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ALGEMEENE SECRETARIS. 

Buitenzorg. 

U w snel, bezielend handelen bij den 

a&ova1 an de c "si , het bele1 c=n .:!L 
kracht waarmee Gij U we plannen hebt 
uitgevoerd, hebben Uwe maatschappe

lijken arbeid in deze gewesten ander

maal in de aandacht van alien gebracht. 

Moge dit ook blijken uit de toene

mende · belangstelling, waardeering en 

offervaardigheid voor U we instellingen) 

P. J. Gerke. 

Gouverneur C. A. Schnitzler. 

GOUVERNEUR VAN WEST
JAVA. 

Moge het Heilsleger in 1933 - een 

jaar dat vervuld zal zijn van beangsti

gende problemen en matelooze zorgen 

- dank zij zijne nimmer verflauwende 

toewijding tot verdere ontplooiing zijner 

groote krachten komen, en gedragen, 

mede door den steun v~n alien die tot 

steunen in staat zijn, zijne roeping ver

vullen en de reddende hand reiken aan 

vele maatschappelijke drenkelingen J 

De Gouverneur van West-Java 

C. A. Schnitzler. 

BOODSCHAP VAN ZIJNE EXCELLENTIE DEN GOUVERNEUR-GENERAAL. 

PALEIS BUITENZORG. 
Mijn beste wenschen voor eeri gelukkig Nieuw Jaar gaan uit naar hen, die 

deel uitmaken van het Leger des Heils in Nederlandsch-Indie. Zij hebben in 
het afgeloopen jaar voor een moeilijke taak gestaan en door initiatief en toe
wijding veel tot stand gebracht. Moge ook in 1933 Gods zegen op hun werk 
rusten. 

Heil en zegen ook voor hen, die zich aan de zorgen van het Leger hebben 
toevertrouwd. Men doet dat meestal uit armoede, stoffelijke clan w~l geestelijke. 
Mage 1933 voor her:i die armoede. van welken aard zij ook zij. doen verkeeren 
in welstand. 

December 1932. de JONGE. 

I 

Gouverneur Generaal Jhr. de Jonge. 

GOUVERNEUR VAN MIDDEN-JAVA. 

Met veel genoegen voldoe ik aap bet verzoek, 
dat mlj van het Hoofdkwartler voor N ederlandsch
lndie van bet Leger des Heils bereikte, om een 
kort woord te schrijven voor bet bij den aan
vang van 1933 uitte geven bijzondere Strijdkreet~ 
nummer. 

Nimmer tevoren ging bet menscbdom eennieuw 
jaar in onder zoo algemeene sombere omstan
dlgbeden als tbans het geval Is. Over de ge
heele wereld waart het crisisspook rood, als 
een ware geesel der menschbeid, afbrekend 
wat veelal gedurende jaren van moeizamen 
arbeid werd tot stand gebracbt en welbaast niets 
en niemand sparend. 

In zulke kommervolle tijden is bet een troost 
en een steun te weten, dat er organisaties zijn 
die al baar krachten inspannen om de destruc
tieve gevolgen van dezen noodtoestand te Jenlgen 
of te verzachten. 

Onder deze organisaties neemt het Leger des 
Heiis eene voorname plaats in. 

Naast bet vele andere goede op maatschap~ , 
pelijk gebied door het Heilsleger in deze landen 
reeds tot stand gebracht, noem ik In dit verband 
slecbts de recente oprichting van zljn tebulzen 
voor socialen arbeid. Die toevluchtsoorden zijn 

een symbool van ware menschenliefde in deze 
zorgwekkende tijden, een symbool ook van de 
werkzaamheid eener organlsatie, die de toekomst 
tegemoet treedt niet In lijdelijke en doffe berus
ting. maar met opgewektheid strijdend en wer
kend tot heil der menschheid. 

Voor het welslagen van dit lofwaardig streven 
spreek ik dan ook volgaarne mijn beste wen-
schen uit. A. H. Neys. 

GOUVERNEUR DER OOSTKUST VAN 
SUMATRA. 

Bij de intrede van het nieuwe jaar gaat bet 
afgeloopene vol moeilijkheden en zorgen, met 
zijn afbraak en vervlakking aan ons voorbij. 
Een lijdensweg der menscbheid, vol fatalisme en 
doffe wanhoop. 

Maar op dien weg menschen, die bet vertrou
wen in het menschdom nlet verliezen, die strlj
den om houvast te geven aan hen die worstel
den en neergeslagen werden en dreigden ten 
onder te gaan. 

Bij de mijlpaal die 1 Januarl 1933 befeekent, 
past het ons, diep in ons eigen ik ons af te vragen 
of wij wel alles deden om In de troostelooze 
woestenij van bet huidige !even voor onze 
omgeving te 2ijn een oase, of wij de geestelijke 
waarden, wclke ons blijven water ook gebeure, 

Zijne Exe. de Legercommandant J. Koster. 

DEPARTEMENT VAN OORLOG. 
KA BINET. 

Zeer Geachte Kommandant de Groot, 
Met genoegen vo doe ik aan Uw erzoek 

een korten N1euwjaarsgroet te willen plaatsen 
in bet bijzonder nummer van den ,,Strijdkreet" 
die 1 Januari 1933 uitkomt. 

Inderdaad met genoegen, wijl er weinige 
organisaties in Nederlandscb-lndie bestaan, wel
ke zicb, en terecbt, zoo kunnen verheugen in 
de algemeene sympatbie, als met het Leger des 
Heils bet geval is. Een sympatbie, welke als 
eei;i overwinning is oevochen door groote 
toewijding aan een heilig ideaal. 

Het tbans ingetreden jaar zal veel van U 
eiscben. Meer nog dan tevoren zal in 1933 
gei;stelijk en lichamelijk leed ·cm leniging vrcgen . 
. : Maar het Leger des Heils is in de t>erste 

plaats een organisatie van de daad , van de 
goede daad, I k kan daarteger: over niet met 
woorden, hoe goedgemeend ook, volstaan. 

Veroorloof mij daarom, bij mijn nieuwjaars
groet een bescheiden gift te voegen ten bate 
van Uw werk 

Dan eerst voel ik mij, geachte Kommandant, 
vrij om het Leger des Heils veel succes te 
wenscl::en in 1933 in zijn voor Nederlendsch
Indie zoo zegenrijken arbeid. 

J. Koster . 
Luitenant-generaal. Commandant van bet Leger. 

HOOFD VAN HET GEV ANGENISWEZEN. 

Zie pag. 2. 

bebben aangekweekt en verdiept. Welk ant· 
woord wij ook op die vragen kunnen geven, 
laat ons trachten de bevestiging daarvan zooveel 
mogelijk te benaderen. ( Vervolg pag. 2) 
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IT v:roord werd door een kooing 
uitgesproken in een tijd van 
groote benauwdheid, ja zoo 
groot, dat het volk, hetwe lk het 
aanging. tusscheo leveo en dood 
s rood. Zii waren weer eeos door 

vijaoden omringd : het waren de Amorietcn, 
de M;,ab iet en en aoderen, die in groote getale 
de twee stammen van luda omsiogelden. Je· 
hosafat was de toeo ter tij :I regeerende kon iog , 
en door zijn bemoedigeod woord, vol geloof 
en vertrouwen, heeft hij eeo kenmerkend ge
tuigen is van zichzelven gegeven. 

H ! t is iets heerlijks, een geloovige heer
scher : of hij nu vorst. of een gewoon politiek 
regeerder van een staat is. Z ij11 invlo ~d ' is 
zoo g"'w~ldig. dat het lot van geheele_volkeren 

ervan afhangt. 

W 1j kennen de enkelingen uit de Wereld- en 
Kerk::ieschiedenis en wij zien met hoogachting 
en d'lnk tegenover God naar hen op. die, in 
onzen tegenwoordigen tijd, zich niet schamen 
voor Christus naam ult te komen. Wij denken 
vo">r alles aan o'lze gPliefd! K.oningin W1lh?l
mina en Goddank, ook aan andere koningen 
en staatslieden. Ats eens dien tijd gekomen zal 
zijn. dat alle · leiders der menschheld door den 
Geest des Evangelies bezield en door Christus 
kracht vervuld, hun sterken invloed zullen 
laten gelden, dan zal het een Hemel op aarde 

zijn ! 
Z'lO zljn wij dankbaar voor elk Chrlstelijk 

getuigen en handelen van hoo::igepla'!tsten. Zoo 
verheugen wij 011s ook over dedu!deli\ke houding, 
die Koning Teho'Jafat in dlen critischen t ijd in· 
nam, zijn woord is zoo rotsvast en zeker ! 

Maar dikwijls gaat er een harden strild 
vooraf in h"!t binnen<ite van zulke getuigende 
menschen. Alles wat goed en echt is moet 
betaald worden I Die beproevlngen die God 
toelaat, en die ons eerst dikwij1s z00 onbe
grijpelijk voorkornen, zij'l middelen in Zijn 
Hand om wat i1111er'ij1< verborgen is, naar voren 
te brengen. Wij kenoen onszelf niet geno,.g . 
Gelooven en vertrouwen is in normale tij ien 
gem'ikkelijk geooeg. m'iar nu handelt het zich 
voor Koning Jehosafat om een bevestigen en 

feiten geven. 

Het is interessant te lezen hoe de :eene 
stap na d e l"I an-ieren gedaao werd ! Eerst viel 
dat vreeselijke bericht als een bom in de vreed
zame stad leruzalem: 

,,Daar komt een groote mPnigte tegen u , 
van gene zij Je der zee, uit Syrie". v : 2. 

Wat doen wij als ~lechte berichten ons plot
seling overvallen? Oat Jehosafat bevreesd was, 
kunnen we begTijpen, maar daarbij blij ven we 
niet staan. Laten wij van Jehosafat leeren hoe 
een christe.n behoort te handelen. 

"Jehosafat nu vreesde en stelde zijn aange
zicht om den Heer te zoeken" . 

Zijn voorbeeld werd door het gansche volk 

gevolgd. 

"En Juda werd vergaderd, om van den Heere 
hulp te zoeken." En daarop volgt dat prachtige 
gebed, die samenspraak tusschen een a'udschen 
koning en den Koning der koningen, Een 
worstelen van een deemoedlg en toch zoo hard
nekklgen geloofsheld. Oit erkennen van eigen 
onmacht en toch dat taaie vasthouden aan 

( Vervolg van pag. 1.) 

Voor ons ligt dan 1933. Voor velen een 
moeilijk begin, een onzekere toekomst, doch 
wij moeten gelooven in de mogelijkheid van 
verbetering, anders zou immers het leven 
ondragelijk zijn. 

En in dat teeken zullen wij ten slotte over
winnen. 

Ik moge eindlgen met het uitspreken van de 
wensch , dat het liefdewerk van het Leger des 
Heils hetwelk ook ter Sumatra's Oostkust zoo 
duidelijk tot ons spreekt, die steun moge heb
ben welke het zoo rulmschoots verdient. 

Met de meeste hoogachting heh 1k de e.er te 
verblijven Uwe dienstwillige, 

Ezerman. 

HpOFD VAN HET GEV ANGENISWEZEN. 

Het is reeds i)eruimen tijd geleden, dat Wil
liam Booth, tot het inzicht gekomen van bet 
onvoldoende van vele plannen door de philan
thropie bedacht en ten deele in werking gebracht, 
om op eenlgszios uitgebreide schaal de mensche
lijke ellendeo te helpen bezweren, in zijn bekend 

D lE G I~ 0 () T. 
.. GELOOFT IN DEN HEERE UWEN GOD. ZOO ZULT GIJ 

ZIJNE PROFETEN 
2 Kron. 20 : 20 

BEVESTlGD WORDEN ; GELOOFT AAN 
EN G IJ ZULT VOORSPOEDlG ZIJN ." 

Gods woord en Hem aan Z ijne beloften herin
neren ! 

.. Wij weten niet wat wij doen zullen, maar 
onze oog "'!n zijn op u:· Dit , is de ware ge
bedsverhouding en dit gaf den koning ionerlijke 
zekerheid en beve~tiqde zij-. vertrouwen in den 

machtigen Uithelper. 
Een cchte christen treedt met innerlijke ze

ker heid op, overal waar hij komt. In de tijden 
van beslissing, handelen gE'wooolijk die menschen 
bet zekerst, wiens innerlijk met God in orde is 
en die Hem om dagelijksche kracht en wijsheid 

OP U HKBaBR O:QZB VADBRS V B•TRGUW'OI 'ZI"' HBBBBR VISR RO WD, 

•• cu.11 HBBT HB• u1Taa:HOLPB•. Ten u Hsaa 11 z1 GBROBP•• •• 

Zl.1• UITCSRBD I OP HBBBBDI ZH VBRT" UWD am ZI II mlRT BB• 

SOHAAmD BWORDBR. PS. aa 1 •• 8. 

werk .. In Engelands donkerste wildernissen en 
de weg ter ontkoming" de merkwaardige woor
den schreef: ,,mijn menschelijk en m1jn chris~ 

telijk gevoel, wanneer ik daarvan als twee 
mag spreken, hebben in mil nlet opgehouden 
naar meer omvattende maatregelen te vragen, 
machtlg om inderdaad den ganschen kring der 
omkomenden te bereiken en te redden" . 

Aan deze taakstelling is het Leger des Heils 
ook in Indie trouw gebleven. En zijn optreden 
in deze gewesten heeft voor den zooveelsten 
maal bewezen, dat bet geloof in eigen roeping 
bergen van bezwaren kan verzetten. 

Met waardeering gedenkende den arhi!id bier 
te lande van deze corporatie ten aanzien van de 
totaal verarmden, op bet terrein van de zieken
verzorging, met betrekking tot de opvoeding 
van verwaarloosde en tot misdaad neigende 
kinderen, wier leidslieden en weldoeners het 
Heilsleger wil zijn. den arbeid voor den, door 
de economlscbe crisis getroffenen en op zooveel 
andere tcrreinen meer, wil ik hier, wijl door 
mljn ambtelijken arbeid biermede het meest in 
aanraking komende, In het bijzonder een woord 

van warme hulde niet achtcrwege laten voor 
de medewerking, verleend aan de reclassee
riogsarbeid In ;ngeren zin, d . i. het geheel der 
maatregelen om hen, die zich aan de rechtsorde 
vergrepen hebben en door den strafrecbter 
veroordeeld :.:Verden, weder in maatschappelijke 
banen te leiden. 

Het lijdt geen twijfel of het Heilsleger zal 
ook In 1933 zijn zegenrijken arbeid in den 
geest der beginselen, aangegeven door generaal 
Booth, voortzetten. 

En de goede gevolgen zullen niet kunnen 
ulthl!jven, want, zooals een van de offlcieren 
van dit leger in The Salvation Army Yearbook 
van 1915 terecht schr ef : Systems may fail 
and things Ignoble perish, but not the c:ause 
aflame with Fire Divine. 

