
EDWARD J. HIGGINS, Generaal. WILLIAM BOOTH, Stichter. JOHANNES W. DE GROOT, Kommandant. 

Territoriaal Hoofdkwartier 
34ste JAARGANG No. i. 

Internationaal Hoofdkwartier : 

101 Queen Victoria St., Londen E. C. voor Ned.-Oost-Indie: Javastraat 16, Bandoeng. 
PR)JS 10 CENT. 1 APRIL 1933. 

IK 

]ezas zeide: 

MAAK u BEKEND HET EVANGELIE 
dat ik U verkondigd heh ........ door hetwelk gij ook zalig wordt: 

JI. _L -'\..T CHl~IS'I'US GESTOHVEN IS VOOR ONZE ZONDEN, naar de Schrtften. , 

E DAT HJI.~ IS BEGRAVEN, 

E. DAT HI.JI IS OPGEWEKT 'I'EN D ~RµEN DAGE, naar de Schriften. 

A LS ik bij 't kruishout peinzend sta, 
W aaraan Gods Zoon Zijn I even liet. 

Dan acht ik 't wereldsche enkel scha, 
Alle aardsche grootheid zinkt in 't niet. 

Verhoed bet, Heer, dat 'k roemen zou 
Dan in des Heilands kruis alleen ! 

Daar 'k op de kracht Uws bleeds vertrouw, 
Zijt Gij mijn heil en anders geen ! 

... 

1 Kor. 15: v . 3, 4 

Zie, hoe mijns Heilands zacht gelaat 
Slechts liefde en smarte spreidt ten toon ! 

Werd ooit een liefde zoo versmaad ? 
Droeg een gelaat ooit zulk een kroon ? 

Zoo 't gansche aardrijk 't mijne waar', 
Oat zou een gift zijn veel te klein ! 

Voor Zijne liefde, wonderbaar, 
Wil 'k eeuwig gansch de Zijne zijn ! 

IK BEN DE OPST ANDING EN HET LEVEN ! GELOOFT GIJ DAT? 



2 

r 
....... __ _ 

Goenoeng Batoe. 

Nous voila enfin sur rile de beaute l (eindelijk 
zij n we dan op het eiland der schoonheid aan
geland !) was de overgelukkige uitroep van een 
der vrouwelijke touristen, bij het betreden van 
Bali's stranden; en niet minder enthousiast 
kllnken de typische Amerikaansche stemmen 
der velc: bezoekers, die nu ook het einddoel 
van hun lange reis bereikt hebben. Men kan 
bun be wondering goed begrijpen. Reeds vanuit 
bet schip betooverde ons de stemmingsvolle 
aanblik van dit beroemde eiland. Het schaduw
beeld der Goenoeng Batoe teekende zich scherp 
af tegen de komende morgenschemering. waar 
Venus nog duidelijk te zien was, terwijl er over 
de nog donkere dalen een geheimzinnige sluier 
lag uitgespreid. Eenzaam ligt het daar in de 
Soendawateren, een .. eiland" in den dubbelen 
zin des woords, want ook de golven der Islam 
hebben het niet kunnen overweldigen ! Zie Bali 
en sterf ! ..• 

Men bewondert de Balineezen als een kul
tuurvolk, wel niet in denzelfden zin als die 
geleerde, die de hoogte der kultuur van een 
volk beoordeelt naar de hoeveelheid zeepver
bruik: waarroee bij misschien geen ongelijk 

heeft. 
Wij kunnen denken zooals we will en, - voor 

den bezoeker, den tourist is er inderdaad veel 
scho::>ns. veel bdangwekkends, veel eigenaardigs 
te vinden. Hij beeft het recht zich een eigen 
oordeel en eigen gedachten te vormen, ieder op 
zijn gebied. 

S T R IJ D K R E E T 
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kennen Hem nog niet, onzen Vader in 
den Heme!. Zij denken nog dat het 
.. Siwah" - is, die alle schadelijke invloe
den van de sawahs afgewend heeft, en 
toch hangen ook zij van den Eenigen 
God af, van welken de Psalmist zegt: 
.. Hij doet het gras uitspruiten voor de 
beesten, en het kruid tot dienst des 

menschen, doende het brood ui''t de aarde voort
komen" (Ps. IO v. 14). Het bearbeiden van de 
velden is een Oodgewilde arbeid, maar de 
voortdurende vrees voor booze geesten, die bet 
eerlijke streven willen tegenwerken, is een 
teeken van diep heidendom. 

Ach hoe benauwend is die angst tocb ! Is zij 
misschien ook de oorzaak dat de woningen der 
Balineezen met booge muren omgeven zijn ? 

Telkens en telkens weer ziet men betzelfde 
b-eeld, als men door ·de kampongstraten rijdt, 
rechts en links muren en nog eens muren die 
door hooge, maar smalle poorten onderbroken 
worden. Dat is ·de ingang, daar komen de 
blaffende honden de bezoekers, of eigenlijk in
dringers ook wantrouwend tegemoet. Het kost 
moeite om de mensch en daar' achter die muren 
te doen begrijpen dat men het goed met hen 
meent. Vrees, wantrouwen en angst voor scha· 
deaanbrengende invloeden l Daarom ook die 
temp?ltjes bier en daar in de familiekampongs. 
Als eenmaal het ware Christengeloof de Hei
denziel vervult, vallen alle ketenen af en de 
muren en binderpalen in gemoeds- en gedach
tenleven van dien mensch storten in, want er 
staat geschreven: .,En ik zal haar wezen, 
spreekt de Heer, een vurige muur rondom, en 
Ik zal tot Heerlijkheid wezen in het midden 

van haar". 
Een Christen kan niet anders clan met Eeu

wig heidsgedachten alles verwerken wat hij tegen. 
komt. Het schijnt wel dikwijls vergeefsch of 
zelfs dwaas, met het onmogelijke te rekenen, 
maar voor hem is er niets onmogelijks. Hij 
rekent met den Onzichtbare, hij voegt zijn ge
Joof bij anderen, die v66r hem waren, en geeft 
geen probleem op als hijzelf de vervulling op 
zijn gebeden niet meer ziet, hij weet tech met 
zekerheid dat Gods beloften vervuld zullen 
warden. 

vereenigen. En als alles voorbij is, en de trein 
der deelnemers zich langzaam op bet rythme der 
Gamelan muziek voortbeweegt, om zich dan 
eindelijk weer na het einde der .. Siametan" in 
bun woning en terug te trekken, clan wordt alle 
sieraad weer afgelegd, de muziek zwijgt, het 
blijft alles weer bij het oude. - -

Er is een andere offerande, de offerande der 
geestelijke gaven aan den Allerhoogste, niet 
slechts eens per jaar, maar dagelijks weer. 

Bij den waterbron zeide Jezus eens tot 
de Samaritaansche vrouw, die<nog in heidensch 
geloof en zonde leefde. ,,Maar de ure komt, 
en is nu, wanneer de ware aanbidders den 
Vader aanbidden zullen in geest en waarheid.'' 
Joh. 4 : 23. Hoe groot was des Heilands toe
komst blik l 

De Balineezen kennen Hem nog niet, maar 
ook voor hen gelden de woorden van den, in 
de toekomst blikkenden profeet. ,,Alie heidenen 
Heere, die Gij gemaakt hebt, zullen komen. 
en zullen zich voor Uw aanschijn nederbuigen 
en Uwen naam eeren, want Gij zijt groot en 
doet wonderwerken; Gij alleen zijt God". 
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Hoe anders klinken de woorden van onzen 
Heiland, Wiens hart met erbarmen vervuld werd, 
iederen keer dat eenig menschelijk lijden Hem , 
tegemoet kwam. ,, Wat wilt gij dat Ik u doen 
zal'' ?, en dan wacht Hij den wensch van de 
arme stumpers af en vervult dien, terwijl Hij 
geneest en weldoet. 

Hoe ' gaarne zou de arts, die zoo nu en dan de 
zes verschillende .. opbergingsplaatsen'' van deze 
arme zieken bezoekt, hen voldoende verpleging 
zenden. M:i.ar daartoe heeft hij niet alleen geld 
noodig, dat is er, maar hij heeft menschen noo-
dig, die bereid zijn dag aan dag de wonden 
te wasschen, te verplegen en · te verbinden. Het 
is waar, dat diegenen der melaatschen, die hun 
ledematen nog eenigszins gebruiken kunnen, 
op de stukjes sawah, die hun behooren, wat' 
arbeid verrichten kunnen om bun ellende // 
niet zoo zeer te gevoelen, totdat de tijd ook 1• 

voor hen komt, waar het werken ophoudt. } 

Er zijn velen daar, die rondkruipen en liggen, \ 
wiens open wonden branden en pijnigen. Dan { 

hoorde men ook smeekende stemmen uit de 

donkere butten komen. Daar liggen hoopjes 

ellende op den dood te wachten. Ook woede 

en ontevredenheid heerschen er:- .. waarom 

joist wij ?'' Zonder dat zij het misschien ver

moeden, zijn zij ons een stille aanklacbt, een 

Christelijk geweten spreekt een duidelijke taal. 

Het is a!sof wij des Heilands woorden hooren : 

De een doet het vanuit een zuiver ethnogra
fisch standpunt, de ander uit een geologisch 
standpunt. Voor een ieder is er stof genoeg. 
Voor de tooneelroenschen en filmsterren hebben 
de dansen der Balineezen een bijzondere beko
ring : die te bestudeeren en te leeren behoort 
tot de ontwikkeling van bun beroep. Door de 
macht der film zal Bali weldra een der meest 
bekende eilanden der wereld zijn. * •• 

Een der Balineesche tempels. 

Ook voor den dichter, kunstenaar en schllder 
zijn tallooze onderwerpen aanwezig. Tot elk 
denkend mensch spreekt dat schoone natuur
land een diepe taal en als hij God heeftleeren 
kennen, ziet hij in dat alles de heerlijke open
baringen van de Hand des Scheppers, hij erkent 
de waarachtige werken van den eeuwigen God, 
die alle menschen, dus ook de Balineezen lief
heeft. 
- Zonder twijfel verheugt God zich in hun 

arbeid en ijver. Hoe buitengewoon verstaan 
zij de kunst de aarde tot hun· dienaresse te ma
ken. De sawahs van Java zijn mooi, maar de 
sawah's van Bali zijn nog mooier en toch is 
bet bekend dat bet water daar niet overvloedig 
is, maar met wijsheid en beleid wordt het door 
verdeellng overal been gevoerd waar het noodig 
is en zoo krijgt ieder veld zijn deel. 

Hier en daar ziet men de sierlijke gebedstem
pels midden in de sawah staan. Welk een 
schoone gewoonte om de bandenarbeid der 
velden een hoogere macht aan te bevelen. Zij 

Als men den hoek van een straat omslaat, 
bevindt men zich plotseling in het dichtste 
menschengedrang ... Wat is er te doen?'' vraagt 
men zich af. Welk een boot, schilderachtig beeld 
vol !even I - Ja. daarginds op het hooger gelegen 
tempelpleintje schijnt een feest aan den gang 
te zijn. Er heerscht een vroolijke, kleurenrijke 
verwarring, die niet storend werkt op het be· 
wonderend oog der bezoekers. De ,.Gamelan
spelers" zijn druk bezig, terwijl oudere vrouwen 
met bun offergaven in de handen zich rythmisch 
in ernstige gratie bewegen, zij vervullen een 
soort priesteressendienst, want zlj hebben af• 
wisselend net komfoor met de gloelende kolen 
en de bijeengebrachte offergaven in handen. 
De voorname vrouwen hebben zicb op het 
verhoogde ,,terras" teruggetrokken. 

Daar wachten zij op het oogenblik dat alien 
klaar voor den afmarsch zullen zijn. Lief en 
gracieus zien zij er uit. Zij verstaan de kunst 
godsdienstige oefeningen met bevalligheid te 

De vrouwen brengen bun offergaven. 

Zander dat zij er zich rekenschap van geven, zoe
ken de Balineezen toch naar den waren Heiland 
en Verlosser. Zij gevoelen beboefte huo zonden 
weg te wasschen, zij verlangen naar reinheid. 
Maar de kristalheldere bran van Tirta Empoel. 
de heilige badplaats, reinigt de ziel niet, even
min als de golven der Pekrisan rivier, die door 
bet dal stroomt, de schuldenlast wegwascht. 

Vraag het de zwijgende rotsen bij Goenoeng 
Kawi, waar eeuwen lan\:j Hindoesche monnik
ken in algebeele afzondering een asketisch 
leven leidden. Zwijgeod staren de rotsen, zij 
geven geen antwoord. En toch ... ook doode 
steenen kunnen spreken. Wat vertellen de 
Koningsgraven niet allemaal, daar in den bodem 
van het stille, gewijde d~l. Graven hebben iets 
vragends over zich. Dat oeroude raadse! van 
bet wezen des doods treedt voor ons. Oat groote 
Waarom, Waarvan, Waarheen? Een Christen 
kan zich bij het graf alleen niet neerleggen. Zijn 
gedachten W.lrden tel kens weer omhoog getrok
ken - naar 't geloof aan de overwinnende 
opstanding. 

Er zijn zoovele heerlijke, stemmingsvolle plaat
sen op het eiland en wij begrijpen waarom het 
den bezoeker van alle oorden bindt . 
In de verte de zee, waarvan de baren de·g~d · 1~ 
telijk rotsige k11sten omspoelen met regelmati~:n 
golfslag. Wat zijn dat toch voor klelne hutjes 
op het strand? Zij zien er zoo verlaten u1't 
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naar en weg te oordeelen, die erheen voert 
bemerkt men dat hij niet veel benut wordt ' 
Eenzaam en verlaten slljten de arme. ·n:e~ 
Jaatschen hun !even daar. Door hun familie 
vers~ooten, door hun medemenschen verafschuwd 
onre10, daar zij, (zooals de inlandsche vars~ 
md' ~ent, do::ir de god en gestraft voor zonden 

le ·i ' I z1 Ill een vroeger !even bedreven hebben) 
afgezonderd van alle overige levenden zoo snel 
mogelijk te gronde moeten gaan. 

H!er vinden we de eeuwig woekerende wet 
der Karma, in het Hindoeisme zoo sterk Ver
breid, die ook geen naastenliefde kent, en dien
tengevolge ook geen verantwoordelijkheidsge
voel draagt tegcnover de lijdende !eden van zijn 
volk. 

