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IJ was een klein, tenger meisJe, met mooie donkere oogen, een 
levendig ding van bijna twee jaar. Haar moeder, een nette 
lnlandsche vrouw, bracht haar bij ons met de vraag, of wij 
haar kindje wilden opnemen. En de vader? Waar was hij? 
Ja, dat wist zij niet. Hij was met verlof naar Europa en hij 
zou wel terug komen h<td hij gezegd, maar dat' was al zoo lang 

geleden. en hij had niets van zich laten hooren, dus zij wist zijn adr~s ook niet. 

Waar had hij gewerkt? Ja, op de kebon. 

En nu gevoelde de moeder, dat zij het kindje niet kon opvoeden. Het was 
toch een Europeesch kind, en zij maar een onwetende, Inlandsche vrouw, die 
niet eens schrijven of lezen kon, en geen Hollandsch kon spreken. 

Het kleine ding keek ons onderwijl een beetje schuchter aan, zeide niets, 
maar hield de sarong van haar moeder stevig vast. 

Ja, wij wilden het kind wel opnemen. Nog een paar bijzonderheden geno~ 
teerd aangaande den vader, zijn betrekking, enz., ook den naam en adres van de 
moeder opgeschreven en de moeder vertrok. 

Toen begon bet kind te praten. En te schreeuwen I Mana Mama 1 Maoe 
poelang I En zii zocht overal naar een uitweg. Arm klein . ding I Maar zij was 
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niet het eerste kind, dat zoo bij ons was gebracht, en wij hegrepen een beetje 
wat in haar omging, klein als .zij was. Zij kreeg eerst een lekker bad, toen 
andere kleertjes aan, haar mooie krulletjes werden geborsteld en gekamd en 
snoezig zag zij er uit. Nog wat speelgoed gehaald en Nonnie was haar ver~ 

driet vergeten en had 't blijkbaar echt naar haar zin. 

Alle pogingen om den vader op te sporen bleven vruchteloos. De moeder 
kwam eerst haar kindje geregeld bezoeken, maar ging na een poosje naar een 
andere plaats bij haar eigen familie inwonen. 

Het meisje groeide Bink, ging later naar school, leerde heel goed en is nu 
een van de gelukkigste kinderen in ons Kinderhuis. Zij kent geen ander tehuis, 
is nu reeds meer clan 10 jaar in datzelfde huis geweest en is blij en dankbaar 
voor alles, wat voor haar gedaan wordt. 

Treffend is het te zien, hoe zij bijzonder medegevoelt met kleintjes, die komen, 
zooals zij eenmaal gebracht werd, en uit dankbaarheid haar best doet om een 
handje mee te helpen ter wille van hen en ook uit liefde tot Hem, die de groote 
Kindervriend is. 

Wie kan zeggen hoe verstrekkend de gevolgen van den arbeid onder deze 
kleinen zal zijn ? 
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De woorden, gesproken in Jeremia 33 vers 3: 
.,.Roep tot Mij en lk zal u antwoorden", werden 
reeds bewaarbeid in de bidstonden, die aan de 
Conferentiedagen vooraf gingen. 

De uitkomst van die gebeden werd reeds 
ervaren in de eerste samenkomst, welke gehouden 
werd in de Kwitang-Kerk. Er was een beilige 
sfeer, God was met ons. Niettegenstaande de 
vele bijzonderbeden in verband met de Willem 
de Zwijger feesten, vulde toch een sympatbieke 
schare bet Kerkgebouw en opgewekt klonk bet 
eerste lied: .,Met Jezus reis ik hemelwaarts." 
Na gebed en een ander lied, sprak eerst Envoy 
van Vlaardingen uit de volheid van haar 
hart over de wonderbare ervaringen, opgedaan 
tijdens haar zijn in Nederlandsch-lndie. 

Het lied van de zang-brigade, alsook de zoo 
yevoelvol gezongen solo vanMevrouw Kapitein 
Palstra waren een goede inleiding voor de bood
scbap van den Kommandant. Met kracbt en 
overtuiging werd die boodschap gebracht en 
de ernstige gezichten der toehoorders(sters) 
bewezen, dat ,de prediking doe! trof. Al te 
spoedig was deze samenkomst voorbij en 
ofschoon niemand in bet openbaar de goede 
keuze deed, weten wij, dat de Heer Zijn werk 
gedaan heeft. 