P. J. F. Ophof. 

TUC HT OPVOEDINGS- EN ARMWEZEN. 

Vo!gaarne voldoe ik aan bet tot mij gericht 
verzoek eeo enkel woord te willen geven voor 
het Nieuwjaarsnummer van den Strijdkreet. Van 
nabij imn ers ken ik Uw werk - zij het niet ten 

hcbben gE'beden, en daardoor in het geloof 
bevestigd zijn geworden. Daarom kon J(' ho
safat nu rustig en zeker tot zijo volk spreken. 

.. Alzoo zegt de Heere : vreest ulieden niet 
en wordt n iet ontzet vanwege deze groote 
menigte : want de strijd is niet Uwe, maar 
Godes." v. 15b. 

En zoo ootwikkelt zlch de eene werkelijkheid 
na de andere. Dit 20ste hoofdstuk is als een 
van de levendigste en meest sensationeele be
richten die men heden ten dage in de ~rant 

kan lezen.- Oaar, waar het geloof begonnen 
is Gods woord in de praktijk te beoefenen, is 
alles vol !even en gebeuren. De gewoonste 
en eentonigste dill gen nemen eeo nieuwen vorm 
aan , het krijgt alles zijn beteekenis. De Hemel
sche, onzichtbare kracbten zijn In beweging en 
vereenigen zich met de daden, die wij van 
onzen kant in geloofsgehoorzaamheld hebben 
vol brae ht. 

Heerlijk leven I Het geloofsleven ! Het is 
een voortdurend beleven, bet is vol gebeur
tenissen ! 

Het uitslag-gevende ingrijpen van God kwam 
in bet oogenblik, toen de bedreigden begonnen 
te danken en te prljzen I In zware koortsen 
spreekt men van de .. crisis" welke een keer
punt is in het verloop der ziekte. Bij sommige 
patienten wacbten de doktoren op. dat psycho-

•·· logiscbe oogenblik om1: daarnaar het verloop 
der toestand te beoor~eelen. In den strijd teQt'n 
moeilijkheden en beproevingen geeft God Zijn 
grootste hulp op het moment dat de mensch 
van te voren reeds beglnt te danken en te 
!oven. 

,,Ten tijde nu als zij aanbleven met vreug
degeroep en lofgezang, stelde de Heer achterlagen 
tegen de kinderen Amons, Moab en die van 
het gebergte Seir, die tegen Juda gekomen wa· 
ren, en zij werden geslagen". 

Zoo veranderde den zoo docker begonnen 
dag in jubelende zege. Jebosafat en de profeet 
Jebasiel. die beiden zich door Gods ~oedhE'id 
bezielen lieten, waren het gansche volk ten 
zegen geworden. 

Ooze boudiog tegenover God, helpt de onbe
slisten hun houding te bepalen. Vastheid, beves
tigd zijn, zekerheid, kwam de onzekerheid 
verdrijven. Het geloof in God bevestigde hun 
innerlijke zekerheid. 

Voorspoed kwam over hen, omdat zij Gods 
dienstknechten, in dit geval Koning Jebosafat 
en den profeet Jehasiel, geloofden, die beiden 
van God vervuld, Zijne eer zochten. 

Diezetfde wet geldt ook heden. Wie zou nJet 
graag zekerheid , vooral innerlijke zekerheld heb
ben? Wie verlangt niet naar voorspoed, ware 
voorspoed waaruit bet geluk geboren wordt? 
Wij wenschen elkander gelnk en voorspoed, 
66k met het nleuwe jaarl 

Deze zijn bij onzen heerlijken God te vinden, 
die zicb In Chrlstus aan ons geopenbaard 

heeft. 

In zijn vrees zocht Jehosafat bet aange
zicbt des Heeren. Hlj kwam hen te bulp, en 
onder loven en danken werd overwinning 
de uitkomst, waarna innerlijke rust en stilte 
volgde. 

.,Groote vrede bebben zij, die Uwen wet 
liefhebben.'' zegt de Psalmist. Oit Is den weg 
naar ware zekerheid en blijvende voorspoed I 

voile - en weet ik van U we moeilijkheden en 
triomphen. Zoo mag ik met U terugzien op bet 
jaar, dat beenging, en vooruitbllkken op dat, 
hetwelk komen zal. 

W el overboEiig mag bet zi}n, te zeggen, dat 
de laatst doorleefde 12 maanden docker waren 
door ramp en zorgen en leed. Aan niemand, 
die dezen tijd met ziende oogen meemaakte, is 
dat kunnen ontgaan. Maar wij keonen voor bet 
meerendeel dat alles tocb eigeolijk slecbts van 
verre. Wij hoorden ervan en lazen erover en 
waren dan begaan met het lot van hen, die bet 
erg st war en getroffen. Hoe moet het U we! te 
moede zijo geweest, die U naar Uwe gewoonte, 
daarheen begaaft, waar de slagen vielen en den 
nood het grootst was? Waar glj , naast de 
onverzorgde kinderen, armen , wien zelfs het 
noodigste ontbrak, gescbuwde melaatschen, 
meisjes in angst voor het ontljdig moederschap. 
door misdrljf, na boetcdoeniog maatschappelijk 
uitgestootenen, nu nog de groote schare aan
treft van door de crisis van huls en goed be-
roofden ? 

( Vervolg pag. 8). 
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Bij 't Postkantoor, Riouwstraat. 

WELDADIGHEIDSPOSTZEGELS 
LEGER DES HEILS. 

Interview met den Financieel Secretaris. 

De ver!coop der weldadigheidszegels is nu 
een veertien dagen aan den gang en om eenige 
bijzonderheden hieromtrent te vernemen hcbben 
wij ons tot den F1nancieel Secretaris, Mdjoor 
Lebbink, gewend. 

Ooze eerste vraag was natuurlijk: .. W el, 
Maj.:>or, hoe gaat bet met den vcrkoop der 
weldadigheidszegE'ls?" Het aotwoord was ,,daok
baar ben ik voor alles wat gedaan is. maar 
toch nog niet vold-1an." Odioitieve cijfers over 
de verkochte aantalleo zijn nog niet te geven, 
maar zooals de voorloopige cijfers aantoooen, 
blijkt, dat de vcrkoop in de groote stedl'n z:er 
bemocdigend is en dat daar ook de beste resul
taten zijn bcreikt. Er zi1n. S"dl'rt de verkoop 
een aanvang nam, ongeveer 400.000 postzcgels 
verkocht gedurende de eerste tien dageo, maar 
de oplage is ruim 2 millioen, zoodat nog heel 
veel te doen valt. 

.. Ik hoorde, dat U veel hulp en medewerking 
ontvangen hebt in verband met de voorberei· 
ding, prop;iganda en verkoop der ZE'gE'ls" 

.. Ja, dat heb ik," gaf de Mdjoor ons ten ant
woord, ,,E'n daar ben ik zeer dankbaar voor, 
want anders hadden· wij nooit de rl'sultaten 
berE'ikt, die wij tot np hedea konden boeken. 

Kommandant de Groot. In de el'rste plaats 
beo ik den Kommandant erkentel1ik, dat hij de 
plaanen voor de propaganda goedkeurde : als 
l:et reclame maken in de postfolder van de 
P. T. T., bet uitgeven van het bekeade l'n wel
iagl'slagen kaartje op goud-carton bedrukt met 
den' slagzin: · -

Gebruikt voor Uw correspondeotieWel
dadigheidspostzepels 1932 en gij steunt 
daardoor den arbe1d van bet Leger d<'s Hetls. 

Verder stelde de Kommanddnt vier Offici<"ren 
aan, om de organi~atie voor den verkoop in 
de groote steden te regelen, voor-verko0p 0 n te 
houdl'n, dames-comite's te vormen, enz. en de 
ui1komst hE'eft wet bewi>zen, dat deze Offic1eren 
goed werk verricht hel-ben. 

O:>k is de Kommaadant, ondaoks zi jn vele en 
zware verantwoordelijkhrdrn er zelf op uitge
trokken om in de grootecentra op Java en Su'flatra 
lezingen te houdl.'n, waardoor de aandacht op 
de weldadigheidszegels gevestigd werd. 

De Pers heeft ons uits•ekend geholpen. 
N1et all<'en hebben de dagbladen hun kolommen 
bijna dagelijks ter onzer besch•f.king gesteld, maar 
ook de organl'n van vakverl'eniginpen, politieke 
partijen en zendingsvereenigingen ~ av1 n op Zl'er 
sympathkke en soms origineele wijze bun in
stemming te kennen met de uirgifte der welda
digheidszl'gels en wekten tot koop op. Ook 
zijn de administraties dier bladrn ons tegemoet
gekomen door advertenties op te nl'mE'D of hun 
periodieken met deze bijzondere zegels te fran-
beren. / 

Dan zi;n daar de dames uit vooraanstaande 
kringcn In de vero;chillende steden als Bandoeng, 
Bu1tenzorg, Modjokerto, Semarang; Soekaboemi 
en lo andere plaatsen, die door hun ijver en acti
viteit voor deze zaak zeer veel hebben biigedra
gen tot het bere1ken van eea succes. Bandoeng is 
bier vooral te noemeo. Daar werd een record
verl< oop behaald op leJer voorafgaaad jaar. In 
stdads, opgericht 10 de hall van Postkaotoren, 
in s ·1cietciten bij uitvoeringeo, op straat, gaven 
deze dames uren van hun tijd en w1j zcggen 
hen daarvoor innig dank. In ME"dan is schittE'rrnd 
werk verricht door Kapitein Pdlstra . Ook Chi
neeKhe form t's en lnldnders h ·bben z1ch niet 
onberuigd gelaten. Vooral bleek dir tn S<·marang 
en Ambarawa. lo deze laatste plaats door 
het intensief wcrken van Luitenant Wattirnena. 

lrt pldatsen, waar het Leger des Heils niet 
wcrkt, hebben vrienden zicl) voor den verk6op 
der zegcls ge101eresseerd. b. v. in Pasoeroean Is 
een voor- verkoop georganisecrd, terwijl de gel
dl.'n, die noodig waren voor aankoop der zegels 
tegen frankeerwaarde in kas genomen werden 
door een daar werkend bekend lnstituut . Ott ls 
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~rotlamatte ! 
J*lijn tuaarbe itamrrabrn I 

~~t j~ar 1932 loopt ten tin':lt; met blnkbaarbtib }it ih trrur;x op C!ltu 
trou\rltn, lief l ~tnllen en b J llJ.trbenben arbei Il, berrtcbt op ieoe ctn po.st 
obrr be grbrrle linit. 

Dtj l)ebbm on?t laop1rabm berlaten· en staan in bet nicuwe jaar, in 
fJd open btlb, te!JmJ'J r grootcre mJeiltjkbeben ban ooit te borrn, maar 
met be fJulp ban ~ob ,ullrn tuij alle mcidlijk!Jellen rn bc?U:rnrrn onbrr 
oogcn ?itn en in lijn hracbt ?Ullert tuij bllortularts trrkken in ons gen~· 
tdijk \rlerk en in on~im mutsc 'Ja:ppelijkm arbeib, met be btr?orr;xtnr;x ban 
be k1nberen, be brrplrging bar. metaatscbrn, bet opric~tcn ban be geballenrn, 
bcr;xencn bie in buhtrrnis \Datibtlrn tot IJrt l.icbt brengrnbe en begenen bie 
?Dnbcr boop in bit leben 'ijn be l..idlle ~obs openbarrnlle I 

jl}rberlanbscb·3Jnbic f)uft ~ob noobir;t ! ! ! ! 
lorgt boor 1.tw rigrn gersteliJk lrbrn - boebt Ww ?id mtt brt 1Broob 

bes l..rbtl15 - boubt mw kruit broog - ontmoct ben bijanb met be bolle 
wapmrustinr;x. 

§ls rrn l\cbbingslrgrr mod en tuij boortuaarts trehken ! ~ o or tu a arts 
en C!E>pwaarts ! ! ! ! Zdfs al ?OU'tJen w:j b1llen temibt'lcn ban f)et strtjb· 
gebruiscb, ban nll J ?Ullcn tu :j ge:Jenkm, bat tuij b1llen op bet bclb ban 
ter, als ~olbatm, bie streben in ber. bimst ban on?en ltonin 1 en tot bril 
ban on;en naaste. 

~en ber meest nur bJrtn trebm'le problemm in be?en Ujb is tuel bat 
bet crfsis·tucrhloo?rn; be torstanbrn boor mannrn, brou':nen en kint'lrren 
tuorbrn bij bm lla1 ern ~ti1er en be Oil ien tun on; en ~ Jll 3ijn op ons ge· 
ricf)t ten b!boebe b1n IJm . .ffl~t groJte belan 1stcllin(J tu ltben on;e po11in· 
gm tot bd berncbtm ba:n 011 s aim'tletl in be;e onhag ir lijke taak gcbolgb, 
niet allrrn boor ben ~oubrrnrur-~rneraal mJar boor be r;xebeele 3Jnbisc1Je 
samrnlrbing. 1Jllus boorb.laarts ! 

Dij mogen, oanh ?ii 7M .u bol~nrbenbtn arbeib, trrUg\itn op ttn groote 
mate ban welslagm in bet a:f 1elo Jpen ja.tr, ba!1k ;~ ook i!tw brre1btuilligbeib 
om in ben grest ban bm i{oning bien. tuij bienen, ZtJn hlil en plannrn trn 
uitboer te brrngen in brt snrlle trmpo, bat boor bcn brang bcr tijbsom
stanbigbebm grciscbt tuerb. 

i!egen, blijbscbap, bolboening tuensdJ ik 'lM toe in bt?tn arbrit'I boor 
1933. JLaat ons te samen en berecnigb ben strtjb boort;ettcn, tuaarop mij 
latrr mrt bn ugbe ?Ullrn trrug?im. 

1J o o r tu a a r ts rn C!E> p w a a r t 5 bus totbat on;e bagtaa:k boleinblgb 
is en tuij bet ,,md t!l" bJn brs -testers Uppen ;ullen boorm. 

~ob ?tgene m en be t!ltum t 

~en met m in bcn strijb tot ~ril ban Jnbit, 

3J. 'B. be ~root, itommanba:nt. 

Zl'ker eE'n voorbeeld om na tc volgen. a;ino<"zien 
de Zl'pels geld1g ziin tot 30 Sep·ember 1933. 

Groote maatschappijen, die inzag<'n, dat door 
bet gebruik van bijzondere p05tZegels bun omzet 
vermeerderd zou kunnen worden, kochten zegels 
aan voor tecldme-doeleinden. 

Veel medewerking mochten wij ondc-rvi11den 
van bet Hoofd van het Bedrijf der Postertjen, 
den beer J. H. Bosch en van bet Hoofd vooT 
Algemeene Poo;tzaken, den heer D. H. van den 
Broeke, die ons steeds terzijde stonden om ooze 
plannen tot uitvoer te breng<'n. 

