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Volmaakte 
Was ·dom. door Jl/{evrouw :Rommandant de §root. 

,, &n Jez us nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade bij §od en de menschen. " 

IT wordt ons gezegd van bet 
twaalfjarige Jezus-kind, dat na bet' 
beteekenisvolle gesprek met de 
schnftgeleerden in den Tempel 
weer in bet stille stadje Nazardh 

was teruggekeerd. Wij kunnen tusschen de ·e-
gels door lezen, dat cleze daad van gehoor
zaamheid aan Zijn ouders Hem niet gemakkelijk 
vlel. In de eentonige alledaagschheid van zijn 

· beroep · droeg Hij een vurig verlangen in Zich 
om, een verlangen, waarover Hij het beter 
vond te zwijgen, want reeds v66r dien, toen 
Zijne verontruste ouders Hem na . lang 2oeken 
in den Tempel ontdekten, gevoelde Hij hoe ze 
Hem lnnerlijk nlet meer begrepen en voelde 
Hlj zich eenzaam temidden der Zijnen. 

Niet begrepen te worden ls veelal zwaar te 
dragen. Wij vinden echter bii 

0

de.n jongeling 
Jezus - Hij had nu de kinderjaren achter Zich
niet dat zelfbeklag dat dikwijls van zulke ,,niet• 
begrepenen" gehoord wordt en hetwelk in den 
grond der zaak slechts een verfijnde soort zelf
zuch t is. Neen, daar was geen gewild tertoon• 
stellen van een inaerhjk martelaarsc ap. 'i1e 
begrepen te worden Is overigens geen ongeluk, 
integendeel de eenzaamheid geeft ons de gele
genheid om geestelijk te groeien. Groote zielen 
moeten bun eenzame tijden hebben, zij kunnen 
zonder hen niet verder komen. 

Menschelijk gesproken had men kunnen zeg
gen: hoe jam mer dat het vlijtige, leergierige · 
kind Jezus niet in Jeruzalem mocht blijven, niet 
een der studenten mocht zijn aan de un!versi· 
teit aldaar. Hoe waren daar Zijn gedachten, hoe 
was Hij met Zijn geheele wezen en willen de 
zaak Gods toegedaan. Maar de boogere Wil 
des Vaders zag in bet eenvoudige Nazareth 
een gunsti9er omgeving om den groei van den 
wordenden Messias te bevorderen. Waar God 
iets groots aan het verrichten is, heeft Hij onze 
menschelijke wijsheid niet noodig. Er was iets 
van veel meer belang dan het-van-buiten-leeren 
der honderden en honderden Farizeesche voor· 
schr!ften en wetten, Dogma's kunnen onder be
paalde omstandigheden vastheid en richting 
geven : wle echter groeien wil moet dit van 
binnen uit doen. Een mensch met een gezonde 
rugge9raat beboeft geen steun van buiten .. Een 
innige samenlevlng met den V dder terwijl de 
dagelijksche arbeid werd verricht, was alzoo de 
beste voorbereiding voor de groote opdracht 
die Hem wachtte. 

W asdom in den vollen zin des woords lag 
in Gods plan en daarover vertellen ons ook de 
enkele woorden .,Je:tus nam toe." De beteeke
nis van deze drie woorden strekt zich uit over 
de geheele tijdsruimte van het twaalfde tot bet 
dertigste levensjaar. Hlj nam ~oe. Hij groeide, 
Hij ontwikkelde Zich . ... en dit in vier ver
schillende riclitingen : Hij nam toe in wijsheid 
(intellectueel, verstandelijk): in grootte (l!cha
melijk): in genade bij God (geestelijk); en bij 

de menschen (maatschappelijk) . 

-------------·----------------··············--
JEZUS NAM TOE 

·-----------------------·-··--------------------: 
en daarmede komen wij tot de onver

anderlijke wet van den groel. Waar leven is, 
is ook een drijfkracht tot verdere ontplooiing. 

Laat ons even eenige korte gedachten aan 
den lichamelijken groel wijden. Daarvoor zorgt 
de gesteldheid van ons lichaam, wijl voortdu
rend voedlngsstoffen in nieuwe cellen omgezet 
worden. Nog goed herinneren wij ,ons de kin
derjaren. Hoe trotsch waren wij nlet, wanneer 

aan den deurpost weer een paar centimeters van 
onze lengte aangeteekend waren. Daarop wa
ren wij trotscher dan op de toename van ons 
gewicht, die een zorgzame moeder meer inte-· 
resseerde. Een gezond lichaam is de hoofdvoor
waarde voor verder.e ontwikkeling van den 
mensch. 

Wij namen echter ook toe in kracht, .in be
kwaamheid en weerstandsvermogen. Een jongen 
met een gezond lichaam is met de noodige voor
behoedsmiddelen gewapend tegen eventueele 
zie.kte-aanvallen. 

;·---------------------------------------------··: 
! Jezus nam toe in wijsheid. ! 
··---------·· ·----·-----------------· ---- ------... --·-----: 

Hiermede raken wij aan de werking van Zijn 
geest, Zijn denkkracht, Zijn intellectueele vor• 

groeide Hij met kracht. Oit toenemen was met 
bet oog nauwelijks merkbaar. Het was een 
innerlijk ontwikkelen, dat men vergelijken 
kan met bet dieper in den bodem dringen 
der wortels van een boom. Ofschoon de 
wortels onzichtqaar zijn, vormen ze toch 
het hoofddeel van de plant. Zijn !even 
was geworteld in God en zoo nam Hij dag aan 
toe in Zijn genade. Daardoor was het ook, dat 
Hij op een ander gebied eveneens vooruitgang 
maakte. 

·------·····-----·-··-----··------·-----·------·-------------··--·------------· 
j Hij nam, toe in g~nade bij de menschen. l 
; .. -. -. --. --------- ---------.. ----. -. ---· -----. ---. ---. ---------------- -. -----' ~ 

Er waren in de eerste eeuwen aa Christus, 
heiligen die zich volkomen van de werdd af
zonderden en elke aanraking met de menschen 

Jezus met de Schriftgeleerden in den Tempel. 

ming, die gelukkig niet slechts ult boeken te 
bekomen is. De geest is zoo hongerig en dor
stig naar weten, ervaring, kennis. Leergierlgheid 
bij jonge menschen is iets moois. Die wonder• 
bare bekwaamheid tot denken, overleggen, be
sluiten enz. zijn zoo groote gaven van God, dat 
zij op de beste manier gebruikt moeten worden, 
en het resultaat van die gedachten openbaart 
Zich in wijsheid, niet kennis of geleerdheid, doch 
wijsheid. 

Jezus nam toe in wijsheid. 

Hij stelde Zich open en nam tot Zich wat Hij 
kon, verwerkte het, en maakte het tot een deel 
van Zichzelf. Door Zijn opmerkingsgave kregen 
gewone dingcn een diepe beteekenis. Hij sloeg 
Zijn moeder gade bij het broodbakken, daar 
ontdekte Hij de werking van het zuurdeeg. 
Buiten gaf Hlj acht op de vogelen en de dieren 
des velds, niets ontging Hem van wat Zijn 
Hemelsche vader op Zijn levensweg had ge· 
plaatst, Zijn wijsheid kwam meer voort uit Zijn 
innerlijk, u'it wat de natuur Hem leerde, ult het 
voile en rijke !even dan uit schoolboeken. Hij 
nam toe in wijsheid. Oat woord wijsheid sluit 
in zich een wijs oordeel en zekerheid in handelen. 

:-;~:--:~-:--ii~; -~-~k ··~~·~--~~---~~~~<l~· -b;;· ·c;~<l~· 1 
:.·----------····-----------·····-······-········--·--···----·-··--·····--·····: 

En daarbij komen wij aan het belangrijkste, 
Zijn ziel. Die geestelijke wasdom kon niet ach
terblijven. De gemeenschap met Zijn Vader was 
dermate innig en zonder onderbreking, dat voort• 
durend Goddelijk l!cht in hem brandde. Zijn 
zlel was open om de genade teontvangen. Zoo 

vermeden. Kluizenaars werden zij genoemd. De 
omgang met menschen scheen hun een hinder
nis, een belemmering om zich geheel aan den 
dlenst van God te wijden. Door die afzonde
ring dachten zij Gode welgevallig. te zijn. Van 
Jezus wordt echter julst gezegd, dat Hij toenam 
in genade bij de menschen. Hij hield van de 
menschen en diende hen door Zijn beroep als 
timmerman. Hij trachtte de personen uit Zijn 
naaste omgeving te begrijpen, lette op hen en 
gaf Zich moeite den weg naar hqn hart te vin• 
den, Zeker hield Hij reeds toen in Nazareth 
veel van kinderen. Hij Ieerde reeds toen Zich 
in den toestand van een ander te verplaatsen ; 
Hij bestudeerde de karakters van de menschen 
om Hem been. Had Hij Zich niet geheel 
gegeven in den omgang met anderen, dan 
zou er niet van Hem gezegd zljn : ,,Hij nam 
toe in genade .• bij de menschen". De men~ 
schen begonnen van Hem te houden. Hij kwam 
voor hen, om hen te verlossen van de macbt 
der zonde. 

Henry Drummond drukt zich op overeenkom• 
stige wijze uit wanneer bij spreekt over de aan
raking van den Christen met andere menschen: 

,,De verhouding tot onze medemenschen is de 
gronds!ag van het christendom. Zie de gods
dienst als iets aparts, als iets dat eigenlijk op 
zichzelf en van het gewone dagel.ijksche Leven 
gescheiden staat, iets dat we in een afzonderlijk 
kamertje, de ziel genoemd, plegen op te bergen 
en nu en dan te voorschijn ha/en, zooals b. v. 
onze muzikale talenten of een of andere ver
kregen gave. 

' 

(2ukas 2 52) 

Hei christendom is of alles of mets, den 
geheelen mensch wil het doordringen. Ge moet 
niet slechts muzikaal, dock zelf een volkomen 
harmonie zijn en iedere handeling daartoe een 
bepaald accoord. Ontneem het christend.om zijn 
werken en lzandelen en het bestaat niet." 

* * * 
En hlikken wij nu eens in onszelf, wellicbt 

moeten wij dan eerlijk erkennE':r>, dat onze groei 
tot stilstand is gekomen en moeten wij misschien 
onszelf afvragen: .. Wijd ik aan mijn ziel 
die onsterfelijk is, evenveel aandacht, even
veel zorg en geef ik haar evenveel voedsel 
als aan mijn lichaam, dat sterfelijk is? Het is 
waar, lichamelijk is alles goed, ook is zeker 
mijn uiterlijk, mijn kleeding, mijn geheele op
treden altijd correct, ja bet zou zelfs niet beter 
kunnen zijn. Voor intellectueele ontwikkeling 
is goed gezorgd, maar hoe sta.at bet met 
de ziel ?" 

Aan Gajus schrijft Johannes in betrekki · g 
tot zijn welzijn : 

,,Geliefde ! v66r alle dingen wensch ik, dat 
gij welvaart en gezond zijt, gelijk awe ziel 
welvaarf'. 3 Joh. 2. 

Dat zich algeheel welbevinden, dathetresbl
taat van volkomen groei en leven is, vinden 
wij ook uitgedrukt in de woorden van Paulus 
aan de Thessalonicensen : ,,En de God des 
vredes Zelj heilige u gekeel en al; en aw ge
heele oprechte geest, en ziel en lichaam worde 
onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen 
Heere ]ezus Christus''. 1 Thess. 5 : 23. 

Het ware !even van Christus werkt door en 
door. Daarom gebruikt men niet gaarne bet 
woord godsdienst daarvoor, waaraan ieder 
mensch een andere beteekenis hecht. Het is 
veel meer een volkomen beheerschen van ons 
geheele wezen. Godsdienst ult zich in zekere 
oefeningen op bepaalde tijden en in min of 
meer beperkte vormen. Het ware !even in 
Christus, het groeien van den inwendigen 
mensch is altijd aanwezig en openbaart zich 
in ooze geheele persoonlijkheid. Het is 
geen beginnen en eindigen met godsdienstige 
ceremonien, maar leven, voortdurend en over
vloedig, voor iederen dag en niet alleen op 
Zondag. 

Wanneer een of ander deel van ons wezen 
in groei acbterblijft, wreekt dit zich altijd. Ook 
door niet-gebruiken verliezen wij mogelijkbeden. 

In zekere godsdienstige kringen heerschte 
vroeger de meening, dat hoe heiliger een mensch 
was, des te minder zorg hij aan zijn lichaam 
behoefde te besteden. Zulke verdwaasde en 
ook nog op hun verwaarloozing hoogmoedige 
christenen doen God geen eer aan. 

En gedachtig aan de vorming van den geest; 
denken wij aan dat wat de Helland eens tot 
Zijn discipelen zeide: .. De kinderen dezer 
wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des 
lichts". Lukas 16 : 8. Zij zijn bet zelfs in 
de ongerechtigheid. Waarom zouden wij niet 
des te meer met echt denkende geest alles 
doen op grond ·~an gerechtigheid om bet woord 
Gods tot waarheid te brengen: ,,Zijt dan 
voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht ge
lqk de duiven". Matt. 10 : 16. Die beide 
dingen gecombineerd geven ons bet begrip van 
wijsheid, waarover de apostel Jakobus schrijft : 

,,En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, 
dat hij ze van God begeere . . . en zij zal 
hem gegeven warden'', Jak. I: 5. 

Vervolg pag. 3 kol. 4. 
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hoop der recbtvaardigen, de verwezenli}king 
van de beerUjkste d roomen der beiligen. Van 
aangezicht tot aangezlcht met Jez us. De po·orten 
van den strijd achter ons gesloten, de grens 
overschreden, de sluier gescheurd, de morgen 
aangebrokeo. 

.~ .,Want wij zien nu dooi: eenen spiegel in eene duistere rede, maar alsdan ~ 

O~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~o 
Het licht wol'dt h~lderder en rijker, als op 

de vleugelen der opcno. !~g beklim tk de hoog
ten voor mij en ziendc dQor bet verblindend 
licht, dat alleen bet o og der QOl'Jterf ·l·iken kan 
aanschouwen, ootwaar ik de Qt'<'Ot<:: mcolgte 
waarvan Johannes zegt . da t ze 1 t i:e tdlen 
is. Alie oogen zijn gericht op de glinsterende 
letters, die de bedoehng, de beteekenis va~ al 
's !evens mysteries neerschrijven. Z ou iemand de bewering kuonen tegen

spreken, dat er meer droefheid dan 
vreugde 10 de wereld is? 

Als we in enze steden komen, kunnen we 
in de drukke straten de vele bezorgde, ver
moeide en wanbopige gezichten gctdeslaan, 
wanneer we de te warme en volle wlnkels 
binnengaan, worden we getroffen door de ge
bogen scbouders en vermoeide boudlog ; wij 
zien de baastende menigte in bet gelaat en 
kunnen daarop de uitdrukkingen van verborgen 
teleurstellingen en verslagen 1llusies bespeuren : 
als we een· oogenblik sttlstaan op den levens-
weg, worden we door kreten ·van wanhoop 
achtervolgd. De voetstappen der mannen 
sleepen, alsof zij door een verborgen last wor
den belemmerd, de vrouwenstemmen breken 
door een stillen snik. Zelfs bet lacben der 
ktnderen is grillig en onderbroken doer Juimen. 
Er zijn meer moerassen dan vlakten, meer 
dampen en zeeen dan hoogvlakten en veil!;;~ 
plaatsen. 

Maar niettegeostaande dat alles zijo er oogen
blikken, dat glanzende stralen door de voort
drijvende wolken heenscbieten, de dutsternis 
beneden vertellend van het schitteread licht 
daarboven Zoo worden er korte vlsioenen 
aan onze arme harteo gegeven en hooren wij 
som•ijds de liefelijke tooen van Betlehems 
koren, die duidelijk tot ons spreken van een 
heerlijk biernamaals. 

Mlsscbien is bet de vlucht van bet baby
vogeltje, dat den sluler, die tusschen deze en 
de volgende wereld bangt, een oogeoblik van 
elkaoder scheurt. Het was of ge een engel 
zaagt neerkomen om den reioen geest te ont,.. 
moeten. 0, hoe was de Hemel nabij op dat 
oogenblik, hoe werkeli.jk de Eeuwigheid ! Hoe 
z:ichtbaar de dingen, die ge nooit tevoren had 
kunnen zien : twijfel. vrees en vragen ver
dwenen in de stralen van de verre glorie en ge 
zeidet: 

(vertaling) 

0 little precious wanderer ! 
We know that your baby-feet 
Have pass~d the my~tic boundaries 
Where the earthly and Heavenly 

meet; 
F.:irgotten our goodbye kisses, 
Forgottea our passionate tears, 
la the beauty and light and glory 
That meet you beyond the stars. 

0, kleine dierbare zwerver 
Wij weten dat uw baby voetjes 
De gebeimz;ion1ge grenzen hebben 

overschreden 
Waar aarde en Hemel elkaar ont~ 

moeten 
Vergeten zijn ooze vaarwelgroeten 
En ooze hartstochtelijke traaen 
In de schoonbeid en bet licbt en de 

glorie 
Die u boven de sterren ontmoeten. 