.Jk ben ziek geweest en gij hebt mij niet ver
zorgd, ik ben in de gevangenis geweest en gij 
hebt mij niet bezocht. Wat gij een van dezen, 
mijnen broeders niet gedaan hebt, dat hebt gij 
ook aan mij niet geda3n". Dit woord kan men 
niet alleen op Bali tot zich laten spreken, mad 
overal waar het lijden van onzen bulpeloozl 
naaste tot ons komt. Ook in de wereldstede----:; 
van Europa I 

Men kan ecbter de oogen ook afkeeren en 
de mooie pisangboomen, de ruischende palmen, 
het wonderschoone uitzicht op de zee beschou
wen en zelfgenoegzaam zeggen : och ze h bben 
bet bier elgenlijk prachtig, deze menschen he hen 
toch niet meer noodig .... Alsof ook zij en 
zlel en geen menscbelijk gevoel hebben I Ze er 
zljn de vele honden die trouw bij de lepro n 
blijven er daar beter aan toe dan elders op Bel i 
en de menschen gevoelen zkh tenminste niet hee 
lemaal verlaten. Deze dierlijke toewijding doet hen 
toch zeker ook wel goed. Zij schikken zieh echter 
in hun lot. Zij storen bet programma van de 
vele toeristen niet, zij zijn te ver van de groote 
straat verwiiderd, bulten het kamp. Zullen wlj 
niet aan hen brengen dat troostende woord Gods: 
,, Het verbrokene zal ik verbinden "en het kranke 

za/ ik sterken.'' Bzech: 14 : 16. 

Binnen korten tijd zullen wlj Christenen bet 
Paaschfeest vieren en weer wordt ons geloof 
in de overwlnning des !evens over den dood 
versterkt.. daar Christus aan bet Kruis de 
ellende en de straf der zonde gedragen heeft. 

Maar daarbij is het niet gebleven. Hij is den 
dood. dien Hii zich ult gehoorzaamheid een tijd 
ultgeleverd had, ontvlucht. Hij heeft diens macht 
gebroken, HiJ heeft het graf overwonnen. Hij 
Jeert ons het opstandingsleven kennen door de 
roacht, die zich in Hem openbaarde. Daar is 
geen lijkeolucht meer, die bier en daar ult de 
sterfhulzen in de Balineesche 
tegenstroomt. 

Vervolg pag. 5 !wt. 4 
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III. 

M IJN lezers zullen misscbien gevoelen, dat 
ik reeds genoeg gezegd heb om aan te 

toonen, dat ik stellig en zeker geloof In Heilig
heid als een ervaring. die moQelijk is voor ieder 
kind van God. Zooals ik reeds opgemerkt heb, 
komt de definitie, die ik gegeven beb, strikt over· 
een met de leer der Schrift en ik kan daarom 
met nadruk mijn Qeloof bevestigen, dat al Gods 
kinderen overal bevrijd kunnen worden van 
alle zonde en door Zijn genade bewaard kun
nen worden om Zijn wil dag aan dag en bij 
voortduring te doen. 

Velen zeggen ons, dat de .,strijd van binnen'' 
bun vrede bederft en hun hemel bewolkt, en 
terzelfder tijd verklaren zij, dat er geen hoop 
bestaat, dat ze aan deze zijde van bet graf van 
deze ervarlng bevrijd zullen worden. 

Zulke menschen vinden bun ervarlng julst 
beschreven door Paulu,s in zijn Brief aan de 
Romeinen: 

Wie zal mij verlossen 1 

.. Ik ellendig mensch!" roept bij uit ... Wie 
zal mij verlossen uit bet lichaam dezes doods ?" 

Zij nemen zoo gemakkelijk aan, dat er geen 
bevrijding is. en op die wijze blijven ze in 
gebreke om Paulus te volgen in het antwoord, 
dat bij op zijn eigen vraag geeft . 

.. Wie zal mil verlossen ?" vraagt hij, maar 
dan gaat hij voort met God te danken, <lat er 
bevrijding kan komen door Jezus. 

it deze eene welbekende Scbriftplaats blijkt 
du elijk, dat die menschen. dewelke zeggen, 
dat zij moeten blijven zondigen en berouw 
hebben, een groote vergissing maken. De Bij
bel belooft Heiligheid aan hen, die er naar 
willen zoeken, en beveelt en vermaant hen om 

dit te doen . 

S T R IJ D K R E E T 
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&en serie artikelen, die iedereen lezen moet. 

DOOR DEN GENERAAL. 

bijeengebracht kunnen worden van alle deelen 
der aarde, om, staande In hun Legeruniform, 
blijde te getuigen van volkomen Verlossing. 

Ik heh sommige van hen in vele talen van 
deze overwinnende ervaring hooren getuigen. 

Ik zou u er ook aan willen herinneren. dat 
Jezus verlangt en verwacht, dat Zijn volge
lingen een heilig !even zullen leiden en zich 

ons van den booze". als dat gebed niet ver
hoord zou kunnen worden. 

Is het in aansluiting op het voorgaande niet 
heel logiscb, dat zulk een zegen heerlijk mogelijk 
kan zijn? 

Zullen we de genade Gods beperken? Zullen 
wij tot den Heiligen Geest binnenln ons zeggen: 
,, Tot hiertoe en niet verder"? Zullen we God 

De Heilige Brennen. .. Indien wij ooze zonden belijden", schreef 
Johannes, .. Hij is getrouw en rechtvaardig, dat 

I · over den zegen daarvan zullen verheugen. Hij Hij ons de zonden vergeve en ons re n1ge van toelaten ons tot op zekere hoogte te redden, 
of van zekere tekortkomlngen en zonden, en 
daarmee ophouden? Oat zou Zijner geheel en 
al onwaardig zijn. 

alle ongerechtigbeid" (1 Joh. 1 : 9). bad voor Zijn disclpelen: "Heilig ze in Uwe 
waarheid; Uw Woord is de waarheid". Welk 

Wat zou er duidelijker en nauwkeuriger zijn 
een vergeefsch gebed zou dat geweest zijn, 

dan dat? indien er geen mogelijkheid bestaan bad voor 
Het is duidelijk, dat de Apostel geloofde in 

Hlj heeft Zijn Zoon in de wereld gezonden 
om voor haar te sterven, en heeft Hij den 
Heiligen Geest op ons uitgestort om de gids 
en bezieling van ons !even te zijn, opdat we 
een gedeeltelijke Verlossing zouden kennen? 
,,Zullen wij in de zonde blijven, opdat de ge
nade te meerder worde ?" 

de vervulling er van. Toen Hij sprak over de 
de waarheid van wat hij schreef, en we zljn 

zegenlngen van een rein hart, bedoelde Hij, 
vellig. als we bet ook gelooven, want Gods 

dat het gebeele karakter van den mensch rein 
beloften zijn gegeven zonder aanzlen des per-

gemaakt en gebouden kan worden. 
soons en zullen vervuld worden in het leven 

d Ook is het heel zeker, dat Hij Zijn discipelen 
van elk, die voldoet aan de voorwaar en, 

niet geleerd zou hebben om te bidden ,,verlos 
z'j erusten. Indicn bet noodza" ..... ·,·. - ~-~-

wITTe om get~gen voor de waarhe~ van deze ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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GOLGOTHA. 

O p Golgotha. op Golgotha 
• Daar moest de Heiland lijden. 
Om 't afgedwaalde menschenkind 

Van zonde te bevrijden. 
Mijn J ezus stierf daar aan bet kr~is, 
Ontsloot daardoor mij 't Vaderbu1s. 
Op Golgotha, op Golgotha 

Daar moest de' Heiland lijden. 

Op Golgotha. op Golgotha 
Stierf Tezus voor mijn zondcn; 

Daardoor heb ik - o zielevreugd ! 
Gena bij God gevonden. 

0 Jezus, door Uw dlerbaar bloed 
Hebt Gij mijn schuld bij God geboet I 
Op Golgotha. op Golgotha 

Stierf Jezus voor mijn zonden ! 

Op Golgotha. op Golgotha 
Heeft Godes Zoon ge!eden, 

Verbrokei. wcrd da;ir satans kracht, 
De zwaarste strijd gestreden. 

O Jezus, ult der zonde macht 
Redt ons Uw woord : .. Het is volbracht !" 
Op Golgotha. op Golgotha 

Heeft Godes Zoon geleden. 

0 Tezus. van Uw hemeltroon 
Daal neder in ons midden, 

Vervul ons hart met dankbaarhei,d, 
Verhoor ons smeekend bidden. 

0 b de in ons steeds 't liefdevuur, . ran 
Wees bij ons iu ons stervensuur, 
E 1 id naar Uw beloftenis, 

no:s ~ens Uw heme! blnnen I 

HET ouDE VERHAAL. 

D
OE mij 't verhaal van den Heiland, 
Grif in mijo hart ieder woord.! 

Doe mij 't verhaal, zoo aandoenhjk. d 1 't Schoonste dat ooit werd gehoor 
Zeg mlj, hoe de engelen zongen 

Bij Zljo geboorte in den nacht: 
.. Eere zij God in den hooge I 

Vrede wordt 't menschdom gebracht". 

Spreek van Zljo lijden aan 't kruishout, 
Spreek van Zijo zlelsangst en smart. 

Hoe Hij voor ooze vcrlosslng 
Dood, graf en hel hecft getart. 

Ja, 't was Zijn grenz'looze Heide -
Beter dan ooit zle ik 't nu -

En 'k hoor Zijo stemme, die flulstert: 
,,Zondaar, dit deed lk voor u I" 

OVERWJNNAAR. 

QNZE Helland is verrezen, 
Eeuwig zij Zijn naam geprezen I 

Heem'len, zingt I herhaal bet, aard': 
Zie Zijn macht geopenbaard I 

Vruchtloos liet men 't graf bewaken; 
Zie Hem alle banden slaken, 
H ij, Die 't woord des leveos spreekt, 
En de macht des doods verbreekt I 

Met Hem zullen wij herleven I 
Dood, gij kunt ons niet doen beven I 
't Graf heeft geen verschrikking meer, 
Voor wie rusten in den Heer. 

Wij zien op tot onzen Koning, 
Die ons wacht in de eeuw'ge woning: 
Hier ons dee! van smaad en kruis. 
Daar de rust in 't Vaderhuis I 

Halleluja ! 
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~ MAGELANG 25 - 28 MEI. ~ 

~ Iedereen 1s hartelijk welkom. ~ 
~ Zie uit naar plaatselijke aankondigingen. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3 

Wie maar wil. 

Nooit I Het woord ,, wie maar wil" is even
goed op den geloovige als op den zondaar 
van toepassing. ,,wie maar wil" kan gered 
worden, en .. wie maar wil" kan geheiligd 
worden. ,,Gij zult Zijnen Naam heeten Jezus, 
want Hij zal Zijn volk zalig maken van hunne 
zonden" (Matth. 1 : 21 ). 

Zeker zal i'edere oprechte ziel gevoelen, l:oe 
onwaardig bet is om bet kwaad der zonde in 
te zien en toch in gebreke te blijven om near 
volle bevrijding daarvan te verlangen en die 
te zoeken. • 

Op bet feit, dat de genade en kracht van 
God den geloovige kunnen heiligen, werd, zcoals 
we gezien bebben, door de schrijvers van het 
N 1euwe Testament met kl em de nadruk"gele£d. Zij 
roemden voortdurend in bet felt, dat de Heiland 
de Zijnen van struikelen k6n en wilde bewaren. 

Hij zou kracht geven in ver:zoeking, daar 
Hij ,.in alle din gen gelijk als wij is verzocht ge
weest" (Hehr. 4: 15). Een ,·an de heerlijkste ver
klaringen in de Schrift hceft betrekking op den 
omvang van Zijn reddende kracht, ,,Waarom 
Hij ook volkcmenlijk !<an :zalig rraken dcge
nen, die door Hem tot God gaan'' (Hbr. 7: 25). 

Mag ik er voorts op wijzen, dat alle werkelijk 
bekeerde menschen er in bun hart naar verlangen 
om het !even van Heiligbeid te leiden en zich 
veroordeeld gevoelrn, als :zij van tijd tot tijd 
te kort schieten in deze e1 varing? 

Deze ontevredenheid met zich zelf vormt, 
indien ze gekoesterd wordt, een vrucbtbaren 
bod em voor geestelijken achteruitgan g. v. ant de 
zwakke ziel, die gevallen is, lijdt zulk een te
leurstelling dat ze dikwijls tot het bes]uit komt 
dat bet geen nut heeft om ,,opnieuw te probee~ 
ren". Daarom zijn we zoo veelvuldig getuigen 
van het droeve scbouwspel, dat zielen de ne
derlaag lijden door gevoelens, v.elke van God
delijken oorsprong zijn. Indien bun verlangen, 
dat zeker van God komt, onmogelijk verwezen
lijkt kon worden, dan :zou bet bun nooit mede
gedeeld zijn. En Jezus zou nooit beloofd hebben, 
<lat degenen, die hongeren en dorsten naar de 
gerechtigheid, ver:zadigd zullen worden. 

Het getuigenis der Scbrift, zoowel als van 
alle heiligen, is duidelijk en overvloedig op dit 
punt : er Is Volle Verlossing voor alien, die dit 
willen zoeken in oprechtheid en in bet geloof. 
,,Hij is machtig.'' 

** 
De volgende maand: Hoe Heiligheid verkre

gen kan wor~n. 

JEZUS IS VERREZEN I 

JEZUS is verrezen I Eere zij Zijn naam, 
Eere zij den sterken Held ! 

Jezus is verrezen ! Looft Hem al te zaam I 
Hij heeft satans macht geveld. 
Dood, waar is uw overwinning? 
Waar is nu uw prikkel, hel? 

Jezus heeft verwonnen, schoon de strijd was 
Eeuwige eere zij Zijn naam 1 (fel ; 

Prijst den Heer I Zingt Zijn eer ! 
Aard en heme! stemmen ~amen. 
Prijst den Heer ! zingt Zijn eer l 

Halleluja ! Jezus leeft ! 

Zegevierend rees de Heiland uit bet graf. 
Nu niet meer met vloek belaan. 

Allen worden vrij van zonde nu en straf 
Die berouwvol tot Hem gaan. ' 
Englentongen moeten zwijgen, 
Maar de mensch mag vrijelijk gaan. 

Spreken van zijn Heiland, Die is opgestaan, 
En Die redt uit doodsgeweld. 