,.Er is veel reclame gl'maakt in het Buitenland 
door middel van onze eigen organen. Hoe heeft 
het Buitenland hierop gereageerd 7" 

..Niet alll'en ult Leger·kringen kwamer> bestel
lingen 1n, maar ook van daar buiten. Er gaat 
geen week voorbij, of dE' mail brengt ons orders 
uit alle declen der werE"ld. 

Alle<'n naar de Vereenigde Staten wcrdc-n 
1600 series gezonden. Ook in and .. re opzich
ten kwam de g1·maalcte rec lame den arhdd van bet 
Leger des Heils in Nrd. lndie tE'D goedl.',aaogezien 
art1kelen, beschriivirgcn, foto's van ons werk 
gevraagd werden, o.a. door de welbekendc firma 
Gebrs. s~nf in Leipzig. Wij zijn gelukkig Luit. 
Kolonel Brouwrr te hebben om de omvangrijkc 
correspondl'Dtte met de vele eischrn, die verza
mdaars stellen, als ofstempcling der zegels enz. 
af te doen." 

In bet postkantoor te Bandoeng. 
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DE KOMMANDANT OP REIS 

VEEL ARBEID IN EEN KORT TIJDSBESTEK. 

Bij aankomst van den Kommandant en Me
vrouw de Groot, pl'r ss. ,,Op ten Noort'' te 
Bela wan- Deli op den 6d1:n Decl'mbc-r jl. wnden 
zij hartelijk verwelkomd dLor de Officieren van 
Sumatra's Oostkust, die zich aan de kade 
gegroepee rd badden . Hl't bezork kon skchts 
drie dagl'n duren, niet eers heelcrraal, en 1n 
dit tijdsbestek moest een groot en belangrijk 
programma worden afgewerkt. 

Met des Kommandants w1 lbrkeode efficiency 
wcrd hiermede direct na aar:komst cen bepin 
gernaakt. De LE'prozerie Poelau Si Tjanang 
werd be !ocht, een rnmerkomst alcaar gehcudrn 
met de patienten , in het nicuwe Km ps te Bela wan 
werden een aantal Soldaten ingezegend onder 
de Bloed en Vuurvlag, in bet Kinderhuis werd 
een Officiersmertirg gehoudE'n met de Officieren 
werkzaam ter Oostkust, bet Kinde1huis werd 
g< fospecteerd, Huize ,,Elim" bezocht, in Pe~ 

mataog Siantar een lezing gehouden en tusschc-n 
al d.?z;~ be ir1jven d :>or versch11lende autoritetten 
bezocht en eenige vooraanstaande cul uur
mannen ter bt>sprcking vao de belangen van 
onzen ar beid, alsook aan de beide Medao-bladen 
een interview pegeven. 

De 1.-zirg tc P «mataog-Siantar was WE'lgeslaagd. 
Als presHent trad op de Hoogedelgestrenge 
Heer N1eboer, Aso;istE'nt-Resident ter plaatse. 
Met groote belang5telling werden dE's K"m
mandants mrd,d el\ngt>n over den L. d H . 
arbeid gevolgd. Os Briok sloot de verg3dering 
met dankgebec . 

KORT BEZOEK VAN DEN KOMMANDANT AAN 
SEMARANG EN SOERABA YA. 

Pas teruggE"keerd van ecn bezoek aan 
Sumatra's Oostkust. gevolgd door enkl'!e drukkc 
dagrn op het Hoofdwartier in Bandoe-rg, vertrok 
de Kommandant op Donderdag 15 December 
voor ePD kort hez.oek aan S<'marang en Soera
baya. Ensign RamakH vergezeldc d< n Kom
mandant op deze re1s. 

v .. nrokken 's morpcns om 6.30, arrivecrde 
de Kommandant om 9 45 op bet vltegtHrein te 
Semararg; zonder oponthoud werd aan dE'n 
arbeid gl'togen, de prrs bczccht, de belangstel
ling voor den verkoop der weldad1ghe1dszegds 
opgPW• kt, autoriteit<'n ge~proken over Leger
belangc-n e-n zoo voort. 

's Middags een bl.'zoek aan het Tehuis voor 
Socialen Arbe1d te Oengarao, hetwelk blijkt in 
een groote behoefte te voorzien. 

Vrijdagmorgen oa eenige zaken in de stadt 
afgehandeld te hebben, naar Soerobaya. alwaa" 
de Officieren gcreed stonden om met den Leider 
onmiddellijk op het oorlogspad tc gaan. Ook 
bier werd in. een kort tijdsbestek veel afgedaan 
en de zaken voor de opening van het nieuwe 
Tehuis voor Socialen A1 brid ten behorve van 
inheemsche crisis-s'achtoffrrs ;:oodanig voorbe
reid, dat deze tbans op I 0 Januari a . s. is 
vastgestE' Id. 

Zondagfl1orgen vond den Kommandant in 
Malang : Zoadagavond op de commandobrug 
van het Socrabaya I l<orps. De zaal was gcheel 
bezet l'n de bijeenkomst door God gezegend. 
Een ziel kwam tot den l'iE'er. 

Maandagmorgen te1ug n, ar Bandoeng ; oi:der
weg nog even V• nch1ilende Lff1c1nen ontmoet 
en gE"sprc ken en Maacdagmiddag. 19 December, 
vood den Kommandant wederom achter zijn 
schrijftafel op het Hoofdkwan1er. 

Wat zijo nu Uw plannen 1 
De Kommandant he1 ft goE'd gevonden, dat 

tegen het e1nde van d1t jaar, wanneer 1n ver
band a.et de jaa1 w·ssE'iing veel grsch• l'ven en 
veel kaartjes verzonden v. orden, in de vnsch1l
lende strdt'n cen ,,weldad1g• eid>postzegrldag''10 
de trant van eeo blorn Fi< sdc g. zaJ v. ore en grbou
den. l<dere straat zal ddn bewc1kt worden rn 
ieda hu1s of kdotoor worden bezocht. Van 
dtt plan ts vecl te ver" achten. Er zijn dui;:enden, 
tiendut::.E'nden die ::.chrij\.en en ieder hcdt dan 
toch postzegels nood1g. 

Kunnen de v.l'ldadigheidszeg:ls voor hC't 
Buit•·nlaod zoowel als voor bet B1nncnland 
gebru1kt woroen 1 

)a zeker en ook voor de luchtpostbnevcn en 
de postzeg1 ll' mogen gebru1kt worden tot 30 
SPptember 1933. 

Zlin de WE'ldad19heidszcgds nog verkrijgbaar 
na 31 December 1932 ? 

Ja. b1j al de afdeehngen van bet Leger des 
Hetls c-n aan net Hootdk waruer Ja\ a~•raat 
J 6 - Bondoe11g, \iOOr z<..olong de "oorraad 
Slrt. kt. 

Wij bedankten den Majoor voordtt belargrijk 
onderhou<l. Bij bet V • rlaten "an < ij " kantoor 
werden we nog door hem achte1 haald nut bet 
dringend verzock om ntet te v1 rQcLen bet in
terview te besluitl'n met de slo~an : 

Gebruikt voor Uw c r rrespopdentie Wel
dadig1>eidspost%eQeJs 1932 en gij •t• unt daar
door den arbeid van bet Leger des Heils. 
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DOOR COMMANDER EVA BOOTH. 

En Gij zult Zijnen naam heeten Jezus; want Hij zal Zijn volk zalig maken van 
hunne zonden. Matth. 1 : 21. 

Zijn naam-fezus of fozua- .. feho1Ja de Zalig
maker"-is 1Jerklaard niet slechts een naam te 
zijn, die d een of andere duistere waarheid of 
principe aangeeft, dat ontwikkeld moet worden 
in verband met Zifn geschiedenis. /ehova's volk 
is Zijn volk, en Hij is daarom, fehova d~ zaligma
ker. Hij is de voile werkelijkheid van Zijn Naam. 

Zijn Naam is onvergelijkelijk. God, de Schep
per heeft Hem <lien naam gegeven ; een naam . 
boven iederen anderen naam." .. Voor <lien Naam 
zal iedere knie zich buigen, en iedere tong zal 
getuigen dat Jezus Christus is Heer, tot eer van 
God den Vader. 

Oij zult Zijnen naam heeten /ezus. 
De grootste voorzichtig heid is noodig in de 

vertolking van Shakespeare's onsterfelijke vraag, 
,. Wat is er in een naam ?" indien het antwoord 
gegeven zal worden met eenige on::lerscheiding 

of oordeel. 
Enke! een ontkenning is zeker niet voldoen

de, want soms ligt er een geheele geschiedenis 
in een naam. De naam van een man wordt 
zoo onafscheidelijk verbonden met zijn !even 
en karakter, dat hij beschouwd kan worden 
als een miniatuur biografie, met de uitstekende 
punten voor goed of slecht op den voorgrond, 
Ook kan hij vergeleken worden met: een gelaat, 
aan hetwelk hij onmiskenbaar en overal her

kend wordt. 
Er bestaan namen die wij niet zonder een 

rilling aan kunnen hooren. En er zijn namen 
welker geliefd rythme als hemelsche muziek tot 
ons komt en een inspiratie voor een ieder is, 
Onder deze zou men .. moeder" kunnen noemen 
de som van al 's !evens zegeningen, .,vriend" 
schoonste bloem van altruisme : .,de baby" 
welke misschien de fijnste en teerste snaren van 
het menschelijk hart in beweging brengt. 

Dan zijn daar de groote namen, die als berg~ 
spitsen in de lange geschiedenis; der volkeren 
uttkomen. 

MOZES. een voorbeeld voor alle tijden van 
beilige, persoonlijke oprechtheid, van handelend 
staatsmanschap, van wetgeving, gegrondvest op 

•de principes der eeuwigbeid, en van verheven 
geloof in God. 

DAVID, de schoone zanger van Israel, brengt 
onveranderlijk Gods getuigenis naar voren als 
,.een man naar Zijn eigen hart". 

PAULUS, aan wien het diepste mysterie werd 
geopenbaard, de almacht der Goddelijke liefde, 
zelve een voorbeeld van heilige openbaring. 

Terwijl ALEXANDER DE GROOTE, met 
al zijn glorie, toch de armzalige limitaties der 
menschelijke eerzucht sugqereert, en ,NERO 
.,een vereeniging van bloed en modder" zoo
als zljn volk hem noemde - een synoniem van 
beestachtige brutaliteit is. 

Als we zulke namen hooren als Savonarola, 
Wycliff, Huss, Luther, Knox, Calvin en Bunyan, 
dan zien we de onuitbluschbare fakkels der waar
beid weder, waarmede zij de duisternis van 
bijgeloof doorboorden, de valsche leerstellingen, 
ketterij en verdeeldheid overwonnen, en door 
de eeuwen heen een weg baanden voor den 
vooruitgang van bet Christelijk geloof. 

Bij het hooren van den naam WASHING
TON jaagt onshet bloed sneller door de aderen van 
entbusiaste vaderlandsliefde, terwijl voor ons de 
edele vorm oprijst van dezen staatsman, soldaat, 
vaderlander, wijsgeer, geloofshervormer, leeraar 
van waarbeid en recht en verwerver en hand
baver der vrijheid. De eerste der mannen, sticbter 
en redder van zijn land, vader van zijn volk, 
elleenstaande en ongeevenaard in zljn grootheid. 

De naam van ABRAHAM LINCOLN zal altijd 
de twee grootste factoren van bet nationale !even, 
vrljheid en eenheid, vertegenwoordlgen. 

Zulk een naam als FRANCES WILLARD 
noodzaakt ons om in eerbied en bewondering ons 
hoofd te buigen voor de intellect ueele diepte en 
geestelijke machten van haar sexe, en in de ver
wezenlijking van haar boodschap zal haar nage
dacbtenis voor altijd in de huizen en harten van 
Amerika bewaard blijven. 

Wie kan den · naam van WILLIAM BOOTH 
booren, zonder in <lien naam niet tevens den 
man, bet !even, den dienst aan de wereld van den 
,.Apostel der Armen" te lezen? 

Maar daar is een naam, absoluut all~enstaand 
in de voortreffelijkheid Zijner weelde van sug
gestie en beteekenis. Een naam, voorspeld 
v66r Zijn geboorte en verheven boven alle 
anderen. Een naam die maakte, dat H ~mel en 

aarde in 'stomme en mvsterieuze verbazing 
stooden, terwijl de hemelsche koren den dageraad 
Zijos levens aankondigden. 

Een naam, die in de ster schitterde die over 
de heuvels van Bethlehem scheen en de wijzen 
uit het O.)sten er toe bracht de woestijnen te 
doorkruisen, opdat zij Hem mochten zien, waar
van de ster getuigde. Een naam die het wreede 
hart van een Herodes doorboorde en hem 
met vrees vervulde. Een naam, door de Fari
zeesche grooten van Jeruzalem verafschuwd, 
maar aangebeden door de' eenvoudige visschers 
van Galilea, als de beloofde Messias van den 
Heiligen God. 

Deze naam werd als een vlammend Licht, 
waar Hij ook heenging en verlichtte de dookere 
duisternis van bet beidendom met bet Licht 
der openbaring. 

Het heeft de oooatuurlijke practijken der 
heidensche aaobidding verdreven. Het heeft de 
koorden verbroken die de jonge weduwe aan 
den brandstapel van haar overleden echtgenoot 
booden. Het heeft de hulpelooze kleinen van 
de opengesperde muilen der krokodillen gered. 
Het heeft den zwarten nacht van onwetend
heid en bijgeloof doorboord, en den midder-

nachtelijken heme! des heidendoms met een 
glans verlicht, die al de machten van zonde en 
hel nooit kunnen verduisteren. En, om welke 
redenen hebben zulke teekenen den voort
gang van dezen Naam in zijn meteoorachtige 
reis door de eeuwen h~en gekenmerk~? Het 
antwoord werd in de taal des Hemels geschre
ven door de vervulling der profetieen. Het 
is de naam van den Eenigen Zoon des Va
ders, de hoogste uiting van den Goddelijken 
Wil voor 's menschen eeuwige bestemming 
door alle eeuwen, voor alle kleur en allege
zindten. En juist zooals de stralen der zon mil
lioenen mijlen met hun duisternis-verdrijvende 
kracht doordringen, tot er geen schaduw is over
gebleven om de heerlijkheid van zijn middag
glorie te belemmeren, zoo zal dezen Naam van 
Jezus alle duisternis uit de zielen en !evens der 
menschen verdrijven. 

Oij zttlt zijnen naam· heeten /ezus. Want 
Hij zal Zijn volk zalig ntaken van hunne zonden. 

Het persoonlijke karakter van dezen tekst heeft 
mij bijzonder aangetrokken. 