Ben grijze dokter zeide enkele dagen geleden 
tot mij: ,,Ik zou de oosterfelijkbe1d der ziel 
nooit meer kunnen betwijfeleo na mijn d_ertig~ 
jarige praktijk . ., ,, Waarom. dokter ?" vroeg ik. 
,.lk heb zoovele kinderen zien sterven - kin· 
dereo, w1er kleine, door p·1n vertrokken 
gez1chtjes oplichtten met een glans zoo won
..qerbaar, dat er geen twijfel kon zijo aan de 
overplaoting van deze kleine knoppeo uit de 
donkere wereld naar een tuin van eeuwige 
schoonhdd en bloei." Er stonden traoen In de 
oogen van den sterken man, toen hi) vervolgde : 
"een geloof tentoonspreidend, dat velen van ons 
oude christeoen zou b:=schamen." 

• • • 
Maar als we voor een oogenblik deze bijzon· 

iileTC Hemellkbten, die zoo nu en dan bun s\ralen 
-over een ieders levee hebben uirgestort, ter 
:zijde stellen, dan leeren we toch uit Paulus' 
ver)Qlarlng: 

Ten eerste 

Dat er geen ziel in algeheele dulsternis wordt 
gelaten - hoewel ,.door eenen splegd in eene 
.c:tuister-e rede" - toch zien we! Overvloedige 
genade brengt als bet ware een lamp in ons 
geweten, die schijnt op den weg van ieder 
menach. 

Geen menschelijk schip beeft de stormen des 
·tIJds kunoen doorstaan zonder roer, - hoewel 
onze spiegel vuil en beslagen mo;:ie zijn, we 
kunnen toch zien en goed genoeg zieo om 
een rechte en overwinnende baan te onder-
acheiden. 

Duizenden stru!kelingen konden voork:omen, 
duizeuden zwerftochten verrneden, dulzeoden 
..gebroken barten bet menschdom besp~ard blij
ven, als men, in plaats van te trachten de 
verborgen mysteries te begrijpen, die ons echter 
oa• bij bet aaobreken van den ditgeraad van 
deo eeuwigen morgen duidelijlc zullen worden, 

zouden trachten getrouwelijk die wetenschap 
uit te !even, waar zij verantwoordelijk voor 
..zijn ; in plaats van zicb in te spannen de stem
men op te vaogen, die ons eenmaal van de 
Paarlenpoorteo zullen toeroepen, de stem van 
bet geweten zouden trachten te belufsteren en 
gehoorzamen ; als zij. in plaats van naar den 
Hemel te turen, zooals de discipelen na Jezus' 
hemelvaart deden, bun oogen zouien vestigen 
op bet Jeruzalem . van den hedendaagschen 
plicht. . 

De menschen hebben voldoende licht om den 
weg naar den Heme! ti!! vinden, als zij bet 
maar willen gebni1iken I 

Ten tweede1 

lk leer van die ,,duistere rede", dat bet 
helderste en beste van deze wereld nog 
maar ooduidelijk en onvolmaakt is en dat 
wij oos gevaarlijk vergissen en onszelf een 
droevige teleu rstelling bezorgen, als wil ver
wachten nu te kuonen zien en weten, wat 
slecbts aan ons geopenbaard mag worden in 
bet hiernamaals. Juist op dit puat komt de 
stroom, die duizendeo van bun geestelijk anker. 
plaats beeft weggedreven. Soms heeft het geloof 
,,schlpbreuk'' geleden op dezelfde klippen, waar 
bet de .. reddingsboot" had moeten zijn. 

G~ef niet op en laat niet los bet geloof der 
helligen, de1 Hefde der eogelen, de hoop der 
rechtvaardigeo, omdat ge- de reden niet kunt 
vioden waarom smart uw dee! moet zljn, waarom 
der kloderen Herder juist vier schaapjes van 
uw elgen kioderkamer tot Zich nam en niet 
een van uw buurman. Herinner U zich. dat 

heid hebben geoogst en in sommlge gevallen 
hun levens hebben moeten verliezen ? 

Deze vreemde, scbijobare verwaarloozing van 
Gods zijde is ecbter slechts aan de oppervJakte, 
alleen omdat wij oog niet goed kuonen zien en 
sJechts turen door ,.eenen spiegel in eene duis· 
tere rede", 

Ten vierde; 

Oas gezicbtsvermogen is ook verduisterd 
waar het oaZ.! verzoek1Dgeo betreft. Van alle 
ruwe plaatsen zijn de dichte, bijna ondoordring
bar e wouden der verzoeking wel de plaatsen 
waar we het meest naar licht verlangen. 

Waarom moest bet voor Abraham beteeke
nen : of een terugaemeo van al zijn beloften 
en toewijding aan God. of de offering van Izak 1 
Waarom moest bet of zonde, of de leeuwen
kuil voor Daniel beteekenen? Waarom bet ge
weld aandoen van bet geweten en bet aanbid
den van valsche goden, of de zeveumaal verbitte 
oven voor Sadrach, Mesach en Abed- Nego ? 
Waarom zou er van dieo jongeo man gevraagd 
worden om, of zijn overtulging van wat goed 
en recht is te verwerpen, of die betrekking 
neer te leggen, terwijl Zijo oude, eenzame 
moeder van hem afhankelijk is? 0, die rood
gloeiende verzoekingen ! Hoe verbijsterend zijo 
bun bedoelingeo I Hoe ingewikkeld door den 
mantel der geheimzinnigheid waarmede zij 
ombuld zijn I Wij kunnen slechts wachten tot 
bet oogenbltk, dat de verblindende schaduwen 
van 's werelds mysteries zullen vlieden voor 
den schitterenden overweldigenden glans van 
eeuwige openbaring. 

Nu zieo deze weezen, waarom Vader en Moe
der beiden weggenomen werdeo, hen geheel 
alleen overlatende in de koude were Id. Nu glim~ 
lacben en zingen ze en zeggen, dat lilies zoo het 
beste was. Hoe blijde is die moedernu, dat de l<in
deren eerst gtngen. Hun kleine voeten zouden 
teveel op 's !evens doornige paden bezeerd zijn 
gewordeo. De vrouw ziet bet waa1om \Ian haar 
langen weduwenstaat nu zoo duideli1k als het 
sch1jnen van de gouden Poort. De heiligen vas 
bet ziekeobuis danken God voor al bet lijden, 
de kruisdragers danken Hem voor vervolglng, 
Paulus voor de geesellngen, Ridley voor de 
vlammeo en Catherine van Sienna voor de 
gevangenis. Zij alien zeggen nu dat bet bet 
beste was. Het lijden is de eenige ladder, die 
boog genoeg is om oos van de laagten der aar, 
de naar de tronen des Hemels te voeren. 

* * • 
Dan boor ik een machtlg geluid, als bet rui· 

scben van vele wateren, als van de tallooze 
menigte van alle naties,volken en taleo. Tien
duizend moeders verhelfeo haar stemmen en 
roepen uit: .,Gezegeod zij ooze God Ole op 
den troon zit." Hij spreidde Zijne vleugelen 
over ooze kinderkamer en zrgende ooze kin
deren, anderen roepen: .. W1jshetd'', Hij ver
lichtte mijo onwetendbeld en leerde mlj door Zijn 
waarheid, anderen: .. Dankbaarheid", Hij delgde 
mijne overtredingen ult als een wolk en bedekte 
mijn~ zonden, anderen: .,Eer", Hij verloste mij 
van de schaoje der ultgeworpenen en berstelde 
mijoen naam. Anderen: ,,Kracht'', Hll gaf mij 
de overwinnlog over iedereo vijaad. Anderen : 
.. Macht", Htj raak te mUne zwakheid aan en 
veranderde bet in grootheid. 

Dan worden de harpen bespeeld en de se, 
rapbims zingen en de. Eogelen geven de tonen 
aan, terwtjl de kinderen allen in bun handen 
klappen, Ongeevenaard gezicbt, oavergelijke, 
lijke toon, onuitwischbaar licht, als bet He
melsch orkest met de tallooze menigte instemt 
en meejubelt met bet koor van het Hallelujah 
~e:z:ang. zingende: "Zegen en glorJe en wljsheid 
en daDkbaarbeid en kra.F,ht en macht zij onzen 
God voor eeuwig en altoos. Amen". 

0, dat is de tijd van ,.aaogezicbt tot aange
zicbt''. Niemand kan de glorie ervan beschrij
ven. Het is de kroniog, bet is Jezus, Golgotha's 
Lam, de Heer der Opstanding, de Verlosser 
van zondaars. 

Als ieder oog wordt gevestigd op de door, 
boorde banden, en het gewonde hoofd 
van den overwinnenden Heer, jubelen de ver
losten uit: 

,.Waardig is bet Lam, datop Golgothawerd 
geslacht." 

Morgenstond1 
Allen wuiven de palmen dn vreugde, want 

de Bruid komt, de Bruid, we Ike ts de kerk van 
God, gekleed In de glorie der veilossing. terwijl 
alle hoofden, die in den strijd des rechtvaar
digen moede werden, met kroneo zijn gekroood, 
barten getrouw aao bun roeplog, gekroond, 
!evens die Zijn beeld afstraalden, gekroond, 
in Zljn bloed gewasscben z1eleo, gekroond. 
Aile volken nemen dee! aan dat feestmaal. van 
alle einden du aarde. Ztj zijn door de wateren 
gegaan, zij hebben in bet vuur gestaan, zij 
hebben met wiJde beesten gevochten, 1n gevan• 
genissen bebben zlj geleefd en zljn daar gestor
ven. 

ge nu nog op reis zijt. Uw levensdag moge 
tang en ttiestig zijo, onze Hemelsche Vader 
tocb, heeft de ultlegging vaa alles voor u gereed 
op den dag dat ge de Hemebcbe stad zult 
bereiken. Dao onder bet gezang der Hemelsche 
liederen, zult ge alles kunoen verstaao en 
begrijpen en zult ge zeggeo: ,.M In gellefde, 
nu begrijp ik, dat bet bet beste was, dat ge 
niet op aarde bleef." 

Ge zult in bet hjernam3als verstaan waar 
de H:=er u hedt beeogeleid, ge zult Zljo han
deltngen kuonen naspeuteo, als ge bij de He
melsche fontelnen waar Z1jn liefde u verkwikt, 
Hem van aangezlcht tot aangezicht zult aan· 
schouwen. · 

Ten derde: 

Ik leer ult dezen tekst, dat wlj slechts een 
zeer vage en onvolledige gedachte hebben van 
de ulteindelijke gevolgen en uitkomsten van 
iedere pogi og, gedaan in bet belang van het 
Koninkrijk Gods. 

Wij denken dtkwijls, dat er goede grond 
worat gegeven om het oogeloof te versterken 
of den spot van den oogeloovige op te wek, 
ken door ooze :>nbeantwoorde gebedeo; wclke 
Wlp~nen zijn dit In de handeo der ongeloovi,.. 
gen! 

Hoe dikwijls worden we zelf niet bitter ont
moedigd over al het brood, dat op de wateren 
gestrooid wordt en het lange vergeefsche wacb· 
ten op den terugkeerl 

L1Jkt bet nlet, of degenen die arbeiden voor 
de dingen die vergaao, vooruit komen, of de 
goddeloozen rijk wordeo, de zelfz:uchtigen 
alle s-narten ootkomen, wiost ootvaogen en 
bebouden, terwijl velen, die des werelds schat
ten versmadeode zlchzelf geh-eel bebbeo gewtjd 
om de sm uteo en zucliten van bet meoschdom 
te verllchten, tocb geen vr11cbten der d.uakbaar~ 

Ten laatste : 

Ik zie erio, dat er een oopeilbaar en on· 
bescbrljfelijk versd.il zal zijn tusscben onzen 
dag van heden en den eeuwigen morgen. 
Vandaag zware scbaduwen, die ons omringen 
door de zonde, het mysterie en de smart, 
morgen de goude morgenstond van het heldere 
licbt van het eens zoo lijdende Gelaat. Wij 
zullen in Zijn tegenwoordigheid komen, wij 
zullen voor Zijn troon staan, wij zullen Zijn 
aangezicht aanscbouwen, geen wolk meer er 
tusscben, maar, .. van aangezicht tot aangezlcht" 
met Jezu.s; de Jezus Die leefde, de Jezus Die 
leed, de J ezus Die stierf. 

Nu nog bet geslulerde, bewolkte viS!oen, dan 
bet heldere Licht. Nu het tumult en de strijd, 
dan de rust, bet eeuwige leven. Nu het weenen 
en zuchten, dan liederen en oogen zonder tranen 
Nu stervende kinderen, dan geen scbeiding meer' 
Nu de scheidende wateren, dan geen zeei!~ 
meer. Nu het hartbrekende graf, dan de be
groeting op den opstandingsmorgen. Nu de 
koude, doodende nachtwloden, dan de levende, 
stralende morgenstond. Morgenstond op de 
bergen I Morgenstond op de vlakte. De mor
genstond der eeuwighe1d. Morgenstond, mor
genstond. 

• • • 
O! de verandereode aanraking van dat uur. 

Daar is Stefanus, die gesteenigd werd. Daar 
is Paulus, die geslagen en oatboofd werd 
eo een menlgte van anderen die voor Jezus 
leden. ZIJ staan In bet Licht, bun kleederen 
zijn wit, bun gezichten stralen van. vreugde. 
Zlj zlogcn •. zij rOE'pen, zlj stralen, z1j zljn tbuis, 
zij zljn blj bet feestmaal, zij ziln blj Jezus, zij 
zijn .,van aangezicbt tot aangezlcht". Geen pljn 
meer, geen dood meer, geen hooger meer, g;:f 
tranen meer, geen zuchten meer, geen g ' 

een nacht; alles morgenstood, de morgen• 
~tond v<1n de Bruid, de nieuwe dag, de bruiloft 
des Lams! 

Slechts een, door de Hemelen verllchte weten
scbap kan ons ons zwaarste krulsdoen herkel:'nt>n 
als het tot ODS komt Om ODS te kronen. W{j ~ 
zulleo daar ooze mlslukkiogen vlnden, die ons 
als overwlnniogen :z:ulleo begroeteo. Wij zullen 
er onze geliefden terugvinden in een hereeniging 
ons verlies als een eeuwige winst. Ooze ver~ 
borgen strijd zullen we 11ls opeobare overwln
ningen terug vioden. WtJ zullen ooze beetste 
traneo als kroonjuweelen herkennen. We zullen 
de volmaakte vervulllog vae iedere beloftedea ..• 
.B.!ihr.U .;.iea. de 'ftr"••u dijking van de stoutste :g,~:-:i~ 
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&en serie artikelen, die iedereen lezen moet. 

vr. 
De Vruchtell des Geestes. 

W E bebben reeds gezien, dat Heiligheid een 
noodzakelijkheid is voor het leven van 

den Christen, en dat zonder haar het di,nen 
van God een vorm wordt, zonder vreugde of 

kracht. 
We hebben ook opgemerkt, dat Christ us van 

Zijn volgelingen zulk een volkomen overgave 
eischt, als welke Zljn voortdurende tegenwoor
digheid en kracht in den mensch verzekert, de 
lnnerlijke zielservaring herscheppend. 

Nu is het duidelijk, dat het leven, op die 
wijze herschapen, de persaonlijkheid, stralend 
van de schoonheid van Heillgheid, zichzelf 
noodwendig openbaren moet. 

,.lndien wlj door den Geest leven," zegt 
Paulus, ,,zoo laat ons ook door den Geest wan
delen.'' Dat wil zeggen, als we !even door de 
kra'cht van den Geest,' dan moeten oo onze 

.:drag og n be tuurd worden door !n e • 
Aldus zal de ionerlijke en ooztcbtbare geoade 
des Geestes zichzelf opeobaren in al de dage
lljksche gebeurtenissen van ons leven in een 
verscheidenheid van vormen, maar alle goed en 
schoon. In den Brief aan de Galaten beschrijft 

· Paul11s deze openbaringen als .,De vruchten des 
Geestes'', en noemt dan vele van hen bij name. 

INTERNATIONAAL LEGERNIEUWS. 

Generaal en Mevrouw Higgins. 

Generaal en Mevrouw Higgins hehben kort 
geleden een hezoek aan Amerika en later aan 
Zwltserland gebracht, waar beide campagnes 
een groot succes mochten heeten. Vele waren 
de zegenlngen die de menschen van deze heer
lijke samenkomsten mochten wegdragen. en 
honderden zielen werden voor God gewonnen. 

Letland. 

De Chef van den Staf en Mevrouw Mapp 
leidden onlangs een succesvolle campagne in 
Rigatergelegenheid van LetlandsTiendeCongres. 
Men is algemeen van meenlng. dat 't dit jaar bet 
heste congres is geweest dat men nog gekend 
heeft dear. Ootroereode tooneelen vielen voor 
toen vele menschen onder grooten strijd naar 
voren kwamen om zich aan God te geven. 

Oostenrilk. 

Commissioner Howard hezocbt Weenen, 
Oostenrijks hoofdstad voor den eersten keer 
enkele wttken geleden. Sinds het werk daar zes 
jaar geleden geopend werd, onder heel moeilijke 
omstandigheden, zijn daar groote vorderiogen 
gemaakt in bet korpswerk, waarvan bet J. Ld 
werk een voorname plaats inneemt. Een goe 
muziekkorps is aan bet Tehuis voor dakloozen. 
verbonden. In dat tehuis worden iederen nacbt 
een 500 zwervers geherbergd. De Kommandaot 
ziet groote kansen tot uitbreidlng in de toekornst. 

