
Gezegende samenwerking - Gloedvol getuigen. 

D AT Semarang in zoo sterke mate onze 
geloofsverwachting overtreften zou, had

den we niet kunnen voorzien. Mogelijk vindt 
dit zijn oorzaak in het feit, dat wij niet hebben 
geweten, door hoevelen er we! voor deze Con
ferentie gebeden is, en hoe dus aan den aller
eersten eisch voor vruchtbare samenkomsten is 
voldaan geworden ; zij, die in de binnenkamer 
hun God hebben aangeroepen - en ik ken ze, 
die dit gedaan hebben - zullen nu ongetwijfeld 
in danken hun ziel hebben uitgestort, omdat de 
,,Opgang uit de Hoogte" tot elk verwachtend 
menschenhart is gekomen in de opwekkings
samenkomsten in Semarang. 

In alle meetings was een duidelijk waarneem
bare, stijgende lijn te onderscheiden, die haar 
beginpunt vond in den Zaterdagavondbidstond, 
waarvan de Kommandant, vergezeld van Me
vrouw de Groot, de leiding had. De reeds in 
de stad aanwezige Officieren en de makkers 
van het korps, met eenige bezoekers, waaronder 
we Os. Lindeyer opmerkten, ervoeren, dat God 
op het gebed de vensteren des Hemels opende, 
en als een verkwikkende, frissche stroom daal
den Zijn zegeningen In het hart, dat er naar 
dorstte. 

't Was goed gezien van den Kommandant, 
om uit de voor Gods zaak strijdende Christen
gemeente sprekers uit te noodigen ; zij zingen 
de liederen Gods mogelijk in anderen toonaard 
en hun rythme verschilt van bet onze, maar 
in het middelpunt van bun arbeid staat het Lam 
Gods, Oat de zonden der wereld wegneemt, 
en het bazuingeluid, dat ze in den vorm van 
toespraken in de samenkomsten hebben doen 
hooren, was schoon en krachtig : bezat harte
warmte en sprekersgloed ; boeide en bracht tot 
zelfonderzoek ; ook een enkele maal tot zelf
overgave in bet openbaar. 

Nu eens gaf de Kommandant een inleiding. 
gebaseerd op Gods W oord ; dan weer nam hij 
den draad van den spreker of de spreekster op, 
om geheel in den geest van het gesprokene de 
geloofsspoel door bet met kracht gespannen 
scheringweefsel heen te bewegen, waardoor we 
den blik konden slaan op een doek, dat nu 
eens .,de moeilijkheden, den strijd" der geloofs
belden, zooals Paulus er een was, in beeld 
bracbt - een der onderwerpen door Os. 
Lindeyer bebandeld - dan weer ons de 
gestalte van den Heiland voor oogen schilderde 
in bet wijde opperkleed, waaraan zich de won
dere zoom bevond, welks loutere aanraking 
reeds genezing bracht, omdat er kracht van Jezus 
uitging - zoo welspreke?d'. en. toch ~oo 
eenvoudig van woord, zoo u1t eigen z1elservanng, 
door Os. Sillevis Smitt gebracht. 

De sprekers wisselden en met hen hun on
derwerpen, maar geboeid werden we door alien. 
In de snaren van ons harte-instrument werd 
gegrepen met ,, vingeren, die ten strijde gericht 
waren," zooals de Bijbel bet uitdrukt. 

BAT A VIA II Chineesche Korps. 

De morgensamenkomsten zouden beschouwd 
kunnen worden als meer speciaal voor hen, 
die reeds gegrepen waren; de avonddiensten 
voor de nog buiten het Licht levenden. 

Alie bijeenkomsten in Semarang kenmerkten 
zich door een snel ingeschakeld contact : God -
spreker - gehoor. Er was vrijheid in gebon
denheid aan Gods W oord ; er was zang - ge
zamenlijk ; ook van een_ kinderkoor, gedirigeerd 
door Adjudante Stapleton, en die kinderstemmen 
zongen maar regelrecht door hun zoo zuiver 
uitgesproken woorden en hun welluidende 
stemmen het hart van een mensch binnen ; ook 
werd er gezongen door een klein koori je van 
Officieren, waarvoor Mevrouw Brigadier Palstra 
den dirigeerstok zwaaide, en hun liederen maak
ten diepen indruk ; zij waren als welriekende 
bloemen op een geestelijk feestgetij. 