In de Vrijdagavondsamenkomst was de Con
ferentie-zaal aan de Sluisbrug tot in alle hoeken 
gevuld. Os. Keers was voo.- dien avond aan
gekondigd. Wij beluisterden eerst een treffend 
getuigenis van Mevrouw Hartelust. Zij sprak 
van de groote smart in haar !even, door den 
ptotselingen dood van haar echtgenoot en van 
haar opstand tegen God in de eerste moeilijke 
maanden daarna. Deze periode werd gevolgd 
door doffe berusting, docb geen eenswiJlendheid 
~et God. Alles was en bleef duister en haar 
wanhoop bracht haar tot een verlangen naar 
den dood. Het was Kommandant de Groot, die 
er baar toe bracht om op te zien tot God. Hij 
bracbt haar naar ons Kiuderhuis in Bandoeng, 
en daar, temidden van een vroo1ijk troepje, 
kwam er weer wat vreugd en hoop in haar 
leven. Het samenzijn met de Officieren en de 
nieuwe geestelijke sfeer van het huis, benevens 
de belangstelling van Kommandanten Mevrouw 
de Groot, brachten haar ten slotte ~tot de 
erkenning van Gods liefde ook in haar !even 
en tot bet zoeken van den vrede, die alle 

verstand te boven gaat. 

Hoe mooi sloot zich bet lied, wat Mevrouw 
Kapt .. Palstra nog eens zong, aan bi) bet ge
sprokene: .,teed're liefde van den Heer." De 
meisjes van bet Tehuis te Batavia zongen,een 
mooi lied, waarna de Kommandant aan Ds. Keers 

bet woord gaf. 

Zijn prediking had geen onzekeren klank. 
Helder en klaar teekeode hij de gevolgen der 
zonden en de .,noodzakelijkheid van bekeering." 

Ook de mogelijkheid van bet vervallen van 
de genade werd ons auidelijk voor oogen ge· 
.steld door de gescbiedenis van Saul. 

Onze Kommandant vatte den draad van het 
<gesprokene meesterlijk op en een teere, drin• 
.gende uitnoodiging volgde. Onder het zingen 
van het koor: ,.Jezus, Hij roept U" kwam een 
jonge man vrijwilliQ naar voren, later gevolgd 
door twee anderen. Oien avond was er vreug
de onder Gods klnderen en bij de engelen 
over zondaren, die huiswaarts keerden. 

Den daaropvolgendex; morgen waren we weer . 
bijeen voor een Heiligingssamenkomst. Ook 
nu waren velen opgekomen en zij werden niet 
teleurgesteld. Verschillende getuigenissen wer
den gegeven en ook Majoor Taylor zegende 
ons door zijn woord. Het Bijbel-onderwerp 
werd behandeld door Mevrouw Kommandant de 

Groot. 

Het was een liefelijke morgen in de tegen· 

woordigheid des Heeren. 
Mr. van Hoogstraten was de spreker der 

der avond-samenkomst. Na lied en gebed las 
de Kommandant van de ontelbare schare der 
zaligen ult Openbarlngen 7. Eer Mr. van 
Hoogstraten het woord voerde, zong Mevrouw 
Palstra onder ademlooze stilte nog eens van 
Gods teedere liefde. En van die liefde sprak 
ook Mr. van Hoogstraten naar aanleiding van 
de woorden uit het Evangelie van Mattheus, 
hfst. 28: v. 20: .,lk hen met u al de dagen tot de 
voleinding der wereld." Hij beschreef de won
derbare samenwerking van den Heiligen Geest 
en den mensch, en de aaoraking met Jezus. 
Hij eindlgde zijn boeiende toespraak met het 
voorlezen van den 23sten Psalm. 

S T R IJ D K R E E T 

CONPERllRTI 

Nadat Majoor Taylor ons nog een lied di!ed 
zingen, sprak ook de Heer ldenburg van Buiten
zorg een goed woord. Hij getuigde van bet 
groote werk, wat God bad gedaan in zljn eigen 
hart ... Ik bid veel," zeide hij onder meer en 
dat was merkbaar aan den indruk, die zijn 
eenvoudige, maar hooBst ernstige woorden 
maakten op de aan wezigen. 

Weer volgde de uitnoodiging, door onzen 
onvermoeiden Kommandant geleid. 

Zij, van wier godsdienst niets meer over 
was dan een stille weemoed, en de .. ecbte". 
zondaars (zooals de Heer ldenburg bet zoo 
juist uitdrukte) werden uitgenoodigd om tot 
Jezus te komen, twee zielen gaven hieraan 
gehoor en zochten en vonden vre de. 