Zuid Amerika. 

Lt. Commissioner G. L. Carpenter Is aal'ge
steld als Terrltoriale Kommandant van Zuid 
Amertka (oost). 

Nieuw· Zeeland. 

Kolonel Albert Orsborn van de Internationale 
Kweekschool is aangesteld als Chef-Secretaris 
van Nieuw Zeeland. 

vervolg zie pagins 6 kol. 1. 

DOOR DEN GENERAAL. 

Hij geeft een lijst van onderscheiden christelijke 
deugden: Liefde, Blijdschap, Vrede. Lankmoe
digheid, Goedertierenbeid, Goedheid, Geloof, 
Zacbtmoedigheid en Matigheid. 

Dat zljn de eigenschappen, die het gebeiligde 
Ieven kenmerken en God verheerlijken. Zij 
ondersteunen de belijdenls, die we ultspreken 
in ons ge.tutgenls. Wat we zeggen over onszel!'I 
wordt geruggesteund door VI at we doen I 

Het bezit en de manifestatle van zulke eigen
schappen maken als vanzelfspreke:od ons getui
genis en onzen arbeld voor God aannemelijk 
en krachtig. Iemand, die het ge~proken wcord 
zal weerstaan, zwlcht va2k \:oor een dead \:an 
onzelfzucbtige vrlendelijkheid. Het koudste hart 
zal verteederd en het steenen hart verbroken 
worden do~r de warmte en teederheid van een 
liefhebbenden geest. 

Dit is de ervaring, die ors, als Leger, :zal 
maken wat God wenscht, dat we zljn zullen. 

Het is noodlg, dat elke Soldaat in ieder Korps 
een dusdanige levende getuige zal zijn. Dan zal 
er in werkplaats, fabriek, kantcor of huts, ovHa 
waar een Heilssoldaat is, een voortdurend, 
levend getuigenis zijn van bet felt, dat Jezus 
volkomen redt en bewaart van iedere zonde. 

Deze soort ervaring en dit getulgenls dragen 
met zich een kracht, die door niets weerstaan. 
kan worden, terwijl de gelultklge he:zitter er van, 
met God wandelend In vlekkelooze kleedereo, 
vervuld is met de vreugde van den Heer, ,,on· 
uitsprekelijk en heerlijk". 

Laat ons hedenken, dat de eerste Apostelen en 

bun hekeerlingen nlet slaagden in het brengen 
van zieleo tot den Heer, overal waar ze kwa· 
men, eenvoudig, omdat ze eeo niruwt> bood~chap 
badden of nieuwe met hodeo gehruikten. Even
min was het, omdat zij bun geboor hebaagden 
of slechts helang inboezemden. Verre van dat I 

Zij behaalden die overweldlgende overwin
ningen, omdat zij, allereerst en allermeest, hei
lige mannen en vrouwen waren. De scboonheid 
v t1n Jezus was op hen, hun. aangezicbten ver· 
lichtend, hun harten in gloed zettend met liefde
vol enthusiasme voor de redding van zielen. 
Zij waren mannen en vrouwen, over gegeven 
aan de leiding van den Geest, hereid om overal 
been te gaan en alles voor bun Heer te doen. 

0, els we eens een opwekking van zulk 
waarachtig Christelijk leven en vuur beleefden I 
Wat we op het oogenhlik bet meest noodig heh-

hen, is een herlevlng van die pos1tieve eigen• 
schappen, die onzen Meester zullen openbare. 
Wij moeten meer liefde voor zondaars h(hbcn 
- een liefde, die zal werken en bidden en geloo
ven voor hen ; we hebhen meer geduld noodlg : 
meer geloof in en lif fde vocr elkander; meer ge
loof in God; zachtmoedigheid en goedheicl,lank
moedigheid en ootmoed, gcmatigheid en wijsheid, 
meed en hoop, rechtvaardigheid en medelijden. 
Wij hehben dat alles noodig, Al die eigen
schappen behooren tot het geheiligde !even, het 
!even van Heiligh~id. lk hcgeer zulk een er
varlng voor ieder mijner mal<kers in het Leger 
des Hells, waar zij ook 2ijn - wat bun rang 
of graad ook moge wezen. 

Waar zijt gij in deze zaak? lndien gij een 
godsdieJJst bezit als dien, welken ik beschreven 
heh, de gezegende ervarlng van het leven van 
voile Verlosslrg, dan verheug ik mij met u 
met een hlij .,Halleluja 1" 

Maar sommigen, dat wect ik, zijn nog niet 
zoover. Sommigen hebben de leiding des Geestes 
weerstand gehoden en hebben gedachten en 
verlangens gevoed, wearvan ze weten, dat ze 
die niet hehooren te hebben. Zij houden terug, 
hevree~d om den vollen prijs te betalen, omdat 
dit zou beteekenen de overgave van hun wil en 
van de dingen, waarvan ze niet willen scheiden. 

Vde van deze meo~cben houden nog vast 
aan bun belijdenis. Zij weten, dat zij gered 
zijn en zij willen Gods kiDderen zijn, maar zij 
hcbhen Zijn glimlcch verloren en de glans is 
uit bun leven verdwencn. Zlj kunnen zeggen, 
dat zij gered zijo, maar ze moeten toegeven, 
dat zij niet volkomen gered zijn. Tot dezulken 
zeg ik met gebeel mijn hart: ,,Geef uzelf nu 
over! Besluit, dat vanaf beden niets u zal hou
den buiten de rijke ervaring. die God voor u 
weggelrgd heeft. Wat u ook gehinderd heeft, 
werp bet voor altijd weg, en het voile licht van 
de heerlijkheid Gods zal in uw ziel komen met 
beelende en verkwikkende kracbt, terwijl ge 
in bet geloof den heloofden zegen aanneemt. 

Zieh!er mijn laatste woord in deze artikelen, 
van den discipel, dien Jezus liefhad : ,.Maar 
indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in 
bet licht is, zoo hehhen wij gemeenschap met 
elkander en bet Bloed van Jezus Cbristus, 
Zijnen Zoon, reinigt ons van alle zonden" 

(1 Joh. 1 : 7), 

EINDE. 

KOMMANDANT EN MEVROUW DE GI<OOT IN BANDOENG I. 

Brigadier Ridsdel verwelkomd. 

Als altijd was bet ons ook weer op Don
derdag, 15 Jun!, een vreugde Kommandant en 
Mevrouw de Groot met oos te hebben. 

De Kommandants waren vergezeld van Bri
gadier Rldsdel van het lnternationaal Hoofd· 
kwartier, bij velen onzer welbekend. Wij waren 
blijde den Brigadier te ontmoeten en hem wel
kom te heeten in Nederlandsch-lndie. 

Nadat de Kommandant den Brigadier had 
lngeleid en herinneringen ult bet verleden waren 
aangehaald, luisterden we naar den Brigadier, 
die ons vertelde van den gezegenden arbeid in 
China, Japan en Korea door bet Leger des 
Hells verricht, welke landen de Brigadier ge· 
durende de laatste maanden had hezocht. 

Mevrouw Kapt. Palstra zong daarna een 

I 
~ 

heerlijke solo en vervolgens luisterden we 
wederom naar den Kommandant, die Gods 
Woord behandelde. Wij voelden, dat de Heer 
op een bijzondere wijze onzen Kommandant 
ondersteunde, bet woord kwam met kracht tot 
ooze harten, Zijn Geest werkte in ons midden, 
en aan het slot van deze samenkomst kwam 
een hroeder tot den Heer. God vermeerdere 
ons geloof en vertrouwen in Hem l 

Het was een heerlijke, opgewekte samenkomst. 
Hoe kunnetl Gods kinderen echt genieten van 
al het goede dat Hij ons bereidt - het gebed, 
de samenzang, bet lezen van Zijn woord, het 
persoonlijk getuigenis van Zijn kinderen. Dit 
alles doet ons goed en maakt ons zoo rijk. 

M.G. 
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TRANEN. 

Ee n !I te wijl ik in den trein zat, las 1k onder 
bovenstaande betitellng een stukje in een Hol
laodscb maandblad. Daarin gaf men een korte 
uiteenzetting over de belangrijke rol ~elke tra
nen in ons !even spelen. Ondermeer werd he
scbreven ondrr welke omstandigheden tra:acn 
gestort word en: bijvoorbee Id hij vreugde, bij 
droefbeid, bij lichamelijke pijn enz. 

Bij onreinheid op den oogappel, of bij ver
wonding, vloeien de tranen des te rijkeh1ker, 
aldus een reinlgende en genezeDde kracbt u1t
oefeot'Dde op het oog. Steeds weer bij vernieuwi:ig 
heeft bet oog die tranen, wat water. noodig, cm 
rein en gezond te hlijven. B1j gezonde oogen is 
de hron dan altijd vloe1ende en kunnen de oogen 
rein blijven. 

Geheel anders is dit echter, als de organen 
die de tranen toevoeren verst<Jpt 'Zijn, en soms 
is een heel klein vuihje daar'\.an de oorzaak. 
Het oog wordt dan onrein en ziek en 't ult· 
zicbt bene" eld. 

lk denk, dat wij alien dit zoo ju1st genoem
de weleens ervaren bf bhen. als w1j HD stofje 
of vu1ltje in bet oog krrgen. Wij hadden dan 
hulp van een dokter of iemand enders noodig 
die bet onreine uit 't oog wegram, :zoodat de 
tranen cpnieuw bun zegenrijk werk konden 
verricbten, in 't kort, wij koDden weer alles 
helder zien. 

Onwillelteurig decht ik over het gelezene 
na en hracht het in toepassing op ons kven. 

De mensch is Gods oopappel, de naar Zijo beeld 
en Zljo gelijkenls ge~cbapene, blootstaande aan 
de verzor king, aan den strijd dezer wereld. 

Hoe veak, nietwaar, worden we onnin, :zijn 
we pewond door zonden, die tot ons l-wamen 
en die we helaas ook bedreven. We kwamen 
echter tot dt>n Heer, beleden ooze zonden, 
vroegen om Zijn kracht en dan, dan kwam 
Hij met den stroom van Zijn Goddelijke 
liefde tot en over ons hart. Wij wierpen ons 
in dien Heilsstroom Zijner genade en , ..•. 
balleluja, we mochten ervaren, dat door dien 
vloed onze zonden werden weggewascben, en 
bet gewonde hart werd genezen. 

En, evenals de tranen voortdurend bet oog 
overstrQomen en rein houden, zoo ook is de 
stroom van Zijn liefde in staat ooze ziel rein 
te houden van de zonden. Tocb gcheurt het 
wel, evenals dit met bet oog geheurt, dat we 
zooden, dus ooreinbeid in ons !even toelaren, 
soms zoo verhorgen, zoo voor 't.mrnscheliik 
oog bedekt, dat niemand bet aan ons hemerkt. 
Toch hebhen deze zonden tot oorzaak, dat 
de stroom van Gods kracht beroofd wordt, 
nlet vrijelijk tot ons kan komen, omdat er een 
belemmerlng is. Het gevolg is, dat de ziel als het 
ware verdroogt en de onreinheid toeneemt. Acb, 
wel bemerkt men bet, bet geestelijk uitzicht wordt 
belemmerd, men tracht bet echter goed ot weg te 
redeneeren, e ·enals men trac t door wrijven 
een vuiltje ult 't oog te krijgen. Mt>t welk 
gevolg? De onreinheid wordt nog verder, nog 
dieper in bet oog gedreven, zoodat men ten 
slotte inziet, dat men bet kwaad, daardoor veroor
zaakt, zelve niet meer in orde kan hrengen en 
men naar een specialist uitziet en deze raad. 
pleegt, voor bet te laat is. 

Volgt men diens raad dan op en laat men 
gewillig toe, dat al doet 't soms dan ook veel 
pijn, bij de onreioheid wegnt>emt, den ervaart 
men ook de blijdschap, dat hij 't gezicht vol
komen teruggeeft. 

Zoo ook de Hemelsche Medicijnmeester. Hit 
is hereid, als we elgen pogingen opgeven, ons 
volkomen te reinigen van alle zonden die ons 
gt>estelijk uitzicht helemmnen. Hij, en Hi} 
alleen is in staat te reinigen en te genezen. 
dat wat zoo vuil en gewond is. 

Lezer, hebt gij dat reeds ervaren? Moge 
het geschrevene daartoe medewerken, dat on
derstaande regelen veler ervaring worde: 

Ja, des Heilaods dierhaar Bloed 
I Stroomt nu over 1rijo gemocd, 
En bet maakt van alle zonde en schuld mij vri} 

Hij geeft u ook eeuw'ge vree, 
Als gij komt met dt>ze bee : 

.. Heere Jezus, red ook mij I" 
E. 

vervolg van pag. L 

Wij lijden het meest waoneer wij nalaten te 
zorgen voor den groei van ooze ziel, want" 
hierdoor worden wij een teleurstelling voor God. 
wij verliezen Zijn gunst, wij nemen niet toe 
in genade hij Hem, en dientengevolge hlijft de 
ziel klein en bekrompen en is niet in staat om 
te gelooven, te hopen en lief te hebben. Zoo 
Worden wij een struikelhlok voor anderen, wij 
vinden geen genade hij de menschen : zij zien 

.in ons niets wat hen aantrekt tot den gods
dienst dien wij helijden. 

Wij moeten nog dirper ingeworteld worden 
in Christus. Zooals Jezus was ingeworteld in 
Zijnen Vader, den Gever van bet )even, alzoo 
kunnen wij slechts wassen in genade, wanneer 
wij in Hem ingeworteld :zijn. 

Moge hristus, Die Zijn werk in ons aan-
gevangen heeft, in ons groeien en gel::eel ons 
wezen doordringen, zooals de dichter van dat 
mooie lied: .. Ik hu!g mij voor de macht der 
liefde'' dit hezingt in de woorden: 

,,In woord en daad, in geheel mijn wezen, 
Zij Jezus en anders niets te lezen". 
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t • f AGATHA VAN HET SPOOKHUIS. f 
• • t t ....................... ~ ........................................................................... ....... 

H et ,,spookbuis" stond verscheidene meters 
van den weg af. De weg, die nau we· 

lijks zulk een weidscben naam verdiende, was 
met wagensporen doorgroefd en zijn nauwe zij· 
paadjes waren ongeplaveid. Hij sloeg van den 
hoof .:lweg af als een kronkelend zijriviertje, dat 
zich schaamde voor zljn verbinding met de groote 
rechte rivier. leder buis op den boofdweg zag 
er goed onderbouden uit, en enkelen zouden 
ware paleizen genoemd kunnen worden. Maar 
het ,.spookbuis" daar acbter de fluisterende po• 
pulieren bad groote beboefte aan wat nieuwe 

verf. 
In twee van de gebroken raampaneelen badden 

blijkbaar geen zeer belderz;iende spinnen bun 
webben gemaakt. lnplaats van bet middelpunt 
van een tuin te zijn, stond het .. spookbuis" 
midden op een stukje grond, dat merkwaardig 
was om de vele leege blikken en oude vergeelde 
papieren die er lapen. Zoo nu en dan sp•ong 
ee".l konijntje, dat geen behoorlijke vrees voor 
bet bovennatuurlijke bezat. dwars over bet land 
naar den tuin vlakbij, waar deelgenaar gelukkig 
heerlijke salade en kool had geplant. Na zijn 
maaltijd keerde bet echter getrouw naar den 
tuin van bet ,.spookhuis" terug-omdat daar geen 
menscbelijke wezens met geweren verborgen za· 
ten, en een spook, zelfs al zou het zoo'n ver
schijning vreeten, waarscbijnlijk wel niet zoo 
iets z waars als een geweer zou kunnen dragen 
over zijn schouder - aangenomen dat hij zoO.: 
iets als een scbouder bad. 

De voorbijgangers van den grooten weg za
gen nauwelijks tangs den vervallen weg naar het 
Ieelijke, eenzame ,.spookhuis". Bij daglicbt wan
delde een enkele wel eens langs de uit hun 
hengsels haagende bekken. om nieuwsgierig naar 
binnen te kijken, maar als bet schemer werd, 
waagden dappere mannen het zelfs niet er voorbij 
te gaan en namen zij een anderen weg. 

Soms, als er een groepje dames rond de 
theepot zicb verzamelde, of op een weke
lijkschen dameskrans, gingen er vreemde ver
balen road over eigenaardige geluiden die er 
gehoord waren binnen de m11ren van het huis 
achter de populieren, langaangebouden diepe 
angstkreten, fluiten, blauwe Jichten die achter 
de ramen heen en weer flikkerden en, zei een 
oude dame, ,.een blauw licht is altijd een teeken 
dat er een spook in de nabijheid is''. 

* * • 
Iedereen was verbaasd en· bevreesd, toen 

men werklieden bij bet .. spookhuis" zag die de 
aarde omspitten en bedden maakten en een 
beg plantten inplaats van bet oude hek. Andere 
werklieden veranderden bet buis van binnen 
en van buiten, en verfden de muren wit met 
groen aan de deuren en ramen. De spinnen, 
die ternau w~rnood den dans ontsprongen, waren 
verplicht bun buizen elders te bouwen ; de ko
nijnen zagen angstig naar nieuwe bolen rood. 

Tegen den tijd ·fat de tuin klaar was en 
bet bui3 bersteld, zou je nooit van buiten ge
looven dat bet geesten berbergde. 