Jezus is verrezen I Open staat de poort; 
. Toegang. tot Gods troo1;1, is vrij. 

"Die maar w1J, mag komen, is des Heeren 
En dat ~oo~d is ook voor mij. (woord, 
Door Z1Jn hiden geeft Hij vreugde, 
Door Zijn dood bet !even weer. 

Is Hij dan niet waard te ontvangen alle eer 
Nu en in alle eeuwigheid? 

HIJ IS OPGESTAAN. 

IN de stille morgenschemering 
Daalden englen zachtkens neder, 

Toen de Zone Gods kwam weder 
Vol van luister uit het donker graf ! 

Hij verrees, Hij verrees I 
't Graf behield Hem !anger niet; 

Hij verrees ! Hij verrees l 
Dankbaar wijden wij nu Hem ons lied. 

Welk een vreugde was Maria's dee!, 
Toen zij weer haar Heer ontmoette, 
Die haar liefderijk begroette ! 
Vol aanbidding zonk zij voor Hem neer • 

Zoo de Heer in 't graf gebleven waar', 
Waar· niet onze hoop gevloden? 
Nergens hulp vcor ooze nooden I 
Halleluja I Hij is opgestaan ! 

Halleluja ! Hij. de Zegeheld, 
Heeft den dood zijn macbt ontnomen 1 
ledereen mag vrij nu komen: 
't Nieuwe !even vangt in Jezus aan. 



S T R IJ D K R E E T 

WAT ZULT QI.I DOl:Nl llll:T JESUS? 

TERWIJL hij van zijn troon opstond en 
den Heiland bij de hand nam, leidde 

Pilatus Hem naar voren en stelde de vraag : 
.. Wat zal ik dan doen met Jezus, Die genaamd 
wordt Christus ?" 

Evenals Pilatus onzen Heer naar voren leidde 
bij die gedenkwaardige gelegen beid. zoo wil ik 
nu in den geest, met mijn hart vol eerbied. u 
dienzelfden Heiland voor oogen stellen en de
zelfde vraag doen: ,,Wat zult gij doen met 
Jezus ?" 

Denk er we! aan, het is niet: "Wat zal ik 
doen ?" Oit is een vraag, die langen tijd geleden 
beslist werd. Zeven en zestig jaar geleden leg
de ik mij zelf aan Zijn voeten neer, en liet ik 
Hem binnl'n in mijn hart. Ik heb nooit berouw 
gehad van die toewijding. En dat zal ik ook 
nooit hebben. Er zijn wonderbare dingen uit 
voortgekomen . 

Het is dus niet .. Wat zal ik doen met Jezus ?" 
maar .. Wat zult gij doen met Jezus ?" Kan ik 
u helpen om tot een juiste beslissing te komen? 
Gij moet iets met Hem doen. Neutraliteit is 
onmogelijk. Het bezit van de gelegenheid om 
ieti; goeds te doen legt de verplichting op om 
het te doen. Hier is geen middenweg mogelijk. 
Ge moet of voor Christus of tegen Hem zijn. Ge 
moet Hem of in uw hart binnenlaten, of Hem 
verwerpen tot uw eigen schade. 

Geen Verontschuldigingen. 
De wijze, waarop gij met Jezus Cbristus han

delt, zal bepalen, hoe uw Hemelsche Vader 
met u handelen zal. Bedenkt, voordat ge een 
besluit neemt, wat die beslissing voor u betee
kent. Bedenkt, dat Jezus Cbristus u van Zijn 
Vader de vrije en voile vergiffenis van alle zon
den brengt, verzoening met Hemzelf, reinheid, 
kracht, geluk in het leven, geluk in den dood, 
en geluk voor eeuwig. Van wat gij met Hem 
doet, hangt uw eeuwige bestemming af -
Heme! of he! I 

Uw al of niet aanvaarden van Jezus Christus 
zal de verlossing of verdoeming van mannen 
en vrouwen, die om u heen !even, of die na u 
zullen !even, beslissen. Oat is een zeer ernstige 
zaak. 

Verondersteld, dat deze hoogepriester en de 

E 

Joodsche menigte Jezus Christus hadden aange
nomen, en Hem als Koning van hun hart hadden 
gekroond. Wie kan zich een denkbeeld vormen 
van het verschil, dat die beslissing in onze we
reld gemaakt zou hebben? Geen mensch Iedt 
zichzelf. Ntemand kan de gevolgen van zijn 
gedrag voor zichzelt bepalen. 

Deze ernstige overwegingen in aanmerking 
genomen, wil ik u nu vragen: .. Wat zult gij 
doen met den gezegenden Heiland, en wat zult 
ge nu met Hem doen ?'' 

Er liggen in dit opzicht verschillende wegen 
voor u open. 

Wat zult gij met Hem doen? Niet ~ wat 
hebt gij gedaan? Wat zijt ge van plan te doen 
- in de toekomst, als ge sterven zult? lk stel 
Hem voor u en eisch een antwoord op mijn 
vraag. Wat zult gij doen? Zal ik een paar 
wegen nader aanduiden 1 

Ge kuot Zijn Goddelijke zending ontkennen. 
Ge kunt zeggen, dat Hij een bedrieger was. Er 
waren velen in die dagen, die dat deden, en 
er zijn heden ten dage velen, die hetzelfde doen. 
Sommigen gingen zoover, dat zij zeiden, dat 
Hij den duivel had. Wat zegt ge daarvan? 

Neen, daarmede zijt ge het niet eens. W el, 
ge kunt uw behoefte aan een Hetland ontken
nen. Ge kuot zeggen: .. lk heb geen ziel, er be· 
staat geen hiernamaals", of ge kunt doen, als
of ge nooit gezondigd hebt en zeggen : ,, Er zal 
~een oordeel zij11; ik heb geen Heilaod noodig". 
Oat zeiden de Sadduceea, en er zijo duizenden 
io onze dagen, die hetzelfde zeggen. 

Zult ge uw Heiland verwerpen 1 

Er is nog een andere weg - ge kunt Hem 
openlijk verwerpen. Ge kunt eenvoudig zeggen: 
.. 1k wil Hem niet erkennen". Er waren velen, 
die deze houding aannamen, toen Hij op aarde 
was. In plaats van Hem toe te laten in bun 
hart, zonden ze hem naar het ruwe Kruishout. 
Zie bun bloeddorstige oogen. Luister naar bun 
waanzinnige kreten. Zie hen op Zijo heilig 
gelaat spuwen, Hem in spotkleederen steken, 
en den vloek des Hemels over Zijn gezegend 
Hoofd afroepen. Zij g:i.ven de voorkeur aan 
Bar-Abbas. Oat zeiden ze tenminste. 

Ge kunt doen, alsof ge Hem aanneemt, uzelf 
met Zijn heiligen naam noemen. terwijl uw hart 
verre van Hem is. Er was een aantal menschen, 
die iosgelijks deden, toen Hij op aarde was. 
Htj verweet het hun ... Wat noemt gij Mij Heere, 
Heere, en doet niet hetgeen dat Ik zeg ?" 

Wat zegt ge van een ledigen, krachteloozen, 
wereldschen vormchristen? .,Neen," zegt ge, .. als 
ik ooit iets met godsdienst te maken zal hebben, 
dan wil 1k het ware hebben. Ik zou geen hui
chelaar willen zijn.'' 

Er is nog een andere weg. Ge kunt de ge
heele zaak met onverschilligheid beschouwen. 
Er was ~en menigte in Jeruz:alem op dien dag, 
die geen notitie nam van alles wat er gebeurde. 

DOOR ~VJ.JLEN 
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Vele menschen zeggen dat Godsdienst hen 
zal berooven van alles wat tot nu toe de vreug
de van hun leven geweest is. J a, maar de vreugde 
van uw )even zal dan veranderd zijn, uw 
verlangens zullen veranderd :zijn. Hebt ge nooit 
gehoord van menschen, die in een ernstige 
ziekte bun verlangens naar dingen verloren, 
waarvan zij vroeger erg vee-1 hielden? W el, 
dat is precies wat God doet voor de ziel. Hij 
neemt bet verlaogcn weg naar de dingen, die 
vr::>eger in hun ongeredden toestand de vreugde 
van bun !even was, en geeft hen nieuwe doel
einden en interessen in hun !even. De oude 
dingen zijn voorbijgegaan en alle dingen zijn 
nieuw geworden. 

Maar verder zou ik u de noodzakelijkheid 
van deze gioote verandering aan willen toonerl, 
- waarom de Heiland er zoo absoluut op staat; 
hoewel zeker bet feit, dat H1J erop staat, reeds 

genoeg behoorde te zijo. 
Daar de mensch de opstandeling is, dii; de 

Goddelijke wet ten verbroken heeft en zichze If 
daarblj van Gods Koninkrijk buitengesloten 
heeft, was het aan God om de conditles vast te 
stellen, waarop Hij hem terug wilde ontvaogen. 

God heeft deze voorwaarden vastgesteld, en 
niet mindl'r dan drie keer heeft de Heilaod ze 
in deze paar verzen neergelegd. Het is nutteloos 
om er tegen te schoppen of hen te veronacht· 
zamen. Wij kunnen dat doen, als we willen, 

maar dat zal er niets aan veranderen. God zal 
van hen niet afwijken pm onzen tegenstand tege-
moet te komen. • 

Zooals we in het begin reeds opmerkten is 
bet niettemin geen willekeurige regeling. God 
heeft altijd goede redenen voor wat Hij doet, 
en in dit respect ligt de absolute noodzakelijk
heid in den grond van het geval. Deze nood
zakelijkheid komt voort uit bet feit, dat alle 
harten van nature reeds ontaard zijn, en daar
door in disbarmonie met God en ongeschikt 
om de voorrechten en plichten van Zijn 
Koninkrijk te aanvaarden. 

Vraagt er iemand om bewljzen voor deze 
ootaarding? Wij zoudea bet getuigenis van den 
B1jbel kunnen aanhalen, en vele passages kun
nen opnoeroen, die direct of indirect aantoonen 
dat het menschelijk hart boven alle dingen be
driegelijk is, en wanhopig slecht. 

Wat zegt uw eigen hart? Ah, daar is de moei
lijkheid. Gij geeft dadelijk toe dat een gedeelte 
van bet meoschelijk ras ontaard is; en als de 
Helland Zijn verklaring tot degenen had beperkt, 
die openlijk slecht zijn en laa,:i staan, dan zoudt 
ge dadelijk de noodzakelijkheid ervan toegeven. 

Maar als Hij verklaart, dat iedereen opnieuw 
geboren moet worden voor hij het Kooinkrijk 
Gods binnen kan g'lan, dan ontdekt ge dat Zijn 
vcrklaring ook uzelf insluit, en hen die ge lief
h,· bt; en uw hart zegt: .,ik ben nooit een dronk
aard of immoreel. of goddeloos geweest; ik 

TICHTB • 

De winkels waren alle opeo. De koopers en 
verkoopers waren alien druk bezig. Huwelijks
feesten, wedstrijden, vermaken waren in vollen 
gang. terwijl de Zoon van God aan het Kruis 
biog. Men was ooverschillig. Men gaf er niet om 

Ge kunt tusschen de partijen doorzeilen. 
Ge kunt de partij van een lafaard spelen op 
de manier van Pilatus. Wat denkt ge daarvan? 

Zie naar Pilatus. Hij was v66r Christus en 
wilde Hem loslaten, indien hij dat kon doen, 
zonder de gunst van het achtenswaardige pu
bliek te verhezen, en zonder in moelte te ge
raken met Ceasar en zonder zijn plaats te ver
liezen ; liever dan deze risico te loopen, liet 
hij toe, dat ooze gezegende Heer een gruw
zamen dood tegemoet glng. 

Maar dat was niet half P1latus' overtredlng. 
Hij verwierp Christ us niet alleen om deze zelf· 
zuchtige overwegingen, maar trachtte zichzelf 
te verontschuldigen door de blaam op iemand 
anders te werpen. 

Bevindt iemand zich op datzelfde spoor? Is 
lemand bezlg Cbristus te verwerpen en te 
trachten, de verantwoordelijkheid op iemand 
aoders te schuiven? 

Kroont Hem als uw Koning. 

Er is nog een karakter, welks voorbeeld ge 
kuot volgen. Hoe zoudt ge bet vinden om een 
Ju::las te zijn? Wilt ge uw Heer verraden en 
verkoopen als Judas deed? 

0, afvallige I Eens waart ge een Soldaat van 
bet Kruis. Ja, ge hadt God lief, ge preest Hem, 
ge zwoert, dat ge voor Hem zoudt sterven, 
en toen hebt ge Hem verlaten. 

Waarom hebt ge uw Heer verlaten? Hoe
veel hebt ge voor uw overtrediog ontvangen? 
Ju:las kreeg dertig zilverlingen. 

Hoeveel van den prijs hebt ge behouden tot 
op dit uur? Wat was het? Een winkel? Een 
vrouw? Een echtgenoot 1 Moole kleeren? Een 
voetbal? Zooveel per jaar? 

Heefr de prijs aan de verwachtingen beant
woord? Bij Judas niet. Zijo verraad bracht hem 
veracht10g en wanhoop op aarde. Het zou u 
geen voldoening geven, noch in den tijd, noch 
in de eeuwigheid. 

Er is nog een andere weg, dien ge kunt in
slaan, en dien beveel ik u van ganscher harte 
aan. Ge hebt dien al vele dagen voor u gezlen. 
Ik stel hem u nog eens voor. Het kan misschien 
de laatste kans zijn, die ge hebt om de goede 
keuze te doen. 

Knie! neer aan de Zondaarsbank, neem dezen 
gezegenden Jezus aan als uw Helland, en onder
werp u aan Zijn gezag. 

Laat iedere zondesmet wegwasschen door Zijn 
bloed, kroont Hem als den Kooing van uw hart 
en strijdt voor Hem al de dagen uws !evens. 
D.it 7.0U ik doen, indlen ik u was. Oat is, wat 
ik meer dan zestlg jaar geleden gedaan heh. 

heb nooit iemand kwaad gedaan. Ik heb altijd 
een goed, fatsoenlijk, moreel /even geleid, daarom 
kan ik niet inzien, waarom ik bij de verworpelingen 
van de schepping ingedeeld moet worden, en 
een verandering moet ondergaan, die misschien 
noodzakelijk kan zijn voor hen". 