Zondagmorgen waren velen met verlangend 
en verwachtend hart opgekomen. Gods tegen
woordigheid was duidelijk te bemerken. Is deze 
samenkomst waren Majoor en Mevrouw Leb
bink tegenwoordig en ook hun drie kinderen. 
Het was een bijzondere dag voor hen, daar de 
Majoor herdacbt, hoe hij 25 jaar geleden zijn 
eerste aanstelllng ontving. Het was een aardig 
moment, toen een klein nicbtje van den Majoor 
hem geluk kwam wenschen en hem bloemen 

overhandigde. 
Het deed ons, zoowel als de Majoor en de 

zijnen goed, toen de ·Kommandant met groote 
waardeering sprak vaa den getrouwen arbeid· 
door den Majoor verricht gedurende 25 jaar• 
.. Majoor Lebbin~". zoo zeide de Kommandant' 
,,heeft zijn roeplng getrouw uitgeleefd en ver
standige leiding weten te geven in den arbeid 
hem toevertrouwd," Met dankbaarheid sprak 
de Majoor zelf, nadat de Kommandant den 
12lsten Ps::ilm had voorgelezen. 

o~ prediking van Mevrouw de Groot maakte 

als altijd grooten indruk. 
Zij ontleende haar toespraak aan bet vier 

en twlntigste hoofdstuk van Lukas. Duidelijk 
liet zij ons zlen, hoe de Heer rekening houdt 
met de verscbillende karakters van Zijn kiode
ren, maar in 'aller nooden kan eh wil voorzien. 

Ook dezen morgen is er eeuwigheidswerk 

verricht. 
De openluchtsamenkomst op het Waterloo

plein werd bezocht door een schare van onge• 
veer 400 menschen : blank en bruin schaarde 
zicb condom de Heilssoldaten om bet heerlijk 
Evangelie te hooren. Het zangkoor van Batavia 
II zong een moo! lied, terwijl Majoor Taylor 
en Majoor Lools ernstige woorden richtten tot 
de aanwezigen. lntusschen was de Kommandant 
weer op de brug en sprai een kracbtlg woord. 

Wie zal de uitkomst van deze samenkorost 
berekenen? Gods W oord keert nooit ledig weer. 

En spoedig brak nu de laatste samenkorost 
van deze Conferentie aan. 

Men zou. pet den Kommandant niet aangezegd 
hebben, dat er zooveel geestelijke arbeid achter 
hem lag. Met geestdrift werd het eerste lied 
door hem uitgegeven ,en den voorbidstond ge
leid. In elke , samenkomst werd een groote plaats 
voor den zang ingeruimd en ook nu genoten 
wij weer van een mooi lied gezongen door de 
meisjes van het Tehuis te Batavia, een vcrlos
singslied, dat den zondaar uitnoodigde de kracht 
van bet reinigende Bloed van Christus te er
varen, op welk onderwerp Mev1ouw Taylor 
doorgiog ; haar woord was een ernstig pleidooi 
tot allen, die van verre stonden. 

Daarna sprak Zendeling lken, geen vreem
deling onder de Heilssoldaten. Met pakkende 
illustraties toonde hij de ,.vergeving der zonden'' 
en de .,kracht tot nieuw !even." Een heerlijke 
ultnoodiging werd gebouden en andermaal werd 
de zondaarsbank een plaats des gebeds voor 
de twee zoekende zielen, die tot den Heer 
kwamen. Dank aan God voor de betooning 
van Zljn kracht in deze Conferentie. Hij heeft ' 
wonderen gewrocht en wij hebben: den Koning 
der ~oningen gezlen. Halleluja I 

A. Both. 

SBIMJAllAHQ. 

Het waren heerlijke dagen, waarin we alien 
een rijken zegen mochten ontvangen en ook 
enkele zielen tot den Heer zagen komen. Hal
leluja ! Het wonderbaar woord van den Helland: 
,,Komt alien gij dorstigen, komt tot de wa
teren. komt, koopt en eet zonder prijs en zonder 
geld" werd aan onze zielen bewaarheid. -
We kwamen met dorstige hart en en werden 
verzadigd met bet water en het brood des 
I evens. 

Woensdagavond reeds gevoelden we de 
tegenwoordigheid Gods in den bidstond, die door 
Brigadier Palstra en Majoor Loois werd geleid. 
We werden aangespoord en versterkt ~m in 't 
geloof groote dingen te wachten. 

Donderdagmorgen was het heerlijk Kolonel 
Brouwer en Majoor Loois, beiden vurige strij
ders, tezamen op het platform te zien en bun 
ge1nspireerde boodschap te ontvangen. 

's Avonds vond de Kommandant een goed
gevulde zaal voor zijn eerste samenkomst. 
Na het zingen van het eerste lied, stelde de 
Kommandant de aanwezige OJficieren aan het 
publiek voor, evenals Zendeling Tetske, die dien 
avond het Bijbelonderwerp zou behandelen. In 
bet bijzonder trof ons het zingen van bet 
kinderzangkoor,. dat tot ons aller hart sprak 
door zijn eenvoud, ernst en zuiveren toon 
waardoor menige luisterende ziel werd geroerd: 

Hierna kwam Zenddlng Tetske aan bet 
woord. Zijn krachtige oproep: ,,Komt, Jaat ons 
":'ederkeeren" vond ingang in ons hart, terwijl 
z1jn persoonlijk getuigenis straalde door de kracht 
van eigen ervaring. 