H?ele wag?nladingen met meubelen werden 
aangebracht en d•cht achter de wte!en van de 
meubelwagens aan kwam Agatha Saunders. Oat 
bet buis weer bewoond zou worden was al 
een groot wonder voor de buren, maar dat de 
bewoonster een eenzame, ongetrouwde dame zou 
zijn van een en veertigjarigen leeftijd, met een 
frissche kleur en mooie golvende lokken die 
op een manier om haar boofd dartelden, 
als voor een ongetrouwde dame heelemaal niet 
te pas kwam, was een reden van groote ver
warring. Agatha's vroolijke bruine oogen tin
telden, toen zij de eerste keer op een dames
vergadering al de vreeselijke bijzonderheden over 
bet ,.spookhuis" boord. 

.,Ja, ziet ge" zeide zij, ,.ik hen een zeer prac
tisch iemand, heelemaal nuchter. Met andere 
woorden, ik geloof niet in geesten en bet schijnt 
dat ze mij daar ook vrijwel met rust laten." 
,,Wei," zeiden de dames hoofdscbuddend, ,,we 
zouden niet graag de kans loopen I" 

Agatha, die heelemaal niet schijnheilig was, 
aarzelde een oogenblik en baalde toen veelbe
teekenend aan : ,, V oor den naam van Jezus 
vlieden de duivelen weg .'' 

Een pijnlijke stilte van teleurstelling volgde. 
Dames bouden er niet van als bun geliefkoosd 
onderwerp zoo wordt aangevallen. 

• • • 
Niemand boorde ooit iets over geesten die 

Agatha bezochten. Ja, toen de lentetijd aan
kwam. en de crocusjes en viooltjes de laan 
omzoomden en snoezlge gele gordijnljes de ramen 
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Magelang, de hoofdstad van de residentie 
Kedoe, is het middelpunt van het werk van het 
Leger des Heils onder de tnheemschen van Mid
den-Java. Daarom waren er meer samenkomsten 
georganiseerd voor de Chineezen en Maleiscb
sprekenden, dan voor Europeaiten, ook namen 
er meer inheemsche Officieren dee! aan de Con
ferentle te Mage1ang, dan in de andere centra. 

Op W oensdag kwamen er een 35 Officieren 
aan uit alle deelen van Midden-Java ; uit ae 
kleine dessa's en de grootere steden. 's Avonds • 
werd er een samenkomst gehouden in de Chi
neesche zaal, die door een 115 menschen werd 
bezocht. 

Donderdag was eigenlijk het begin van de 
Conferentie. 's MorQens waren er een 225 men· 
schen opgekomen naar bet buis van Mevr. de 
Wed. Liem Yoe Tiang, die de Heilssoldaten 
kennen als Envoy Liem. Er was speciaal voor 
de conferentiesamenkomsten een platform opge
trokken dat met rood en goudborduursel versierd 
was, terwijl er een 200 stoelen waren klaargezet. 
De bloemen en andere versierlngen waren door 
den Chineescben jongen Bob overal op smaak
volle wijze aangebracbt. De zanghrigade van 
Poerworedjo, 32 man sterk, was met Adjudant 
en Mevrouw Jansen overgekomen om te helpen. 
De aanwezige Officieren waren eveneens tot 
een zangbrigade gevormd, die door den juist 
bevorderden Kapitein Wattinaena van Amba
rawa werd geleid. Kommandant en Mevrouw 
de Groot, evcnals Kolonel Brouwer, de Pionier 
van Java, en Majoor Taylor, werden zeer bar
telijk welkom geheeten. Onder de andere be
zoekende Officieren waren ook Majoor Hiorth 
en Adjudant Schulz. 

Er was een groote, geestelijke honger merk· 
baar in deze samenkomst, en toen de Komman
dant de u!tnoodiging gaf, kwamen er spoe· 
dig een 30-tal makkers bij de heiliQingstafel 
neerknielen om God te zoeken. 

De K weekschool v. h. Leger des Heils 
te Bandoeng. 

5 uur n. m. werd er een Openluchtsamenkomst 
op de aloen·aloen gehouden, waar een 150 mak
kers om het platform heengeschaard stonden 
en een schare van 600 menschen naar de bood
scbap van bet Evangelie luisterde. 

7 uur n. m. werd de eenige Europeesche sa
menkomst gebouden in de Protestantscbe Kerk, 
welwillend voor de gelegenbeid afgbtaan door 
Ds. Stegenga, die zelve ook tegenwoordig was. 
De Kerk was goed bezocht door een 270 men
schen, waaronder wij ook den Resident, den 
Controleur, den asp. Controleur en eenige Mili
taire Autoriteiten opmerkten, terwijl de Burge
meester den Kommandant op een hartelijke wijze 
welkom heette en aan bet publiek voorstelde 
Hij berinnerde ons in zijn welkomstrede aan de 
dagen, toen het Leger veracht en vervolgd werd 
en toonde aan het contrast met den tegenwoor
digen tijd. 

Os. van D uinen, de Legerpredikant, bield een 
karakteristieke, bezielende toespraak, waarin 
hij den Heer Jezus als bet eenige hulpmiddel 
aanwees voor de moeilijkheden en problemen 
der wereld. 

De Kommandant gaf eerst een kort interes
sant overzicht over het tegenwoordige, soci
ale werk van bet Leger des Heils bier in Ned. 
Indie, en vervolgde daarna op de gewone 
Legerwijze. Vele menscben getuigden later, 
dat zij geroerd en gezegend waren geworden 
gedurende deze meeting. 

Vrijdagmorgen was apart gehouden voor de 
Officieren die luisterden naar des Kommandants 
wijzen raad en boodschap; in het bij.zonder wer
den zij gezegend door het verbaal van Mevrouw 
de Groot over baar moeilijkheden en overwin
ningen als jong Offtcier. 

• • • 
In den namiddag verhinderde de regen den 

marsch en de openluchtmeeting, die georganiseerd 

waren, maar om 6.30 speelde bet regiments
muziekkorps voor de Legersocieteit, door de 
vriendelijke toestemming van den Plaatselijken 
Militairen Kommandant daartoe instaat gesteld, 
en toen de Kommandant naar de muz1kanten 
toekwam, stonden zij alien in de houding, 
terwijl hij hen dankte en eenige vaderlijke 
woorden sprak. Hij eindigde met Gods zegen 
te vragen over deze mannen. 

De in de societeit gebouden samenkomst 
was niet zoo druk bezocht als we verwacht 
hadden, ender twijfel vanwege den regen. De 
Plaatselijk Kommandant zond zijn Adjudant om 
hem te vertegenwoordigen en zijn groeten aan 
den Kommandant over te brengen. 

• • • 
Zaterdag leidde Lt. Kolonel Brouwer de 

morgensamenkomst. Zijn Bijbelboodscbap over 
Petrus' bevrijdiDg uit de gevangenis werd aan
dachtig aangehoord. 

's Middags was er ee~st een thee voor de 
Officieren, waarbij de Kommandant tot hen 
sprak en verscheidenen huoner een getulgenis 
gaven. Daarna een marsch met vlaggen, vaan, 
dels, platen, teksten en lantaarns naar de pasar, 
waar een openluchtsamenkomst werd geleid 
door Adjudant Schulz. Een 110 makkers waren 
In den >marscb en eeo 450 menschen luisterden 
naar de meeting. De terugmarsch trok vele 
menschen naar de zaal, waar de 200 stoelen 
dadelijk bezet waren en nog 70 stoelen bijge
plaa~st moesten worden. In deze samenkomst 
hadden twee bijzondere sprekers bet woord; 
Ds. Latumahina van de Protestantsche Maleiscbe 
Kerk sprak in het Maleisch: zijn onderwerp 
was .. geloof", waarna Pandita Dion a Hong Sik 
in het Chinecsch sprak. Belden spraken vloeiend 
en vol vuur. Kommandant de Groot, de )eider 
van deze samenkomst, eindigde. 

• • • 
Zondag 7 uur v. m. bield Majoor Taylor, 

bijgestaan door 14 andere mannelijke Officieren · 
een samenkomst in de gevangenis, die door 
ongeveer 270 gevangencn werd bijgewoond. 
O.:>k de directeur zelf was tegenwoordig. Er 

werd in het Maleisch en Javaansch ge
sproken. 

8 uur v. m. w~rden kindersamenkomsten op 
drie plaatsen tegelijk~~ehouden, waar een 174 
kinderen aan dee! namen. Majoor Beckley leidde 
de kindersamenkomst in de Tangs!, Kaplteine 
Loemloe in Potrosaran en Mevrouw Wood
ward in de Chlneesche zaal; alien werden door 
enkele zuster-Officieren bijgestaan. 

De Heiligingssamenkomst om 9.30 in het 
huis van Envoy Liem werd door meer dan 
200 menschen bijgewoond. Mevrouw de Groot 
sprak in bet Duitsch, Majoor Taylor in bet 
Engelsch. beiden uitstekend in bet Maleisch 
vertaald. Het kleinzoontje van Envoy Liem, 
Horace, werd door Mevrouw de Groot aan 
God en het Leger opgedragen, en de Kornman, 
dant zegende 18 nieuwe recruten in. Aan bet 
einde der samenkomst kwamen verscheidene 
makkers naar voren om verlossing en heiliging 
te zoeken. 

4.30 n. m. Een moole marsch naar de Aloen
aloen, het fluit- en andere muziekkorps voorop 
van 60 man sterkte, jongensvan Pa van der Steur, 
gevolgd door meer dan 100 makkers, die teksten, 
vlaggen enz. droegen, een weelde van kleuren, 
zoo aantrekkelijk voor den Chinees ; 't was 
werkelijk een indrukwekkende optocht. Een 
750 menschen vergaderden rond om bet plat~ 
form dat met toestemming van den Burgemees· 
ter op de Aloen-aloen was opgericbt. Majoor 
Hiorth leidde de openluchtsamenkomstdie meer 
dan een uur duurde; de Kommandant kwam 
en de menlgte ziende, sprak bij eveneens tot 
hen. Jammer dat een zware regenbui den terug
marsch verhinderde. Voor den Zondagavond 
waren er twee samenkomsten georganiseerd, 
een voor de Chlneezen in het huis van Envoy 
Liem, en een voor Maleisch sprekenden, in 
de Protestantsche Kerk te Wates. Niettegen
staande den regen waren er toch een 92 Chi
neezen tegenwoordig en een 250 in de Wates 

De Twee Laa t s 
onder 

Kommandant en 

Onverfl.auwde Geestdrift 

Het lied dat gedurende de •Conferentie 
zegen is 

HOE GR.00 

ALS Heer, ik zie de wer 
Het gansch heelal, door 
Elk levend wezen in die 
Die Gij bestuurt met wijs 

Koor. Dan juicht mgn zie 
Hoe groot zijt Gij, 

Als in Zijn Wooed mij 
De rij van wonderen voor 
Hoe God Zijn volk, door 
Getrcuw geleid en uitgeh 

W anneer ik verder let op 
Waarlangs de Heer mij l 
Door Hem gebrnikt om n 
Tot 't Vaderhuis en tot d 

Wanneer ik merk het. we 
Dat Hij in ieder mensche 
Totdat de ziel, niet Lange 
't Geloof in God en ware 

Officieren en makkers die deelname 

Kerk. De Kommandant sprak eerst in Wates, 
waar hij door Ds. Latumahina werd verwel
komd. Het zangkoor zong een ruooi lied. even~ 
eens bet jongeliedenkoor <lat door de Ds. zelf 
geleid werd. Nadat Kommandant en Mevrouw 
de Groot beiden hadden gesproken, verlieten 
zlj de Kerk om naar de samenkomst voor de 
Chineezen te gaan, waar Kolonel Brouwer reeds 
was begonnen. Hler sprak de Kommandant 
voor de laatste maal: v66r de meeting geslo
ten werd, waren al de Officieren van de Wa
teskerk hierheen gekomen om bet einde van de 
Conferentie bij te wonen, en samen loofden wij 
den Naam des Heeren voor al bet goede ons 
gegeven. 

Vele menschen drukten bun ve rbazing ult 
over de energie en geestdrift van den Kom
mandant en over de vlugge en kundige wijze 
waarop Kommandant en Mevrouw de Groot, 

~ae1aec&e1a~:~uee1:11e1:t=1eeae«~!Of!»ctlOi101te«IO«~iOl~aecaec:;esaegiQ!sec&e1iOlllOi!O!l~I 

In Heere I Gij zijt mgn God·; U 
ik loven, want Gij hebt wonder g 

~ zijn waarheicJ 
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Conferenties 
ing van 

evrouw de Groot. 

Groote Overwinningen. 

veel gezongen werd en dat velen tot 
eweest. 

ZI]T GI] I 

n Uwer handen, 
eens voortgebracht, 

ootsche schepping, 
eid, lief d' en mac ht: 

van vreugde keer op keer : 
o Hemelheer I (bis) 

ode tegemoet treedt, 
mi;n oog hedeeft, 

Hem eens uitverkoren, 
pen heeft: 

al de wegen, 
"dde in 't verleen, 
der mij te tcekken 
n Heiland heen : 

des Heil'gen. Geestes, 
hart begint, 
weerstand biedend, 

ruste vindt : 

aan de Conferentie te Magelang. 
( 

I 

evenals Majoor Taylor werden vertaald : ,,de 
lange, magere jonge man" werd in het bijzon
der geprezen. 

De algemeene opinie was; dat de Conferentie 
te Magelang een succes was geweest en dat de 
Kommandant gelukgewenscht mocht worden met 
het doorvoeren van zulk een zwaar program

' ma. De lnheemsche Officieren keerden near bun 
post terng. gelnspireerd l!n gezegend door de 
woorden van onzen Leider, dankbaar aan God 
voor de heerlijke dagen te Magelang door
gebracht. 

Met hart en ziel zongen wtj telkens weer 
bet jubellied ; 

.. La~tas djiwakoe teroes bersoeka. 
B'tapa besar Allah Hoewa I" Halleluja I 

L. H. Wood ward, 
Majoor. 

Donderdag, 18 tot 21 Mei. 

Malang is een stad van beteekenis ; het was 
dan ook een goede gedachte van den Komman
dant om, wat het jaar tevoren niet het geval 
was, ook in deze plaats een opwekkinas-Con
ferentie te houden. 

De voorbereiding. 
Geen rijke oogst kan verwacht worden, ten• 

zij ee;rst het land geploegd en gereedgemaakt is 
om het zaad te ontvangen. V eel voorbereidende 
arbeid was aan deze Conferentie voorafgegaan. 
De l(apiteins Young waren weken tevoren be
gonnen de belangstelling op te wekken voor de 
te houden reeks van samenkomsten. De plaat
selijke dagbladen verleenden zeer gewaardeerde 
bulp, terwijl de Heilssoldaten ieder huis van de 
stad bezochten, en de bewoners persoonlijk uit
noodigden tot deelname aan de bijeenkomsten. 
Oit werk is niet tevergeefs geweest, integendeel
de Conferentie te Malang muntte uit door het 
groote aantal belangstellenden. 

De Leiders. 
Kommandant en Mevrouw de Groot, onver• 

moeid, zelfs na de Campagne te Soerabaia, die 
toch zulke zware eischen stelde, leidden ook deze 
Conferentie op meesterlijke wijze, Geen oogen
blik deden zij de belangstelling van het publiek 
verflauwen. Zelfs als een ander spreker den 
hoofdschotel der geestelijke spijziging verzorgde, 
wist de Kommandant door zijn inleidend woord 
de harten der toehoorders ontvankelijk te maken 
voor het te brengen W oord van God, en nooit 
verzuimde htj in zijn slotwoord erop aan te 
dringen de ontvangen les niet slechts aan te 
hooren, doch in praktijk te brengen, Christus 
te kiezen, nu reiniging des harten te zoeken. 
Geloofd zij God dat velen aan deze dringende 

uitnoodiging gehoor gaven. 

De andere sprekers. 
Bebalve de verdieplng van bet geestelljk le-: 

ven der Christenen, beoogde de Conferentie 
ook bet doel, den band, die de verschUlende 
Christelijke Kerken en Genootschappen bindt, 

nauwer aan te halen. 
Om tot d"t doel te geraken waren ook spre

kers van andere gezindten dan bet Leger des 
Heils uitgenoodigd om ter Conferentie het woord 
te voeren. Zoo sprak op Vrijdagavond: 

Zendeling Wiegers, 
die zijn toespraak aanving met het geven 

van een persoonlijk getuigenis. Als onderwerp 
van zijn toespraak had hij bet bekende vijftien
de hoofdstuk van Johannes gEkozen. Op een
voudige, doch duidelijke en overtuigende wijze 
sprak Zendeling Wiegers over het eenzijn met 

Christus. 

Zendeling Bouwer, 
de !eider van de leprozerie Donoredjo, sprak 

's Zaterdagavonds. Door een goed vertelde 
treffende illustratie, wist bij zijn gehoor voor 
te bereiden voor bet hoofdtbema van zijn toe
spraak: Christus als Verlosser der wereld. Wij 
werden diep geroerd door hetgeen Zendeling 
Bouwer vertelde van zljn arbeid onder de 
melaatschen : hoe Christus licht, troost, vrede 
en zelfs blijdschap brengt aan hen, die door 
die vreeselijke ziekte getroffen zijn. 