Mijn vrieoden, het was juist een van uw 
klasse, wien de Helland deze noodzakelijk
heid verklaarde. Nicodemus was een geeerd en 
moreel hoogstaand en een zeer godsdienstig 
man op zljo wijze, een meester in Israel : en 
toch verzekert Jezus hem telkens en telkeos 
weer, dat noch hij, noch eenig ander, bet 
Koninkrijk Gods binnen kan gaan, zonder deze 
nieuwe geboorte. 

Ziet QE", dez:e verandering moet in het hart 
plaats hebben, niet alleen in het uiterlijke !even; 
en uw hart is even slecht als dat van ieder 
ander ! Iodien ge dit betwijfelt, stel uzelf dan 
even een paar vragen, Gij zegt, ik doe geen 
van de slechte diogen, die ge aanhaalt, mis
schien niet, maar waarom? U w omstandigheden 
zijn beter geweest. De beperkiogen der Voor
zienigheid, zulke als goede vriendeo, opvoeding, 
Christelijke invloed en andere dingen, hebben 
uw uiterlijk !even geregeld, met omdat uw 
hart iets beter is. Zonder die beperkiogen, 
zoudt ge even slecht geweest zijn als een ieder 
om u heen. 

Maar hoewel ge uitwendig niet slecht zijt, 
hebt ge niet voldoende bewijzen van uw in
nerlijke slechtheld op ander gebied 7 Bijvoor
beeld: Ge zijt er u VdD bewust dat ge geen 
cchten godsdienst bezit. Ge beweert zelfs niet 
dat ge bet hebt. Gij beoefent geen enkele van 

(vervolg pag. 5 lwl. 2). 

1 A~ 

&en :f aaschboodscha1 

Gostan 

Het opsta11dingsfeest, symbool van nieuw leve 
gevierd. 

Na het diep-treurige tafereel dat de discipd 
teru3 keerden naar hunne dotpen e11 hunne netten 
van menschen was beeindigd. Was God niet over 
niet veroordeeld en gedood? Was het niet duidel!J 
rijk, waarin zij zouden arbeiden ? 

Dit waren echt-menscl1elijke gedachten; en o 
hun dagelijksche bezigheden. 

Maar wie kan niet de verbazing van Petru 
vrouwen verneemt: Hij is opgestaan! Hij is verreze 
loovig werd Petrus overtuigd toen hij, in het graf bl~ 

Simon Petrus, de vurige volgeling van Jezu 
voor zichzelf, en dan verspreidt de blijmaar zich d 
niet meer in het graf, maar H ij is opgestaan en hee 

Thomas, de ongeloovifl,sle van alien, zeide: ,, 
en mijnen vinger st eke in Zijne zijde, ik zal geens 
met zijn eigen lianden. Zeker, 111e11 zegt dat de 
omnogelijks kan hij maar niet op het eerste gerucht 

Bet doe/ hem dit uitroepen! ..... l~n als Je 
roept uit: ,, Mijn Heer en mij11 God!" also/ hij zegg 
En dan spreekt Christus over het W ARI:-,' geloof: ,, 
zullen 3eloof d hebben''. 

De discipelen volgden den verrezen Heiland v 
volke verkondigd dat Hij, de Zone God's, uit den do 
de levend make11de krad1t van Christus ervaren, oo 
geopenbaard, omdat de Heer is verrezen in 011s hart. 

Laat ieder Christen op dit Paascheest juichen 
lijk opgestaan en lee ft in ons hart! Laa/ ieder Christ 
t~din bekend gemaakt worden aa11 de voll?.en die • 
bidden e11 liejhebben. 

Dan eerst zal ltet een waar Paasclifeesl zij1t'.v 
nieuw /even en vreugde in 011s ko111t door de overtu 
als wij in Zijn gemeenschap /even en wandelen! 

Mogen er velen zijn die op dit Paasclifeest to: 
Reiland en Verlosser is; zoo zullen zij het /even 011 
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ran den 

gsfeest. 

:Rommandant. 

ordt met blijdschap en vreugde in ieder Christen/and 

dden bijgewoond waren ze zoo teleurgesteld, dat zij 
e veronderstelling dat nu hun loopbaan als visschers 

m? Was hun ideaal niet vernietigd? Was Christus 
reeds thans het einde gekomen was van het Konink-

de discipelen menschen waren keerden z!J terug tot 

rijpen als hij de boodschap van de engelen door de 
ewel eerst verslagen en onthutst, twijfelend en onge-

1'd, wel de zweetdoeken zag, doch niet zijn Meester. 

oft niet op het gezag van de vrouwen, maar hij ziet 
uzalem en door het Heilige Land: Jezus Christus 

h geopenbaard aan Zijne discipelen. 

ik in Zijne ha11den niet zie het teeken der naselen 
elooven." Hy wil zie11 met zijn eigen oogen, fasten 
aarlij,is opgestaan, maar iets zoo twijfelachtigs en 

11en. 
ich dan aan Thomas openbaart is hij verslagen en 

l ,, !toe is het toch mogelijk dat ik zoo onseloovig was". 
zijn zij die 11iet zulle11 gezien hebben,en nochtans 

bij. Zij hebben het Levenszaad uitgedragen, en den 
s verrezen. Dok wij hebben gezien, ook wij hebben 
u1111en getuisen van nieuw !even dat in ons !even is 

11ke11, want de dood is verslonden, de Heer is waar. 
e boodscliap uitdragen in de wereid, laat deze blijde 

1 dui temis wandelen opdat alle11 Hem zullen a 

eer de Zoon des Menschen tierheerlijkt wordt, als er 
dat Christus is opgestaan, dat jiij leeft en regeert, 

kenning kome11 dat Christus de verrezen en levende 
11 voor tjd en eeuwigheid. 

S T R IJ .D K R E E T 

ET EERSTE PASCHA 
zw AAR hing de duisternis over Egypt eland. 

En donkerheid spreidde ook haar vler
ken over het land Gosen, waar de Israelieten 
woonden. 

Maar licht was in hun woningen, vroolijk licht. 
Ja, de nacht was gekomen, maar hij kon dat 

licht niet verdonkeren. Het was het licht der 
verlossing, het licht van de eindelijke redding. 

Want deze nacht was de Paaschnacht. 
Het. was de laatste nacht van gevangenschap 

en gebondenheid. 
't Zou de eerste worden van vrijheid; vrij

heid voor het heele volk ; vrijheid voor altoos ! 
Licht was het in de woningen. En blijdschap 

heerschte er ; de hoop leefde, de hoop op ui~ 
redding. 

't Paaschmaal stood gereed; 't lam was geslacht 
en bereid ; het brood stood op de tafel, en de 
bittere saus. 

En rond de tafel zouden zic.!;i straks de huis
genooten scharen; grooten en kleineo, ouders 
en kinderen. 

Reisvaardig waren ze reeds ; het lange kleed 
opgeschort met den leeren riem. 

Ook in het huis van Harim. 
Neen, oiet alien. Een niet. Die eene lag op 

een rustbed. Het was de zoon van Harim. 
Ach, hij kon niet als de anderen. Krank was 

hij, o zoo krank. Al maanden lang. 
Deze nacht was voor hem een schrikkelijke. 

In dezen n~cht zou de Doodsengel door het 
land trekken en alle eerstgeborenen slaan. 

Adin was de eerstgeborene. 
Zou de Engel des Verderfs ook hem slaan ? 

Of zou deze Paaschnacht voor hem worden 
het begin van een nieuw leven ? 

Onrustig bewoog zich Adin op zijn leger. 
.. Vader!"' riep hij met zwakke stem. 
.. Mijn zoon," zei Harim, en hij boog zich over 

zijn eerstgeborene. 
.. Vader, is het bloed al gesprengd aan de 

deurposten ?"' 
,,Ja, mijn zoon, het bloed is gesprengd !"' 
Adin lag enkele oogenblikken stil. 
Toen klonk weer zijn stem: ,.Vadrr 1'1 
En weer boog de zorgzame Harim zich over 

zijn eerstgeborene. 
.,Mijn zoon,"' zei hij. 
.. Vader, is het bloed al gesprengd? 0, Vader, 

ik moet sterven, als het bloed niet aan de 
deurposten is I"' 

Angst, groote angst donkerde in Adins oogen. 
.. Wees gerust, mijn zoon," zei Harim . .,'t Is 

alles in orde, wees gerust." 
Weer bleef Adln een poos stil liggen. 
Maar de angst liet hem geen rust. 
.. Vader I Mijn vader I" 
En opnieuw · boog Harim zich over zijn 

eerstgeborene. 
.. Mijn ZOOD, .. sprak hij. 
.,Vader, o vader, is iiet bloed gesprengd? 

O, Vader, ik ben een kind des doods, als 't 
niet gebeurd is. Vader, o Vader I" 

Adin greep Harims hand als in doodsangst 

vast . 
.. Luister, mijn zoon.'' trachtte Harim gerust 

te stellen, ,.ik heb zelf het lam geslacht I"' 
,,En bet bloed, vader, het bloed ?" 
,,lk heb Amram, onzen ouden knecht, geboden, 

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

~ l!&proep. ~ 
~ 3longe, &tetkt, flinkt q[;bri&ttntn ban allttlti lanbaatb tn beibttlti ~ 
~ 1&unnt, bitt bekrerb ?iinbt, ?itb gcrorpen gcbodcn om ?itb gcbed ~ 

X te gebcn boor btt Berk in @obs 1Soninkrijk, gcncgcn barb te ~ 

. ~ werken en bertib baartoe opgtleib te blorbrn tot off icier ban btt ~ 

~ JLcger bes J>cils, kunnen ?itlJ ~cl)rifttHjk om inlicbtingm blenben tot ~ 

~ itommanbant 31. 'm. ~e @root, }11oofbkblartier, lleger bes ~eils, ~ 

~ 3Jabastraat 16, j'ljanbocng. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
( Vervolg van pag. 4. kol. 3.) 

de plichten en oefeningen die de Godsdlenst 
u oplegt. Ge hebt nooit waarlijk berouw gekend 
en de zonde verlaten. Gij bidt niet werkelijk 
en leest n~et geregeld in Gods woord. Gij 
probeert niet eens om God met uw geheele 
hart lief te hebben, en uwen naaste als uzelve. 
Neen, ge leeft in onverschilligheid tegenover 
God, en veronachtzaamt beide Zijn wetten en 
Zijo Evangelie. 

Welk ander bewijs kunt ge verlangen van 
de ontaarding van uw hart dan dit? Maar weet 
ge, gij hebt niet alleen geen waren godsdienst 
maar er is ook veel in uw hart, dat tegen God 
is. Gij koestert harde en oneervolle gedachten 
over God. Uw hart staat dikwijls tegen Zijn 
regeering op, opdat ge aan u w elgen slechte 
neigingen toe kunt geven en uw opstandige 
wll Staat openlijk tegen Zijn wenschen op. Gij 
weet dat God u beveelt u te bekeeren en de 
zonde te verlaten, dat Hij vraagt om uw hart en 
uw liefde, en dat Hij van u vraagt uw plannen en 
doeletnden te voegen naar Zijn wil. Maar sys
tematisch veronachtzaamt gij beide en ge vormt 
hen naar uw eigen gemak. genot, voordeel 
of ambitie. Met al de moraliteit, waarop glj 
u zoo vaak laat voorstaan, hebt ge vele dingen 
gedacht, gevoeld, verlangd en gedaan, waarvoor 
uw eigen hart u heeft beschuldigd, en die ge voor 
niets ter wereld aan anderen zoudt willen 
bekennen. Ik vraag u, waarom gij zoo gedacht 
en gehandeld hebt in tegenstelling van de aan
w1jzingen en vermaningen van uw geweten? 
Ocndat uw hart ontaard is, losgemaakt van God 
en gegeven aan uzelf en den duiv,el. 

Daarom, ziet ge niet hoe deze ontaarding 
van uw hart u ongeschikt maakt voor het Ko
niokrijk Gods? De ware godsdienst is door liefde 

gedreven gehoorzaamheid. Het eerste en grootste 
gebod is d1t: .. Gij zult den Heer uwen God lief
hebben met u w geheele hart... Hoe kan een 
mensch God llefhebben als zijn hart van Hem ver
reemd is, en vol is van zonde en opstand en zelf
zucht? Oomog4rliik I En dit is de reden waarom 
ge het Koninkrijk Gods niet binnen kunt gaan 
zonder opnieuw geboren te zijn. 

Gij zegt: ,.ge kent de moeilijkheden van mijn 
!even niet". Neen, dat doe ik ook niet, maar ik 
weet dit : al waart ge ook door een legioen 
duivels bezeten, indien ge maar gewillig zijt, 
God is machtig en gewillig om hen uit te wer
pen, en den Geest uws gemoeds te vernieuwen. 
Ik weet dat een heel legioen van hen Zijn 
macht niet kunnen weerstaan, als ge alleen 
maar aan Zljn voeten neer wilt vallen en dat 
eene punt van tegenstand op wilt geven, wat 
bet ook moge zijn, dat tusschen u en God staat. 
God heeft Zich verbonden u binnen te brengen 
indien ge zelf gewlllig zijt in bet Koninkrijk 
geboren te worden. 

Gij zegt, ik verlang het: ik wensch een nieu w 
schepscl in Jezus Christos te zijn. Ik zou gaar
ne in staat zijn om de voorrechten c.n vreug
den van het Konlnkrijk Gods te kunnen genie
ten; maar er is een ding dat in den weg stsat! 
Ah. dat is de reden, waarom velen uwer zoo
Jang erbuiten blijven staan I Wilt ge nu tot het 
punt komen en dat ,,lets'' onder de voeten ver
treden? lndien ge wilt, dan strekt de sterke hand 
van den Almachtige zich naar u uit, en de God
delijke Hand zal u grijpen en u in den vloed 
dompelen, den reinigenden vloed van het bloed 
van uw Verlosser: en ge zult weten wat het 
beteekent, wedergeboren te zijo, een nleuw 
schepsel te worden in Jezus Christus. Moge de 
Heer u helpen om juist nu te gehoorzamen I 
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dat hij bet zou strijken aan de dorpels van de 
deur, Adin. Wees nu gerust, mijn zoon !" 

Adin legde het hoofd op de peluw. 
Hij sloot de oogen. Maar nog woelden de 

onrust en de angst in zijn hart. 
En opnieuw klonk zijn stem, nu gejaagd en 

stootend: .,Vader, mijn Vader I" 
En voor de vlerde maal boog Harim zich 

over zijn beminden zoon ... Mijn zoon,'' sprak 
hij, teer en geduldig. 