,,Gij":-een direct aanspreken tot Jozef, Zoo 
is bet Goddelijke doel een persoonlijke verbin
tenis. Dit ls Gods weg, Gods wet, van den begin
ne. Dat .. GIJ" weergalmt van Genesis tot de 
Openbaring I .. Van iederen boom van den tuin 
moogt .,gij" vrijelijk eten." Tot Adam: ,.Waar 
zijt gij ?" Tot Kain; .. Wat hebt gij gedaan ?" 
en zoo is het, bladzijde na bladzijde het per
soonlijke aanspreken. Hoe gewicbtig is deze 
toepassing voor ons allen I 

Zult. Dit ,.zult'" is een gebiedend bevel van 
Jehova. Daar ls geen veranderen mogelijk, 
geen noodzakelijkheid voor een familiebespre
king, geen andere naam ervoor, en geen ander 

naam volgend. Door al de gloriespheren heen, 
door al de hofen der verlorenen, door de lengte 
en breedte der aarde, is Zijn naam JEZUS voor 
altijd I Dat .. Gij ,Zult" van den Almachtigen 
God .is een eeuwig .. Gij Zult". 

.. Hee~en", noemen. Vertel het ()veral, roept 
het van Zions heuvelen, in de dalen aan Jeho
saphat, op den berg die den Olijfberg genoemd 
wordt, in den, tempel van de godin Diana, op 
de slavenmarkten van Europa. in de zwarte 
holen van bet heidendom, in de paleizen van 
koningen en keizers, in de laaaste verblijfplaatsen 
van de ellendigeo, overal waar menschen in 
eblende en zonde bij elkander schuilen ! roept het 
ult I Vertelt bet overal ! 

ZIJN NAAM. Het is Zijn eigen naam. Het ont
leedt Z1jn persoonlijkheid. Het zegt Zijn on
elndigheid, het verklaart Zijo He11i.;iheid. Het 
is de Naam door welke wii voor altijd Zijn 
geboorte, Zijn !even, Zijn dood, Zijn opstan
ding en Zijn bemiddelingsplaats bij den troon 
van den Vader in de Hemelen zullen eeren. 
JEZUS ! Daar ligt een wonderbare, lichtaan
brengende, zondevergevende, en wondenheelen
de beteekenis in Zijn Naam. De geheele wereld 
stood stil, de engelen vlogen benedenwaarts over 
de mid:leroachtelijke heuvelen, terwijl heme); 
sche muz:iek bet gebeuren aankondigde. Het was 
In het .,Eere zij God", in het .,Vrede op aarde" 
in het .. alle menschen een welbehagen." 

Oij zult Zijnen naam heeten /ezus. Want Hij 
zal Z?fn volk zalig malzen van hunne zonden, 

lk houd van .het persoonlijk bezittelijke in 
deze uitdrukking ... Zijn Volk,! Daar is een klank 

van patriotisme in. Daar is de bekentenis van 
de grootste droefbeid i11, die ooit bet gelaat 
van Hem, die op den Troon zit, overschaduwde. 
God wilde een eigen volk hebben, voor Hem
zelf, toen de wereld nog maar in zijn eerste 
begin was. Hij gaf landen en kudden, zilver en 
goud, steden en paleizen, priosen en regeer
ders aan het volk, <lat Hij had uitverkoren ; 
maar met een diepe pathos is er geschreven : 
.. Hij is gekomen tot het Zijne; en de Zijnen 
hebben Hem niet aaogenomen". 

Wij weten hoe men Zijn wondervolle gaven 
verafschuwde, hoe zij het onzichtbare voor het 
zichtbare verlieten, hoe zij Zijn profeten met 
verachtlog behaodelden, hoe zlj naar de holen 
van Baal en Ashtaroth reisden, hoe zij een 
aardschen troon maakten inplaats van de glorie 
van de Shekinah, en hoe zij, ten laatste ver
zonken in veelgodeoleer zoo nlet heidendom, 
werden vernietigd door hun vijanden, verbrij
zeld en verspreid over de geheele wereld. 

Moeder, Vader, kunt gij U voorstellen wat Uw 
gevoelens zouden zijn, als niet s\echts een enkele, 
maar al U w kinderen op zouden groeien om U te 
vervloeken, het pad der gehoorzaamheid zouden 
verlaten en een ieder zijn eigen weg zou gaan? 
En als ge de geheele wereld in een gelijke staat 
van opstand zaagt, zoudt ge dan niet, indien 
mogelijk. eerst Uw eigen geliefden ult hen alien 
zoeken om hen te redden? 

Met wat oneiodig veel meer liefde en mede
lijden zag God op het afvallige Israel terneer ·, 
Daarom was het, dat de allereerste tonen van 
verlossing, die door de hemelsche galerljen 
weerklonken en d66rtrilden tot alle schuil
hoeken der aarde, Zijn elgen volk redding 
aanboden. Ik hen een van dezen die gelooven 
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dat de tijd zal komen dat die tekst bewaarheid 
zal wor :len : .. Om den arbeid Zijoer ziel zal 
Hij het zien en verzadigd worden." 

Zijn komst was voor de geheele wereld en 
voor allen begrijpelijk, want .. Alzoo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij Zijn eeniggebo• 
ren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die 
in Hem gelooft niet verderve, maar het ~~uwige 
!even hebbe". Hij kwam om verlossing aan 
ALLE volken te brengen I 

Wat is er verkeerd met de wereld ? Het is 
geen gebrek aan brood. Het is niet de toorn 
van den eenen mensch tegen den aoderen, of 
de eene natie tegenover de andere, daarin 
is iets, waardoor dat kwaad zichzelve heelt. 
Als de tijd voorbijgaat, worden de gapiogen 
tusschen de natiooale en internatlonale twisten 
steeds wijder. Oorlog komt bij tijden, menschen 
kunnen niet altijd doorstrijden. 

Wat verkeerd is met de wereld, komt niet 
door gebrek aan wetten of orde. Hoe betreu
renswaardig disorde ook is. bet is niet zoo 
overweldigend vandaag, als het was onder de 
volken in de vervlogen eeuwen! 

Een van de groote wooderen uit onz:en tijd 
is bet vredelievende en ordelijke !even van 
de millioenen menschen in ooz:e groote steden. 

Zie nu de toonladder na van de werken der 
beschaviog, dan zult ge zien, dat ge de oor
zaak van 's werelds onrust niet kunt vinden 
in eenige bijz:ondere fout, op economisch, so
ciaal of handelsgebied. De grootste nood der 
wereld kan nog steeds gevonden worden in het 
meoscheltjk hart. De bekrompen materialistische 
hersenen vaa Judea zouden zelfs den Nazerener 
hebben gehuldiad. als Hij de verwoesting van de 
Romeinen en de restauratie van het Israelietische 
Koninkrijk had aangekondigd. Maar wat voor 
goeds zou er in een materlalistisch koninkrijk 
hebben gelegen, zelfs al had het een Caesar over
wonnen 1 Het was het algemeen verlangen om 
den troon van den keizer omver te werpen, 
vandaar des Heeren gebed: .. UW Koninkrijk 
kome !" ,,Onzienlijk, maar almachtlg; gegrond
vest, niet op weelde of materialistische kracht, 
maar op de Liefde, een koninkrijk van eeuwig
heid tot eeuwigheid, met Jezus als Koning. 

jezus is de naam boven alle andere, omdat 
Hij van de zonde redt. Hij dringt door tot den 
wortel van alle kwaad, alle tyrannie, elle dis
orde door de z o n de veroorzaakt. Hij heeft 
het heerschzuchtlg monster overwonnen dat he!!: 
menschdom vernietigde. Hij leeft voor altijd, om in 
ieder o 11ergegeven !even de verwezenlijking van 
de glorie van Z1jn triomf te zien. Hij ontneemt het 
glf aan den steek, Hij heelt de melaatschheid. 
De verlossingskracht van Jezus is genoeg. 

/ezus is de naam boven alle andere. 

Omdat Hij zichzelf deelgenoot maakte met ons 
liiden. Hij smaakte den dood voor iederen mensch, 
W einige konlngen kennen hun koninkrijk, nog 
minder hun onderd.inen. Maar Jezus kent ons 
alien. Hij keot ons niet alleen als een volk, een 
natle, een gemeente, of een kerk, maar Hij kent 
ons ieder persoonlijk. Hij kent onze zwakheden, 
ooze verzoekingen, onze beproevingen, onze ang
sten, onze tekortkomingen, onze physieke kraok
heden, onze twijfel. ooze vernletigde verwach
tingen. Zelfs zijn de haren van Uw hoofd alle 
geteld. Dit weten wij door Zijn eigen woord en 
ook Paulus bevestigd dat Hij was: niet een 
die niet voor onze zwakheden gevoelde, maar 
ID alle opzichten verzocht was geworden; zooals 
wlj verzocht worden, en t6ch zonder zonde. 

/ezus is de naam boven alle andere . 

Om:lat het de grootste belofte voor de wereld 
inhoud. Hij is gelijk aan God den Vader enden 
Rechterder geheele wereld. Hij is de uitdeelervan 
de gaven en de zegeni.ngen van den Trooster. Hij 
zendt den He iii gen Geest. Zijn beloften komen aan 
al onze nooden tegemoet. lndien er een redder 
In de wereld opstond, die werk aan al de werl!:
loozen kon verschaffen, dan zou hij grooter 
geacht worden dan alle koningen die ooit 
gekroond zljn geworden. Maar hier is Jezu~. 
de Koning der konin~en. en de Heer der heeren, 
Wiens macht oos In staat stelt alle 'kwaad te 
overkomen. In Zijn handen worden we onder· 
danen van een wetenschap, die het bittere in 
het zoete veranderd, het slechte in het goede, 
en den dood in bet levenselixer I 

f eZlls is onze middelaar. 
De korte tijd van Zijn !even bier op aarde 

van de kribbe tot bet Kruis, heeft een onver
breekbare keten tusschen God en den mensch 
gesmeed. Met de eene hand grijpt Hij den 
Almachtige, met de andere heft Hij het zwakke 
en gebroken menschdom op. 

In Zijn heiligheid is Hij Gods Zoon. In Zijn 
menschelijkheld Is Hij onz:e oudste Broeder. Hij 

Vervolg pag. 7. 
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door enk;ele officieren. De Heer was met ons. 
Diep getroffen waren wij door de woorden van 
den Adjudant. Geen oogenblik had hij eraan 
gedacht dat hij zulk een samenkomst zou moeten 
meemaken ; alles was zoo anders gegaan dan 
hij en zijn lieve vrouw verwacht hadden, maar 
hij nam alles uit Gods] Hand. God had gegeven 
en God had genomen. 

L = === 
II 
II 

hebben wij onze zuster, ge
kleed in de Leger·uni
form, met haar kindje in 
het laatste huisje, voor 
zoo ver het 't lichaam 
betreft, nedergelegd. Den 
volgenden morgen waren 
wij in het Zendingshospi
taal. waar een korte dienst 
werd gehouden, waarna op 
het erf van het hospitaal de 
stoet werd gevormd om de 
geliefde naar haar laatste 
aardsche rustplaats over te 
brengen. Zeer !ndruk wek· 

De Adjudant vertelde hoe zijn vrouw vanaf 
den tijd toen zij als jong meisje bekeerd werd, 
altijd ernaar verlangd had voor den Heer te 
werken. Zij was niet een die veel drukte had 
gemaakt, of die veel vooi-aan in den strijd had 
kunnen zijn, maar in stilte was zij een steun 
voor hem geweest in zijn werk, en stelde 
levendig belang in alles wat het Korps aanging, 
deelde mee in de teleurstellingen en moeilijk
heden, _en hoorde met groote vreugde het 
bericht dat er zielen tot den Heer kwamen. 

Hoe totaal onverwachts is weer de roepstem 
vernomen van Hem, die de ZiJnen een voor 
een _tot Zich roept om in te gaan in het Va
derhuis. Het was dan ook met diepe ontroering, 
dat wij hoorden dat onze lleve makker Me· 
vrouw Adjudante Roed van Magelang op 
Woensdag den 30.>ten November tot heerlijk
heid was bevorderd. 

Denzelfden avond is Stafkapitein Hiorth,'·-~p 
verzoek van den Kommandant naar Magelang 
vertrokken om onzen makker den Adjudant bij 
te staan en hem te helpen in de eerste uren 
van verslagenheid, want hij stood daar alleen 
met zijn twee kinderen. 

De Kommandant zond onmiddellijk een tele
gram naar hem toe van den volgenden inhoud: 

Diep geslagen door Uw groot verlles, 
reken op ooze gebeden. God zal U steunen
liefde-groeten van ons allen. Kommandant. 

Zelf niet in staat om te gaan, had de Kom
mandant aan Brigadier Palstra gevraagd zijn 
hulp verder te verleenen. en dienovereenkomstig 
ging de Brigadier Donderdagochtend naar Ma
gelaog om de noo:i1ge schlkkingen te maken 
voor de begrafenis en die plechtigheid te leiden, 
welke den v o lgenden ochtend olaats v ond. In 
een brief schreef de Briaadier hierover aan den 
Kommandant het volge;de: 

.. Het is een ontzettenden slag voor den Adju
dant; .. . hij heeft zich echter dapper gehouden 
en vond nog den moed en de kracht om zich 
met verschillende regelingen in te laten. Hij 
vertelde, dat hij bij het heengaan van zijn 
vrouw tegenwoordig was, die tot het laatste toe 
bij kennis bleef en wier laatste woorden waren: 
.. Zorg voor de kinderen; ik ga omhoog". ,.Even 
na mijn aankomst werd de kist gebracht en toen 

kend was de marsch daarheen, terwijl op het 
kerkhof een groote schare makkers en vrienden 
zich verzameld had om den dienst bij te wo
nen. Hiervoor waren ook de officieren van Djocja 
overgekomen. Staande rondom de groeve voel
den wij dat G;>d ons dichtnabij was. De kinderen 
zongen een lied, een paar makkers hadden gele
genheid enkele woorden te soreken. en de Adju· 
dant zelf, wonderlijk door Gods genade onder
steund, en geholpen door de gedachte, datde Kom
mandant en andere makkers met hem meeleefden 
in zijn smartelijk verlies, sprak woorden, die door 
de omstanders niet licht vergeten zullen worden 1 

Deze dienst heeft een diepen indruk gemaakt 
op alien die daarbij waren. . 

* * 
Zondagmorgen werd er een gedenkdienst 

g:ehoud.?n in de zaal van bet Inheemsche korps, 
onder leiding van Stafkapitein Hiorth, bijgestaan 

Zoo terugziende over de 10 jaren, dat zij 
samen hadden mogen zijn, waarin er geen uur 
van, verdeeldheid in hun doe! en streven was 
geweest. dankte hij den Heer voor al de zege
ningen die hij door haar had ontvangen . .Cn nu, 
zooals gezongen werd in een van de liederen, 
dacht hij aan haar als zijnde een van die groote 
schare, die overwinnaar zijn door het bloed van 
het Lam.die om den troon staan in het heerlijk 
land omhoog, en die daar het nieuwe lied van 
!of aan onzen God met de engelen meezingen. 