Evangelist Gutter, 
van den Bond voor Evangellsatie, sprak op 

Zondagavond een krachtig woord waarin hij 
vooral den nadruk legde op het gevaar van uit
stel. Br. Gutter drong erop aan, dat zij die 
Jezus nog niet die plaats in hun !even gegeven 
hadden, die Hem toekomt, dat onverwijld zou
den doen. Kommandant de Groot volgde deze 
toespraak op met een uitnoodiging en, dank 
God I, zeven personen kwamen naar voren, 
knielden neer en baden God om vergeving van 
zonden en reiniging des harten. 

De toespraken van Officieren. 
Kommandant de Groot ging, bij het houden 

van zijn toespraken, steeds recht op het doel 
af. Een Bijbelverhaal of een treffende tekst 
werd door hem voorgelezen, de waarheden ult 
dat Bijbelgedeelte naar voren gebracbt, dikwijls 

~~~~~~~~~~~~~~aea=c~~~~~~~~~~~~~~~ 

ik verhoogen; Uwen Naam zal ~ 
daan; Uwe raadslagen van verre ~ 
n vastigheid. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~ 

verduidelijkt door een pakkende illustratie, 
waarna de Kommandant er dan bij de verga
dering op aandrong bier en nu het besluit te 
nemen God voortaan de eeri;:te plaats in het 
!even te geven - de genadegift van het Eeuwige 
Leven, mogelijk gemaakt door het offer van 
Christus, te aanvaarden - tijd, kracht en gaven 
Hem toe te wijden. 

Mevrouw de Groot 
sprak in de OpeninQs·bijeenkomst der Con

ferentie naar aanleiding van een tekst uit Je
saja over de zekerhei':i, dat God zich zal laten 
vinden door hen. die Hem met een oprecht 
hart zoeken. Voorwaar een heerlijke belofte 
voor de samenkomsten die volgen zouden, een 
een belofte, die wonderbaar in vervulling is 
gegaan. 

Zondagmorgen sprak Mevrouw de Groot over 
de zegeningen die God Zijn volk bereidt. 

Alie naties vereenigd onder de parapluie 
van het Leger des Hells. 

Majoor Lebbink 
hield een beschouwing over Petrus. De Ma

joor beschreef diens impulsief karakter, de 
moeilijke wegen die Petrus had te gaan, zijn 
zielestrijd, hoe zijn karak ter werd geheiligd. 
De resultaten van het eerste, door Petrus geleide 
Ptnksterfeest toonden aan, hoe God de prediking 
van Petrus zegende. 

Adjudante Both 
deed eenige grepen ult haar persoonlijke, rijke 

levenservaring, en sprak over de leiding Gods. 

Kapitein Palstra 
sprak over het geheim van Paulus' !even, ons 

geopenbaard door bet getuigenis van Paulus 
zelf: .. Het !even is mij Christus". 

De sameokomsten. 
De Malang-conferentie beeft wederom de 

mogelijkheden van ons geestelijk werk aange
toood. Aile bijeenkomsten werden door een groot 
aantal belangstellenden bijgewoond. Oat is toch 
wel een gunstig teeken, wanneer wij bedenken, 
dat vier dagen achtereen, in den morgen en in 
den avond een samenkomst plaats had. 

Geen oogenblik verslapte de aandacht: het 
is waar wat de Kommandant in zijn Openings
toespraak zeide, dat thans naar God gevraagd 
wordt, nu het materieele den menschen ontvalt. 
Geld, positie, macht over anderen, dit alles is 
door de heerschende economische depressie 
aan velen ontglipt. Die menschen leeren thans 
begrijpen dat: 

'Alles op aarde zal eenmaal vergaan 

Maar wat gedaan werd ult liefde voor Jezus 
Oat houdt zijn waarde, en zal blijven bestaan.' 

De Malang-conferentie is het middel geworden 
om velen tot God te leiden. Moge het werk, 
dat Gods Geest in deze dagen in de harten der 
toehoorders aanving, voltooid worden. 

De zang 
is een van de belangrijkste wapens, die het 

Leger bezigt om de macht van Satan te bestnjdeo. 
Oit bleek vooral bij het herhaaldelijk zingen 
van het Conferen tie· lit>d. 

Bij het zingen biervan werden wij nader 
gebracht tot God, kregen wij een dieper besef 
van Zijn Grootbeid. 

De Openlucht-Samenkomst. 
Zondagmiddag verzamelden de Heilssoldaten 

zicb op de aloen-aloen, waar, in de schaduw 
van een reusachtigen waringin, een openlucht· 
samenkomst werd gehouden voor inbeemschen. 

Honderden nieuwsgierigen stroomden toe 
zoodra de eerste tonen van het openingslied 
weerklonken. Als inleiding werd de reden en 
het doe! van de bijeenkomst verklaard, waarna 
door korte toespraken en getuigenissen bet 
Evangelie werd gebracbt. Vooral het zingen 
der Legerliederen wekte veel belangstelhng. 
Ult de gespannen aandacbt, waarmede de 
cmstanders luisterden, mag wel afgeleid worden, 
dat men ook in deze kringen hongert en dorst 
naar de gerechtigheid. 

5 

r·;·~;~;·;{i~--------1 
i VAN ZW AKHEID i 
i KOSTEN KAN I f ..................................... ~~- ....... ~ .................... ~ 

Dezen zin las ik in het voorbijgaan op een 
reclameplaat op een aanplakzuil. Of dit opschrift 
voor een cinema of voor een voordracht be
stemd was, weet ik niet, maar het bracbt mij 
tot nadenken. Wat kan ons een uur van zwak
heid kosten? zullen velen zich afvragen. Mis
schien een weinig rust, een paar franken, wat 
tijd. Oat behoort nu eenmaal bij het !even. On
danks vele uren van zwakheid komt men toch 
aan het doe!. al is bet ook niet altijd het ge
wenschte doe!. 

W anneer dit waar was, dan was het niet 
zoo erg. Want het zijn niet de jar en van zwakte 
maar de uren, ja zelfs de minuten van zwak
heid, die zulke verdragende gevolgen kunnen 
hebben. l:.enmaal is geen maal, dacht het muis
je toen het in de verlelding kwam van bet spek 
in de val te snoepen, maar het moest zijn toe
geven aan de verzoeking met den dood bekoo
pen. 

Eenmaal nam een ·dienstmeisje zonder te 
vragen, een postzegel van hear meester, dien 
zij later terua wilde leggen, doch zij werd we
gens diefstal ontslagen en beroofde zich van 
bet !even. 

,,Een glaasje in deugd, zal niemand schaden", 
zegt men, maar dit begin was dikwijls bet be
gin van een dronkemansleven. 

"Maar een dansje", klonk bet, maar de daar
opvolgl'nde schande sloot voor menlg meisje 
de deur van het ouderlijk tebuis. Een uur van 
zwakbeid vernletigde bij millioenen menscben 
hun zedelijke reinheid, hun goed geweten, de 
rust in de familie, hun tehuis, positie, vrijbeid 
gezondheid, vernietigde de wilskracht, het ge
loof in God. Vreeselijke gevolgen door een uur 
van zwakheid. 

• • • 
Een legende verbaalt ons van een ridder, die 

altijd als overwinaaar uit den strijd terugkeer~ 
de. Voortdurend werden de vijanden op de 
vlucht geslagen, als bij daar kwam aangerend 
op zija vurig ros, met zijn blank zwaard. Zoo 
was het ook ditmaal weer geweest. Vee! kracht 
had het hem gekost en hij was vermoeid, maar 
de overwinning was de zijne. Geen enkele van 
zijn vijanden was meer te zien en bij zette zich 
neder aan den voet van een eik om ,,een klein 
poosje" te rusten. Toen kwam daar een meisje 
dat over haar arm een bundel zijden draden 
drol.'g, zij zong een schoon lied en danste om 
hem heen, bond al lacbend een zijde'n draad 
om zijn wapenrusting en den boom aan welks 
voet hij zat. Al zingende wierp zij een twee
den, derden en vierden draad om wapenrusting 
en boom, terwijl de ridder vol vreugde bet spel 
gade sloeg, docb langzamerhand vie! hij van 
vermoeidbeid in slaap. Al spoedig waren er 
twintig, dertig, vijftlg, honderden draden om 
hem heen gewonden. Doch daar klonk het ge~ 
kletter van wapeaen. De vijanden, die hij zoo
even verslagen had, waren wederom terug
gekomen. Snel wilde bij zijn zwaard grijpen 
en op zijn paard springen, o wee, bij kon 
zich niet verroeren ; de zijden draden hielden 
hem nog steviger als een ijzeren ketting aan 
den sterken elk geketend en de vijanden konden 
hem gemakkelijk dooden. 

•• • 
Toen God zeide; ,.Maar van den boom der 

kennis, des goeds en des kwaads, daarvan zult 
gij niet eten,'' toen zaaide. de listige slang twijfel 
in bet hart van onze eerste ouders in het pa
radijs en het gevolg was de verjaging, en de sedert 
dien tijd voortdureode keten van zonde met 
alle bare vreeselijke gevolgen, die zich uitbreidt 
over de wereld en de menschheid, tengevolge 
van ,,een uur van zwakheid". Kan men de 
zonde van zich afwerpen , wannen men lust 
beeft, zooals de ridder dacht te doen met 
de zijden draden? Neen, sterker dan ketenen 
en banden van gesmeed ijzer omknelt zij het 
menschdom • 

De slang zeide tot onze voorouders ; 
.,Gijheden zult den dood niet sterven: maar 

God weet, dat ten dage als gij daarvan eet, 
zoo zullen uwe oogen geopend worden, en gij 
zult als God wezen, kennende het goed en het 
kwaad." 

Er zijn menschen die vinden dat de moderne 
kunst, die geen ,.heilige schaamte" meer kent, de 
,.nieuwe vrijheid", die bet begrip ,.zonde" al 
reeds lang over boord geworpen beeft, veel beter 
zijn dan die oude vormen. 

Satan zegt niet: ,,Leeft er een jaar op los", 
maar hij is tevreden, wanneer men slechts een 

Vervolg pag. 6 kol. 1. 
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,,Maar dat hij ze begeere in bet 
geloof, niet twijfelende"' Jak. ~ : 6. 

Een blijkbaar nog ongeroutineerde, vrouwe
lijke cbauffeur werd eens in bet verkeersge
drang van een van Chicago's drukste punten 
zoo· verward, dat zij, door angst aangegrepea, 
geen kans zag haar auto uit het gedrang te 
krligen. De verkeersagent, die naar haar toe
kwam om . haar voor haar onhandigheid te 
bestraffon. zag de situatle echter onmiddellijk 
in en zeide; .,Laat mij uw stuur even overnemen, 
ik zal U bier wel e'1en uitbrengen." 

De dame gaf haar stuur met een zucht van 
verllcht•ng aan den agent over, en stood hem 
toe h'aar wagen uit bet gedrang op den grooten 
weg te brengen. Toen bij ult stapte, zeide 
zij: .,lk hen U zeer dankbaar, want ik ;zou 
er alleen nooit uitgekomen ZIJD· 

.. Ik vermoed," antw:>ordde de politieagent," 
.,dat wij alien wel eens op een tijdstip komen, 
dat wij bet stuur aan een ander over moeten 
geven." 

* * 
Deze vrouw had geloof. 
Het was niet voldoende dat ZlJ tn de be

kwaamheid van den agent geloofde om haar 
uit haar moeilijke positie te redden. Zij moest 
bet stuur overgegeven, Misschien had hij naast 
baar kunnen staan en haar kunnen zeggen. 
wat zij moest doen, maar bet was veel beter en 
gemakkelijker om in de auto te stappen, het 
stuur even over te nemen en bet zelf te doen. 

Soms hebben wij oogenblikken in ons leven 
waarop wij in algeheele verwarrlng raken. De 
moeilijkheden en kwellingen van den dage~ 
lijkschen strijd overrompelen ons geheel. Wij 
staan in aD;JSt en verwarring. Het is op zulke 
tijden, dat ons geloof ons te hulp behoort te 
komen. Als bet dat niet doet, dan is er lets 
Diet mee in orde. 

Maar zelfs Chrlstus kao ons otet veel helpen, 
als wij bet stuur niet aan Hem overge".en: ~e 
moeilijkheid met een menigte menschen 1s 1u1st, 
dat zij er op staan om bet stuur zelf te houden. 
Zij schijnen bet bijzonder moeilijk te vinden om 
de leidlng over te geven. Zlj noemen Hem Heer, 
maar zij maken Hem geen Meester. 

• * • 
G e I o o f ts meer dan een verstandelijk geloo

ven in God, en tn Christus als de openbaring 
Gods. Het is, bebalve gelooven, een overgeven....
een handeling van den wil sacnengaande met 
een overtuiging van bet verstand. 

Wij kuonen niet zeggen dat wij gel oof in een 
dokter hebben, voordat wij ons ge1Ta} geheel 
in zijn banden hebben gegeven. Wil he.bben 
nog geen geloof in den Heer Jezus ~hrtst~s. 
voordat wij de leidlng van ons leven 1n Z1jn 
handen hebben overgegeven. ons aan zijn oor
deel hebben onderworpen. 

vervolg pag. 3. 
Britsch-Ind le. 

In verband met den grooten vooruit'1ang van 
bet Legerwerk in bet Oostelijk deel van Brltsch
lnd1e heeft de Generaal besloten een nieuw 
Terrltori~ te vormen. Dit Terrltorie zal de 
volgende provindes bevatten: Bengal, Behar, 
Orissa en Assam en de Staten Nepal, Bhutan 
en Sikkim met ~en totale bevolking van ruim 
103 mlllioen ztelen. 

Kolonel Chas. F. A. Mackenzie is de leider 
van dit Nieuwe Territorie met boofdkwartier 
te Calcutta. 

Gestolen Biibels. 
De Korps·Olf1cier van La Paz (Bolivia) 

rapporteert, dat hij bezoek beeft gehad ".an 
inbrekers, die alles in zijn zaal en woning 
overhoop bebben gehaald. Onder de_? meege
nomen buit beyinden zicb ook 25 b11bels. De 
Officier spreekt in zijn rapport de hoop uit, 
dat de ongewenschte bezoekers daarin vinden 
zullen wat hen ongetwijfeld beter van . bun 
booze daden zal genezen dan gevangenis en straf. 

Frankrijk. 
De Kommandant ontving een dezer dagen 

een telegram, waarult wij tot ons groot leed· 
wezen vernamen dat Mevrouw Kommandante 
Peyron is bevorderd tot HeerliJkhetd. Mevrouw 
Peyron was een buitengewoon bekwame en 
dappere medestrijdster in onze rangen en des 
Commissioners grootsten steun in zijn verant
woordelijke taak daar in Fraokrijk en Belgie. 

Wij gedenken Commissioner Peyron en de 
familie in onze gebeden en bidden dat God 
hen in deze moeilijke tijden mag steunen en 
bijstaan. 

Vervolg van pag. 5. 
uur gehoor geeft aan zijn verleidingen, een 
beetje met de zonde speelt, slechts een maal 
van den boom in het midden van den hof eet 
Hij w.eet wat een uur van zwakheid kosten kan. 

* * * 
God zij gelooft. dat er Een was, Die kwam 

om de menschen van de banden van Satan te 
verlossen en te bevrijden en Die .. geen uur van 
zwakheid gekend heeft". In de kracht van den 
Vader bleef Hij sterk, tot Hi} aan ~~t kruis de 
woorden uitriep: ,,Het is volbracht · Daarom 
is bet onnoodig, dat u en ik een uur van zwak
heid kennen en toegeven aan de zonde, daar 
Hij den kop van de oude slang vermorzelde. 

Ik vond sterkte en moed 
Door Zijn heilig Bloed . 

Heb dank, Jezus, voor al Uw gena. 

Ook u, waarde lezer, wanneer u nog steeds 
de nederlaag lijdt, nog steeds bedrogen wqrdt 
door de oude slang, kom tot den Zegevorst, 
opdat Hij ook u overwinnaar make. 

Het Bruidspaar. 

Het was een van die heerlijke dagel:l. waar
op reeds vroeg in deri morgen heel de Natuur 
de heulijkheid Gods verkondlgt. D~ zonneschijn, 
de blauwe hemel, de bloemen, de voQelen. de 
boomen, ja alles stemde mee in een lofaccoord. 
Blij en dankbaar waren wij voor deze uiterlijke 
teekens van Gods liefde en goedheid bij den 
aanvang van den dag, die van zoo veel betee· 
kenls zou zijn voor onze beide makkers, Kapi
tein Hansen en Kaplteine Broome. Vriendelijke 
handen hadden allerlei voorbereldingen en 
scbikkingen gemaakt om den dag zoo prettlg 
mogelijk te doen verloopen, en bet beste van 
alles was dat wij den ganschen dag door ge
voelden, dat God met welgevallen op deze 