Na de solo van Adjudante Both over de 
wondere Liefde van Christus, hield de Kom
mandant de uitnoodiging : .. Zoo lemand dorst, 
die k0me tot Mij" en het was we! een dringende 
bede tot de onbekeerden om toch tot den 
Vader te komen en te drinken van bet levend 
water. dat voor altijd verzadigt. W el zagen 
we geen zichtbare vruchten, maar onze ziel 
was gezegend. 

Den volgenden morgen en middag de Officiers
samenkomsten. Wat een heerlijke tijd van 
geestelijke verkwikking ! En toch, hoewel zoo
veel ontvangen, zaten we weer vol verwachting 
i~ de openbare avondsamenkomst, waarin Ds. 
S11levis Smith zou spreken. Onze verwachting 
was booggespannen, maar werd niet teleur
gesteld. W ie den _Dominee eens gehoord heeft, 
verlangt naar den volgenden keer I Heerlijke 
boodschap, ook dezen avond. Jezus, komende 
over de zeeen tot bet scheepje, dat door den 
storm been en weer W<!rd geslingerd; Petrus 
die, zinkende, tot den Meester roept: de red: 
dende Hand : bet stillen van den storm: bet 
trok alles als een levend tafereel aan ons 
voorbij. Heerlijk, dat Jezus over destormeo der 
levenszee ook tot ons komt, op dezelfde wljze. 

Zaterdagmorgen vond ons wederom tezamen. 
Het woord van Mevrouw Brigadier Pa!stra, 
evenals dat van Majoor Loois was een b • emoe-
diging voor ons alien. ., V rees niet, ontzet u 
niet over deze groote menigte, de strijd is niet 
uwer, maar Godes", was wat Mevrouw Palstra 
o~s bracht. Wat een wondere troost Hgt er in 
die woorden besloten, in het bijzonder voor ons 
hier in lndie, die tegen de zoo sterke machten 
der duisternis moeten strijden. 

Het lied van het Officierenzangkoor deed een 
juichtoon in ooze harten weerklinken led • ere 
keerals gezongen werd : .. Hoe groot zijn de werken 
Uwer handen." Ja hoe oneindig groot, O God I 
Als we ons dat indenken, dan .,juicht mijn Ziel 
van vreugde keer op keer", is wel de muzlek 
die daarblj opgewekt wordt in onze hart ' en. 

,,Tel Uw zegeningen een voor een'' G d • 0 s 
zegeningen ; de boodschap van Majoor Lo · 
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en zegen van Rechtvaardigmaking, den zegen 
van de W edergeboorte, en den zegen van d 
Aanneming als kind van God, noemde de Majoo: 
als de drie beste, die wij ondervonden, naast 
al de ontelbare andere zegeningen. 
Zijn wo:>rd verkwlkte ons hart en moedi de 
ons aan tot vernieuwden strijd en toewt'Jdg 10g, 
welk verlangen we allen uitten door bet zlngen 
van bet bekende koor: ,,U alleen, lieve Heiland 
U alleen." ' 

Zaterdagavond werden 'twee samenkomsten 
gehouden terzelfdertijd, waarvan de eene in de 
Loge, alleen voor dames toegankelijk, en geleid 
door Mevrouw de Groot. 

Het persoonlijk getuigenls van Mevr. Majoor 
Scheffer trof ons des te meer, doordat zij kon 
vertellen van haar bekeerlng als jong kind, een 
krachtlg bewijs. dat J ~zus ook de kinderen kan 
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redden, waar zij nu, na zoovele jaren nog als 
een voorbeelcl v.an Zijn genade voor ons kon 
staan. Wij stemden alien ten voile met bet 
woord van hulde in, dat Mevrouw Palstra 
hierna uit aller naam aan deze oude pionier.ster 
bracht. 

Na een lied tezamen gezongen te hebben, 
sprak Mevrouw de Groot tot ons van den in 
den hongersnood nooit ophoudenden voortaad 
meel en olie der arme weduwe, van bet wonder 
Gods aan haar zoon volbracht en haa·r bekee
ring als gevolg daarvan. ~ 

Vele aanwezigen verzekerden ons naderhand, 
dat haar woord de harten had geroerd. wat 
ook wel bleek ult de spontaan geuite, vrijwil
lige getuigenissen, die hierna door verscheidene 
der aanwezigen gegeven werden. 

Terzelfdertijd had er een samenkomst plaats 
gevonden voor lnheemschen, die door den 
Kommandant werd geleid. In deze samenkomst 
kwamen 17 zielen tot den Heer, Halleluja ! 