Ook sprak de Adjudant over de liefdevolle 
zorg die zij altijd aan haar kinderen had besteed, 
en terwijl wij deze daar zagen, beide in de 
uniform van Jong·Soldaat van het Leger, rees 
er een danktoon tot den Heer dat Hij Moeders 

ff=:::XS:C::~:::XOC::~.:::XOC::::..::XOC:::::JOC:~J!C~':x!C:::%iC:::::a:::::a:~ 

~ Als Gods engelen bazu!nen en de tijd niet meer zal zijn, '>:J. 
~ Als de eeuw'ge morgen aanbreekt, schoon en klaar, R 
~ Als de zaalgen voor Zijn troon staan. in hun kleed'ren wit en rein, ~ 
~ En mljn naam wo.-dt afg«o<p<n, b<n lk daa" ~ 

'>). Bij 't bazuingeschal der eng'len '>). 
R Ben 'k bereid. R 
X Op dien blijden, schoonen morgen, als de heil'gen dezer aard. X 
U Daar omhoog vergaard'ren, als een zaalge schaar. ~ 
~ Met d'oatslapenen in Christus, in onsterflijkheid bewaard. ~ 
~ En mijn naam wordt afgeroepen, hen ik daar. ~ 
~ Ik m::iet werken vooi- den Mtester tot mijn dag ten ~avond daalt; U. 
~ ik moet spreken ;van Zijn liefde woaderbaar. R 
U En als straks mijn taak volbi-acht is, als de Hciland Thuis mij haalt, U 
~ En .mijn naam wordt afgeroepen, ben ik daar. fi 
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IH IA ~ ID IE 1'J" .) te gebruiken, maar met zijn: eigen handen te 
bouwen. 

ID4D4DIQ. IDIQ. •. IHflLIEN JK.IEILILIEIQ.. 
Zooals vele onzer lezers weten, verloor Dr. 

Helen Keller beide gezicht en gehoor, toen zij 
negentien maanden oud was. 

liet was een systeem van teekens in en met de 
hand, die de poorten der wetenschap voor haar 
opende. Met het oog op deze feiten hebben de 
volgende uittreksels uit een, door haar geschre
ven artikel, een bijzondere waarde. 

Kijk in Uw dictionaire of, indien ge blind 
zijt, vraag U w onderwijzer het voor U te doen, 
en zie eens hoevele taaleigens van het woord 
,,Hand" zijn gemaakt, en hoevele woorden van 
het Latijnsche stamwoord ,,mansus" zljn gevormd. 
- genoeg wo~rden om alle levensnoodzake
lijkheden mee te noemen. De hand is · ontleed 
als het .. bevattingsorgaan". Hoe buitengewoon 
is deze uitleggiog op mijn geval van toepassing, 
in beide beteekenissen des woords. Bevatten -
met mijn hand grijp en houd ik vast, a\les 
wat ik vind in de drie woorden : lichamelijk, 
wetenschappelijk en geestelijk. 

Denk er eens aan hoe de mensch de wereld 
heeft beschouwd In termen der hand - 't geheele 
]even is verdeeld tusschen dat wat in de .. eene 
en dat wat in de andere hand ligt. De v•oort· 
brengselen der kunst noemt men ,,handenarbeid" 
Het leiden en regelen der zaken noemt men 
,,management". De geschiedenis schijnt het 
verslag te zijn van Leger-,,manoeuvres" ! Maar 
ook de geschiedenis des vredes, het verhaal 
van den veldarbeid, het woud, de wijngaard, 
is geschreven in het overwinnend "handschrift", 
het teeken der hand, dat de wlldernis overwon
nen heeft. De werkman zelf wordt een ,,hands-

werkman" genoemd. 
De aanraking der hand vindt ge in ieder 

hoofdstuk des Bijbels. Ge zoudt Exodus bijna 
kunnen beschrijven als de geschiedenis van 
de Hand I Alles wordt door de Hand van den 
Heer of Mozes verricht. De verdrukking der 
Hebreen wordt vertaald: .. Toen de hand van 
Pharao zwaar lag O? de Hebreen" . 

Hun uittocht uit het \and is in deze levende 
woorden uitgedrukt: .. De Heer voerde hen uit 
Egypte, door eea sterke Hand en door een 
uitgestrekten arm". 

Toen Mozes de hand uitstrekte, verdeelden 
de wateren der _Roode Zee zich en stonden 
als een muur. 

Toen de Heer Ziln Hand tot slaan ophief, 
stierven de duizenden in de woestijn. Iedere 
daad, iedere verordening in de geschiedenis van 
Israel. zooals ook inderdaad in de geschiedenis 
der wereld, is door de hand bekrachtigd. Wordt 
zij niet gebruikt in de groote momenten van 
eeden, zegen, vervloeken, doodslagen, verbon
den, trouweo, bouwen, en vernietigen? Haar. 
heiligheid ligt in de wet, dat geen offer geldig 
is, tenzij degeen die offart zijn hand op het 
hoofd van 't slachtoffer legt. De vergaderden 
leggen hun handen op de hoofden van hen, 
die ter dood veroordeeld zijn. Hoe vreeselijk is 
de zwijgende veroordeeling van hun handen 
voor de veroordeelde I 

*. • 
Toen Mozes het altaar op den berg Sinai 

bouwde, werd hem bevolen geen gereedschap 

Aarde, zee, lucht. mensch en alle lagere 
diersoorten zijn heilig voor God, omdat·Hij hen 
met Zijn Hand geformeerd heeft. 

Toen de Psalmist Heme! en aarde bezong, 
riep hij uit: .. Wat is de mensch o God. dat Gij 
zijner gedeokt I Gij doet hem heerschen over 
de werken Uwer Handen I' ' 

De begeleidende beweging der hand vergezelt 
het gesproken gebed en de reinen van hart 
gaan met reine handen. 

Christus troostte, zegende en heelde en deed 
vele wonderen met Zijn handen. Hij raakte de 
oogen der blinden aan en zij werden geopend. 
Toen Jairus Hem door de smart overmand, op
zocht, ging Jezus mede, en legde Zijn hand op 
het dochtertje, en zij ontwaakte ult den slaap des 
doods tot haars Vaders liefde. Ge herinnert U 
ook we! hoe Hij de gebogene vrouw genas. Hij 
zeide tot haar; .. Vrouw, gij zijt verlost van uwe 
krankheid" en Hij legde de handen op haar en 
zij werd onmiddellijk recht en loofde God. 

Zoo wij rond zien waar we willen, we vin
den de hand door tijd en geschiedenis, werkend, 
bouwend, ontwerpend, van heidendom tot be
schaving brengend. 

De hand is een embleem van macht en de 
voortreffelijkheid van arbeid. De hand van 
den mecanicien, de uitvoerder van de elemen
taire machten, de hand die houwt, zaagt, snijdt, 
bouwt, is even nuttig in de wereld als de zachte 
hand die een wilde bloem schildert of eel?
Grieksche vaas vormt of de hand van een 
staatsrnan. die een wet uitschrijft. Het oog kan 
de hand niet zeggen: .. Ik heb U niet noodig". 

Gezegend zij de hand! Driemaal gezegend de 
handen die ar beiden I 
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werk beloond had in zoo ver, dat de jongen 
en het meis je reeds vroeg begonnen zijn den. 
Heer lief te hebben, · en toen de. Adjudant zeide 
dat er nu een dubbele v erantwoordelijkhe id 
op hem rustte ten opzichte van de beide kin
deren, beseften wij dat de Hemelsche Vader ook 
deze twee van Zijn kleinen wil beschermen en 
bij de hand veilig voortleiden. God zegene hen I 

Nadat de Adjudant gesproken had, kwamea 
er in den bidstond 6 makkers naar voren om zich 
opnieuw aan den Heer te wijden. 

's A vonds werd. eveneens door Stafkapitein 
Hiorth een gedenkdienst gehouden in het Chi
neesche Korps. De zaal was vol. Ernstig werd 
om Gods zegen gebeden, en het gt>bed werd 
verhoord. Mevrouw Envoy Liem Yoe Tiang 
en andere makkers van h?t Korps, die zoo zeer 
getroffen zijn door het heengaan van ooze mak
ker, spraken vol liefde en waardeering over haar 
werk. Kap1tein Hansen ver telde een en antler 
uit zijn persoonlijke oodervinding van Mevrouw 
Roed als een ware Christin en Heilssoldaat. 
Een diepen indruk maakten de woorden van den 
Adjudant zelf, die trots de zware beproeving, 
die tot hem is gekomen, zijn hart en hoofd 
omhoog kon houden en getuigen kon van Gods 
wonderbare kracht en genade. Hij voelde zich 
gesterkt door Gods Geest en tegenwoordigheid. 

Na de Bijbellezing door Stafkapitein Hiorth 
werd deze rijk-gezegende sarnenkomst gesloten. 
Wij gelooven dat de roep.>tem tot velen is 
gekomen om ook bereid te zijn wanneer de 
Meester roept. 

TEHUIS VOOR SOCIA LEN ARBEID. 
WEES IN GEEN DING BEZORGD. 

Filip: 4 : 6 . 

Het wordt in den tegenwoordigen tljd maar al 
te goed begrepen, dat de zorgen des !evens een 
ieder omringen. Dit ondervinden wij dagelijks 
in onzen arbeid onder de werkloozen. Elk geval 
op zich:z;elf is weer een geschiedenis van teleur
stelling, maar een heerlijk voorrecht, dat wij 

niet een van die teleurgestelden behoeven af te 
wijzen. Allen zijo ze welkom. Gedurende de 
laatste zes maanden werden een 180 personen, 
alien Europeanen, in onze inrichting opge
nomen. Ouden en jongen, administrateurs en 
assistenten alien door de bezuiniging zonder 
werk en zonder thuis en ten einde raad. Zoo 
gebeurde het, dat de administrateur en de assis
tent van dezelfde onderneming elkander ont
moetten, niet in de soos van de onderneming. 
maar in ooze recreatiezaal: gelukkig konden 
beiden na enkele weken weer aan een betrek· 
king worden geholpen. 

Van de 180 personen werden er 45 aan werk 
geholpen. 30 naar Europa gezonden, 42 vertrok
ken naar elders om daar te trachten werk te vin
den, en thans bevinden zich nog 58 personen in 
de inrichting. 

En nu geef ik het woord aan een van de werke
loozen, opgenomen in ons Tehuis voor Socialen 
Arbeid: 

,, Dat dit Tehuis aan zoovele werkloozen. 
slachtoffers van de huidige ernstige tijden, een 
liefderijke huisvesting biedt, mag van algemeene 
bekendheid geacht worden. Maar hoe de inrich
ting er van binnen uit ziet en hoe de verzorging 
er is, meen ik, is aan slechts weinigen bekend 
en hierover wil ik eenige woorden zeggen. 

ln het beneden-gedeelte van het statige ge
bouw, door de K. P. M . aan bet Leger des 
Heils voor dit do~l afgestaan, bevinden zich : 
de recreatie-zaal. een ruim gezellig vertrek ; 
de eetzaal, van respectable afmetingen, met 
kleine tafeltjes elk voor 4 personen : de confe
rentie zaal en verder magazijnen, een werk
plaats, de keuken enz. Boven bevinden zich 
de apartementen van de officieren van het Le
ger des Heils; de afdeeling voor de gehuwden, 
bestaande uit een groote zaal. die onderver• 
deeld is in 6 kamers en een binnengalerij , en 
de afdeeling voor de ongehuwden, bestaande uit 
twee ruime zalen, waarvan een eveneens onder
verdeeld is in 6 vertrekken en een binnengalerij. 
De localiteiten zien er frisch en netjes uit. 

In een klein huishoudelijk reglement is het een 
en ander vastgelegd, zoodat een ieder weet, waar
aan hij zich te houden heeft en dit is maar goed ook 
want orde en regelmaat moet er nu eenmaal zijn. 

De Officieren van het Tehuis begrijpen de 
zorgen en het leed, die ons somwijlen neer
slachtig en moedeloos maken en steeds zijn zij 
bereid ons met raad en daad bij te staan. 

Laat ons het hoofd rechtop houden, laat on s 
blijven hopen, dat spoedig betere tijden voor 
ons alien mogen aanbreken, om dan in de al
lereerste plaats de geestelijk zoo moeilijke dagen 
in dit Tehuis doorgebracht te gedenken -waar 
wij zoo'n liefderijke en zorgvolle behandeling 
hebben ondervonden." 
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Majoor Stewart. (Nog met Verlof.) 
VISIOEN VOvR 1933. 

"'k Zie dapp're strijders, die de vaan 
Ontploc,1en in des Heeren naam 
Ver van huo hu1s en land. 
Zij deinzen voor geen werk hoe zwaar 
Hoe groot de nood, ztj staan ;;daar klaar. 

God ts bun al in al." 
Met de beste weDscheu voor 
een nuttig en gezegend Nieuw Jaar. 

Md joor Lebbink 

Majoors Lebbink 

Een gelukkig Nieuw Jaar ! Hoe hartelijk 
gaat d1en wenscb van den een naar den ander 
in de eerste dagen van bet Nieuwe Jaar. 

Welk een heerlijk v1s.ioen opent de gedachte 
aan bet nieuwe Jaar voor onze oogen. 

Welk een grootsch jaar zou bet voor ans 
alien zijo, mdien de weDschen van ooze vrien
den voor ons alien in vervulling konden gaaD. 
Oat we toch alien ans bewust zullen zijD van 
bet groote felt, dat de Belofte Gods : "En ziet, 
Ik hen met VI.eden al de dagen ... 66k is voor 
de zwal.ste onder ans, en in dagen van moe1te 
en duisternis die heerlijke tekst: ,.in stilbeid en 
en vertrouwen zal uwe sterkte zijn." 

M. Harvey. 

Majoors Woodward 

EBENHAEZER! 
1933 voor Christus, Voorwaarts in Zijne 

Kracht I 
N.Roslund. 

Majoor. 

Bij bet verscbeiden van bet oude en de 
geboorte van bet nieuwe jaar dE'nkt men on
willekeurig aan diit wat achter ors ligt en diit 
wat in de toekornst bns v.acbt. WiJ, die door 
genade ans Gods kindert'n mogen noemen, 
mogen gt'rust zijn, want .. Nids is er dat ge
schiedt, zonder dat Hij bet ziet" en Hij le1dt 
ODS Velhg aan Z .ijne hand. 

S T R IJ D K R E E T 

1933. 
Wat zal bet 

ans brengt.n ? 
leaereeo neeh 
hLt r, cht om 
daarover na te 
oenken . In ieder 
ge" al heeit het 
een pad voor 
een ieder van 
ons gerecd, en 
d1en wt.g 1sdoor 
God voor ODS 
ungehouwcn . lo 
heloe en v-ijs
he1d hEelt HiJ de 
tot:komst "oor 

Majoors Taylor 

Niettegeostaan
de al d e pes~i
misti <cbe voor
spellingen aan· 
gaande het jactr 
dat voor ons 
hgt, voor zoo
ver bet de eco
nom isc he toe
stand~n be
treft, willen wij 
Heilssotdatt>n er 
bij alien opaan
dr1ngen om op 
te z•en en rnoed 
te vatteo, w •nt 
God houdt nog 
Slt'Pc's de teu
gds 1n Zijn han

ons verbo1gen gehouden, maar iederen stap, 
die Vl.ij in Gods weg aflq:igen, maakt ons 
9ereed voor den volgenden, en als "\\ ij Hem 
slechts onvoor'\>:aa1ddi1k v£rtrouwcn, oan zal 
liij ons lax;gs den weg leiden d1en Hij V1.enscht 
dat wij betreden zullen. 