verbintenis neerzag en Zljn rijkste zegeningen 
zekerlijk niet onthield. · 

Na de wettige plechtigbeld welke 's morgens 
plaats had, kwamen er vele makkers het Bruids
paar bun gelukwenschen aanbteden. 's Middags 
om 5 uur werden alle Officieren van Bandoeng 
en enkelen van andere plaatsen uitgenoodigd 
voor de theemeeting, gepresideerd door Kom
mandant en Mevrouw de Groot, waar we alien 
de gelegenheid kregen in echt huiselijken kring 
onze makkers van harte te fellcitenen tn bun 
Gods beste zegen toe te wenschen. Wij hadden 
een goed uurtje met elkander, waarlo wij ook 
met veel genoegen luisterden naar de woorden 
van enkele makkers die bet Bruidspaar toespra· 
ken, waaronder Majoor Taylor. Majoor Brid
son, Mevr. Adj. Gerth en Kaplteine van Lith 

• 's Avonds had de huwelijksinzepening plaats 
op Leger-des-Heils wijze in de Congreszaal. 
waar een welgevulde zaal getuigde van veel 
belangstelling voor deze gebeurtenis. Deze sa
menkomst werd eveneens geleid door den Kom .. 
mandant. 

};;~ijn woord wees de spreker op de leiding 
Gods in eens menschen )even en hoe dat ook 
wel in de }evens van Bruid en Bruidegom dui· 
delijk was geworden. 

De Kommandant memoreerde de toewijding 
van beide Olficieren afzonderlijk in bun loop
baan in het Leger des Hells en zijn verwachting, 
dat zij vereenigd een nog grooter werk voor 
God en de menschheid zouden kunnen doen. 

Hierna zong bet Officierenza11gkoor el'n moot 
lied en hood een heel Uein meisje, het jongste 
dochter1je '-SD de Majoors Taylor, de bruid een 
mooi bloemstuk aan. 

Lt. Kol. Dr. Wille. een la11dsD'a11 van den brui
degom, nam nu bet woord en herinnrrde ean bet 
vroegue verbond tusschen Engel and en Dene· 
marke11 en hoe ook een kontng eens over beide 
landen regeerde, terv. ijl later een Deensche prinses 
de harten der Engelschen had veroverd. 

Spreker vond bet dus nlet meer dan natuurlijk, 
dat ook deze jonge menschen bet voorbeeld van 
bun voorouders hadden gevolgd door een nieuw 
verbond tusscben belde landen te sluiten, enz. 
enz. waarna spteker hen zijn gelukweoschen 
aanbood en hen toewen~chte dat er een Derde 
in bun verbond bet stuur van bun levensbootje 
zou overnemen om bet naar bet rechte einddoel 
te brengen. 

Mevrouw Majoor Taylor sprak de bru!d toe 
en memoreerde enkele dingen uit haar )even, 
terwill zij ook haar ouders herdacht. Majoor 
eo Mevrouw Broome, welbekende Officieren in 
Engeland, die helaas te ver weg waren om bier 
tegenwoordig te kunren zijn. 

Verder spraken nog Adjudant Roi!d en Majoor 
Lebbink, die bet werk en de 10l'Wljdtnp van den 
bruidegom in dienst van bet Leger des Hells 
ten zeerste prees. 

Stafkapitein Pearce>, de .,best man," las ver
schillende telegrammen voor, waarna de Kom
mandant tot de elgenlijke plechtigheid overging 
en de brutd en bruidegom in den echt verbon
den werden. 

Na deze plechtlgheid werd de gelegenheid 
aan bruld en bruidegom gegeven om een woord 
te spreken en werd hunnamens bet Korps een 
Bijbel overbandigd. 

Een teedere snaar werd aangeroerd toen ill 
't bijzonder aan de ouders en andere famille
leden van bet Bruldspaar werd gedacht, die 
schoon ver val:l hun kinderen verwijderd, zeker 
wel aan hen dachten. God zegene hen ! 

Nogmaals nam de Kommandant het woord om 
hen geluk te wenschen en den avond met gebed 
en zegebede te sluiten. 

HET BESTE VOOR HET HOOGSTE. 
door Mevrouw C. Oliphant-Schoch. 

EEN AANBEVELING DOOR DEN KOMMANDANT. 

het 
beste 

VOOi 

het 
hoogste. 
Te verkrijgen bij het Han.

delsdepartemen t van het 

Leger des Heils, Javastraat 

16, Bandoeng. 

Prijs : f 2.50. 

Mevrouw Oliphant-Schoch, de schrijfster der 
· gedichten-bundels: ,,'t Hart naar Boven" en "Le

ven, Lieven, Loven", beeft thans een nieuwen 
bundel uitgeven, getlteld : .. Het beste voor bet 
hoogste." Zij is de dochter van KoloneJ.Schocb, 
afstammeling VOID een oude Hollandsche familie. 
Kolonel Schoch heeft al zijn kinderen opgeleid 
voor den arbeid in bet Koninkrijk Gods: vijf 
van zijn kinderen hebben God gediend in de 
rangen van bet Leger des Hells, en zijn daar 
tot grooten zegen geweest. 

Mevrouw Oliphant-Schoch beschrljft In haar 
boekje bet aan God toegewljde leven. Het werk
je getuigt van diep geestelijk gevoel en is tot 
grooten zegen geweest voor alien die het lazen. 
De eerste oplage van deze uitgave was in Hol
land binnen zeer korten tijd uitverkocbt, zoo-
dat th ans reeds een tweede edit! I h e s verse enen . 

Ik heb persoonlijk het boekje gelezen en hen 
er door gezegend geworden. 

Gebeurtenissen ult baar !even zljn zoo pak
kend en origlneel weergegeven, dat ieder die 
bet leest erdoor versterkt en bemoedigd zal 
word en. 

Wij kunnen onzen lezers dit boekje ten zeer
ste aanbevelen, vooral waar bet binnen ledeu 
bereik is, daar de prljs zeer laag Is gesteld. 
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Een kind opgedragen aan God en bet Leger 
des Hells. 

Een makker ingezegend tot Heilssoldaat. · 

Er z!jn van die dagen in het !even van een 
Heilssoldaat, waarin de thermometer van ver• 
wachting tot bet hoogtl.'punt stljgt. 

Nu weten we wel, dat onze God een rljk 
God is, aan geen tijd of plaats gebonden en dat 
Hij Zijo zegeningen schenkt aan alle plaatsen, 
~ok Solo, maar toch komt de Heer op sommlge 
tijden op een bijzondere wijze tot ons door een 
van Zijn dienstknechten en wonderbaar zijn de 
zegenin~en, di~ wlj dan ontvangen. Zulke ge· 
beurtemssen z11n niet makkelijk te beschrijven, 
en blijven juist daarom in ons hart als een 
dankbare herinnering rn b!ijvende zegen. 

Zulk een dag was Zondag, de 4de Juni, toeo 
we bet voo1 recht hadden Majoor en Mevrouw 
Scheffer in ons midden te hebben. 

Zondagmorgen om 7 uur mochten wil een 
samenkomst houden in de QeVan£enis, waar de 
Heer ons Zijn zegen gaf. 

De Heiligingssamenkomst dearna zullPn Broe
der en Zuster Tan nooit verger en. Zij brachten 
bun lieven, kle1nen zoon in bet huts des Heeren, 
om hem op te dragen aan God en bet Leper. 
Wij hadden een heerlilken morgen, en werden 
er nog eens biJ bepaald 'dat God een volkomen 
offer van· ons vraagt. 

De avondsamenkomst, eveneens ond.-rleidlng 
van de Majoors. trok buiteogewone belangstel~ 
ling, want op dezen avond zou t>f'D van de 
makkers ingezegend worden tot Heilssoldaat, 
Er werd gezongen en gebeden en met blijdschap 
luisterden wit naar de witze lessen, ons Qebracht 
door Mevrouw Majoor Scheffer, die door hear 
ri'jpe levenservarlng in staat is hen, die zich 
Gods klnderen noemen, op te bouwen en an• 
deren, die nog :zoPkende zijn, Christus vr>or te 
stellen als den liefhebbendrn Helland, Wiens 
genade elk volk omvat. Haar overtulgende 
woorden zegenden ons aller hart. 

De Matoor Jes het gedeelte voor uit Gods 
Woord (Efeze 6: 16- 20) over de ,.wRpen
rusting Gods", de Krtjgsartikelen voor Heils
soldaten van het Leger des Hells werden voor· 
gelezen, waarna onze broeder, staende onder 
onze geliefde Legervlag, trouw beloofde aan 
den Heer en ingezegend werd tot Heilssoldaat, 
terwijl wij allPn het welbekende koor mee
zongen: .. 'k Wil U volgen, o mljn Helland". 

Na een ander lied werd deze heerliikt- samen
komst door Envoy Steenbakker met dankgebed 
gesloten. 

's Maandags hadden wij een echte Hells
soldatensamenkcmst. Op teere en toch krach
tlge wijze legde de Geest Gods heslag op ons. 
Het Bijbelwoord, door den Maloor tot oos 
gebracht, vond ingang in ons aller hart. Het 
was een uur van troost en opb<'uwing. Hartrlllk 
dank, Matoors, voor Uw bezoek aan ons Korps; 
met verlanoen zien wij ult naar ern volgend. 
Het is een heerlijke tijd voor ons alien geweest. 
Moge 't uitgestrooide za"'d rijke vruchten voot·t· 
brengen, tot eer van God ! 

Chr. R. Nanlohy, Luit. 

1-·-·-·-·.....,;·-·-·---·-·--·1 
t Pas ontvangen I 1 
t TWEE MOOIE BOEKEN i 
f voor onze jonge vrlenden • 

. ' ~ ,.Heiden ult het Oude Testament". t i door Commissioner M. DUFF. J 
l .. Paling, en hoe hij gevangen werd". 
f door Noel Hope. J 
j Javastraat 16, Bandoeng. Prijs I 2.25. f 
:..... .................................... .,...., ................ ~ ............................... ....... 

Vervolg van pag. 5 kol ,[, 

omlijstten waar roode geraniums in groene 
potten bloeiden, werd Agatba de gastvrouw 
van vele bezoekers ult de stad, menschen die 
vroeger het ,,spookhuis" hadden geschuwd, dat 
nu een middelpunt van aantrekklngskracht en 
gezelligheid werd. · 

Alleen, omdat Agatha niet bang voor geesten 

was. 
* * * 

De helft der menschen in deze wereld is bang 
voor geesten. Zij zijn bang om met bun elgen 
gedachten alleen te zijn, omdat hun verbeelding 

~ 

met geesten Is bevolkt. d toe~ 
's Nacbts liggen zij wakker, en over e 

. duizendtal rampen 
komst dcnkend, zien ziJ een d ilijk 
voor hen opdoemen. ZiJ ontmoeten e moet -
heden niet alleen halfweg, zlJ rennend ze ege-

h I Als ze een an eren v.eg 
moet en om e zen ze. I 

Ze er a.chteraan en ha en ze 
gaan dan renoen 

' s voor rampen en tegenspoed 
in. Hun vree . 

I bun vreugae voor de zegen1ngen weg, 
neexnt a 

d Ste en meest hulpelooze in onzen en e arm 
t"d zelfs in de tegenwoordige depressie, ls de 
~~:z:~tter van de een of andere zegening, al is 
het ook niet anders dan bet genot van een 
paar goede oogen, of bet heerlijke van een 

gezond verstand. 
Hoe schoon zou het huis van bet verstand 

we! zljn, als al de vreesachtige geestenslaven ice;;; 
den herinneren en gelooven wat David gelo0f ' 

dat de Heer hem In volmaaktr vrede :i;oll ,, ,, 
bewaren, wlens vertrouwen op Hem is ·,, 

Volmaaktc llefde werpt alle vrccs ult. ,, 
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OFFICI EELE 
M E DEDE ELI NG EN· 

Gehu,wdt 

K Hein A. N. Ch, Hansen 
u it Helslngor, Oenemarken, in opleiding gekomen 

15-5-'24, 
met 

Kapltelne R. D. G. Broome 
ult Londen, Engeland, in opleiding gekomen 

12-5-'27 
te Bandoeng. op 31 Mei 1933. 

Bevorderd; 
Tot Kapitein; 

Luitenant S. Volharden. 
Lultenant J. Wattimena. 

Tot Luitenant: 
Kdt. Laitenant Opi. 

Aanstellingen; 

naar Kantewoe. Mafoor E. Ingham 
Lu1tenant A. Kerkhoven naar Semarang 

Ooi]lijders Hospitaal. 
Bandoeng, 26 Juni 1933. 

JOH. W. DE GROOT, 
KOMM AN DANT. 

DE ALGEMEEN~SECRETARIS EN 
• MEVROUW TAYLOR BEZOEKEN BANJOE

BIROE, AMBARA WA EN BA WEN. 
Z iterdag norgen arrlveerden Majoor Taylor 

en zijn zoon, Korpskadet Harry in Ambarawa, 
. om kort daarna mee te gaan naar Banjoebiroe, 

waar in de Jeugdgevangeois aldaar een samen
komst zou worden gehouden. 

Van de 340 jongens d1e zich hier bevinden, 
waren er 215 in onze samenkomst tegenwoordlg. 
De samenkomst werd geleid door Majoor Taylor, 
bttgestaan door Majoor Woodward, Kapttein 
Wactimena, Kandidaat Soenarto (zooo van 
wijlen Ens. Rebon) en Korps-Kadet H. Taylor, 
die uitstekend hulp ver!eende met zijn cornet. 

Een soldaat en drle recruten werden inge• 
zegen:l onder de Legervlag. De Korps-Kadet 
sprak de jongens toe in het Holiandsch. en 
wet d vertaald door den Kandidaat. Het was 
treffend deze twee jongens te zien. een van 
Europa, een van dit land. beide in het Chris
telijk geloof grootgebracht, beide kinderen Gods, 
en daar getulgend van Gods llefde, terwijl deze 
jooge gevangenen, In pmstaodigheden zoo heel 
anders, aandachtig naar hun woord lu1sterden. 

Na het bijbelwoo.rd van den M~joo" . • wame 
M van eze Jo gens vrr · I!' naar ,,,..,.,..,, 
bun zonden te belijden, en samen baden zlj om 
vergiffenls, en kracht om bet goede te doen. 

Zondag bracbien wij den dag door in Am
bara wa, waar Mevrouw Majoor Taylor ook 
met oos was. Om 8 uur Ktndermeeting. om 9.30 
beiliglngssameokomst, waarin een baby aao cien 
Heer werd opgedragen en twee makkers den 
zegen van een rein hart zochten. Daaroa een 
marsch, gevo'gd door eeo opeoluchtmeetiog op 
de pasar, dan nog een marsch en nog een 
openluchtmeeting waar bonderden kioderen naar 
ons kwamen lulsteren. 's Avoods om 7 uur 
verlossiogssameokomJt; twee makkHs werden 
inge:zegend tot soldaat en een makker werd 
verwelkomd als recruut. Aan bet slo t kwam 
een. Chineeschc :zuster tot den Heer. 

Maandagrnlddag werd te Amharawa een af
deeling van d.en Gezlnsbond officieel door 
Mevrouw Majoor Taylor glfostalleerd. 

Maaodagavood brachteo wij een bezoek aan 
Bawen, waar wlj ondanks de zware regenseen 
heel goede meetin~ hadden met meer dan de 
gewone opkomst. Twee makkers werden l09e
zegend tot Jong·Soldaat en een afvallige keerde 
terug tot den Heer. W. 

POELOE SI TJANANG EN BELAWAN. 

Plokster:zegen. 

V <>or beide b wengenoemde plaatsi>n is Plnk
stere-n zcer bemoedtgend gewee~t. Op Podoe 
st Tjaoaog werden vljf Jepra patienten ioge
zegend tot Plaatselijk Off1cler en 36 tot soldaat 
van ons Leger. Majoor Johansson was voor 
deze gebeurtenls overgekomcn. God gaf ons 
Zijn zegen. 

Nog dieozelfden morgen gingen we naar ons 
Korps te Belawan, en daar hadden wij bet 
voorrecht twee ktodertjes aan God en bet Leger 
op te dragen. Het was voor de ouders t'D voor 
ons alien een gezepende morgen. 's Avoods, 
na een goede openlucht-meeting, hadden wij 
weer een samenkomst lo de zaal. Tien nieuwe 
3oldaten werden toegevoegd aan ons Leger 
van strijders. Voor de makkers oader de Vlag, 
voor hen die reeds soldaat waren, voor de 
Off1cleren die de leldlniJ hadden en allermeest 
voor de Chineesche vrouw die aan het elnd 
der meeting tot Jezus kwam, was bet een avond 
om noott te vergeten. Wtj danken God voor 
Zijn Ptnksterzegen. 

De Kommandant op bezoek. * 
Zondagmorgen 18 ju'.li hadden wij bet voor~ 

recht onzen Kommandant ( voor eeo kort bezoek 
ult B.mdoeng overgekomen) met ons te beb• 
hen. Zoowel te Beiawan als te Poeloe si Tja
nang werden samenkomsten door den Kom
mandant geleld en in belde plaatsen kwamen 
zlelen tot God. Altijd weer is het ontroerend, 
melaatschen, vermlnkt (een kwam op krukken) 
en soms kruipende naar vorf'o te :zieo komen 
om bun zonden te beltjden. Gode al de eerl 

B. Meijer. 
*) Hlerover 111ee.r In bet volgend nurnmtr. 

S T R IJ D K R E E T 

\ ,..., • -, 
DE CHBF VAN DEN ST AF NAAR 

"NED.-INDIE. 

Met bij zonder. veel vreugde kunnen wij 
melden, dat van het Internationaal Hoofd-

. kwartier te Londen bel"icht is ontvaogen 
dat de Chef van den Staf, Commissioner 