,,0 Christas, bron van licht en kracht" was 
het eerste lied, waarmee de Zondagmorgenmee
ting begon, en bet vuur des Heiligen Geestes 
sprak ult het woord van den Kommandant, 
het getuigeqis van Majoor Bridson en bet 
Bijbelwoord van Mevrouw de Groot. 

*** 
De geschiedenis van Jacobs droom te Beth-

. el sprak ook tot ons hart in de boodschap, die 
bet bracht : .,God is bier". Welk een treffende 
vergelijking tusschen bet getuigenis van een 
Jacob, die God nog niet als een persoonlijk 
God kende en een Habakuk, die, temidden van 
droogte en hongersnood toch nog uit kon roe
pen: ,.Zoo zal ik nochtans in den Heere van 
vreugde opspringeo, ik zal mlj verheugen in 
den God mijos hells. De Heere Heere is mijn 
sterkte : en Hij zal mijne voeten maken als der 
hinden, en Hij zal mij doen treden op mijn 
hooaten." 

Welk een heerlijk voorbeeld van inner}ijke 
gemeenschap met God. Terecbt wees Mevrouw 
de Groot erop, dat wij in ons geestelijk !even 
zoover moeten komen, dat we roepen: ,.Heer, 
voer mlj op de rotsen, die hooger zijn dan ik." 
Dat was ook onze bede in den nabidstond en 
velen onzer werden hooger gevoerd door den 
machtigen Geest Gods, die ook in onze zwakke 
menscheaharten Zljn werk w!I volbrengen. 

De middagsamenkomsten in de vrouwenge
vangenis en op de aloen-aloen waren zeer 
gezegend ; twee zielen kwamen tot den Heer. 

Voor de laatste maal kwamen wij 's avonds 
in de Loge bijeen. Stampvol was de zaal. 
., Jez us Christus, en Dien gekruislgd : maar 66k 
opgestaan" was het onderwerp van Majoor 
Taylor dien avond. ..Wat dunkt U van den 
Chrlstus ?" De antwoorden van een Petrus, 
Johannes, Thomas. Paulus, Johannes den 
Dooper, Judas, de Pharlzeen en anderen wer
den ons voorgelegd en eischten een antwoord 
ook van onze eigen ziel. 

De krachtige-, enthousiaste toespraak van Ds. 
Lindeyer over de zekerheid van een eeuwig 
tehuis, na ons aardsche tehuis, naar aanleiding 
van 2 Kor : 5 : 1. hield ons alien in gespannen 
aandacht, vond weerklank in onze ziel en bracht 
enkelen, die die wetenschap nog niet bezaten, 
ertoe. om die aan den voet van het kruis te 
zoeken. Heerlijk te weten, dat God ook die 
zielen tegemoet kwam als de Vader, Die den 
verlo~en zoon met blijdschap terug ontving, 
zooals de Dominee o. a. aanhaalde. Halleluja ! 

Ooze zielen waren dan ook met blijdschap 
vervuld over de resultaten van de samenkomst, 
waarna de Kommandant dezen avond met dank
gebed eindigde. Dit was een gezegend einde 
van een reeks gezegende samenkomsten. God 
geve, dat het zaad, in die dagen uitgestrooid, 
nog meer verspreid mag worden en vrucht 
mag dra'len ter verheerlijking Gods ! 

L.K. 

I~ D::A~~~~~~ ~~VR~:: I Wilt U ons door Uw gave 
helpen andereo te helpen ? , 

...--.. ~--....... .,. ... _ _,,_ -·~~ 

Jongeoshuls, Bandoeng. 
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v. 
Het bezit van Heiligheid. 

VER LE DEN maand stelde ik de voorwaarden 
in het licht, waaraan voldaan moet worden, 

zal het zoeken naar het !even van Heiligheid 
met succes bekroond worden. lk wil nu spreken 
over den aard van dat leven. 

Ik heb er reeds op gewe:z;en, dat de groote 
· overwinning verworvcn wordt, niet door een 
proces van groei of geleidelijke ontwikkel!ng, 
maar door :een beslist werk van den Heiligen 
Geest op een oogenblik. 

Als, in antwoord op overgave en geloof, dat 
werk tot stand gekomen is, dan volgt, als regel, 
dadelijk de verzekering, of het innerlijke bewust
zijn van die handeling. 

Het getuigenis. 

Het geloof moge voor een tijd beproefd wor
den, maar het getuigenis van den Geest zal 
zeker komen. Dan kan de volkomen geheiligde 
ziel, met een nieuwe en diepere beteekenis dan 
ooit tevoren, :zeggen: ,.Nu heh 'k den vasten 
grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig rust,'' 
en gaat voort om met heilige geestdrift te on
derzoeken, wat de .. goede, welbehaaglijke en 
volmaakte wil van God" zij. 