.. O Vader, Vader, weet gij het wel zeker, 
dat Amram het bloed aan de posten streek? 
0 Vader, als hij het eens had vergeten : o, 
Vader, dan ben ik een kind des doods !" 

.. Wees gerust, Adin, mijn zoon. Amram is 
te vertrouwen. Maar ik zal zelf gaan zien l" 

H arim vertrok. 
Hi) bleef een heele poos weg. In spanning 

wachtte Adin zijn komst. Daar klonken voet
stappen. Daar was Vader I Adins oogen, hol 
en groot, vroegen~ 

"O, mija zoon, Amram had het toch vergeten. 
Ik heb nu een bundeltje hysop genomen, zelf 

heb ik het bloed aan de posten gestreken. Alles 
is nu In orde, Adin. Wees nu gerust I"' 

Adin legde het moede hoofd neer. Toch nog 
bijna te laat ! Maar nu was het goed. 

Nu was alles in orde Ja? Alles? 0, als eens 
•...• Neen, dat kon niet. Vader zou niet liegen. 
Maar toch .•.• .,0, ik ben een kind des doods, 
een kind des doods,.. gilde hij eensklaps ... Va
der, Vader, breng me naar de deurposten. Breng 
me er naar toe. Ik wil het zien, zien I"' 

.,Toen nam Harim in groot medelijden zijn 
kranken zoon in zijn sterke armen. Hij voelde, 
hoe Adin sidderde van angst en onrust; hij 
voelde den koortsgloed jagen . ... Hij bracht 
Adin near buiten. 

Toen werd Adin stil, heel stil. Hij zag het, 
het bloed was aan de posten ! Nu was het goed. 
Nu kon hij rusten. De doodsengel zou voor
bijgaan. 

Paschen was het voor Adin •.•• 
(Overgenomen.) 

( Vervolg van pag 2.) 

Men bereidt een groote lijkenverbranding voor. 
Een zeer interessant schouwspel, zonder twij
fel een machtige demonstra1 ie, vol van kleurige 
pracht en loeiende vlammen. De ziel van de 
arme doode moet daardoor van bet lichaam 
bevrijd worden. En dan waarheen? Weer in een 
ander lichaam, in een hooger of lager wezen, 
ge heel naar de verdienste van het geeindiQde 
!even. En zoo gaat het verder tot in het on
bestemde, alle indi\:idualiteit oplossende .,Nir
wana:·, in het nevelachtige bestaan van de be
eindigde Hindoeziel. 

0 lieve Heer, wij danken U dat Gij voor 
ons lets zooveel hoogers, en kostbaarders be
reid hebt. Wij danken U voor de macht Cler 
Opstanding, voor de jubelende overwinning 
over den dood, het lichaam en ook over den 
geest. Wij danken U voor Uw v~rlossingwerk, 
en voor dat heerlijke vooruitzicht, dat zalige 
hopen, al dat wonderbare, dat Gij Uw kin
deren beloofdet, voor den diepen vrede, dien 
Gij kunt geven. 

Ook de Balineezen zullen eens ontwaken ! Zij 
zullen door den Heer onderwezen worden. 
.. Want de aarde zal vol van de kennis des 
Heeren zijtz, geli/k de wateren den bodem der 
zee bedekken". 

Dan zullen de Balineezen hunne kinderen 
vertellen hoe eens hun harten de afgoden be
hoorden, en zii zullen uitroepen : Wij zijn 
van den dood tot het !even gekomen. Halleluja I 

De T. J, L. S op reis. 

In ons Leger gevoelen wij dat wij steeds meer 
er voor moeten in gaan de jeugd voor God te 
winnen. Zoo is de overtuiging ook van ooze 
T. J. L. S. die enkele dagen geleden weer naar 
het centrum terugkeerde na een reis door mid
den Java. 

Djocja. Hier werd er een mooie kindersamen
komst gehoudeu. Er zijn daar vijf compagnien in 
werking en alles is goed geregeld. 's Avonds 
had de inzegening plaats van 5 plaatselijke 
officieren van het Jongelieden·werk. 

Magelang. De Adjudante was verh'eugd over 
de bu1tengewone mooie opkomst en de groote 
belangstelhng voor den Liefdebond. 's Avonds 
mocht de Adjudante een heerlijke, echte LPger 
des Hells Soldatensamenkomst leiden, waar 2 
van de makkers in 't openhaar een nieuwe toe
wijding maakten aan den Heer. 

Poerworedjo. Hier waren de kinderen een en 
al belangstelhng want de prijsuitdeeling zou 
plaats hebben. En wie zal zeggen of de ouders 
niet even bltj waren? 

Et>n biizondere gebeurtt>nis was de inzegening 
tot Jong-soldaat van Jansje, het dochtertje van 
de Adjudants Jansen die in l::evel zijn van dit 
Korps .. Het spree kt vanzelf dat deze inzegening 
grooten indruk maakte op al de aanwezigen. 
God zc gene de kleine strijdster . 

Een ziel kwam tot den Heer. 
Bandoeng 2. Hier heeft de Adjudante de 

Heiligingssamenkomst gele1d op 19 Ma.srt, de 
J. L. Zondag. De opkomst was zeer mooi. De 
J. L. werkers en Korpskadetten waren in ' t 
front en verleenden goede hulp. Aan het eind 
van deze samenkomst kwamen twee makkers 
naar voren om zich opnieuw aan den Heer te 
wijden. Halleluja I 
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KOMMANDANT EN MEVR. DE GROOT 
LEIDEN SAMENKOMSTEN IN BANDOENG. VERLA TEN HEID! 

Luit. Kol. Dr. en Mevr. Wille verwelkomd. 

Velen waren samengekomen in de Congreszaal 
te Bkndoeng. om Luit. Kolonel Dr. en Mevrouw 
Wille een hartelijk welkom te geven. 

Kommandant en Mevrouw de Groot hadden 
de leiding. Een krachtig gezongen openingslied 
bracht een vreugdevolle en opgewekte stemming. 
die ook het verder gedeel'te der bijeenkomst 
kenmerkte. Daartoe werkte ook de frissche 
muziek van het Jongenshuis-muziekkorps mede. 

Mevrouw de Groot vroeg den zegen van 
God op dit samenzijn, waarna de Kommandant 
bet woord nam. 

Op de hem eigen wijze wist de Kommandant 
zijn gehoor te boeien. toen hij verhaalde van 
zijn eerste ontmoeting met Dr. Wille, en diens 
vertrek naar Nederlandsch-Indie, in dienst van 
bet L~er des Heils. De Kommandant scbetste 
de moeilijke omstalldigheden waaronder de 
dokter den eersten tijd zijn werk deed; hoe 
later bet Ooglijders Hospitaal op bet heuvel
terrein Tjandi verrees, waar de dokter jarenlang 
zijn zegenrijk werk voortzette. De Kommandant 
eindigde zijn toespraak met de Kolonels Gods 
besten zegen .op bun verblijf te Bandoeng toe 
te wenschen. 

Nadat bet ttoofdkwartier-zangkoor, onder 
leiding van den Algemeen Secretaris, een lied 
gezongen had, kreeg dokter Wille het woord, 
die den Kommandant en de aanwezigen dankte 
voor bet hartelijke welkom hem en Mevrouw 
Wille gegeven. De dokter gaf een korte be
schrijving van zijn levensloop en bracht dank 
aan God voor Ziin zegen en leidinQ. 

Nog een lied werd gezongen, waarna de 
Kommandant een gedeelte uit Gods Woord 
voorlas en dit .verder verklaarde. De Komman
dant schilderde het aandachtig luisterend publiek 
den geloofsman Elia. die in bet kleine wolkje, 
dat daar aan den horizont zichtbaar werd, de 

. Ons Vrouwen 
Hoekje. 

ALLEEN - EN TOCH NIET EENZAAM. 
door de Terr. G. B. Secretaresse. 

Een van de opmerkelijke feiten, die aan de 
Paascbgebeurtenissen verbonden zijn, is dat 
Jezus menschelijkerwijze gesproken-meestal al
leen was. In den tuin van Gethsemane werd 
Hij alleen gelaten, terwijl Zijn discipelen sliepen. 
Hij ging alleen naar bet kruis, de zonde en 
schande van een geheele wereld met Zich 
torsende. En Hij . kwam alleen uit bet graf. 
Geen menschelijke hand hielp Hem de ketenen 
des doods af te breken. 

Maar. was Hij alleen? Neen, halleluja, Hij 
werd door Z~jn Vader gebolpen. God kende 
Zijn lijden en eenzaamheid en Hij wist van 
de gewilligbeid en onderworpenheid van Zijn 
Zoon en Hij hielp Hem den geheelen tijd. 

Laat dit een groote bemoediging zijn voor 
de eenzamen. Het is waar, dat we bij tijden 
bet gesproken woord van een geliefde stem 
mlssen, of dat wij ons eenzaam gevoelen. zelfs 
temidden van vele anderen. Kunnen deze ge
beurtenissen in Christus' !even ons dan niet 
helpen? In Zijn Woord vinden wij ontelbare 
beloften voor hen die zich eenzaam gevoelen. 

Ik zal U niet begeven en . zal U niet verlaten" 
;~ een groote troost voor hen die zich alleen 
gevoelen. Indien God met ons is, zijn we in
staat om overwinnaars te zijn - zooals Hij 
was. Want Go!ii gaf Zijn Zoon niet alleen om 
te leven en dan te ste:rven, maar Goddank Hij 
verrees ; en Hij kan in ooze harten blijven 
)even. Zijn tegenwoordigheid zal ons rust geven 

· niettegenstaande alle stormen buiten. 
lndien Uw weg een eenzame mocht wezen, zie 

dan op tot Jezus, die U alle genade zal geven 
die ge noodig hebt om dag aan dag voor Hem 
te !even, en dan zal de Paaschvreugde ook 
de Uwe zijn. 

aankondiging, de belofte zag van de stroomen 
regen diP. gewis zouden komen. 

DOOR ENVOY VAN VLAARDINGEN. 

.. Oat ook wij, met een even krac.htig geloof, 
nu zullen acht geven op de teekenen die ons 
thans reeds de groote zegeningen, die God 
zekerlijk in de aanstaande Conferenties zal 
ui tstorten, doen onderkennen". 

.. Om de geestelijke rijkdom, die die dagen 
zekerlijk zullen brengen, ten volle te kunnen 
aanvaarden, is noodig de voorbereiding van een 
biddend opzien en verlangend verbeiden, is 
noodig een geloof als Elia bezat". 

Met de bede dat aller hart dus moge worden 
voorbereid om Gods overvloed van zegeningen 
straks te kunnen ontvangen, werd deze bijeen
komst gesloten. 

DE KOMMANDANTS IN BANDOENG II. 

op Woensdag, 15 Maart '33. 

Het gi;oote aantal geuniformde Heilssoldaten 
dat de zaal van Bandoeng II geheel vulde, 
deed verwac.hten dat de samenkomst. die door 
de Kommacdants geleid zou worden, een echt 
geestdriftige, gloedvolle bijeenkomst zou worden. 
En die verwachtingen werden bewaarheid. Lie
deren, gebeden en koren wisselden elkaar af_; 
vormelijkheid was hieraao vreemd - bet was een 
uiting van bruisend en tlntelend geestelijk !even. 

Nadat zoo de harten waren toebereid voor 
de boodschap van den Kommandant, las dE.'ze 
een gedeelte uit den Bijbel voor. De toespraak 
die volgde was een aanmoediging, een opwek
king, om niet tevreden te zijn, en bet voldoen~ 
de te achten, als men zelf gered is, doch dan 
zijn uiterste kracht in te spannen om anderen 
hetzelfde geluk deelachtig te doen worden. 

Na de toespraak van den Kommandant kre
gen de Heilssoldaten gelegenbeid een kort, 
kr~chtig getuigenis te geven, waarvan velen 
gebruik maakten. Gods NC1am en de reddende 
kracht van Jezus werden verheerlijkt en gepre
zen. 

Tenslotte sprak Majoor Taylor, die het won
der van verlossing, en reiniging, dat volbracbt 
kan worden in 's menschen hart. door eenige 
treffende voorbeelden verduidelijkte. 

Toen nu de Kommandant hen, die dien zegen 
nog niet kenden, die nog in duisternls verkeer
den, uitnoodigde bun hart aan den Heer te 
geven, kwamen twee zielen tot den Heer. 

Gode zij de eer l 

W.P. 

GEZINSBOND BANDOENG 
EN BATAVIA. 

Bandoeng 2. 

Deze afdeeling verheugt zich in een gesta
dige groei. In een samenkomst geleid door Mevr. 
Kommandant de Groot waren er 35 zusters 
aanwezig. HeE.'rlijk hebben wij genoten van de 
leerrijke toespraak van Mevrouw de Groot, en 
ooze ziel werd daardoor rijkelijk gezegend. 

Batavia 2. 

Wat hebben de zusters in Batavia 2 bun 
best gedaan om Mevrouw Taylor te laten zien 
da.t zij ook niet acbter willen blijven bij ande
ren. Wij hadden een heerlljk uurtje met elkander, 
en zeker ging er geen een naar huis zonder te 
weten dat Gods zegen ook bun deel was geweest. 
Een flink ledental toont aan dat de Gezinsbond 
ook bier gewaardeerd wordt. 

Van bet boek Job gaat een wondere b ~ koring 
uit. Waaraan deze is toe te schrijven? Mis
schien heeft de prachtige taal hierop haar in
vloed; zlj klinkt ons soms tegen als een verheven 
gedicht. Hoor slechts hoe over den Heme! ge
schreven wordt; .. Daar houden de boozen op 
van beroering, daar rusten de vermoeiden van 
kracht, de groote en de kleine is daar; de 
knecht is er vrij van zijn heer; hij hoort er 
de stem van den drijver niet meer". 

Mogelijk ook is de boeikracht zoo sterk, 
omdat het een boek vol raadselen is, en er in 
den denkenden mensch altijd de zucht leeft, 
tot de oplossing der dingen. waarvan de dui
delijkheid maar niet voor bet grijpea ligt, te 
geraken; en bet geeft hem vreugde, als hij de 
lichtende waarheid uit het donker te voorschijn 
kan doen treden. Maar ongetwijfeld spreekt bet 
op zoo onmiskenbare wijze tot het hart, ondat 
bet bet levensverhaal bevat van een mensch, 
in de hoogste beteekenis van het woord: een 
mensch, die zijn God op het zeerst liefhad en 
toch van dien God, Die zijn leven was, verlaten 
scheen; een mensch die de zaligste vreugde 
des levens in al haar stralende blijdscl:.ap ge
kend had en die ook wist wat verlatenheid 
- van God en menschen - zeggen wilde. 