Gods bedoelingeo raken al ooze plannt'n t.>n 
vooruilzichten, en iedere gedacbe, die de ZijDe 
niet waardig is, is waardeloos en zal ons slcchts 
tot verlies, zo0 niet ondergang leiden. 

d<"n. Vdj Z£f£U': Ziet op n< ar )e; us, ,,de 
Da£rla<oo uit de hoopte'·. Zot'kt eer~t Zijn 
Koi;u k1iJl< en dan lal de wereld vanzelf in 01de 
kcn:tn~ ,,Ve12oet.t U mrt Cod'' 1s eveneens 
orzt' lc<d~cbc.p 'ocr 1933, en dit iseen bood
schap v. elke zdfs de Engelen gaarne zouden 
bier gen I 

Moge dit daarom een hocpvol jaar voor 
allen zijn. 

H, en D. M. T~ylor, Majoors. 

De Heere uw God is in bet midden van 
u, een Held die verlossen zaJ. z, f. Ill: 17. 
Een l:eerlijke gedochte voor ht.>t Nieuwe 
Jaar. De Heere God is in bet midden 
van Zijn volk, in ht:t midden van ons, 
als de sterke God, een Held die l<aD en 
wil verlossn1, die kan en wil u11kom't 
geven in den nood. Wanneer moeilijk· 
heden en problemen ons omringen, doet 
Hii ans ervaren dat Hij ODS nabij is, 
zelfs in het midden van ons ... Hij zal over 
u vrool11k zijn met blijdschap. . . . • Hij 
zal zich over u verheugen''. Geve God 
dat wij in 1933 steeds meer zullen er varen 
dP blijdscbap des Heeren die onze 
sterkte is. 

A. Beckley. 
Majoor Beckley 

Majoor Saridiem 

Majoor Harvey 

Wt'dercm is ern jaar 
voor bijgt'gaan, waarm wij 
Gods zegen in rijke mate 
bebben mogen ervaren. 
En nu wij aan het begin 
van een Nieuwjaar, met 
nieuwe l<ans ... n, die bet !e
ven ans bieden zal, geloo
ven "'·ij dat God ook in 
het Nieuwe Jaar Zijn kin
der<"n zal voortleiden. Ooze 
God' is een machtige God. 
Halleluja ! 

J. W. en E.W. Johansson 

Ik denk hierbij in bet bijzonder a<'n hen, die 
in bet afgeloopen jaar een groot verlies !eden, 
of aan hen, die in licbamelijk of geestelhk 
lijden zijn. Tot hun voornamdijk zou ik wilten 
zpggen: ,,Dat de kinderen Israels voorttrek
ken": Schijnt ook alles om U heen zwart als 
de nacht. zijn er vijandPn achter U en scbijn
baar onoverkomelijke moeilijkheden voor U 
ga toch sterds voorwaarts in des Hreren naam 
en Hij .. zal bet U doen gelukken". Hij zal 
Uwe paden dfenen en U ovuw1nnaar doen 
zijn. Zijn er omstPndighrden of g<"bcurteJJis~eD, 
die U doen afvr<>g<"n .,waarom'' 7 en is bt't dat 
gij meent dat gij achteruitgezl't wordt en scba, e 
lijdt, ga toch maar moedig voorwaarts, war.t 

Majoor logbam 

Majoors Johansson 

alles peschiedt om U te leeren in' de lt>nschool 
des !evens, en God beeft een eeuwigheid voor 
zich om U alles te vcrgoeden, "\\.at gij schijn
baar te kort zijt gekomen. 

H. Loots. 

Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. 
81j de wisseliDg van de jaren 1932-1933 zou 

lk aan ieder wlen de S. K. in h.inden komt, een 
G e z e g e n d N i e u w J a a r w 1 I I e n t o e
we n sch en. 

Als wij terugzien op bet jaar dat acbter ons 
ligt, wat zijn er dan vele dingen gebeurd ! 

1 JANUARI 1933. 

Majoor Kruschwitz. (Op Collectereis.) 

Met Gods hulp en hard werken 

gaan we 1933 tegemoet met goedel'll 
moed I 

Majoor Strandlund. 

Majoors Strandlund 

Vele vragen komen iri ons hoofd op, als wij 

eraan den ken wat een nleuw jaar voor ons kan 

beteekeoen. 

Ook dit jaar zal nkuwe plicbten, Dieuwe l<an

sen brcngen. Zullen we ODs voornnnen, dat we 

in bet Dieuwe jaar .. vaten ter eere" zullcn zijn. 

.. geheiltgd en bekwaam tot bet gt'bruik des 

Heeren, tot alle goed werk tocbfreld ?" .. Aan hen. 

die op God wachten" v.:9rd.t kracbt gegeven 

voor de nooden van iederen dag. 

.. Uw Vader weet wat gij van noode hcbt'• 

E. Ingham. 

Majoors Veerenbuis 

Maar door dat al!es breekt een Licbtstraal hren ;
wat ook verandert, God Is en b I ij ft dezelfde. 

De vrede die Jt>zus geeft, ls niet oppPrvlak
kig, die ligt dicp in het hart verborgen, die 
daalt van Gods aangrzicht op ons neer. H lj1 

z I et on s, ieder van ons persoonlijk . Hij kent 
ODS, ook In onze zorgen en nooden, Hij hPeft 
oos lief. met een eeuwige liefde. Hij vergeeft 
ODS In Jezus Christus al ooze schulden. en Zijn 
genade is ons genoc-g. Dit is nlet maar ecn zekere 
gerustelliDg, dit ls de gerustbe1d, de v o 11 e 
v red e. Dan wordt een angstlg, b!'kommerd, 
vertw11feld menscbeobart gerustgestt.>ln. Moge 
die V red e ons aller deel zijn in 1933. 

H. Palm. 

Majoor Roslund Majoor Hallman Majoors Laois Majoor Midteide Maloor Pcilm 



1 JANUARI 1933. 

OFFICI EELE 
MEDEDEELINGEN 

INTERNATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

B~vorderd tot Luitenant Commissioner: 

E ngeland: 
Kolonel Charles Baugh. 

Auditor General. 
Denemarken: 

Kolooel Wickberg. 
Aanstelliogen 

Commissioner William H. Howard, tot Terr. 
Komm. van Ouitschland. 

Commissioner Wm. Moxwell, tot Terr. Komm. 
van Zuid Austrahe. 

Commissionu Wm. Mc. Kenzie, tot Terr. Komm. 
van Oost Austrdlie. 

Lt. Commi~sioaer W1ckberg, tot Terr. Komm. 
van Zwuserland en ltalie. ·• 

Lt. Commissioner Robert Henry, tot Terr. Komm. 
van Ceotraal Amenka en West lndie (west). 

Koloael Mary Booth, tot Terr. Komm. van 
Dent>marken. 

HENRY W. MAPP. 
Chef van den Staf. 

Bevorderd tot heerlijkheid: 

Commissioner Duff. 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Bevorderingen 1 

Tot Maioor: 
Stafkapitein Th. Bridson. 

B. Meyer. .. 
Adjudante 

Tot Adjudant: 

F.W L. Hiorth • 
H. Veerenhuis. 

Ensign M. Berge. 

" 
T. Pouuainen. 
P. Nelwan. 
Tj. Tichelaar. 
G. Motte. 
A. Wuite. 
/. Th. Cardinaal. 

,, Kaswadi. 
.. E. Sahetappy 

H. Tarima. 
Tot Kapitein: Luit:Oant / l(udding. 

Aanstellingen 1 

Stafkapitein Brandt. Soerabaia (Teh. v. Soc. 
Arb. lnh.) 

Adjudant Rosenlund. 
Kap1te1n Lomboan. 
Kdt. Lt Stcenhuizen. 
Kdt. Lt. Rasilah. 

Menado. 
Paloe (Tijdelijk) 
Tega! (to bevel) 
Kantewoe. 

J. W. DE GROOT. 
Bandoeng 27 Dec. 1932. Terr. Kommaodaot. 
~"'-""""'-' ,,,.,_-._. ..... ~ 

I 
Kommandant en Mevrouw de Groot S 

lat= la•g• dmo w<g ba"=:~k z=- _l' 
gen voor al de goede wenschen die zij 
met Kerstmis en N1euwjaar ontvangen 

~ mochten. 
·"""""'"' ~ _........ ,.. .,..._,.._. 

aantee~entn~en ~an den 

. a f ~ e m. e e n ~ e c 'l e t a 'l l ~. 

~ • \ ,....., ..... 
Welkom-8 Pagina's., 

Het N1euwe Jaar begint een nieuw tijdperk, 
voor zoover bet onze ,, wit gevleugelde bood
-schapper'' betreft. Wij bewonderen den Kom
maodaot voor deze daad des geloofs nietle
geostaaode de malaise, en we feliciteeren ook 
.de redactie met dezen vooruilgang. Moge ook 
.de circulatie verdubbeld worden I 

De Kommandants. 

In de afgeloopen maand hebben ooze !eiders 
-oog een bezoek aan Sumatra's Oostkust g~
bracht, en bet spreekt vanzelf, dat ooze Offi
<ieren en kameraden in die streken er zeer door 
werden bemoedtgd. 

Vee! werd er In korten tijd volbracht, want 
'bet programma voor deze twee dagen hield ook 
.een Officiersmeeting in, evenals een inspectie 
van- en meeting in de Lepra kolonle, bezoeken 
aan het Ktnderhuis en huize .. Elim", een lezing 
In Siantar, onderhouden met vertegenwoordl
gers van de pers en leidende autoritciten, enz. 
enz. Het geheel zal ongetwljfeld vooruitgang In 
-de Legeractivltelten in deze gewesten ten ge

volgc hebben. 
Jaouari belooft eveneens een zeer drukke 

maand voor de Kommandants te worden, want. 
·behalve de opening van het nleuwe tehuis voor 
inheemsche werkloozen te Soerabaja op den 
!Oden. zijn er plaooen om Bali te bezoeken. 
Ott zal natuurlijk het karakter van een .. ver
kenningstocht" heqben, maar we vertrouwen 

-Oat het eveneens een goede stap in de richting 
van de oprichtlng van Legerarbeid op dat ei
~and zal zijn. 

Dan is daar natuurlijk ook de officleele ope
ning van Menado op het programma I Moge 
<Jods onmlsbare zegen rusteo op al de ontwor-

;pen plaonen I 

S T R IJ D K R E E T 

Cfcn bclofte boor bet iaar 1033. 
ill .. ~o .. de .. t'""""f. .. 1d d."6 :JC ...... " n .... ~an ...... w•~f. .. •J en tot eeuwi~f. .. <d o~-" d .. ~"""n, 

d.ie j(.,,n ~ue3en en Zyne ~eucf.t;~f.eid aan 'ind~'ind.nen; aan d.c~enen 1 die Zyn ~uCond. 

f.o .. d""• "" J.• .. aan Zy"" c .. ~ .. f"" d .. "~""• om d.1 .. t .. doen. 
9'~. 103 : 17, 18. 

Zijne Excellentie de Gouverneur Generaal 

en Mevr• uw de Jonge. 

De Landvoogd en Mevrouw de Jonge- hebben 
wederom practisch rewljs ge-geven vc.n hun be
langstelling in ons werk. De eerste stood onzen 
!eider weder een onderhoud toe, gedurende het-
• welk de mogelijkheid van verd,ere,'door he-t Leger 
te verschaffen, hulp aan de werkloozen in bet 
bijz;ooder werd besproken. Dan schreef Adjudant 
Lorie-r ons over het onverwachte bezoek van 
Mevrouw de Jonge aan oos Tehuis v. Soc. 
Arbeid in Batavia, waarbij zlj nog eens haar 
tevredenheid uitdrukte over het algemeene aan
zien, terwijl er met zeer veel belangstelling naar 
de omstandigpeden van de gaskn werd geinfor
meerd. Na dit bezoek rood Mevrouw de Jonge een 
gift voor de Kerstfeestvie-ring in dit tehuis. 

Wij danken Zijne Excellentie en Mevrouw 
de Jonge ten zeerste voor deze voortdurende 
blijken van waardeering van bet werk dat we 
trachten te doeo voor de geestelijke en maat
schappelijke ophelfmg van de nooddruftigen, 

Nieuwjaarsq,.oeten. 

De boodschappen van Zijne Excellentle den 
G;G. en aodere leidende persoonlijkheden op 
pagina 1, 2 en 8 zullen zeker met de grootste be
langstelliog gelezen worden. Wij oemen deze 
gelegenheid te baat om dankbaar de goede wen
schen van deze, ooze goede vrienden, te erken
nen, en wlj bidden Gods rijksten zegen voor 
hen, in de belangrijke verantwoordelijkheden, 
die op hen rusten. 

lnnige deelneming. 

Zooals men weet, werd Adj. Roed geroepen 
door zeer diepe wateren te gaan, en, u1t men
schelijk oogpuot gezien, bet zwaarste offer te 
brengen dat hij ooit gedacht had te moeten 
brengen. Onze diepgevoelde en innige deelne
ming gaat oaar den Adjudant uit, en wij zijn zekcr 
dat ooze kameraden over het geheele land, door 
zullcn gaan om hem en de twee moederlcoze 
kinderen voor den troon der genade te gedenken, 

Uit de ontvangen brieven van den Adjudant 
zien wij, dat hij <bods wonderbare, genoegzame 
genade ondervindt, en zich geheel aao Zijn Wil 
onderwE'rpt. Hij vraagt ons door mid::lel van de 
S. K. zijo hartelijken dank te betuigcn aan alien, 
voor de groote belangstelliog, oodervonden bij 
zijn smartelijk verlies. Hij zegt: .. Oat heeft mij doen 
gevoelen, dat wij niet alleen staan op zulke dagen 
van beproeving, en zal voor de kinderen ook 
later aangeoaam zijo, wanneer zij t e n v o I I e 
beseffen dat hun lieve moeder er niet meer is." 

Zieke Officier"n. 

Op h:t oogenblik zljn er verscheidene offi· 
ciere-n op de ziekenlijst. 

Mevrouw Brigadier Palstra heeft een hernleuw
den aanval van haar beenziekte gekrcgcn, het
wel\c een tijdelijke opoame in de C. B. z. nood
zakelijk maakte. De Brigadier schrijft evenwel 
dat er geen reden tot bezorgdheld is. 