De worsteling, de crisis ls voorbij. De ziel 
beeft nu de haven der rust gevonden. Oude 
strijdpunten zijn dingen van het verleden. Pro
blemen zijn opgelost. De hindernissen zijn uit 
den weg geruimd en de ziel is vervuld met 
diepe, innerlijke rust, .,den vrede, die alle ver
stan :l te boven gaat." Met het hart geheiligd 
door aen .,God des vredes Zelven'', is bet 

CONFERENTIE TE SOERABAJA. 
Wonderbare overwinning. 

Het was buitengewoon warm in Soerabaja 
tijdens de Conferentiedagen en, zooals de inwo
ners van Soerabaja verteJden, ook reeds eenige 
weken daarvoor. Het was des te meer te 
waardeeren dus, dat Adjudant Steen en andere 
Officleren op zulk een uitstekende wijze de 
samenkomsten hadden opgewerkt, niettegen
staande de troplsche hitte, en bet woord van 
dank en erkenning van onzen Kommandant 
werd door alien beaamd. 

De voorbidstonden waren tijden van rijken 
zegen. ,,Nooit kan 't geloof te veel verwach-
ten" voor groote dingen, die God in ons midden 
wil doen : er werd geloovlg gepleit en God 
hoorde en verhoorde onze gebeden. 

• • • 
De eerste samenkomst was alleen voor Offi

cieren. Daar werd men toegerust ten strijde. Het 
Bijbelonderwerp, door Mevrou~ Kommandant 
de Groot behandeld, zal Jang in onze herinne
ring voortleven, om ons in dagen van moeilijk
heden en harden strijd te bemoedlgen. O ok bet 
woord van Majoor Lebbink zegende ons, en de 
Kommandant zelf was als altijd een bezieling 
en aanmoediging voor alien. 

's Middags om half vijf waren wij gezellig 
bijeen in den tuin van het William Bootb·Zie
kenhuls. Gaarne werd geluisterd naar de ge
tuigenissen van enkele Offlcieren, zoo ver
scbillend, zoo echt natuurlijk, zoo persoon
lijk ult eigen ervaring, maar in alien en alles 
was h.et mlddelpunt Christus. De Kommandant 
gedacht aan onze zieke makkers, Mevrouw Stafk. 
Brandt en Luitenante Pennenburg. 

Van daar giog het ,naar de Loge, door 
de chauffeurs en koetsiers zoo wel bekend als 
de ,,Roemah Setan", waar de eerste veldslag 
van deze Conferentie voor zielen zou ge
leverd worden. Een versregel van een van onze 
liederen zegt: ,,Duivels Zien wij sidd'rend vluch~ 
ten", en ook dezen avond zou dit het ge
val zijo, want de overwinning was Godes. 

Klokslag zeven betrad de Kommandant met 
Mevrouw de Groot en andere Off!cieren, als 
ook Os. Veenhuizen-voor dien avond de 
spreker-het podium, en met hartelijk handge
klap werden zij verwelkomd. Dadelijk gaf de 
Kommandant het eerste lied . uit: ,,Met Jezus 
refs ik hemelwaarts", waarna Mevrouw Majoor 
Lebbink Gods zegen afsmeekte over de groote 
schare. Nadat nog een lied gezongen was, 
gaf de Kommandant het woord aan Os. 
Veenhulzen. 

Heerlijk was het onderwerp van den Predi~ 
kant. De 73stL Psalm, hoe bekend ook, kwam 
met nieuwe, he~1 lijke kracht tot ons. Verborgen 
strijd was de kern der toespraak. En niet alleen 
werd verborgen strljd aangetoond en geconsta
teerd als een felt, niet alleen werd bewezen, 
dat alle menschen bun eigene bittere smart 
bebben, maar wat boven. alles verbeven is, 
is het Heillgdom des Heeren, een toevlucht, 
een plaats der vernieuwing, een pleats van won-
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nieuwe !even vol van ,, vrede en vreugde in 
den Heiligen Geest". Wat een geweldige ver
andering is dat I Voortaan is er, door al de 
zorgen en moeilijkheden, die in het dagelijksch 
leven vaak zoo veelvuldig voorkomen, kalmte 
en vastberadenheid, gepaard aan een liefdevol 
vertrouwen in God, wat de ziel in staat stelt 
om voortdurend op Hem te zien en genade te 
vinden in tijd van nood. 

Deze vrede en vreugde, volgend op de heili
ging der ziel, gaan vergezeld van een uitdrijven 
der vrees. Er bestaan geen twijfelingen meer 
omtrent Gods macht om te bewaren, of omtrent 
ons vermogen om aan te nemen wat Hij biedt. 