Hoe zeer heeft ook Mevrouw de Groot ons 
weten te boeien ; nu eens door haar gebeden, 
dan weer door haar Bijbelbehandeling, en 
haar laatste toespraak, in sobere woorden ge
geven, door een enkel een voudig handgeba~r 
verlevendigd, geillustreerd door een greep mt 
eigen leven, heeft ongetwijfeld een onuitwisch
baren indruk op alien gemaakt. 

De witte wanden der Legerzaal, waarop bo
ven het podium een paar sprekende teksten 
waren aangebracht, zijn de zwijgende getuigen 
geweest van veel, dat liefelijk is en welluidt, 
en de hand, die eens in voor de aan wez1gen 
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onoplosbaar schrift aan den paleiswand het 
komend lot neerschreef van hem, die den hoogen 
God gelasterd had - een onderdeel eener toe
spraak - zal nu in het Boek der gedachtenis, 
dat voor Gods aangezicht is, hebben kunnen 
scbrijven over nieuw gegeven beloften, over 
de overgave van den mensch aan God, over 
bereidwilligheid des harten, om te getuigen, te 
werken in den grooten wijngaard van het !even. 

Met waardeering en oude hartelijkheid werd 
ook Lt. Kolonel Dr. Wille als spreker begroet, 
alsmede Mevrouw van Emmerik van de Witte 
Kruiskolonie, die in haar gloedvol woord den 
,,gouden draad" in den Bijbel behandelde. 

Meer dan eens was de Logezaal vol, en 
moesten vlugge handen voor nieuwe zitplaatsen 
zorgen. Vele Christenvrienden namen aan de 
samenkomsten deel en spraken na afloop met 
dankbaarheid over ontvangen zegen. 

Onder de samenkomsten, die afzonderlijk ver
melding verdienen, behoort ongetwijfeld die in 
de openlucht op de aloen-aloen. 

De aandacht, die de groote schare aan al 
het gesprokene schonk, was buitengewoon. Ook 
hier sprak de Kol!lmandant, door Stafk. Hiorth 
prachtig vertaald, met grooten ernst; het tafereel 
van den tot het Licht zich keerenden Mohamme
daan, neergeknield ten aanschouwe van honder
den geloofsgenooten bij de Legertrom, die in het 
midden gesteld was, ontroerde elks hart. 

,,Een voor een", zoo gaat het; maar wie de 
waarde der bekeering van een zoo'n ziel kent, 
ook in haar ver-dragende gevolgen - die denkt 
daarover niet gering. 

Tot een frisscbe zielsverkwikking zijn de 
Conferentiesamenkomsten geworden voor alien. 
die ze hebben bijgewoond. 

v. 
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Vervolg van pag. 3. 

Die hebben uit ons huis gejaagd de mooie 
geschiedenissen en het vroolijk gezang en daar
mee ook den vrede, en in plaats, dat dit alles 
ons meer inkomen hecft verschaft, :z ijn we er 
armer door geworden. 

Verstaat nu goed, wat ik u zeg : iedereen 
heeft zijn aandeel in den arbeid. Uw aandeel 
is het weven en dat van uw broer is u daarbij 
te helpen door bet huis weer te vervullen met 
die tevredenheid, welke het werk alleen gemak
kelijk en vruchtdragend doet zijn. 

De broers begrepen die woorden en schikten 
zich erin. Benjamin wijdde zich weer aan het 
lezen en weldra begon hij weer als vroeger te 
zingen. Het gezin kreeg weer hetzelfde inkomeo 
als weleer en de vreugde, die het huis ontvlo
den was, keerde weder. 

Wat zou deze gelijkenis beteekenen ? 
De broers zijn de zeven dagen der week en 

Benjamin is de zevende dag, welken God in
gesteld heeft om vrede en vreugde te brengeo 
in ons !even. Het werk moet in de zes andere 
dagen der week gebeuren. Men kan dezen dag 
niet verlagen tot een der andere dagen zonder 
tegelijkertijd de levensvreugde te verliezen en 
zelfs bet inkomen te verminderen. Want om 
met zegen te kunnen werken, moet de ziel 
vervuld zijn met blijdschap, die ult God komt. 

De rustdag, besteed naar Gods wil, geeft zoo
veel blijdschap, dat we er ook voor de werk
dagen genoeg van over houden. 

MOEDERSDAG IN PEKALONGAN. 