Stafkapitein Pearce, ooze knappe en energieke 
accountant, zlet zich door des dokters orders 
genoodzaakt om gedurende verscheidene weken 
absolute rust te nemen, hoewel we blijde zijn 
te kunnen vermelden dat hij laogzamerhand van 
zijn ziekte begint te herstellen. 

Adjudante Kyle is veel beter en wlj hopen 
dat zij tegen het midden van Januari In sta~t zal 
zijn haar werk te hervatten. 

Mevrouw Ens. Motte had een instorting door 
een malaria aanval, en weer zijn er angstlge 
dagen geweest, maar wij gelooven dat zij nu 
op den weg t0t herstel ·voortgaat. 

Ensign Dijo Jochanan moest eveneens opge
nomen worden in de C. B. Z. te Semarang, 
en wij wachten nog op het resultaat van bet 
aldaar grhouden medisch onderzoek. 

Ook Kapiteine Zwart werd gedwongen een 
bebandeling In het ziekenhuis te ondergaan 
maar ook zij gaat goed vooruit. 

Wij vragen Uw bijz;ondere gebeden voor al 

dezc kameraden. 

Gelukwenschen. 

Gaarne b1eden wij ooze hartelijke gelukweo
schen aan de Majoors Meyer, Bridson, Hiorth 
rn Veerenhuis en andere makkers die door den 
Kommandant in rang zijo verhoogd • .,Wie zal 

de volgende zijo ?" 
Met verlof zijnde officieren. 

Met de .. Johan de Witt" arriveerden Majoor 

en Mevr. Woodward en Adj. en Mevrouw 
Poutiainen op den 25sten December. 

Adjudant en Mevrouw Poutialoen zullen in 
bet begin van Januari naar Celebcs vertrekken, 
waar zij door den Kommaodant zijo aangesteld 
In bevel van de Kalawarakolonie. 

Wij zouden ook even w1llen berichten dat 
Adjudaot en Mevr. BE'unders met hun . zoon 
Jan, op 11 Jan. per s. s • .,Sibajak'' met Euro~ 
peesch verlof zullen vertrekken. De gezondheid 
van Mevrouw Beuoders liet helaas den laatsten 
tijd veel te wenschen over. en daaroll} hopen 
wij dat de rust en verandering haar in het bij
zonder veel goed zal doen. Een goede reis 
tocgewenscht, Adjudants I 

J.L w~ 
Adjuctante Both is bezig haar algeheele aan

dacht aao dit gewichtige gedeelte van het werk 
te wijden. Eeo zeer interessante aankondiging in 
verband hlerme:ie Is, dat men hoopt in het begin 
van het nieuwe jaar de eerste Padvinderstroep 
officleel te kunnen installeeren. Verschillende 
troepen zljn inderdaad reeds eenigen tijd offtcieus 
in werking, en voorbereidend wt.rk is er reeds 
in Soerabaia onder Adj. Steen en in Bandoeng, 
onder Adj. T1chelaar gedaan. Wij hoorden ge
ruchten over de oprichting van andere troepen, 
beide jongens en meisjes, en er is reden te ge
gelooven dat er veel .. muziek" in dezen tak 
van J. L. arbeid zit. Wij verzoeken de verschil
lende officleren te noteeren dat alle voorstellen 
in deze richting aan Kommandaot de Groot, 
J. L. Dept. moeten geadresseerd worden, van
waar alle noodige inlichtingen verkregen kun
nen worden. 

Majoor Kruschwitz. 

Verdere teekeneo van !even hebben ons kort 
geJeden van de Majoor bereikt, die op de bui
tenbezittingen druk bezig Is, niet alleen met 
bet collecteeren van de voor het ooderhoud 
van ons werk zoo noodige fondsen, maar ook 
in het verspreiden van zegen en het leiden van 
samenkomsten in alle mcgelijke- plaatsen. Ond~r 
anderen is zij juist in Celebes geweest, waar 
zij de gelege11heid had om ooze kameraden in 
verscheidene centra te ze-genen en te bemoedi
gen, als ook zelf veel zegen en opbeuring voor 
zichzelf te ontvangen. Majoor V<:<erenhuis, de 
D. 0. rapporteert vele zielen als uitkomst van 
deze meetings. Moge God de Majoor rijkelijk 
zegene-n op haar lange, en dikwijls zoo eenza

me reizeo. 

De Eenige Naam. Vervolg van pag. 4. 

zal alle rechten Gods be-waken, want Hij 
staat in nauwe verwantschap met Hem. Hij zal 
een begrijpende sympathie voor ons gevoele-n, 
want Hij ., was een man van smarten en verzocht 
in krankheden" zooals wlj. 

De Heme! droeg Hem Zijn grootsche, onge
evenaarde zending op en Hij verloor onze belan
gen nooit ult bet oog. Om ooze zielen van den 
dood te redden, wierp Hij Zijn gebroken lichaam 
over den gapenden afgrond van ooze verdoeme
nis. Door Hem kennen wij het Goddelijke karak
ter en verstaan de heerlijkheid van ooze bestem
ming. Waarom zouden wij dan aarzelen om al 
's levees zorgen en vergissingen, zonden en 
rooellijkheden aan Zijn voeten ceder te leggen ? 

jezas is de naam boven alle andere. 

Omdat Hij van de zonde redt I Maria Magda
lena vie! in nederige boetvaardigheid en liefde aan 
Zljn voeten neer. De Samaritaansche vrouw Hep 
opgewonden naar de menschen van haar stad, 
zeggende: .. komt en ziet een man die mij alle 
dingen zeide, die ik gedaan heh ; is deze niet 
de Cbristus ?" Hij is de Verlosser van zondaren. 
Hij heeft de wetenschap, de macht en de liefde 
van een verlosser. Hij begrljpt de zoode, zijn 
afschuwelijkheid, zijn gevaar, t:.n zijn smarten. 

De menschen zlen en veroordeelen de han· 
deliog, Jezus rekent met de macht van den 
verzoeker, en komt met kracht om de ziel te 
redden die, aan zichzelve overgelaten, onvoor

waardelijk verloren zou zijo. 
lk roep al de heiligen op aarde en al de 

verlosten in den Heme! op, om met mij halle
Juja's te docn opstiigen ! Tien duizend halle

luja"s ! 
De Bijbel vertelt dat een engel op een dag 

de Heme! mat. Ik kan de meestaf zien schit-

7 

R5Vrou~ ~·Hoekje. ~ 

GEZI~S 00ND BANDOENG I. 

W1j verhl'ugcn ons in de groote belangste-lling 
welke getoood werd in verbaod met onzt Ecrste 
Openbare Gezinsbonds ... menkomst gehoudrn op 
Zaterdag 10 December, waartoe n•et alleeo zus
ters, d.>ch ook de broeders werden uttgeoood1gd. 
De zaal was aardig bezet en op het platform had
den plaats ge-nomen al de !eden van den G B. 
waarop Baodoeog l Korps we! trot sch ma~ zijo. 

Deze samenkomst werd geleid door ooze Terri
toriale Gezinsbondsecretarf.>SSt', Mevrouw Majoor 
Taylor, dte hartelijk verwelkomd werd. In haar 
inle1dend woord memoreerde Mevro 1w Taylor 
bet feit dat wij het off1c1eele begtn van oen 
Gezirsbond in Ned. lnd1e te danken hebben aan 
Mevrouw Kommaodante de Groot, die tot haar 
leedwezen wegens u1tsted1gheid niet met ons 
kon zijo op dezen feestelijken avood. 

Allen hebben genoten van de prettige, opge· 
wekte, en leerzame voordrachten die ten beste 
werden gegeven door versch11lende zuste-rofficie
ren, waardoor bet doe! en bet nut van den Ge
zinsboad ook aan de aaowezige vaders en 
broeders duidelijk werden gemaakt 

Na een solo door Mevrouw Adjt. Rosenluad 
en een korte Bijbelleziog, lui~terden wij vol aan
dacht naar bet persoooli;k geruigenls, eerst van 
bet oudste lid en daarna van bet jongste lid 
van den Gezinsbood. 

Heerltjk was het deze getuigenisseo te hooren, 
zoo uiteenloope-od wat de omstandiqhede-n betreft 
van de betrokken personen, en toch een in de 
ervaril'g dat in God door Jezus Christ us, en in 
Hem alll'"en, is vreugde en vrede te vinden. 

Na een slotwoord van Mevrouw Taylor en 
dankgebed, werd deze zegeorijke samenkomst 
gesloten. Wij felicite-ere-n Mevrouw Majoor Loois 
en ME"vrouw Adjt Schulz (se-cretaresse en pen
ningmeestere~se) met bet succe-s van dezcn a' ond: 
wij danken God voor den zegen zoo milclelijk 
gegt>ven aan dit werk, ''oor de zie-len die daar
door tot He-m zijn gebracht en voor de bulp 
die zoo menigeen door den Oezinsbond heeft 
ontvar>ge-n. 

. Wij gelooven voor nog grootere overwin
ningen. 
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DE GENERAAL OP TOURNEE. 

Ten tijde dat onze le-zers dit onder de oogen 
krijgen zijn Genuaa) en Mevrouw Higgins reeds 
te midden van hun Britsch lndische Carnragne ! 
Dinsdag 22 Nov mber vertrokken zij Vl'rgezl Id 
van Comm. Blowers van London onder het 
vroolijk geiuich van honderden tol'schouwers. 
Beide, de Generaal en Mevrouw genie-ten een 
goede gezondheid, en voor zoover v. ij ve-rne
men, hebben 2ij ook een goede- reis. Men heE'ft 
groote vcrwachtingrn van deze tournFe rn ook 
wij wenschen ooze Leiders een buitengewoon 
succes toe-, en zien verlangend naar nadere 
berichten uit. 

* * ,,. 
COMMISSIONER DUFF BEVORDERD 

TOT HEERLIJKHEID. 

Telegrafisch werd ons medegedee-Jd, dat Lady 
Mildred Duff is bevorderd tot heerlijkheid. Haar 
heengaan beteekent een groote slag voor het 
Leger over de geheele wereld. 

Lady Duff was verwant aan het Engelsche 
Kooinklijke Huis en hedt, als jonge vrouw. haar 
leven gewijd aan den dienst van God in 
bet Leger; zij was een der meest begaafde 
vrouwen welke bet Leger ooit in zijn rangen 
heeft ge-teld en door haar hooge beschaving en 
haar lidtallige elgenscbappen heeft zij gedurende 
haar !even een machtigen invloed ten goede 
verspreid. 

In de volgende Strijdkreet zal haar levens
geschiedenis en foto worden ge-publiceerd. 

teren in de zoo die nooit verouderd. Over .al 
de gouden strate-n mat hij, en over al de 
glazen zeeen, over al de jasper mure-n, van 
poort tot poort - honderden mijlen in het tond. 

Hoewel het verhaal een figuurlijke beteekenis 
heeft: hoe wondervol is het Thuis dat Jezus 
ons bereidt ! En bet is nog henlijker nu dan 
bet was in de dagen toe-n Johannes erover 
schreef. Een leger van verlosten zijn er sinds
dien ingetreden. Mijn m::>eder is daar I mijn 
vader is dM.r I Maar heerliikheid der beer
lijkheden, Jezus is daar I Wij zullen terne· 
derzltten bij de wateren van den Levensrivier, 
overschaduwd door den boom die twaalf scorten 
vruchten draagt, waarvan de bladeren dienen 
voor de genezing der volkeren. Wij zullen aan 
niets gebrek hebben door de eeuwigheid heen. 
Geen lijden zal de gezich!en doen betrekken, 
geen wanklanken zullen ons ter oore komen, 
geen angi!ten zulkn het hart aangrijpen, gten 
traoen zullen de oogen verblinden ! ]tzus zal 
daar zijn ! Altijd daar I Eeu "1ige zomer -
eeuwige vreugde, - eeuwige liefde ! 
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PELANTOENGAN 
De Huwelijksklokken luiden op Pe~antoeogan. 

Bet was 23 November j. 1. een gewichtige 
dag op Pelantoengan, daar twee van onze pa
tienten ; Mej. Dora Paulus en Mijoheer Pau
lus Coutrier met elkander in het huwelijk zou
den worden verbonden en d~t wel op Leger
wijze onder de vlag. 

In de Soos bad de eerste plecbtigbeid plaats 
door den ambtenaar van Kendal waarbij groote 
belangstelling was van de zijde der patienten. 

Nadat bet officieele · gedeelte dus om 3 uur 
n. m. had plaats gevonden, was om half vijf de 
huwclijksiozegening. Op enkele patienten na, 
die verhinderd waren, waren alien tegenwoor
dig evenals de verschillende officieren en de 
doktcr. 

Het eerste lied ,,God is goed" kon zoo recht 
van harte gezongen worden, waaroa Lt Gring
huis ons in _gebed leidde. De zaogbrigade zoog 
een toepasselijk lied, en vervolgens had Ens. 
Cardinaal bet voorrecht een inleidend woord 
tot bruid en bruidegom te spreken, en een Bil· 
bel namens de Eur. Korps·Buitenpost aan te 
bieden. 

Na nog een lied met elkander gezongen te 
hebben, bad de eigenlijke plechtigbeid plaa~s, 
welke Stafkapitein Bridson vervulde. 

De ; Bruidegom kreeg vervolgeos een kaos 
een persoonlijk woord van getuigenis te spre
ken. Dr. van Teuten las daarna 1 Cor. 13, 
waarna de samenkomst met gebed werd geslo
ten. "s Avonds werd de feestelijkheid voortge
zet, waar ijverige haoden alweer voor versna
peringen hadden gezorgd. 

We kunoen dankbaar op dezen dag terugziE'o! 

Veroolg Pag. 2 Nieuwjaarsgroeten . 

Dit is geen vraag I Die U w arbeid heeft gezien 
weet, dat met onverdroten ijver en een niet te 
dooven blijmoedigheid Uwe werkers 'en werk
sters, door geen aantallen overbluft, de handen 
hebben uitgestoken om te steunen, waar hulp 
nooclig was, en bun mond bereid is geweest 
een troostend woord · te uiten tot hem, die op
beuring beh.oefde. 

En dat, naarmate de nood steeg en de beboefte 
grooter werd, Uw hulpvaardigbeid groeide om 
met bet leed gelijken tred te bouden. 

Zoo zien wij ook bet komende jaar voor ons. 
Zal bet nog duisterder zijn 1 Of zullen flauwe 
zonnescbeuten den loodgrijzen heme! doorbre
ken? Wat het inoge zijn, dit is wel zeker, dat 
Uwe strijders paraat zullen zijn en op hun post• 
Oat zij zullen uittrekken en niet versagen I 

Mogen hun nimmer de middelen ontbreken 
om hun taak te volbrengen. Mogen wij allen 
verstaan, d'at wij ac!iter de linie in gereedbeid 
hebben te brengen, wat zij op bun vooruit
gescboven posten behoeven. 