En omdat ooze weq, de weg van den Christen, 
zoo menigwerf over lichteode bergtoppen en 
door bet donker van valleien gevoerd wordt, 
en velen onzer den weedom van namelooze 
verlatenheid hebben leeren kennen, daarom 
spreekt het Jobboek tot ons een taal die wij 
verstaan kunnen, omdat bet ons bij onzen 
levens gegaan is als dien geloovige uit den 
ouden t!jd. Wei was de verlatenheid van Job 
een geheel andere dan wij, menschen van den 
modernen tijd, die kennen; wij zijn niet gezeten, 
ver buiten ons huis op een aschhoop, terwijl 
bet lichaam met booze zweren overdekt is en 
schijnheilige, zelfgeno£gzame vrienden komen 
om ons te troosten. Wij hebben een huis, en 
als wij geen besc.huttend dak zouden hebben, 
clan heeft de barmhartigheid wijdgeopende 
deuren. en voor het zieke lichaam staan de 
liefdezusters klaar, om met bekwame handen de 
wooden te reinigen en het vuur der branding 
eruit weg te nemen. waar Job niet anders 
dan een potscherf had. Maar in de, met vele 
lampen verlichte huizen, waar een feestvierende 
menigte ep. de dansende jeugd vreugde be
dreven, of in de stille ziekenzalen, waar in het 
gedempte schijnsel der nachtlichten de zorgende 
zusters geruischloos rondginge·n, heeft immers 
de verlatenheid ODS aangegrijnsd en hebben we 
haar kouden greep om bet hart gevoeld en 
scheen bet, of ook wij van God en menschen 
verlaten waren. 

Job echter wist in het diepst zijns harten, dat 
er geen absolute verlatenheid van God beslaan 
kon; al zou hij, van het stoffelijk omhulsel ont
daan. in de diepte der hel afdalen, clan nog zou 
hij zich met God verbonden weten. Maar toch 
was die schijnbare afwezigheid van Gods hand in 
zijn leven hem tot een diep schrijnende smart, en 
zooals een kind in nood de handen naar moeder 
uitstrekt - het zionebee)d van hulpbeh:>evend
heid - zoo strekt een mensch in angst en nood 
de handen tot zijn God uit. Oat wilde ook Job 
doen, en toen kwam het woord van Zofar tot 
hem, Zofar. die in Jobs rampspoed een ver-
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Z Schoch. Z 
Z. Voetsporen van Christus f 2.20 .. Hugh Redwood. Z 
Z. Veldtocht der Liefde f 7 . .- ,. Harold Begbie. Z 
~ De Navolging van Christus f 2 . .- ,. Thomas a Kempis. ~ 
Z Ook een ruime keuze Meisjes- en Jongensboeken van f 1.25 tot f 3.- z 
Z Bijbels. Liederenboeken. T eksten. i 
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gelding voor bedreven kwaad zag, zooals in 
dien tijd de gangbare meening was, ziekte en 
tegenslag als gevolg van begane zonden - een 
meening, die ook nog heerschte, toen Jezus den 
blindgeborene genas; immers, men vroeg Hem : 
,, Wie heeft gezondigd, deze of zijne ouders",
Waarop het afdoend antwoord van den Heiland 
volgde: ,,Noch deze, noch zijce ouders; maar 
dit is geschied, opdat de heerlijkheid Gods 
openbaar zal worden". 

Dit woord van den Alwetende, had Zofar 
ec.hter nooit vernomen, en dus is het hem 
niet ten kwade te cluiden, dat hij achter J9bs 
ellende verborgen zonden waande. Het woord, 
dat Zofar tot zijn ouden vriend sprak, be
vatte voor Job, en in hem voor ons allen, 
den besten raad, dien hij ontvangen kon: 
.. Jndien gij Uw hart bereid hebt, zoo breldt 
uwe handen tot Hem uit. lndien er ondeugd 
in Uwe hand is, doe die verre weg en laat 
bet onrecht in Uwe tenten niet wonen". Joi> 
wilde de handen tot zijn God uitbreiden, omdat 
hij zonder de omklemming van die sterke Hand 
Gods niet !even kon. en dus zou hij ook aan de 
voorwaarden willen voldoen - het hart berelden 
- om den hoogen God te kunnen binnenlaten. 

* .. 
Lang geleden lag het terrein van mijn arbeid 

in een der volksstraten van Amsterdam, en 
altijd, als H. M. de Koolngin de hoofdstad 
des lands bezoc.ht, wat Zij gewoonlijk eens per 
jaar deed, werd de rijtoer :;:oo geregeld, dat de 
Willemstraatbewoners de hooge Landsvrouwe 
konden toejuichen. -?\ltijd weer werd dan in 
alle vroegte de straat nagezie11. Omdat· bet 
een drukke verkeersweg in de Jordaan was, 
was bet straatoppervlak gewoonl!j In slechten 
toestand; er h adden zich kuilen gevormd, met 
als gevolg verhevenheden daarnaast; in d~ 
kuilett verzamelde zich de modder der straat; 
onwelriekende dampen stegen daaruit op. Doch 
voordat bet doorluc.htlg gezelschap door de 
Willemstraat kwam te rijden, waren alle kuilen 
bijgevuld en de hoogten weggenomen, opdat 
de wielen van bet koninklijk voertuig tech maar 
zachtkens glijden zouden over de straatsteenen 
der volksstraat, welker bewoners bun Vorstin. 
zulk een warme genegenheid toedroegen. 

.. * .. 
De zware levenswagens hebben in ons hart 

ook bun sporen achtergelaten; het plaveisel. 
waarin ,,de gebaande ·wegen" waren, is losge
werkt; kuilen hebben zich gevormd, waaruit 
dampen opstijgen, die den dood brengen aan 
bet !even der Ziel; mogelijk waren bet zonden, 
die gewoeld en pewoeld hebben, en naast de 
daardoor ontstane diepten hebben zich .,hoogten" 
gevormd, waarop geofferd wordt aan vreemde 
goden. als wereldzin en !jdelheid en twijfel en 
ongeloof. De groote Wegbereider wil echter 
tot alien komen, die in ernst de handen in 
hoogsten nood tot God willen uitbreiden; de 
genade van Jezus, die overvloedig is, wil de 
kuilen aanvullen en de offerhoogten wegnemen, 
opdat Hij als Koning der konlngen bet hart 
kan bicnenkomen en clan, maar ook dan alleen, 
mogen we de handen ultbreiden- ontledigd van 
d1t ondeugd; de tent, het hart, van ongerech
tigheid gezuiverd; dan kunnen die handen door 
God gebruikt worden; dan zullen zij altijd den 
druk van de Vaderhand ervaren; en de mensch, 
die zich daarvan bewust is, zal van geen ver
latenheid mecr weten; of hij zich zal bevindcn 
in de eenzaamheid dcr hooge bergen, of der da
len. of te midden van het drukke stadsgewoel. 
de wetenschap, dat God in hem is. zal hem 
in staat stellen, om alleen door het )even te 
gaan en zicb toch nlet verlaten te gevoelen. 

GAROET. 

Huize ELIM had bezoek vao de Bri
gadiers Palstra. daarom mede genoten 
de bewoners van de beide toespraken 
welke de Brigadier hield in de 2 samen~ 
komsten welke hij leidde. 

Heerlijk dat het LICHT GODS schijnt 
in deze donkere tijden, daarvan werden 
we overtuigd. Met voile aandacht werd 
gelulsterd naar de openbaringen des 
Heeren waarover de spreker ons vertelde, 
en niet het minst deden eigen ervaringen 
ons duidelijk verstaan dat de GOD 
Israels leeft en nog bclpen kan in iederen 
Jevensstrijd. G. O. Cornelius. 

Majoor. 
~~ 
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OFFICI EELE 
ME DEDEELI NG EN. 

Bev orderd: 

t ot Kapitein : 
Luitenant D. Loso. 

P. Palasonggoe 
tot vol-Luitenant : 

Majoor 

Majoor 

Majoor 

Kdt-Luit. J. Rigo. 

Aanstellingen: 

C. Stewart Tehuis voor Vrouwen 

en Kinderen. Oenga-

ran, 

M. Harvey Wijkverpleging 

Menado. 

£.Ingham Cele bes. 

Kom'deur E. Petterson Meisjeshuis Welte-

vreden (tijd.)) 

Adjuda1Zte Digby jW1jkverpleging Ma-

kasser. 

Adjuda1Zte E. Stapleton 
Adjadante K. Wizar 
Adjudants G. Nyheim 

Huize ElimSemarang. 

Ojokja Kinderhuis. 

Boegangan.~ 

" 
Kapitein 

Kapitein 
l(apiteine 

" Luitenant 
Kdt. Lt. 

" 
" 

M.Maatita 

S. Mason 

Teh. voor lnh. Werk

loozen Soerabaja. 
Teh. voor Soc. arbeid 
Soerabaja 

T. Luitjes Semarang I. 
0. Broome H. K. Bijz. Dienst. 
f. van Lith H. K. 
D. Boschma Semarang I. 
H. Hondelink H. K. Bijz. Dienst 
A. Sterk Tegal. 
C. Nanlohv Solo Mil. Tehuis, 

Bandoeng 23 Maart 1933. 

Kommaodant J. W. de GROOT 

iNTERNATIONAAL NIEUWS 
DE GENERAALS. 

Op Maaodag 27 Februari was er een flinke 
:;chare Officieren :van het lnternationaal Hoofd
kwartier op het Victoria Station aanwezlg om 
Generaal en Mevrouw Higgins bij hun terug
komst uit Britsch-lndie te verwelkomen. De 
Chef van den Sta£ ontmoette de Generaals 
reeds aan den kust en hoorde het eerste nieuws 
over al de bijwndere gebeurtenissen die de 
Generaal en Mevrouw hadden mogen onder
vinden gedurende hun 4 maande.u afwezigheid 

van Londen. 
Bij aankomst op het lnternationaal Hoofd

kwartier Dinsdagmorgen, ontving de Generaal 
een spontaan en hartelijk welkom van de offi
deren en employee's die zich in gro ote getale 
bij den hoofdingang en op de trappen"verzameld 

hadden. 
De tournee mag buitengewoon geslaagd heeten. 

Vele autoriteiten en bekende persoonlijkheden 
hebben des Generaals samenkomsten in lnd1ii 
gepresideerd, zij hebben hun warmste belang
stelling en waardeering uitgesproken over het 
werk van bet Leger en dat op alle rnogelijke 
wljze getoond, terwijl het enthousiasme van de 
Legermenschen en bet pu bliek buitengewoon 
mocht beeten. Het heedijkste van alles is wel 
dat ruim 5500 menschen den Heer zochten om 
verlossing van hun zonden. 

Hoewel de tournee eenigszins afmattend voor 
ooze Leiders is geweest, genieten zij toch een 
goede gezondheid en zijn vol opgewekt en
thousiasme teruggekeerd. 

~~ 

! PIANO OF ORGEL? 

Vanuit Men ado komt men ons vragen 

of er niet iemand gevonden zou kunnen 
worden die het eerste Menadokorps een 

I Of Piano cadeau zou willen doen orgc . k 
voor bun nieuwe Legerzaal. - Muz1e 
is daar een machtige factor in het trek
ken der mensch en naar onze sarnenkocnst
en en in hct brengen van bet Evaogelie. 

Gaarne zouden we daarocn een beroep 
Willen doen op onze lezers, waarvan er 
een misscbicn in staat zou zijn dezen 
vurlgen weosch der Menado-makkers 
te vervullen. 

lndien er dus iemand is die ons h!erin 
tegemoet zou kunnen komen, dan ver
zoeken wij vrlendelijk U te wenden tot 
Kommdt. J. W. DE GROOT. HOOFD-
KWARTIER LEGER DES HEILS. 

JAVASTRAAT 16, BANDOENG. I 
~~ 

S T R IJ D K R E E T 

(fa n t e e ~ e n i n ~ e n \1 an den 

\ 
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De Kommandants. 

Het doet ons genoegen te kuanen melden, 
dat de Kommandant weer gebeel bersteld is van 
de vijfdaagsche koorts. welke hem gedurende 
enkele dagen huisarrest had opgelegd. Gelukkig 
heeft de Kommandant ecbter contact kunnen 
blijven bouden met het Hoofdkwartier, zoodat 
bij a"n verschillende belangrijke zakcn z1jn 
aandacbt kon scbenken, en bet werk geen ero
stige vertraging ondervond. Mevrouw de Groot 
is eveoeens weer veel beter, en heeft den Kom
mandant in de meeste gevallen bij bijzondere 
gelegenbeden kunnen vergezellen. De Gouver
ueur-Generaal hecft onzen Leider wederom in 
audientie ontvangen, waarin Zijne Excellentie 
opnicuw blijk gaf van oprecbte belangstelling 
en practiscben steun voor den arbeid van het 
Leger des Heils. 

Huize ,, -PJim", <::emaran~. 

Dit Tebuis, is het derde van zijn soort hier 
in lndie, en het zevende Tehuis dat nu in dertien 
maanden tijds zal worden opengesteld voor crisis-

Pasch en. 

De Heer is waarlijk opgestaan 
Halleluja! 

-·--·-·------------···········-····· ... 

Gelukwenschen. 
Wij bieden onze gelukwenschen aan onzen 

l:<inancieel- en Eigendoms-Secretaris, Majoor 
Lebbink die op 23 Apr.I vijf en twintig jaren 
onafgebroken d1enst zal hebben gedaan als Of* 
ficier in ooze rangen. De waardevolle, kundige 
arbeid van den Majoor is welbekend, en wordt 
zeer gewaardeerd, en wij zeggen dan ook met 
hem .. Ebenhaezer !" (In de volgende S . K. 
hopen wij meer hiervan te vertellen. Red .) Moge 
de Majoor nog Jang gespaard blijven om zijn 
belangrijke, schoon vaak moeilijke, taak te ver
vullen. Vooral in deze abnormale tijden is de 
positie van Financieel Secretaris niet geheel en 
.. 1 benijdenswaardig ; de financien van het Leger 
eischen een buiteogewoon zorgvuldig bebeer, 
God zeqene den Majoor en zijn vrouw over
vloediglijk, en ook Willy, Francis en Henry ! 