QP Zondag 14 Augustus begaven Adjudant 
Rolffs, Luitenant Leimena en twee makkers 

van het korps zich in het morgenuur naar de 
gevangenis, ten elnde daar een samenkomst te 
leiden. Twee Korpskadetten hielden terzelfder
tijd de kindermeeting, na afloop waarvan alle 
kinderen een witte bloem ontvingen. De heili
gingssamenkomst bracht ons allen een zegen. 
De Adjudant sprak over zijn moeder, die reeds 
beengegaan ls en twee makkers bepaalden ons 
In hun getuigenis bij de moederliefde. die 
een afschaduwing is van Gods liefde jegens ons. 
Het was ons een vreugde in de uitnoodiging 
zes makkers te zien neerknielen. 

Des middags in de openlucht mochten we ooze 
blijde boodschap verkondigen voor een talrijke 
schare, die met aandacht naar de prediking, ge
houden in 't Javaansch en in "t Maleisch, luisterde. 

Een groote aantrekking bleek de versiering 
van Jampions en electrische lampjes te zijn, die 
we in den tuin hadden aangebracht. Niet alleeo 
had een honderdtal bezoekers in de zaal plaats
genomen, maar driehonderd stonden buiten te 
luisteren. Stellig zullen de getulgenissen en lie
deren, en niet bet minst de krachtige toespraak 
van den Adjudant niet hebben nagelaten indruk 
te maken op de harten der aanwezigen. L. 

haar vaarwelorders had ontvangen, was 
aanleiding, dat we op Zondag 26 Juli een bij
zondere samenkomst hadden. Behalve bet af
scheid van ooze B. O., hadden we ook een 
welkom, n. l. dat van de Adjudants Lorier, die 
pas zijn aangesteld in het Tehuis voor Socialen WAT GIJ MOET VRAGEN. 
Arbeid. De Adjudants waren tevens de leiders r:!) Vraag niet altijd God om zegen; 
van de avondsamenkomst. J Zegen zend Hij lmmer neer ; 

Er waren vele sprekers dien avond en door Maar een hart, geschikt, genegen 
elk van hen werd op zijn eigen manier het zaad Voor 't genieten van den zegen, 
van bet Evangelie uitgestrooid. Het Zangkoor De nieuwe eetzaal wordt bezichtigd. Oien gij krljgt en hebt gekregen,-
wenschte in een door hun gezongen lied, de Vraagt Hem daarom telkens weer ; 
scheidende Kapiteine veel ze\:len toe op. haar Waarlijk ! dat behoeft gij meer. 
nieuwe arbeidsveld. We kunnen terugzien op Q: . -!) Dr. E. Laurillard. 
een goeden avond ! Br. W. 
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P\. y 0 0 r de Kinder en. Benny, je bent vandaag een beste jongen ge- ,.Maar wat moet ik nu met dien jongen doen?" 
'WI' weest." was zijn eenige uitroep. Mama zei: ,,Ik zal 't 
C> C'ffoe ({>enny hem er Ul.f"ioea. ..Ja," antwoordde Benny met een stralenden vertellen. Ga den mooisten, rooden appel halen. 
~ JlA J.J, J ts glimlach, ,,dat komt, omdat Jezus in de kamer dien je kan vinden en breng hem blj me". Bob 
~ ~ van mijn hart woont." deed het. Toen deed mama twee koekjes. die 
~ 0~~0(6Sj Maar Maandag moest hij een vree~elijke ver- ze juist gemaakt had, bij den appel en zei: ,,Nu, 

zoeking doorstaan, want Benny hield erg veel jongen, ga dit nu aan den jongen ~even, die 

H ET was Zaterdagavond en de drie kleine 
B's., Bob, Benny en Bets, waren gebaad 

en extra goed schoongewreven en mama had 
hen veilig en wel in bed gestopt. Ja, zelfs de 
tekst voor de Zondagsschool was geleerd en 
mama, die haar drie kleintjes veilig wist voor 
den nacht, was even naar beneden gegaan c:im 
wat uit te rusten, toen zij plotseling opgeschnkt 
werd door een hevig lawaai boven haar hoofd. 
Boem ! Boem I Boem ! Stellig waren de drie B's 
allen uit bed gevallen. Mama liep zoo vlug ze 
kon naar boven en daar vond ze Benny bezig 
buitelingen te maken over den vloer. Hals over 
kop, daar ging het. 

t d . ?" .. Benny," zei moeder streng, .. wa oe Je. 
Benny hield ineens op. Door al het !even, 

dat hij maakte, had hij moeder niet hooren komen. 
.,Ga dadelijk in je bed." Benny deed het. 
Toen zei hlj: ,,Mama, !ulster U even een 

klein minuutje, clan zal ik 't uitleggen." 
Moeder luisterde en dit was 't, wat Benny 

zei; .. De duivel was in mijn hart en vertelde 
me, dat ik den sinaasappel moest wegnemen 
van uw tafel en 'k wou hem juist er uit jagen." 