En mogen dan ooze gaven ruim zijn, en 
geschonken van ganscher harte, opdat zij, die 
deze brengen, zich gedragen weten door den 
liefdadigen zin der gevers, en zij, die haar 
ontvangen, naast de stoffelijke hulp de troost 
ervaren van het medeleven diergenen, die 
gelukkiger waren. 

Mr. J.C. Vuoderink. 

[ ~~~~.~J:?c~~~ 
Vele jaren geleden, zoo vertelt een oude 

legende, leefde er onder de ruwe, onbeschaafde 
menschen van zijn tijd een man. wiens heilig 
leven een lichtglans wierp over de sombere 
eeuw, waarin hij leefde. Hij bewoog zich ijverig 
onder de menschen en was altijd bezig met de 
een of andere taak, die zijn !even vulde. Of hij 
gaf of hij vergaf. Zoo goed was hij, dat de 
engelen verbaasd stonden over zijn !even, en 
daar ze hem gaarne wilden toonen, boezeer ze 
hem achtten, vroegen ze God, of deze heilige 
niet een bijzondere gave mocht hebben. die hij 
zelf zou kunnen uitkiezen. Dit verzoek der 
engelen werd dadelijk toegestaan en zoo daal
den ze op zekeren ·dag af naar de aarde. 

.. Zoudt ge de gave der gezondmaking willen 
bebben, zoodat ge alle zieken zoudt kunnen 
genezen ?" vroegen ze den man. die zoo door 
God begunstigd werd. 

,,Neen I" antwoordde hij. ,.lk zou liever 
willen, dat God Zelf dat deed.'' .,Zoudt ge 
een voorbeeld van geduld en volmaaktheid 
willen zijn, geheel aan God gelijk, zoodat ge 
voor allen bet groote voorbeeld zoudt we
zen 1" .. Neen I" antwoordde de beilige man 
weer, .. want dan zouden de menschen te veel 
om mij gaan geven en bun liefde voor God 
verliezen," .. Wat wenscht ge dan ?" vroegen 
de engelen wanhopig, 

.. Wat zou ik meer kunnen wenschen,'' hernam 
de go:idelijke man, .. dan de genade van God 
om mij in mijn werk te helpen ?" 

MILIT AIR TEHUIS BANDOENG. 

Woensdagavond 30 November leidde Kom
mandant de Groot de samenkomst in het Mili
tair Tehuis te Bandoeng, waarvan alien, die 
aanwezig waren, ten zeerste genoten. Niette
genstaancfe de zware regen waren er velen 
tegenwoordig, di~ het hemelwater hadden getrot
seerd en zij werden niet teleurgesteld. 

Het onderwerp van de toespraken, die de 
Kommandant, Mevrouw de Groot en Majoor 
Loois hielden, was tocb steeds : het geluk van 
dengene die God client en de zonde verlaat. 

Spel en zang brachten afwisselirg, terwijl de 
humor van den Kommandant ons zoo "nu en dan 
een harteli,ken lach ontlokte. Tocb raakte de 
ernst en waarbeid, die overal doorschenen, ons 
hart, in het bijzonder toen onze gedachten 
bepaald werden bij het plotseling sterven van 
een onzer officieren, Mevrouw Adjt. Reed, en 
de droefheid van den achtergebleven echtgenoot 
en kinderen. Het is een troost te weten dat dezen 
geslagen makker de Levensbron kent en eruit 
weet te putten. 

De Kommandant sprak later naar aanlei
ding van Psalm 1, over de eigenschappen der 
zonde: het wandelen, staan en zitten in onge
rechtigheid, waartoe de duivel den mensch brengt: 
de zonde die ons in slavernij ketent- en over 
de kracht van Christus om ons uit die slavernij 
te bevrijden. 

Wij hebben gevoeld dat Gods Geest tot ons 
allen gesproken heeft dien avond en er zeker 
een eeuwigbeidswerk gedaan werd. 

BATAVIA 1. 

Juist 38 jaar nadat bij voor den eersten keer in 
Priok landde en naar Batavia ging om bet werk 
van bet Leger in Java te beginnen, keerde Ko
lonel Brouwer naar Batavia terug en leidde 
de week-end-samenkomsten in bet Centrum
Corps. 

Het was een tijd van grooten • zegeri, en ter· 
wijl wij naar den Kolonel luisterden, dachten 
wij eraan, dat bij ult zijn boek vol ervaringen 
sprak en nadat hij de leidende Hand van den 
Vader bad ondervonden. 

Zondagm:Jrgen voelden wij de tegenwoor
digheid van den Heiligen Geest in zijn spreken, 
als de Kolonel ons van Mara naar Elim leidde, 
Wij bidden dat het een Elim's zegen ook zal 
zijn, die velen van de aanwezigcn mocbten 
ondervinden. 

Maandagavond werd de meeting geopend 
door Adj. Lorier, die een brief van den Kolo· 
nel voorlas, geschreven all antwoerd 38 jaren 
geleden op het ontvangen van zijn orders om 
bet werk in Java te openen, en wij voelden 
dat zijn geest niet veranderd is dan slechts om 
zich te verdiepen. De conferentiezaal was vol 
toen de Kolonel over zijn pioniers-bevindingen 
sprak, en het was met leedwezen, dat wij, 
door bet late uur, genoodzaakt waren de sa
menkomst te sluiten. Wij bidden dat iets van 
des Kolonels geest op ons moge neergedaald 
zijn, en dat wij hier in het Centrum-Korps in 
staat zullen zijn om de dad en der eerste pioniers 
bier in Indie na te streven. 

In de Hall van bet G. B. gebouw. 

BAND 0 ENG. 

Onder de leiding van Mevrouw Kuneman heeft zich een dames-comite gevormd 
voor den verkoop van de weldadigheidspostzegels, bestaande uit de dames : Mevro·uw 
Koster, Mevrouw Asjes, Mevrouw Heikens, Mevrouw Hillen, Mejuffrouw Hillen, 
Mevrouw Philippi, Mevrouw Post van den Burg, Mevrouw Reyling, Mevrouw van 
Roosendaal, Mevrouw van der Steur, Mevrouw Velthuizen-Weil. 

.....~-----~ ............... -
De engelen waren niet voldaan ... Ge moet 

een wonder vragen," zeiden ze, .. andl(rS geschiedt 
er een buiten uw wil." 

.. Heel goed I" riep de heilige uit ... Sta mij toe, 
dat ik een machtige zegen moge zijn voor de 
menschen zonder dat ik het ooit zal weten I'" 
De Hemelscbe boodschappers waren ten zeerste 
verbaasd en niet weinig verontrust, als ze be
dachten, dat zulk een goed man een spe
ciale gunst van God weigerde. Ze spraken 
lang en breed over de schijnbare nutteloos
heid van bun plannen en kwamen ten slotte 
overeen, dat ze het zoo zouden schikken, dat 
iederen keer, als de schaduw van den heilige 
op een zieke viel, deze, zonder zijn niedeweten, 
genezen zou zijn. 

En zoo gebeurde bet. Deze goede man trok 
de wereld door en droeg een stroom van gene
zende kracht met zich mee. Waar zijn schaduw 
vie!. daar werd bet verwelkte gras groen en 
friscb, opgedroogde beekjes begonnen vroolijk 
te murmelen, bloemen leefden op en verspreid
den een zoeter geur, dan ze ooit tevoren ge· 
daan hadden. Kleine kreupele kinderen begonnen 
lustig in 't rood te springen, gebogen mannen 
gingen rechtop loopen, afgetobde vrouwen kre
gen nieuwe levenslust. Maar de heilige ging 
eenvoudig voort en wist niets van den stroom 
van vreugde, die hem volgde, want de menschen 
waren bevreesd hem te vertellen, welke won
deren zijn schaduw werkte. W eldra begonnen 
ze hem als mensch te vergeten en dachten aan 
niets dan aan wat hem volgde. Ze noemden 
hem .,De heiltge Schaduw.'' .. 

Deze schoone legende ult den ouden tijd is 
een dichterlijke beschrijving van · bet Christelijk 

ideaal van zichzelf-vergeten. Niets ter wereld 
is ons onaangenamer dan een zelfzuchtig mensch 
niets aangenamer dan iemand, die zichzelf zoo
zeer vergeet, dat hij zelfs onwetend is van het 
goede, dat hij doet. Er zijn sommige karakters, 
wier prestaties we wel moeten bewonderen, 
maar bun voorliefde voor complimenten schijnt 
een schaduw over hun mooiste daden te werpen. 
Nederigheid is altijd een kostbare deugd in de 
oogen der menscben. 

Het is dubbel kostbaar in Gods oogen. Want 
nederigbeid in Zijn dienst wil zeggen, dat we 
de rechte plaats innemen. Het doet er niet toe, 
hoe welslagend we zijn. Hij is toch het begin 
en het einde. Zonde~ den Geest van God zou
den al onze krachtslnspannin_ge~· nutteloos zijn. 

Hoevelen onzer zouden even trouw en van 
heeler harte arbeiden, a\s niemand ons ooit zag 
en we nooit eenig resultaat van ons werk zagen 1 
We zouden het spoedig moede worden, als 
God niet het Middelpunt van ons !even was. 
En toch is dat bet ideaal. dat Christus ons 
voorhoudt. Ats Hij over belooniog van goede 
werken spreekt, dan noemt HU geen mensche
lijken lof. Dien ontving Hi} zelf niet en zou 
dien niet eens erkend hebben, indien Hij hem 
ontvangen had. 

- Zelfs het gejuich der menigte, toen Christus 
bezlg was met Zijn zegenrijk werk, was meer 
dankbaarheid voor tijdelijke goederen dan een 
erkenniog van Zijn macht. Hij was de belicha· 
ming' 'van nederigheid en toch de Zoon van 
God. Hoe nederig behooren wij dan wel te zijn) 

Laat ons de legende van de ,,Heilige Scha· 
duw" in gedachten houden en goed doen, zon· 
der dat we het zelf bemerken of laten merken. 

1 JANUARI 1933. 

Komende Gebeurtenissen. 

Kommandant en Mevrouw de Groot. 
Zaterdag 31 December. Bandoeng 1. (Halve 

Nacbt van gebed) 
Dinsdag 3 Januari. Bandoeng Prot. 

Kerk (W ereld Alliantie) 
Woensdag 4 Januari. Bandoeng 1. rGezins-

bond le J aarfeest) 
Dinsdag 10 Januari. Son aba ia (Opening 

Soc. Teh. v. lnheemschen) 
Donderdag 12 t/m 
Donderdag 19 Januari 
Donderdag 26 Januari. 

Majoor Taylor. 
Zoodag 1 Januari. 
Zondag 8 Januari 
Dinsdag 10 Januari. 

Zondag 15 Januari 
Majoor Lebbink. 
Dinsdag 10 Januari 
Dooderd. 19 Januari 

Bali. 
Bandoeng 1. (Hei

ligingssamenkomst) 

Bandoeng 3 
Soerabaia l 

Soerabaia (Opening 
Tt>h. v. Inh.) 

Bandoeng I. 

Soerabaja. 
Bandoeng 1 (Hei

ligingssamenkomst) 
Batavia 1. Zondag 22 Januari 

Majoor Strandlund. 
Dinsdag 10 Januari. Soerabaia (OpE'ning 

Teh. v. lnh.) 
Donderd. 12 t /m 19 Jan. Bali (Met de Kom

mandants) 
Dooderdag 2 Februari. Bancoerg 1 (Heili

Adjudante Both. 

6 Januari. 
8 
10 
11 
13 
15 
16 

giogsmeeting) 

::-ijokja. 
Soerabaia 3 

Magelang 
Ambarawa 

Pekalongan 
Tegal 

Cheri boo 

K.· ~:-;;BTU;G-.,..~CQR::~~-~~-! C. Cursus )93~. le hafrfaar. l 
~;.... ...-¥5¢ 

Java. 

le -'klas getuigsch~ift. 
Rakim 
Toeminah 
Djoeminah 
Midi 
F1lipus Ngahoe 

2e kla~ getuigschrift 
Hendrika Paulina Hengst 
Bernardina Soekias 
Willy Elia 
Jacoeb Paoe Lena 
Anna ., 

3e klas getuiQschrift. 
Harty W. Taylor 
Charlotte S. Coutrier 
Petrosin Matulessy 
Marianne Kasimbahe 
Doortje Tenda 

Celebes. 
le klas getuigschrift. 

Debora Ampoengi 
Ehsa Ntoko Djadi 
Herman Dondo 
Benjamin Kasoemba 
Joenoes Naloe 
Hagar Nidi 
Josoea Ngada 
Jonathan Pangoeli 
Calvin Adam 
Barnabas Bambaroe 
Joesoep Topontji 
Simon Ionggoe 
J.oesoep Toellerlnggi 
Joesoep Madjoea 
Roet Boerantoerata 
Jan Djahoeri 
Andrias Hamado 
Daniel Toraotena 
Johannes Djalidjoeda 
Simon Labadjo 
Jot>sak Maramaa 
Marcoes Moesahoeni 
PaoeloE's Padole 
Daoed Randjoebinta 
Martha Sintinara 
Matloen So•poe 
Louise R. Tamoenoe 
Willem \fainga 
Jacoeb Solo 
Johanna Lapi (Boeboe) 
Joesak Tane 
Apolos Pilagimpoe 
Marla Nipowongi 
Marcoes Semporinggl 
Markoes Balisoki 
Anna T. Hariawang 
Johannes Kanase 
Netje Tarima 
Debora Djemarente 
Marta Jaha 
Silas Sige 
Lidia Rangiheota 
Samuel Tamendo 
Daniel Kaoe 

2e klas getuipschrift. 
Poulioe Bohoei 
Mariam Ringkoe 
Timotloes Labado 
Gidion Teke Lapi 
Eliza Tolinda 

3e klas getuiQschrift. 
Andreas Poesl 
Thomas Tonta 
Matloes Mpoa 

Djokja 
DJokja 
Djokja 
Rogo Moeljo 

'.Rogo Moeljo 

Bandoeng I 
Bandoeng I 
Bandoeng I 
Amoarawa. 
Soerabaja II 

Bandoeng 
Makassar 
Makassar 
Bandoeng II 
Bandoeog II 

Kantewoe 
Kantewoe 
Kantewoe 
Kantewoe 
Kantewoe 
Kantewoe 
Kantewoe 
Kantewoe 
Rouwiga 
Rouwiga 
Rouwiga 
Rouwiga 
Rouwiga 
Rouwlga 
Bora 
Bora 
Bora 
Bora 
Bora 
Bora 
Bora 
Bora 
Bora 
Bora 
Bora 
Gimpoe 
Gimpoe 
Pean a 
Pean a 
Pean a 
Sibalaja 
Sibalala 
Sibalaja 
Sibalaja 
Paloe 
Paloe 
Paloe 
Paloe 
Wajoe 
Wajoe 
Waioe 
Kapiroi 
Toro 
Rarampadende 

Kantewoe 
Kantewoe 
Bora 
Pean a 
Toro 

Sibalaja 
Sibalaja 
Kantewoe 
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