Henry W. Mapp, in de tweede hdft van 
December 1933 een bezoek zal brengen aan 
Nederlandsch-lndie. De Chef van d~n Staf 
zal den 3den Januui vertrekken naar China. 

Nadere bijzonderheden omtrent dit belang
rijk bezoek zullen volgen. 

De Kommandant. 

Ook deze maand is de Kommandant druk 
bezig geweest met allerlei zaken het Koninkrijk 
Gods aangaande. Behalve het leiden van de 
Conferentie en andere sameokomsten zijn vele 
gewlchtige zaken behaodeld. en belangrijke 
bespreklngen gehouden. 0.>k bracht hij een 
kort bezoek aan Sumatra. 

Opening Votk~raad 

De Kommandant had het voorrecht, op 
uitnoodiging van den Voorzitter, tegenwoordig 
te zijn bij de Opening van den Volksraad. 

Z. E. de Gouverneur-Geoeraal hield een toe
spraak van 45 minuten, waarin hij gewag maak
te van de politieke en economische situatie In 
Nederlandsch-lndie. 

Zij die kuanen bidden, behooren dat te doen 
voor het welzij a van Ind1e, en voor hen die 
dit land besturen. 

Radio toespraak 

Op verzoek van de Bandoengsche Radio Ver
eeniging heeft de Kommandant, juist voordat 
de Koning van Eogeland eeo Openlngs-rede 
hield ter Ecoaomlsche Wereld-conferentie, 
wdke hler opgevangen enopnleuw uitgezonden 
werd, een korte inleideode toespraak - in het 
Engel sch en het Hollaodsch - geh e>uden. 

Briga<iier D. Ridsdel - Accountant 

Het verheuJt ons, dat Brig~dier R!dsdel. 
Accountant, verbonden aan het lnternatlonaal 
Hoofdkwartier, veilig In lndie is aangekomcn. 
Hlj heeft tot taak, de boekboudmg van ons 
Bandoengsche Hoofdkwartler te controleeren. 
De Brigadier draagt een In Leger krlogen zeer 
bekenden naam. Zijn ouders, Commissioner 
en Mevrouw Ridsdel, waren zeer gewaardeerde 
en vertrouwde medearbe!ders van den Stichter 
van het Lrger, Generaal Wllliam Booth. 

Persoonlijk beschouwt de Kommandaot bet 
als eeo groot voorrecht thans den Brigadier 
in zijn belaogri;:ce fuactie te mogen weerzien, 
daar hij hoewel hij Engelschman is, als jooge 
man in de H.:>llandsche K weekschool voor Of~ 
ftciereo werd opgeleld, toen ooze Kommandant 
de leid1ag van dien arbeid had. Brigadier Ridsdel 
huw.:le een Hollandsch meisje, dat als Olf1cier 
vele jaren arbeidde in de Kweekschool voor 
Olf1cleren te Amsterdam. 

Na aankomst te Soerahaja ging de reis via 
Semarang en Batavia naar Bandoeng. In de 
genoem:ie plaatsen werd eenigen t1jd vertoefd 
om den Brig a iier In de gelegenheid te stellen 
de versch11lende lnrichtingeo in die steden te 
inspecteeren. 

Moge het korte verblijf van Brigadier Ridsc{el 
in deze Gewesten tot rijken zegen zijn: voor 
hem zelf, en alien die met hem in aanraking 
zullen komen. 

De AIQemeen Secretaris en familie. 

Majoor H. T ctylor is met zijn gezln naar een 
Ueflljk plekje In de bergen vertrokken, om daar 
zijn jaarlijksch verlof te geoieten. Wij wen.>chen 
de familie Taylor een echt heerlijke vacantie toe. 

Or,ze zieke makkers. 

M!vrouw A.:!Judante Gerth van het Militalr 
Tehuls te B 1ndoeog is ernstig ong ·steld. Wij 
vertrouwen echter, dat door de goede behande~ 
ling van den dokter, en door de liefderijke ver
pleging van enkele makkers-Offlcieren, God de 
Adjudante zal wlllen genezen. De Adjudaots 
Gerth kunnen rekenen op ons aller gebed. ' De 
latere bertchten zijn lets meer hoopvol. Dank 
God I 

Lultenante Pennenburg is nog niet hersteld 
van haar ziekte: doch zij gaat langzaam vooruit. 

M.!vrouw Kaplteine Doellah moet op advles 
van den behandelenden geneesheer in een koel 
kllmaat verpleegd worden. 

Laat ons deze makkers in ooze gebeden 
blijven gedenken. 

Vertrekkende Offlcieren. 

Een groep OHlctereo, bestaande ult de Adju
dants Mi.:ltb6 van Kantewoe, Adjudante Kyle, 

--....... ,..~......... ._...... 
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de kanselier van de Celebes Divis!e en Ka
piteine Hansen van het Bandoengsche Kinder
huts, zal den 28sten Jttni met Europeesch 
verlof van Batavia vertrekken. 

Deze Olf1cieren hebbeo allen met volharding 
en ijver gearbeid, en wij wenschen hun dan 
ook een gezegenden tijd in het Moederland 
toe. Mogen zij door dit verlof geestelijk en 
lichamelijk verkwikt worden. Tot weerziens, 
lieve kameraden I 

Van Europeesch verlof terug. 

De ,o\djudantes Karrenbeld en Lehmann ver
trekken den 21sten Juni van Amsterdam, met 
het m. s. Christiaan Huygens. 

W aar wij nog steeds te kampen hebben met 
een tekort aaa Offi.:ieren, zal de terugkeer van 
deze beide beproefde strijjsters ons zeeI' ver
blijden. 

Verstf'rkingen. 

In de naaste toekomst verwachten wlj nog 
een groep van 6 of 8 Offlcieren ult Holland, 
die ooze gelederen zullen komen versterken. 
De namen der Officieren en de datum van hun 
vertrek naar lnd1e zijn evenwel nog niet be
kend. Wij zullen hen bartelijk welkom heeten 
in lnsulinde ! 

Bevorderinqen. 

Gaarne bteden wij Kapiteins Wattimena en 
Kapitein Volharden onze gelukwenscben aan 
met hunne bevordering tot den rang van Ka~ 
pitein. 

Oe lukwenschen. 

Van harte fellclteeren wij onze makkers, 
Adjudant en Mevrouw Motte van Soerabaja 
met de geboorte van hun zoon, William De
sire, en dankbaar waren wij te vernemen dat 
moeder en kind het we! maakten. 

Ult Soerabaja bereikte ons nog een blijde 
tijdlng. en we! dat in het huisgezln van Kapi
tein en Mevro11w Mathews een dochterlje 
haar intrede heeft gedaan, de kleine Marguerite 
Adelaide. 

Moge Gods rijlcste zegen rusten op deze beide 
kiodertjes ; geve Hij dat zij mogen opgroeien 
tot vreugde van hun ouders en tot zegen voor 
velen. 

Conferentie-naklanken. 

Van alle deelen des lands komen zeer be
moedigende berichten In aangaande de Confe
renties die in de verschillende centra gehouden 
werden. God heeft deze rerks van samenkom
sten willen gebruiken om een stroom van 
frissche zegeningen u t te storten. 

Deze bijzondere poging heeft ook geopen
baard welke mogelijkheden er zijn voor oos 
z!elreddend werk. Vijf dagen achtereen werden 
's morgens en 's avonds bijeenkomsten ge
houden en telkeomale mochten wij ons ver
heugen in gro.:>te belaogstelling. Keer op keer 
vulden zic'i de zalen. Hebt goeden moed, 
makkers. De Heer zal het ons doen gelukken I 

Menado. 

Zeer gunstige berichten ontvangen · wij om
trcnt onzen Evangelischen arbeid in de Mina~ 
hassa. Het werk wordt met kracht vo:>rtgezet. 
Juist is weer een aaotal recruten tot Soidaat 
van het Leger des Hells ingezegend. Menado 
II is geopend, en staat onder bevel van de 
Kapiteins -Lomboan. "Steeds voorwaarts" is 
ooze leuze voor de Minahassa. 

Ziekenhuis te Soerabaia 

Alie bedden van d1t Ziekenhuis zijn momen
teel bezet, ea de dappere Olf 1cieren-verpleegsters 
hebben een geweldige taak te volbrengen. 

Dagelijks keeren gelukklge moeders met bun 
kindje naar haar gezin terug, opgewacht door 
den blijden vader. Niet minder dan 426 babies 
werden gedurende het afgeloopen jaar in deze 
Klioiek geboren. F.imiltes van allerlei rang en 
stand maken van d1t up to date ingerichte Hos• 
pltaal gebrulk. 

God zegene de Directrice en haar staf. 

Toeren. 

Het Zlekenhuls van het Leger des Hells te 
Toeren mag zich verheugen in bet volle ver· 
trouwen van de dessa-bevolking. Steeds wordt 
het aaotal aanvragen om geneeskundige bulp 
grooter, en Majoor Palm en Lultenante Lobue 
bebben dan ook de handen vol: 

R eclass<>erings-a r beid. 

De Reclasseerings~arbeid breldt zich steeds 
ult. Brigades zijn opgericht in alle belangrijke 
steden van Java. De twee laatste te Malang op 

7 

den 29sten Mei en te Batavia op den ISden 
J uni. W ij zullen genood:zaakt zijn binnenkort 
over te gaan tot bet oprichten van een twee
de Reclas~eeriogs-doorgangsbu1s, en wel te Soe
rabaia of Malang. Ensign Ramaker, die met dit 
werk belast is, kwijt zich van zijn taak met 
ijver en nauwgezetheid. 

Crisis hulp. 

De beide Tehuizen voor Cris1s-slachtoffers te 
Soerabaia (een voor Europeesche en een voor 
lnheemsche werkloozen) leveren pracbtig werk ... 
De !eiders van deze Tehuizen. Stafkapitein 
Brandt en Adjudant Uyllngs, bebben de zaken 
flink in banden. 
_ Ditzelfde kao gezegd worden van bet Tehuis 
te Batavia, dat beheerd wordt door Adjudant 
Lorler. D1t Tehuis is bijna steeds tot op de 
laatste plaats bezet. 

Ook in de Tehuizen te Medan, Garoet, Oen
garanen Semarang wordt een nuttig werk gedaan. 

Z. V. A. 1933. 

Van enkele plaatsen hebben wij aan-
moedigende berkhten omtrent het verloop der 
jaarlijksche Kollekte ontvangen. Makkers, laat 
ons met inspanning van alle krachten probee
ren deze bij ioodere poging tot een groot sue· 
ces te maken. Bearbeidt Uw district zorgvuldig 
en God zal U loonen. 

EEN APPRECIATIE. 

Uit een brief aao Adjt. Uyllngs van iemand, 
die in het Tebuis op Oendaan, Soerabaja met 
vrouw en dochter is geweest: ' 

• • • 
Moeder en dochter zijn in gezondbeid aan

gekomeo - bracbten vele groeten o\.er. 
Thans zal ik U lets vertellen van de eerste 

indrukken van mijn vrouw bier. Zij voelde zicb 
we! wat teleurgesteld, dat het kastecl waar ik 
haar binnenleidde, niet bepaald stofvrij v.as en 
bet u1terhjk. meer landeliik dan schoon was, doch 
daar was ZtJ gauw genoeg overheen en plannen 
werden gemaakt om de bewoonbaarheid te 
bevorderen. Bezem en dwe1J, stoffer en blik, 
water en creolioe hebben reeds wonderen ge
wrocht, en tbans op ~aksterzondag zit ik aan 
een scboooe schriiftctlel U te vertellen van de 
eerste dagen van onze nieuwe huishouding, Er 
valt in onze meubileermg niets te bewonderen 
doch alles is stofvrij en zindelijk en bet vele, 
dat ons nog ontbreekt, welnu dat zit in demand 
met wenschen en bopen wif successtevelijk te 
voorschijn te kunnen tooveren. 

Vader en Moeder, bet Tehuis hebben wij 
thans verlaten, doch weest ervan overtuigd, 
dat in ons hart gegrift is uw naam en uw 
doen, U en het Leger, dat gij vercegenwoordigt. 
Ge hebt ons door een der zware t11dc1:1 van bet 
leven geholpen, en we] op een zoodanige wijze, 
dat wij memch gebleven zijo. Wtj hebben ons 
bij U nimmer nummers gevoeld en zijn wij 
nauwelijks In ooze vrijheid bepcrk1 gcwee~t. Wij 
zullen op bet Tehuis blij ven terugzien als op de 
Lichtende Ster in een tijd, dat de zoo voor 
ons geechpseud was. 

MAKASSAR. 

Wat een heerlijk samenz1jn op den Pinkster
morgen I Het was waarlijk goed om daar te 
zijn, want daar vooden wij voldoening voor 
onze ziel. 

Reeds bij aanvang voelden wij dat Gods 
Geest in oas midden was. 

Krachtig klonk bet lied: "Daal als in tijden 
van ouds op ons neer, Heilige Geest!'' 

Na ernstig gebed, gevolgd door enkele ge
tuigenissen van de makkers, las de Lu1tenant 
eeo gedeelte voor uit Gods Woord. St1l lu!s
terdeo we naar deze woorden, door Gods Geest 
gefospireerd, waa1door wij een ri1ken zegen 
ontvmgen. Daarna kwam de u1tnood1ging, en 
met vreugde zagen wij ze-s zlelen tot den Heer 
komen. Geprezen zij Gods hetligen Naam I 
• Een van deze had enkele weken geleden voor 
t eerst een samenkomst bijgewoood, en op den 

Pinkstermorgen zat zij achter mij. Zij kQ.am on-
der den indruk van alles wat op dien morgen 
gesproken werd. lk voelde mij gedrongen tot 
haar te spreken, en ik vroeg haar of zlj zich 
Diet aan den Heer wilde overgeven. Zij keek 
mij aan met tranen in de oogen, waarin berouw 
te lezen stood en bet verlangen om een n1euw 
leven te beginnen. Zij wees ecbter naar baar 
kleeren en ik voelde dat zij meende niet zoo 
naar voren te kunnen gaan. Zij kon ha<'st niet 
spreken, maar heel zacht vroeg zii : .. Mag tk 
dan zoo komen, mag dat wel?'' Vol bhjdscbap 
kon ik haar vertellen dat de Heer niet ziet op 
de kleediog of op bet uiterlijk van den mensch, 
maar dat Hij ieder berouwvol bartgenade sc.benkt. 

Even aarzelde zlj, maar toen alsof zij moed 
gekregen bad, stood zij op, ging naar voren 
en knielde naast mlj neer. Daar bad zij tot 
God. Onder bet snikkeo boorde ik haar 
zeggen: "Heer, Gij kent mijn leven; vergeef 
mij mijn zoo de en scbenk mij een nieuw hart." 
Deze woorden deden mij denken aan mijn 
eigen bekeeririg en hoe dankte ik op dat mo
ment Hem. Die ook mij een nieuw !even heeft 
geschonken in Jezus Christus. Wat een ze-gen 
ontving ik voor mijn eigen hart op d1en Pink
stermorgen I 

Opnleuw komt de vraag tot ons alien: "Hebt 
~ij de kracbt des Hetligen Geestl's ontvangen 1 
Is Uw leven daardoor vernieuwd ?" 

Kand. W. 



8 

VOOR DE PADVINDERS. 

J. L. Demonstratie en Installatie P. V. troep 
No. 6. te CHERIBON. 

De herinnering aan de Demonstratie van ver
leden jaar, maakte dat de verwachtiogen hoog 
rezen. toen er dit jaar weer eeo op til was. 
Des te grooter werd nog de spanning, omdat 
op dezen avond ook nog de eerste L. d . H. 
Padviaders in Cheribon zouden worden ge
installeerd. 

Voor deze gewichtige gebeurtenis kwam Adju
dant Tichelaar, de Leider van den Pionier 
Jongenstroep van Bandoeng over. 

Eerst had in besloten kriog de inlijving 
plaats en kort daarop werde!1 de joogens ver
welkomd door de overige Joogelui, die zich 
reeds in de buurt vao de Societeit verzameld 
hadden en we! wat jaloersch schenen op hun 
geuoiformde kameraden. 

Oeder groote belangstelling ving de Demon
stratie aan. Na openiogslied, gebed en korte 
inleidiog door den Leider. werdeo vervolgens 
de goedverzorgde nummers van bet program ma 
vlot afgewerkt. Alie oogstten flmk applaus: 
"Lang geleen", een lied met beelden uit de 
kinderjaren, "GelukkigePoppeomoedertjes", ,,De 
Muzikantjes van Amsterdam" en bet uit voile 
borst gezongen lied van het kinderkoor werden 
alle op bun beurt met vreugde begroet. 

Na een korte pauze : de inzegeoiog der Pad
vinders. Om te zien alleen, vormde deze een 
indrukwekkend tatereel. Hoevee] te mooier is 
nog de werkelijkheid - wat er week aan week 
gedaan wordt om door spel en oefeoiog 
deze joagens te helpen burgers te worden, 
die, getrouw aan hun motto .,Redden en 
D1enen", een hulp en zegen zullen worden 
voor de samenleving. Mogen zij in de kracht 
en den geest van oozen Oversten Leidsman, 
Jezus Christus, leeren aan hun hooge doe! te 
beantwoorden. 

Nog enkele aardige nummers werden ten 
beste gegeven waaronder vooral de ,.Groen
tetuin bij nacht" genoemd mas:r worden. Wat 
'n leuke, levende groeoten waren dat I De 
kinderen zullen vast in 't vervolg met veel 
meer plezier groenten gaan eten I 