Menige val in vroegere dagen was te wijten 
aan gebrek aan vertrouwen in God, dat Hij 
Zijn beloften :zou vervullen. Oat vertrouwen 
in Hem ontbrak, hetwelk de ziel gestaald zou 
bebben om den vijand te ontmoeten zonder 
die' verlammende vrees voor de nederlaag. Te 
dikwijls haddcn we het gevoel. dat het nutte
loos was om weerstand te bieden. 

Nu is er geen slaafsche vrees meer, wel\s:e 
de hoop op een hoogere ervaring verbood, 
niets meer van die vrees, die velen terughoudt 
om te pogen, die dingen voor God te doen, 
welke men weet, dat gedaan moeten worden: 

Maar dat is niet het einde van he1liging. 
Het is slechts het begin. De ziel, nu in de 

dere verandering, reiniging, verlossing. Daar 
Worden lasten neergelegd, daar wordt bet 
duister licht, daar is de Heer. En dan wordt 
alles nieuw, want .,die door drn Zoon is vrij~ 
gemaakt, is waarli.jk vrij." 

Het was doodstil in de zaal. het juiste oogen
blik om de menschen tot beslissing te brengen. 
Men voelde het aan : er was verborgen strijd, 
er was verlangen naar bevrijding : zacbt werd 
bet lied: .,Zooals ik hen; geen pleitgrond, neen," 
ingezet. Een ziel kwam in 't openbaar haar 
lasten brengen tot den Helland. Het was een 

heerlijke avond. 
Oat er na zulk een tijd van geestelijk genie

ten veel verwachting was voor de Vrijdagmor~ 
gen heiligingssamenkomst, is te begrijpen en er 
kan alleen gezegd worden, dat het heilige uren 
waren . .,Geef ons Uwen zegen, o Heer," bad 
onzen Leider, den Kommandant en God ver
hoorde zijn bede. Kapitein Palstra sprak naar 
aanleiding van een Bijbel11edeelte ult Micha 
ons toe. Zijn weloverdachte woorden brachten 
veel zegen. Daarna sprak Majoor Beckley. Haar 
eenvoudige, ult bet hart gegrepen woord laat 
nooit na indruk te maken. Al te spoedlg was 
de tijd tot sluiten weer gekomen. 

...... .... 
Voor Vrijdagavond was Os. van Hbogstra

ten aangekondigd. Ook nu was de zaal gebeel 
vol. Reeds werden wij gezegend btj ~et zingen 
van het";beerlijke lied van onzen Stichter: .. 0 
zee van Gods l!efde, zoo peilloos en wijd": 
daarna sprak de Dominee ons toe. Eerst memo
reerde hij zljn eerst~ ontmoetlng met den Kom
mandant, en sprak bij met waardeering over 
het werk van het Leger des Heils, zoowel op 
geestelijk als op maatschappelijk gebied. Daarna 
glng hij over tot zljn onderwerp, ontleend aan 
1 Samuel 3: ,,Spreek Heer, Uw knecht hoort." 
Bijzonder trof ons de gedachte, dat die ontmoe
ting met God bet begin was van Samuels per· 
soonlilk )even met God, en als gevolg daarvan, 
geen woord van wat hlj sprak ter aarde vie!. Ook 
waren we ons bewust van de waarheid, dat 
wij menschen zoo dikwijls de woorden omzetten, 
in: ,,Hoor, Heer l Uw knecht spreekt." Dezulken 
werden door onzen Kommandant uitgenoodigd 

vdjheid gesteld, zal steeds dichter tot God 
kornen. In een hart overvloeiend van liefde tot 
God, zal een dienovereenkomstige vurige liefde 
tot heilige dingen en tot heilig dienen wonen. 

De verloste mensch, in een geest van vreug
devolle dankbaarheid voor wat gedaan is, 
zal zich verwonderd afvragen, hoe bij ooit in 
zichzelf die oude zonden en tekortkomingen 
heeft kunnen dulden, die hem zoo lang over
meesterd hebben. Zoo vaak hij hierover peitrSt, 
zal hij nieuwe stof tot dankzegging vinden 
en zich bij vernieuwing toewijden aan zijn 
machtigen Verlosser. 

Hij zal vooruitgaan, elken dag beter inzicht 
verkrijgen in de wondervolle voorzienigheden 
van genade en de tot dusver onbetreden gebie· 
den van geestelijke ervaring. Aldus zal hij 
bevestigd worden in zijn liefde en' toewijding. 

lk kan niet anders dan gevoelen, dat het bezit 
van een ervaring als deze een groot verschil 
zou maken voor vele van mijn lieve makkers de 
geheele wereld over. Er zou dan geen aarze
len zijn om te getuigen of voor God te arbeiden. 
Elke kans zou blij en vreugdevol aangegrepen 
Worden als een nieuw voorrecht, en er zouden 
vec.l meer van die overtuigende ervaringen zijn, 
waarvan geheiliade Heilssoldaten in kristalhe 1-
dere, duidelijke bewoordingen kunnen getuigcn. 