,,Wei, Benny," zei moeder, .,dat was zeker 
geen goede manier om 't te do~n. "'!". eet je niet, 
lieve jongen. dat er een kamertie is m 1e hart 
en dat de Heer Jezus of de duivel daar woont? 
Als de duivel er woont, doe je altijd ondeu
gende dingen en dan heh je telkens nangbeid, 
maar wanneer Jezus er woont, is alles goed en 
je bent vroolijk en gelukkig, omdat je graag 
Jezus wilt behagen." 

,.Maar hoe kan Hij er in komen ?" was de 
vraag, die nu gedaan werd. 

,,Sluit je oogen en vraag aan den Heer Jezus 
om in ie hart te komen wonen en den d~ivel 
er ult te jagen en Hij zal het zeker doen. 

,,Heusch, mama, is 't zoo makkelijk ?" 
.. Ja, jongen, zoo makkelijk." 
.. Wei. ik ga 't vast doen,':. zei Benny en met 

gesloten oogen en heel ernstlg, vroeg Benny 
aan Jezus om in zijn hart te komen wonen. 

Toen de Zondag kwam, dacht moeder, dat 
Benny het vergeten zou zijn, maar neen, Benny 
was het nlet vergeten. 

In de Kindersamenkomst deed hij zoo z'n 
best, dat zijn Compagnieleidster zel: .. Wei. 

van vechten. Iedere gelegenheid om het te doen, julhe geplaagd heeft, en julhe zult z1en, dat er 
greep hij aan. Uit was zijn jas en de schermut- een betere manier is clan vecbten." . 
seling kon beginnen. Hij vocht de veldslagen Toen ze buiten kwamen, stond de 1ongen 
voor de geheele familie. klaar om opnieuw te gaan plagen, maar voor 

Op dezen dag nu was er een jongen op de hij een kans had een ~oord te zeghgen, riep 
t d . B b ·· b · h d I d h B y · Ki1'k eens we wdlen nlet vec ten; kijk straa , 1e o , z11n roert1e, a gep aag , em eon · " • . b ht h bb 11 

had uitgescholden en zelfs geslagen. Oat was eens, wat we voo_~ /•~ mee ge rac e en. 
genoeg voor Benny. Uit ging de jas en er zou .. Is dat voo~ °!!1 t oordde Be 
.juist een flink gevecht beginnen, toen Bobby ,,ja, natuurltjk, a~ w lk .0

1
d0 Y· fl' k 

· O B k h Je bent een rare Jongen. w1 e eens 1n ze1: .. • enny, je unt nu niet vec ten, je " h l b t d't " 
hebt den Heer Jezus in je hart!" met je vec ten en e reng me 1 · 

.,O," zei Benny, .,wat moet ik clan doen om ,Wel," hernam de kleine held dapper, ,,ik 
't dien jongen betaald te zetten ?" ka~ niet vechten zonder eerst een andere manier 

,.lk weet 't niet," zei Bob, ,.laten we 't aan geprobeerd te hebben, want Jezus Is In mijn 
moeder vragen." Vlug glngen ze naar moeder, hart en Hij houdt er niet van, dat jongens vech-
die luisterde naar wat elk te zeggen had en hun ten." 
toen uitlegde, dat 't verkeerd was om te vech. ,,Nou, 't is mij goe.d. lk geef eigenlijk niet 
ten, als er niet een heel goede reden voor was veel om vechten en t spijt me, dat ik begon-
en geen andere manier om de dingen te schik· nen hen. Korn, laten we er maar niet meer over 
ken. Het was erg moeilijk voor Benny om de praten en laten we een spel gaan doen." 
wet der liefde te begrijpen, en kwaad mft goed Toen moeder enkele minuten later uit bet 
te vergelden. Moeder vertelde hem daarom, wat raam keek en hen vroolijk met elkaar zag spe-
Jezus allemaal had geleden en hoe Hij toch had Jen, dankte ze den Heer, dat Benny de ovcr-
gezegd: ,.Vergeef bet nun, want zi} weten niet, winning had behaald en wat beters dan vechteo 
wat ze doen." had geleerd. 
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