Nog meer felicitaties. 

In Celebes wc>rden gedurende de afgeloopen 
maand drie Olf1cieren bevorderd, n.1. de Luite
nants Palasonggoe en Loso tot Kapitein, en 
Kadet-Luitenant J. Rigo tot Luitenant. Wei ge
feliciteerd ! 

fo Celebes, zag een nieuwe wereldburgeres 
he~ licht, en wel de kleine Mildred Hanna, 
docbtertje van de Kaplteins Roengka . 

Prinses Juliana heeft de nieuwe Kweekschool van het Leger des Heils te Amstelveen geopend 
in bijzijn van verscbeidene autoriteiten. o.a. minister Donner. De Prinses verlaat 

na de plechtigheid, vergezeld van Kocnmandant Bouwe Vias, de Kweekschool. 

slacbtoffers. De Openin gs-plechtigheid zal wor* 
den geleid door den Gouverneur van Midden
Java, den Hoog Ed. Gestr. Heer A. H. Neys. 
bijgestaan door den Burgemeester van Semarang 
en vele invloedrijke personen uit de stad 
Semarang. In de volgeode S. K. hopen wij bij
zonderheden te geven over de Officieele Ope
ning welke plaats heeft op 28 Maart. 

Versterkingen in 't zicht. 

Tegen den tijd, dat deze aanteekeniogen ge
drukt zijn, zullen de drie jonge broeders-Officieren, 
die juist uit het Moederland zijn overgeplaatst, 
met Majoor Stewart en Kommandeure Petterson 
op Java zijn aangekomen, Wij roepen een barte
lijk welkom toe aan Kapitein Luitjes, Luitenant 
Boscbma en Kadet-Luitenant Sterk, en wenscben 
hen een zeer nuttigen en gelukkigen diensttijd 
toe in deze schoone gewesten. De Officieele 
Aankondigingen melden de aaostellingen van al 
deze kameraden zoowel als de overplaatsingen, 
welke met bun komst en ook met de uitbreiding 
van bet werk in andere richtingen in verband 
staan. 

De komst van Adjudants Nybeim is eenigs
zins verlaat wegens ziekte van de kinderen, 
maar ook zij hopen op 7 April weer hun arbeid 
in lndie te hervatten, en we! op de Kolonie 
Boegangan, te Semarang. 

Moge dit nieuwe tijdperk voor hen met zich 
brengeo, • dat zij voor heel velen tot zegen ge
steld zullen wordeo. 

• • .. 
Oat de Heer haar en haar ouders moge 

zegenen en zij later velen moge winnen voor 
den Heiland. 

J.L. Werk. 

Vee! aandacht wordt gewijd aan dezen 
gewichtigen tak van arbeid en bet is met groote 
vreugde, dat wij kunnen bekendmaken, dat op 
voorstel van de T. J. L. S., Adjudante Both, de 
Kommandant besloten heeft op Zondag 25 
Juni a. s. een bijzonderen Jongelieden-Dag te 
houden, en we! in de volgende centra : 
Bandoeng, Batavia, Semarang, Soerabaja en 
Magelang. 

In ue volgende S. K. zullen nadere bijzon
derheden worden geroeld omtrent dien dag, o.a. 
wie de verschillende !eiders zullen zijn. lntus
scben bidden wij dat God deze buitengewone 
poging bekronen zal met de gewenschte re
sultaten ! 

Er is veel belangstelling voor de Padvinderij. 
De Terr. Organisator Kapitelne Knappert, heeft 
enkele plaatsen bezocht en schrijft vol hoop 
over de opricbting van verschillende troepen 
in de naaste toekomst. 

Hoogere Klasse Korpskadetten. 

Een andere schrede in de goede richting, 
welke betreft de ontwikkeliog oozer Korpska
detten in dit Territorie, was de invoering van 
de Hoogere Klasse. Tot aan het begin van dit 
jaar was slechts de Lagere Klasse in werking, 
maar dank zij de volharding en het doorgezette 
streven van ons J. L. Departement, konden in 
Celebes 11 K. K.'s en op Java 1 Korpskadet 
na drie jaren opleiding in de Lagere Klasse 
overgaan naar de Hooge Klasse. Het werk van 
een Heilsofflcier en dat van onze Plaatselijke 
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Officieren vraag t hoe langer hoe meer van 
ooze jongere Heilssoldaten, en de vooropleiding, 
welke het K. K.-schap hun biedt, zoowel wat 
de studie betreft als het practische werk, dat 
eraan verbonden is, zal hen in de toekomst 
helpen om bekwame, doelbewuste arbeid
ers te zijn. Moge God ooze jonge garde 
zegenen I 

Krengseng. 

Mevrouw Taylor en ikzelf hadden kort ge
leden het voorrecht een bezoek te brengen aan 
dit Korps en het ongunstige weder ten spijt 
was de zaal tot bet uiterste gevuld. W11 had
den onmiskenbaar bet besef dat God tegen
woordig was en bet beste van alles was dat 
een aantal menschen naar voren trad om 
den wensch te kennen te geven, dat zij Chris
tus wilden aannemen. Ooze goede vriend, de 
heer Oey, is vol van !of aan God voor het 
werk dat reeds gedaan is, en vol van geloof, 
dat er in die streek een opwekking zal komen. 
Wij vereenigen ons met hem in dien lof en dat 
geloof. Er is bier een goede, Christelijke kapel
meester noodig, en clan zal het Krengseng 
muziekkorps beslist nog vermaardheid ver
werven ! 

Zelfverloochenings-Aanvrage. 

De Kommandant heeft besloten , dat deze 
jaarlijksche financieele poging dit jaar op 1 
Mei zal aanvangen. Met dank gedenken wij 
den steun van makkers en vrlenden gedurende 
bet afgeloopen jaar. Wij gelooven, dat ook dit 
jaar alle kameraden hun best zullen doen, en mis
schien zelfs - om de leus van den Territorialen 
Leider van Entieland te gebruiken - ,.dezen 
keer een beetje meer". 

Nieuws van een oude vriendin. 

Het zal vele van de lezers dezer nootjes in
teresseeren, dat de Kommandant kort geleden 
bericht heeft ontvangen van Majoor Mevrouw 
Kronenberg. Mevrouw en dejongensmaken het 
goed en blijven nog altijd groote belangstelling 
toonen in het werk in Nederlandsch-lndie. 

W eldadigheidszegels. 

Nogmaals zij er de aandacht op gevestigd, dat 
deze postzegels geldig zijn tot eind September 
1933, en te koop bij alle Officieren van bet 
Leger des Heils. Bestellingen uit bet buitenland 
komen nog steeds binnen. Zoo schreef b. v. een 
der Heilssoldaten ult llford, Engeland ; .. Heel 
graag zou ik wat van deze .. souvenirs" heb
ben voor mijn verzameling". Wij zullen aan 
U en Uw werk denken terwijl we de volgende 
week of twee bezig zijn met ooze Z. V. Kol
lekte hier in Engeland, en ook bidden, dat God 
al ~e Officieren en bun arbeid op Java zegenen 
zal . 

Men ado. 

De eerste zaal werd hier op J 1 Maart j. I. 
geopend en ook de eerste groep Minahassasche 
Heils3o[daten inge::.egend (25 in getal). De Kom
mandant zond een telegram om te zeggen, dat 
wij bidden voor een opwekking, en ik ben er 
zeker van, dat alle makkers en Christenvrienden 
eveneens daarvoor willen gelooven en meebid
den, dat dit zoozeer gewenschte resultaat moge 
worden verwezenli/,,.,, 

Tehuis voor Inheemsehe ~ W erkloozen. 

Stafkapitein Brandt schrijft dat hij samen
komsten is begonnen te houden in deze inrich
ting en dat door de bewoners zelf het ver
langen is te . k~nne°; gegeven om hiermee door 
te gaan. D1t IS goed nieuws, en moedigt ons 
aan om te gelooven, dat bier een eeuwigheids
werk zal worden gedaan. 

Celebes. 

Majoor Veerenhuis, de D. 0. van Celebes 
schrijft ons weer, dat onze Officieren daar groot~ 
behoefte hebben aan zadels. Zooals bekend is 
is het eenige transportmiddel voor de meeste~ 
hunner te paard of te voet, zoodat, indien er een 
of andere vriend mocht zijn, die dit Ieest en een 
zadel zou kunnen geven of daarvoor een bijdrage 
wil schenken, dit grootelijks gewaardeerd zou 
worden. 

Medeleven. 

Adjudante Priddle heeft slecht nieuws ont
vangen over den gezondheidstoestand van haar 
moeder. en wij willen haar gaarne door middel 
van deze regelen verzekeren, dat wij met haar 
meeleven en gedenken in onze gebeden. 

Zeer getroffen waren wij door bet bericht 
dat een dag of twee voor de aankomst van 
Adjudarit en Mevrouw Beunders in Holland 
de moeder van l\1evrouw Beunders is heen
gegaan. Wij gevoelen dat dit verlies zoo kort 
voor hun aankomst ooze makkers des te zwaarder 
treft, en wij betuigen hen onze innige sympathie. 
Moge de Heer hen schragen en troosten. 

Ben goed vr~ 

Even voor zijn vertrek naar Europa kwam 
Br. Benz aan het Hoofdkwartier en liet de 
volgende boodschap achter : 

,,Door ziekte verhinderd alle Legervrienden 
en kennissen persoonlijk goeden dag te zeggen, 
wenschen wij U allen hierbij een goed verblijf 
en Gods beste zegeningen toe. 

De U wen in Christus, 
F. J. F. Benz en Echtgenoote". 

Moge God Zijn genezende hand leggen op on
zen waarden vriend en makker. Hij kan ervan 
verzekerd zijn dat hij in onze gedachten zal 
blijven. 

Zeker zal zijn trouwe arbeid, bier te lande voor 
God gedaan, vruchten dragen, Hem ter ecre. 
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PAD VJ DERS I 
De Territoriaal Organisator op reis. 

Deze eerste tournee in Java voor de oprich
tlng en organisatie van verschillende nieuwe 
afdeelingen van oDzen Padvindersbond is incier
daad een zeer prettige en succesvolle reis ge
weest. In Soerabaia was een troep jongens van 
bet Europeesche korps reeds eenigen tijd bezig, 
maar door den tragischen dood van hun !eider, 
waren ook de jongens voor een gedeelte uit 
elkander gegaan. Toch heeft de assistent troep
leider op waardige wijze broeder Kroeskop 's 
werk trachten voort te zetten en hebben we nu 
een flinke troep officieel kunnen ioschrijven en 
organiseeren en de !eiders tegelijk wat instru
eereo. Men is met nieuwen moed en enthousias
me begonnen en zal nu geregeld doorwerken 
vol.Jens vast programma, zoodat deze troep 
spoedig ge'iastalleerd kan worden. Met een meis
jestroep konden we daar hdaas nog niet be
ginnen, niet zoo zeer door gebrek aao meisjes, 
als wel aan een leidster. In Soerabaia 2 is men 
nu ocik begoonen en telt de troep reeds 25 
fli nke joogens, met een even bekwamen !eider. 
We verwachten groote diugen van hen; ook 
met de meisjes wil men daar bioneo korten tijd 
aaovangen en waar het korps daar in bet ge
lukkige bezit is van goede !eiders, zal het zeker 
ook in de toekomst goed gaao. Zoodags mocht 
ik het voorrecht smaken de avondsamenkomst 
te leiden in het Europeesche korps en zageo 
we tot onze groote vreugde drie menschen tot 
den Heer komen waaronder de asslstent troep
leider der Padvinders. God zij geloofd ! 

Semarang kon ik maar eeo middag bezoeken, 
maar Kapiteine Broome had eeo en ander zoo 
goed en prettig voorbereid, dat we veel af kon
den doen. Op een gezamelijke .. Thee" konden 
we den aspirant Padvinders uitlcggeo wat de 
Padvioderij eigenlijk beteekent en sprak ook 
de aaostaande !eider een hartig woordje tot 
ons, waaroa de besprekingen volgden. Het 
resultaat was, dat er besloten werd dadelijk 
met wetken te begionen . 

En Tega!, waar ik bijna een geheele week 
mijn bivak had opgeslageo? 

Een en al enthousiasme, en medewerking van 
alle kaoten 1 We begonneo met alle joogens en 
melsjes, die zich opgegeven hadden bijeen te 
roepen, hen een en aoder te vertellen, en 12 
jongens en eveneens 12 meisjes uit te zoeken 
(de oudsten) die nu eerst getraind zullen worden 
en dus de kern zullen vormen van den troep, 
terwijl de overgebleveoen zoolaog op de wachtlijst 
gezet werden om opgeroepen te worden, zoodra 
de troepen ook voor anderen opengesteld kun
nen worden. 

's Avonds was een vergadering belegd met 
de verschillende autoriteiten der stad. en werd 
een comite opgericht tot hulp van bet eigen
lijke bestuur van onzen bond en eventueele 
aodere troepen van andere godsdienstige of 
neutrale richting, met een klein dagelijksch 
bestuur dat ons meer direkt zal helpen. 

Het was prettig te zien dat ook enkele Pad
vlndsters en Padvinders in de samenkomst op 

Vervolg kolom 4. 

STR!JD KREET 
DAGEN VAN ZEGEN EN VREUGDE. 

Majoor en Mevrouw Taylor Ieiden samenkomsten te Semarang en Soerabaja. 

Reeds eenlge weken was er door de Sema
raogsche He1lssoldaten met verlangen uitgezien 
naar den dag, waarop de Algemeene Secretaris 
en Mevrouw Taylor ons zouden bezoeken. 

Dadelijk na bun aankomst op Zaterdagmiddag 
vertrokken de Mdjoors dan ook naar Kreogseng, 
vergezeld van Mdjoor en Mevrouw Hiorth, 
voor het houden van eeo sameokomst. Hoewel 
de tocht erheen eenige moe1h1khedeo met zich 
mee bracht, vaowege de zware regeos. verklaar
den de Majoors toch geen spijt te hebben van 
bun gaao. Ruim hondervijfttg menschen woon
den de sameokomst bij en vele zielen deden 
de goede keuze in 't openbaar. 