Het ernstige slotnummer oaf op treffende 
wijze weer, hoe grooten en kleinen zlch moeten 
voorbereiden voor den Grooten Dag, wanneer 
't bazuingeklank der Engelen alom gehoord 
zal worden en de tijd niet meer zal zijn. 

• • • 
Een woord van oprechten dank komt Dr. 

Wiers toe, die zoo vriendelijk was de zaal der 
Societeit Phoenix gratis beschikbaar te stellen, 
en ook aan den beer IJ zendoorn, die de buiten
gewoon aardige gedachte had om de kinderen 
van ooze kindersamenkomst en de padvioders 
te tracteeren. 

Ook was het een bemoediging voor de Offi
cieren om den Burgemeester van Cheribon. den 
hoogedelachtbaren heer van Oostrom Soede, 
en zijn echtgenoote aanwezig te zien. 

,,Een genoodigde". 

KARAKTER. 

Men moet karakter niet verwarren met repu
tatie. Oos karakter Is, wat we werkelijk zijn, 
terwijl onze re9utatie is, wat aoderen van ons 
denken wat wij zijo. Oat laatste is dikwijls heel 
foutief en gebaseerd op een zeer geringe ken
nis van ooze levenswaodel, onze motieven en 
prestaties. 

Het opbouwen van Uw karakter is het be
langrijkste werk, dat ge ooit te doen zult heb
ben en voor s:roed werk in deze richtiog zult ge 
rijkelijker beloond worden, dan vo:>r eenig 
ander goed werk, dat ge ged.irende uw aard
sche !even zult doen. Werk en loon zljn he
langrijke zaken en als ge ouder geworden zijt, 
zal dat eerste Uw volledige, verstandelijke ken
nis opeischen, terwijl bet laatste grootendeels 
zal bepalen, welke aardsche genoegens ge In 
dit !even zult kunnen genleten en in boeverre 
ge instaat zult zijn, te voorzien in de lichame
lilke nooden van anderen. 

Uw k.arakter echter bepaald den invloed, die 
er :z.onder dat ge bet U bewust zijt, uitgaat van 
U w leven. Mensch en met een edel karakter zijn 
een sieraad voor den kring, waarin zil ver
keeren en oefenen een verheffenden in vloed uit. 

Het doet er niet toe, voor we! k werk hoofd 
en band zijn opgeleid, het opbouwen van het 
karakter zal altild de groote taak zijn : de taak, 
die het beste in U opeischt. 

Nu is het de tijd om te zoeken naar de beste 
leiding en onderwijziog met betrekking tot dit 
groote werk. De welslagendste opbouwer van 
bet karakter in de geschiedenis is teveos de 
beste Leermeester, en Zijn naam is Jezus Christus. 

Het beste leerboek is dat, hetwelk Hij ge
bruikte : de Bijbel. Het doel van a!les wat je 
leert in de leugdsamenkomsten, is, je in kennls 
te brengen met dezen Leermeester, en je ver
trouwd te maken met dit leerboek. Tai van 
groote mannen, die zich op godsdienstlg, 
staatkundig, of wetenschappelijk gebied ver
dienstelijk bebben gemaakt, waren groot van 
karakter, omdat zij eenvoudige volgelingen 
waren van den Timmermanszoon van Nazareth. 

Luther was een groot en moedig man, ook 
John Wesley was een heilig man van ontz.ag
lijke energie en we weten alien, dat Wilham 
Booth een man was van buitengewone be· 
kwaamheid en edelmoedigheid. Ott waren drie 
mannep, groot van karakter. 

Tegeospoed, moeilijkheden, ontbering, ver· 
volging, deze en nog honderd andere omstan-

vervolg kol. 4. 

LEGERVRIENDEN l 

De opbrengst van onze jaarlijksche Zelfverloocheningsaanvrage heeft ons zeer 
teleurgesteld. Dit brengt ons in financieele moeilijkheden. lk doe daarom een 
beroep op alien, die den arbeid van het Leger des Heils liefhebben, om alsnog, 
indien mogelijk, ons met een gift te verblijden. 

Dringend verzoek ik U deze gave onder het motto ,,Bijzondere gave" over 
te willen maken aan Kommandant J. W. de Groot,..... Hoofdkwartier,,....., 
Leger des Heils, - Baodoeng. 

0 N Z E M I LIT A I RE T EH U I Z EN. 

Over geheel Nederlandsch-Indie zijn ze ver
spreid, onze tehuizen voor Land en Zeemacht en 
ze voorzien in een groote behoefte. De taak van 
de !eiders van deze tehuizen : den militalren die 
daar komen of inwonen een gezellig tehuis te 
bereiden en hen met raad en daad bij te staan 
op bun levensweg, die hier in lndie zoo vol 
verzoekingen en gevaren is, ls dikwijls Jang niet 
gemak kelijk, en t6ch, hoeveel mooi en goed werk 
voor de eeuwigheid wordt daar niet al gedaan 
als zij hun ,,jongens" nochtans wijzen op den 
eenigen Weg, of hen helpen in bun moeilijk
heden en strijd. 

In Bandoeng hebben de Adjudants Gerth 
de leiding, waar zij in waarheid,, Vader en 
Moeder'' trachten te zijn. De Adjudant heeft 
den laatsten tijd door de ernstige ziekte zijner 
vrouw, een moeilijke taak alleen te volbrengen, 
·maar ondanks alles gaat het werk toch voort. 

Soerabaja, waar de Adjudants Hermes aan hei 
boofd staan, ls een tehuis, waar ook vele he
zoekers geregeld hun vri}e uren doorbrengen, 
een tehuis dat bekend staat om de goede vcr
zorging. 

Batavia, onder de Envoys van Agteren, is 
eveneens druk bezocht. V elen vinden daar een 
toevluchtsoord • 

De tehuizen te 

Makassar, Malang, Djocja en .Solo ' 

behooren tot de kleinere tehuizen, die even
wel toch aan bun doe! beantwoorden. 

Allen, goed gelegen, gezellig ingericht, goed 
verzorgd, en in den geest van Christus ge· 
leid, zijn een welkom en prettig onderd 
vooral voor degenen, die geen familie of 
kennissen in lndie hebben waar zij in huiselijken 
kring kunnen vertoeven en dus niet weten 
waarheen. 

--~~-~~~~-=.,,..,,,,-=:== 
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Militalr Tehuis Soerabaja. 

WIJ HOUDEN VAN: 

Den j on gen die nooit grapjes maakt over 
ouden van dagen, hoe afgeleefd, ongelukkig 
of slecht zij ook mogen zijn. Gods hand rust 
liefdevol op vergrijsde haren. 

Den j on g en die nooit bedriegt of valsch 
handelt hil bet spel. Zijn spelen behooren zijn 
karakter te versterken, niet te verzwakken, 

De n l on g e n die nlemand uitscheldt, afge
scheiden van wat men tot hem zegt. 

D e n j o n g e n die een vriend nlet belache-

lijk maakt om een ongeluk, dat . buiten zljn 
schuld lag. 

Den jong en die nooit aarzelt om .,neen" 
te zeggen, als hem gevraagd wordt iets ver
keerds te doen. 

Den jong e:n die noolt twist. 

De n I o n g e n die nooit vergeet, dat God 
hem geschapen heeft om een vroolilk, liefdevol 
en behulpzaam schepsel te zijn. 

GELEGENHEID: 

,.Zoo dan, terwijl wij gelegenheid hebben, laat 
ons goed doen .. . " Galaten 6: 10, (Eng. vert.) 

GE zult nooit voor alle dingen tijd vi n den. 
tt Als ge ergens tijd voor wilt hebben, moet 
ge tijd nemen," heeft eens een beroemd man 
gezegd. De Gelegenheid klopt bil u aan, en ge 
moet haar binnen laten, want ge kunt nooit 
weten, waartoe dit leiden kan. Menigeen heeft 
een fortuin verloren door uitstellen. 

Om u een enkel voorbeeld te geven, behoe
ven we slechts terug te gaan naar den dag, 
waarop James Watt in zijn rustuur zag, hoe 
de stoom van het water, dat In den ketel kookte, 
het deksel oplichtte. Hij besefte de woodervolle 
kracht van stoom: en door de ontwikkeling 
van die gedachte voeren reusachtige locomotle
ven heden lange treinen met een last van dui
zenden tonnen over de bergachtigste landstreken. 
Hil greep zijn kans aan en hierdoor was hij 
in staat den arbeid der menschheid te verlichten 
en mede te helpen aan de ontwikkeling der 
beschaving. Zoo zijn er ontelbare voorbeelden. 
die genoemd zouden kunnen worden, b. v. het 
opwekken van electricitelt door de kracht van 
bet water. ledereen achtte de stroomende rlvie
ren en watervallen natuurverschilnselen zonder 
meer, totdat een genie de gelegenheid aangreep 
en thaos wordt de wereld, practisch gesproken1 
verlicht door electriciteit. En denk dan nog 
eens aan alle andere toepasslngs-mogelijkheden 
der electrlsche krachten. 

Maar, helaas, velen spelen met bun gelegen, 
heden precies als de kinderen aan het strand 
die hun handjes vullen met zand en de korrel

I tjes dan weer langzaam door hun vingers la ten 
glilden, totdat bun handen weer leeg zijo. 

In den oorlog tusschen de Israelleten en de 
Filistilnen greep David, de herdersknaap, de 
wonder bare gelegenheid aan om bet verlangen, 
zijn land te dienen, te toonen. Goliath kwam 

tot hem in zija wapenrusting, met speer en 
helm, hil wierp het hoofd in den nek en lachte 
om den jongen, die besloten was, den reus
acbtigen leider van bet Filistilnsche leger te 
verslaan met vljf kleine steentjes en een slin· 
ger. We kennen den uitslag en doordat David 
de gelegenheid om te strijden had aangegrepen, 
kon Saul hem over de krijgsknechten stellen. 
W ellicht zeqt iemand: .. 0. als ik mijn leven 
toch nog eens over kon doen, wat zou ik dan 
anders bandeleo." Maar dat is onmogelilk I Het 
eenige, dat ge we! kuot doen, Is: vandaag zoo 
goed mogelilk uw gelegenheden aaogrljpen; 
nauwkeurigheid aankweeken, recht op bet doe! 
afgaan en toezien dat uw gedragslijn opwaarts 
wijst, weg van wat verkeerd en slecht Is, naar 
het goede en relne. De tild dien ge doorbrengt 
met In ledigheid te treuren over verloren kan
sen, is meer dan verspild. We mogeo dan niet 
in staat ziln, groote dingen te doen, door ecb
ter de gelegenheden aan te grljpen, zooals ze 
op onzen weg komen, zullen we In staat zlln 
kleine dingen voor onzen Heer en Meester te 
doeo. 

Misschlen zal lemand dit lezen, die oog nlet 
zljn al aan Christus gebracht heeft - heden Is 
het de welaangename tijd, en het zou uw laatste 
gelegenheid hiertoe kunnen ziln. Als ge niet 
hesllst, wat zal dan uw toekomst wezen 1 Dit 
is misschien we! de belangrijkste gelegenheid 
want hangt van bet aangrilpen dezer gelegen
heid niet af het welziln van uw ziel voor den 
tijd en voor de eeu wlgheid 1 

De toekomst is vol van deze schoone kanseo 
en gelegenheden voor ons allen, maar ze gaao 
snel voorhil. Daarom moeten we noolt een ge· 
legenheid ongebruikt voorbij la ten gaan, wanneer 
ze blnnen ons bereik Is. 

1 JULI 1933. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 
KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT. 

2 Juli Bandoeng 1 (Altaardienst, tevens op
drachtsdienst kindje Eosigns Ramaker.) 

9 Juli Semarang (Jongelieden-Dag) 

Majoor Taylor. 
2 Juli Soerabaia 1 en 2 (Altaad!enst) 
3 Juli Soeraba1a 3 (Opdrachtsdienst) 
9 Juli Magelang (J . L . Zondag) 

Lt. Kolonel Brouwer. 
9 Juli Bandoeng 2 (Altaardienst) 

Brigadier Palstra. 
2 Juli Cheribon .en Tegal (AJtaard!enst) 
9 Juli Soerabaja (J. L. Dag.) 

Majoor Lebbink. 
9 Juli Batavia O. L. Dag) 

Majoor Loois. 
30 Juni tot 2 Juli Pekaloogan. 

9 Juh Bandoeng (J. L. Dag) 

Majoor Woodward. 
2 en 3 Juli Moentoek, Krengseng en bui-

teoposten. 
11 ,, Cheribon 
15 en 16 ,, Tega! 
17 ,, Pekalongan 
21 Ngawi 
25 ,, Madioen 
26 ,. Blitar. 

Majoor Strandlund. 
2 Juli Magelang (Ahaardienst). 

Majoor Stewart. 
2 Juli Semarang 1 (Altaardienst). • 

Stafkapitein Pearce. 
2 Juli Batavia 2 (Altaardlenst). 

Vervolg van kol. l. 

digheden droegen bij tot vormlng en den opbouw 
ervao, maar zll waren ijverlge, nauwgezette 
leerlingen van den grooten Meester en Zljn. 
leerboek was waarschfnlijk de kostbaarste en 
meest geliefde bezitt!ng, die ze hadden. 

Nacht en dag, jaar in, jaar ult lazen en her
lazen ze de bladen, beoordeelden zij zichzelf 
naar den daarln gestelden standaard en bestu
deerden zij bun karaktertrekken in Zijn won
derbaren spiegel. 

Lees iederen dag een of twee pagina's van 
dat Leerboek, dat gil bezlt: spreek i eren dag 
met den Meester en luister naar Zijn stem. Hij 
is noott teveel in gedachten verzonken, Hij 
heeft het noolt te druk om te luisteren. Hil 
kent nlet alleen, maar bemint tevens ieder, die 
aan zljn karakter bouwt. 

IK WIST DAT GE KOMEN ZOUDT I 

Een van twee broeders, die tezamen aan bet 
Fransche front vochten, werd door een kogel 
doodelijk getroffen en vlel In bet heetst van 
den strijd. De ender die ontkwam, vroeg ver
lof aan zijn offlcier om ziln broeder te mogen 
zoeken, opdat hij hem naar bet hospitaal zou 
kunnen brengen. 

,,M1sschien is hlj reeds dood.'' zel de offl-
. cier .,en bet heeft geen zin om uw leven in 
gevaar te brengen voor bet brengen van zijn 
lichaam alleen." Maar na wat meer pleiten, 
gaf de offlcier zijn toestemming. Juist toen de 
man met zijn broeder over zijn schouders terug
kwam, stierf de gewonde. 

,.Daar, zlet ge nu we!,'' zeide de officler, 
,,ge hebt u w leven voor nlets gewaagd." ,,Neen." 
antwoordde Tom, ,,lk deed wat hij van mil 
verwachtte, en ik heb mljn belooning ontvan
gen. Toen ik naar hem toekroop en hem in 
mijn armen nam, zeide hij; Tom, ik wist da.~ 
ge komen zoudt. Ik voelde dat je komen zou. 

Daar is iemand, die lets mools en edels en 
onzelfzuchtigs van on s verwacht; lemand, die 
verwacht dat wll getrouw zullen ziln. 

SCHOENEN UIT DEN HBMEL. 

Alfie was een kleine jongen ult de acbter
buurten, ruwste der diamanten maar, toch ee.? 
diamant die ,,geloofde voor een paar schoene~ t 
Zijn eigen schoenen waren zoo versleten d a 
ze practlsch niet meer gebruikt konden w~r u':; 
en zijn moeder, die geen geld had om nie ds 
te koopen, had hem den laatsten tijd ste~Dl 
naar en van school gedragen, liever dan h 
te laten loopen door de vochtige straten. 

Maar het scheen dat hil iederen dag zwaar
der werd en op een avond vie! zlj tbuis op eben 

, d d t ij bang was et stoel neer en schrel e, om a z h te dra-
nlet !anger vol te kunnen bouden emdie na
gen. Alfie fronste zljn voorh~of~l ~ denpHeer 
denken en keck zeer ernstlg. " zd blj 

k " zei e · Jezus over moeten spre enb 'If schrikt, half 
Zljn moeder lulsterde a ver d 

d hem terwlll hij In eenvou ige 
geamuseer naar . V d 
duldeliike taal de zaak voor z1jn rlen neer-

legd~l~ve Jezus", boorde zij hem ZE>gg~n, ,,Gij 
"dt aoderen kleinen jongens scboenen en 

zend e dlngen om te dragen ; wilt U als bet U 
an er d ?" 
blieft mij ook wat zen en d. 

Alfie kreeg zijn avondeten en glng naar be • 
toen werd er op de deur geklopt. ~et ""'~! 
een buurvrouw met een paar schoentjeS die le 
klein voor baar elgen zoontje waren, rnaar d 
Alfie precies zouden passen. Moeder sloop do~ 
haar teenen naar baar zoontje's bed, en orn at 
hll ree.:is sliep, lcgde zij de schoenen naas 
hem op bet kussen. d 

0 
Zljn schrceuw wckte haar den volgen hell 

!'' rtep • morgen. ,.Moeder, zij z1jn gekomcn E daat 
En Hij wist ook we Ike maat ik heh I n 

i~ gecn gat in de zolder I" "\ 
Chrlstus. 1 

(Overgenomcn uit : .. Voetsporen van 
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