Zoodagmorgen leidde Mdjoor Taylor eeo bij
eenkomst in de Semaraogsche Strafgevangenis. 
Hierna volgde een sameo komst te Bo~gaogan, 
en om 10 uur in bet zaaltje op Karang Sari. 
Van het begin tot het eiode werd de tegeo
woordigheid van Gods Geest ervaren en 
alien ontvingen eeo rijkeo zegeo. De geest 
van eenheid was reeds merkbaar, toen wij ons 
neerbogeo om Gods zegen af te smeeken, terwijl 
Envoy van Vlaardingeo oos voorging in 't gebed. 

Goede dieosteo b1j het ziogen van de heer
lijke liederen en koren verleende bet orgel. dat 
eenige maaodeo in reparatie was ge weest en 
juist den vorigen dag teruggekomen was. 

Het deed ODS goed het getuigenis vao Majoor 
Scheffer te beluisteren, die met Mevrouw van 
Salatiga overgekomen was. 

Mevrouw Taylor sprak over ons groote 

Voorbeeld, Jezus Christus, en hoe wij Zijo beeld 
meer gelijkvormig kunneo worden, als wij in 
Hem blijveo. Eeo mooi lied werd gezoogen 
door Mevrouw met Kapiteine Broome. Vele 
rijke lessen bevatte de toespraak van den Ma
joor, waario bij ons opwekte het goede in el
kaoder te zieo en niet bard over ooze oaasteo 
te oordeelen. 

Des middags nam Mevrouw Taylor dee! aao 
de samenkornst in de Vrouwen-Gevangenis, die 
daar iedereo Zoodag door Mevrouw Brigadier 
Palstra gehoudeo wordt. 

De avondmeetiog was eeo echte ouderwetsche 
nbloed en vuursamenkomst", waario ervareo 
werd, dat de ,,amens" en ,,halleluja's" gelukkig 
nog steeds niet uit den tijd Qeraken. Majoor 
Scheffer.- in rood vest - herinoerde ons aan de 
strijders uit vroegere dagen. Het Kioder-zaog
koor zoog heel lief: ,,Jezus, Gij zijt alles mlj in al''. 

Het getuigenis van Mevrouw Taylor, waario 
zij vertelde, hoe zij op lO· jarigeo leeftijd bekeerd 
werd, boeide inzonderheid de kioderen. Adju
dante Andersson van het Ooglijders-Hospitaal 
sprak eveoeens eeoige woordeo en werd ver
welkomd in den Semaraogschen Legerkriog. 

Nadat Mevrouw Majoor Hiorth een solo ge
zoogen had, bepaalde Majoor Taylor ODs bij 
de blijdschap, die er in den Heme! is over eeo 
zondaar, die zich bekee1 t en de waarde, die 
de Heilaod tijdens Ztjo omwaodeling op aarde 
aan een menschenziel hechtte. 

Met dankgebed sloot Mevrouw Majoor 
Scheffer deze zegenrijke bijeenkomst. 
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fi - VOOR DE KINDEREN 

~ DE lWISVORMDB HAND.. ~ 
ontkomen aan was, vertelde het kind de 
geschiedenis en werd met buitengewone be
langstelliog aangehoord. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Willem Dixon was een ongeloovige en wilde 

niets met godsdienst te maken hebben. Toch 
was hij een vriend van kinderen en de kleine 
jongen, dieo hij twee jaren tevoren had aangeno
men vood in hem een vader en moeder 

tegelijk. 

Hij redde het kind u1t eeo brandend huis en 
de lidteekeneo op beide handen getuigdeo van 
zijn moedigeo daad. Hij was laogs een dakgoot 
opgeklommen, met gevaar van eigen !even en 
zijo handeo waren aan de gloeiende pijpen 
deerlijk gewond. Dicky, zoo heette de jongen, 
wooode toen alleeo mtt zijn grootmoeder, die, 
hoewel eveneens gered, de schrik niet meer 
teboven kwam en spoedlg na het ongeval stierf. 

Dicky was een aanvallig ventje en Dixon was 
niet de eenige die het kind begeerde. Er was 
een goed Christelijk gezin in hetzelfde dorp. 
jonge menscheo, die pas huo elgen lieveling 
verloren hadden en zij boden zich eveneeos aan, 
om bet kind tot zich tc nemen. · 

Het was er beet toe gegaan in de vergaderiog, 
welke belegd werd door den Predikant en het 
plaatselijk bestuur. De meesten meenden dat 
bet beter was dat Dicky in een Christelijk gezin 
werd opgevoed en vrouwelijke zorg niet missen 
kon, maar er waren er ook die niet vergaten 
wat Dixon voor bet kind gedaan had en hem 

bet kind gaarne gunden. 
,,Wei Dixon," vroeg de Burgemeester, ,.welk 

argument kunt gij aanvoereo? Ge zult toestem
men dat Dicky beter in een gezin geplaatst kan 
worden waar de moede~zorg niet ontbreekt, en 
toch willen wij niet vergeten, dat gij veel voor 
bet kind hebt gedaan." Er was eeo oogenblik 
stilte in de vergadering, toen nam Dixon bet 
verband van zijn gewonde handen en hief de 
deerlijk gewonde ledeo omhoog. Hij had het 
gewonnen, men brak los in luide toejuicliing· 
en en de traoen sprongeo somcnigen In de oogen. 

Oat was nu twee jaren geledeo en sindsdien 
waren Dixon en Dicky onafscheidelijk. 

Dicky was een koappe jongen en had zijn 
pleegvader lief met zijn geheele hart. 

Hij herionerde bet zicb nog heel goed, hoe 
vader hem ult bet brandende huis redde en 
hij was nooit moede om de geschiedenis te 
booren hoe hij zijos pleegvaders eigendom werd. 
Telkens weer moest Dixon bet herhalen, hoe 
Dicky bijna aan anderen was gegeven, maar hoe 
de gewonde handen van vader het gewonoeo 
hadden. Het bewoog bet kind menigmaal tot 
tranen en dao oam hij de misvormde band van 
zijn vader tusschen zijn eigen kleine viogers en 
kuste ze telkeos en telkens weer. ..Ik behoef 
nooit het kind van anderen te word en nietwaar 
vader ?'' vroeg hij dan, en onveraoderlijk klonk 
het dao: ,,Nooit, mijn jong en, ge zijt van mij". 

Eeos was er een groote tentoonstelling van 
schilderiien en Dixon nam Dicky met zich om 
ze te zien. 

De jongen stelde er groot belang in en steeds 
weer moest vader de geschiedenis vertellen 
van de voorstellingen. 

De schilderij die bet kind bet meest aantrok 
was een voorstelliog van den Heer Jezus

1
en 

Thomas, den ongeloovigen disclpel, die zijo vioger 
legde in de hand van den Heiland. 

Onderaan waren de volgeode woordeo ge
schreven ,,Breng Uw Vinger bier en zie mijoe 
handen .. (Joh, 20 :' 27 .) 

Dicky las de woorden met belangstelling en 
vroeg : ,, Vader wilt U mij de geschiedenis van 
deze voorstelling vertellen ?" 
,.Neen, mljnjongeo, niet deze", washet antwoord. 

,,Maar waarom oiet vader ?" 
,,Omdat het eeo geschiedeois is die ik niet 

geloof". 
.. Maar dat is oiets vader," ging Dicky voort, 

.. U gelooft tocb bet verhaal van Jack den 
reuzendooder evenmin 1 toch is het een van 
mijn lievehngsverhaleo. Toe, vertel mij de 

geschiedenls." 
Dixon, die we! bemerkte dat er geeo 

.. Maar dat Is julst als U en mij vadertje.'' 
zeide Dicky. ,, Toen anderen mij weoschteo te 
hebbeo, toondet gij ook Uw handen. Misscbieo 
geloofde Thomas ook dat hij het elgendom van 
den Goeden Mao was, nadat dei;e hem Zijo 
handen getoond had . .,Het kao zijn", was al 
wat Dixon antwoordde. 

.,De goede Man ziet er zoo bedroefd ult," glng 
Dicky voort, ,.wellicht speet bet Hem dat Tho
mas Hem eerst niet wilde gelooveo. Het was 
ook wel verschrikkelijk van hem, nadat de 
Goede Man voor hem gestorven was". 

Dixon zweeg stil en Dicky vervolgde: ,, Ver
onderstel hoe vreeselijk het geweest zou zijn, 
als ik mij zoo gedragen had, oadat men mij 
had verteld van U en het vuur, en ik gezegd 
zou hebben dat ik het oiet geloofde" . .,Oat zou 
bet," stemdc Dixon toe. 

.. Als ik zoo oodankbaar was geweest, zou ik 
dan naar die aoderen hebbeo moeteo gaan 
Vader?" 

.. Natuurlijk nlet/' antwoordde Dixon .,of je bet 
geloofd zou hebben of nlet, ik redde je lmmers 
toch." 

Vaag kwam de gedachte bij hem op, dat bij 
dat argument al eens ergens anders gehoord had. 

.. Maar ik zou U toch onmlddelijk geloofd 
bebben, evenals Thomas, zoodra lk Uw haoden 
had gezien," klonk weer Dicky's stem, bemerken
de dat zijn pleegvader min of meer in de war was. 

Voor de rest van den dag wareo Dicky's 
gedachten voortdurend bezlg, met wat hij noem
de zijn lievellngsschilderlj, en 's avonds smeekte 
hij zljn vader om het verhaal nog eens te vertellen. 

,, Thomas moet toch we! verdrietig geweest 
zijo, omdat hij dieo Goeden Mao zoo bedroefd 
had," meende Dicky, ,.ik zou geeo raad geweten 
hebben, als ik U zoo'n verdriet gedaan had . 
Ik houd niet erg veel van Thomas, U vadcr?" 
,,Ik. wensch niet over hem te deoken, mijo 
joogen.'' aotwoordde Dixon. 

.. Maar mlsschien hield hij daariJa toch veel 
van den Goeden Man, fuist zooveel als ik van U? 
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DE ALG. SECR. IN SOERABAIA. 

De Algemeen Secretaris, vergezeld van Me
vrouw Taylor, had een druk, maar zegent1jk 
weekeinde io Soerabaia. 

Zoodag beg on met eeo sameokomst op de Lepra
kolooie Semaroeng, gevolgd door een goede mee
ting in Soerabaia 2. De manoen- en vrouwenge
vangeois en aodere lorichtingeo werden bezocht 
en '::; avoods was er een samenkomst in Soe
rabaia 3, waar een groote schare zich had ver
zameld. De kleine Chineesche kinderen en ook 
een zangkoor van de Klinlek zongeo een lied, 
terwljl verschillende officiereo spraken. Het 
bijbelonderwerp van den Majoor was de onveran
derlijkheid van God. Verscheideoe kwameo 
aan bet ·eiod van de sameokomst naar voren 
om Gods zegen te zoeken en wij allen gevoelden 
dat we eeo heerlijken .tijd haddeo geha:d. Ad1u
daot Uylings assisteerde den geheelen dag en de 
korpsofficiercn, Kap1tein en Mevrouw Matthews 
verleenden hulp in alle opzichteo. 

Vervolg lwlom J. 
Donderdag aanwezig waren . Ook dieo avond 
mochten we een goedeo tijd tezamen hebben. 

Nu ben ik weer in mijo .. Nest" teruggekcerd 
en zal trachten van hierult alien te helpen bet 
goede spoor te zoeken. Wij zullen hier in 
Bandoeog ooze zusterafdeelingeo eeo hartelijk 
welkom toeroepen en hen g:>ed spoor weoschen. 
God zegene ooze Padvindersbond 1 

Hier in Bandoeng zulleo deze maand de 
troepen 2, 3, 1 en 5 gelnstalleerd en iogezegend 
wordeo d. w. z. de resp. kerntroepeo, dan kun
oeo die ook voor anderen opengesteld worden. 
Langzaam, maar zeker gaan ook wij vooruit l 

.. ARENDSUIL." 

Als ik Uw misvormde haodeo zle vader, dan 
houd ik meer dao millioenen en millioenen van 
U," besloot Dicky. 

Spoedig vie! het vermoeide kind dieo avond 
in slaap, maar Dixons rust was voor dien oacht 
verdweneo. Hij zag telkeos weer in zijn gedach
ten die schilderij met dat bedroefde, teedere ge
laat wat op hem neerzag van den muur van dat 
gebouw. Hij maakte in zijn droomeo nog eeos 
al den strijd door om bet eigendomsrecht van 
Dicky en hij droomde ook dat hij zijn gewoode 
hand ultstrekte naar b(.t kind, maar dat dit 
zich afwendde van hem. Dit bracht zulke bittere 
gevoelens in zijn hart, dat de traoeo hem over 
de wangeo stroomdeo, toen hij ootwaakte. Toeo 
bij nog eeos in een onrustlgen slaap viel, droomde 
hij dat lemand zljo gewonde hand naar hem 
uitstrekte en hoorde hij eeo stem die pleitte : 
,,Breng Uwen vinger bier en zie mijne handen." 

Zelfs in zijn droom erkeode Dixon de kracht 
van dit argument. Het was Dicky die hem op 
dat moment wakker kuste. 

Dixon koo de schilderij niet vergeteo en of
scboon hij zich olet dadelijk overgaf. was het 
zaad tech lo goede aarde gevallen. De liefde 
voor Dicky had zljn hart verteederd en hij 

was een eerlijk man. 
Hij begoo in te zieo, dat het argument dat 

hij had aaogeweod om Dicky te verkrijgen tegen 
hem oprees als een oordeel, wear hij de ge
wonde Hand, die doorstoken was voor hem, 

verloocheode. 
En tclkens als hij weer zag hoe dankbaar 

zijn jongeo was over het felt, dat zljn pleegvade.r 
hem tot zljo eigen had gemaakt. dan zag htj 
in dat bij eeo droevige figuur was naast zijn. 

jongen. 
En oa een tijd werd Dixons hart als dat van 

een kind, bij begon zijo Bijbel te lezen en vooct 
ult, dat, zooals Dicky aao hem behoorde hij 
eveneens des Heilands eigendom was, Wiens 
banden verwond waren door zljoe overtredingen. 
Hlj gaf zichzelf aan den Heer met geest, ;z;iel 
en Jichaam lo de zorg van die gezegende Han~ 
den, die eens doorboord waren ook voor hem. 

O, waarom drocg de Helland die vreeselijkc 
smart? 

Voor Uw zoodeo glog Hlj in den dood. 
0. waarom stroomt dat bloed ult Zljn 

haoden en zlj? 

't Was voor u, dat die bloedstroom daar vlood. 
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