Wie zou niet zulk een ervaring, als ik geschil-

eigen wil en werken los te laten en zich te 
verootmoedigen voor den Heer. Het was een 
teedere pleidooi en hoewel nlemand besliste, 
waren wij niet ontmoedigd ; de teedere liefde 
van den Heer, waarvan gezongen was, zou 
overwinnen. 

·.· -- . -.. -. -.... ----- . ---- --- -----. ------ ..... ------. -----. -~ 

Opdrachtsdien st. 

Zaterdagmorgen was er een bijzondere samen
komst, waarin bet zoontje van Kapitein en 
Mevrouw Mason werd opgedragen aan God 
en bet Leger. 

Na een openingslied en gebed luisterden wij 
naar zegenrijke woorden, eerst van Majoor 
Strandlund naar aanleiding der zaligsprekingen, 
en daarna naar Mevrouw Majoor Lebbink, die 
ons het hoofdstuk der Liefde voorlas. (1 Kor. 
13). Even gaf zij ODS een kijkje op moederliefde, 
de liefde, die zelfs hen vergeeft, die onrechtvaar
digheid plegen. 

Toen kwam de opdracht zelve. Wat een 
verantwoordelijkheid nemen de ouders op zicb, 
als ze hun kindje den Heer wijden l Oat ge
voelden ook onze makkers, de Kapiteins Mason. 
Hartel!jk en teer waren de woorden van den 
Kommandant, ook bet gebed, dat de Heer Zijn 
zewenende hand over dit kleintje zou mogen 
uitstrekken en hem doen opgroeien tot vreugde 
en zegen voor velen. 

's Avonds waren wij weer bijeen in de Lo
ge. Onze onvermoeide Leider was weer op de 
brug en krachtig werd de samenkomst inge:zet 
met lied en gebed. Dezen avond was Os. Hil
dering onze gast. Na een lied van de zangbri· 
gade beluisterden wij enkele heerlijke getuige· 
nissen, waarna de Dominee tot ons sprak. ,,Mijn 
onderwerp van dezen avond is : dwalende scha· 
pen," zoo begon de Predikant. De wereld is 
als een doolbof, waarin ieder een uitweg zoekt, 
maar waarin men telkens dood Joopt. Men kan 
den uitgang slechts van bovenaf zien. Vanult 
den heme! ziet God op de menschen neer, <lie 
zich in 's werelds doolhof bevinden. Hij zond 
Zijn Zoon, Jezus Christus, om het verlorene 
te zoeken en te redden. Die Hem vindt, vindt 
bet leven. Halleluja I twee zielen zochten Hem. 
Gode zij de eer. 
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derd heb, wenschen te bezittl"n ? Wie .zoo 
willen blijven toeven in den mist van twijfel 
en vrees en halfhartigen godsdienst, terwijl 
zulk een overvloedige en beerlijke Verlossing 
uw dee! kan zijn? Wie zou niet overwinning 
willen hebben over iedere boezemzonde, harts
tocht of gewoonte, die oorzaak is geweest van 
de nederlaag in bet verleden? 

Schoonheid en nuttigheid. 

Dit is het .,aanbidden van den Heer in de 
heerlijkheid Zijns heiligdoms", een aanbidden. 
hetwelk God en Verlossing mede een werke
lijkheid voor anderen zal maken. Denk aan 
het wondere, de vreugde, de schoonheid van 
dit )even I En niet alleen dit, denk aan de 
nuttigbeid er van ! 

lk moet een oogenblik terugkeeren om u er 
aan te herinneren, dat, waar deze ervaring 
verkregen wordt door een volkomen overgave, 
zij behouden moet worden door een voortzet
ting van die overgave. Er moet steeds een 
bereidwilligbeid :zijn om .,al den weg te gaanN. 
En daartoe zal de geheiligde ziel in voortdu
rende gemeenscbap met haar Hemelschen Vader 
verkeeren. Het gebed zal niet oppervlakkig zijn, 
of het gevolg van een zekeren dwang, maar 
vrij, natuurlijk, en heerlijk. De iov1oed van dat 
gebed zai · overal in bet !even gezien worden, 
thuis, in den werkkring, of in bet openbaar. 
Dit is het soort leven, dat Jezi..s bedoelde. 
toen Hij zei : ,,Laat uw licht alzoo schijnen 
voor de menscben, dat zij uwe goede werken 
mogen zien, en uwen Vader, Die in de He
melen is, verbeerlijken." 

De volgende maand het slotartikel. 

•• • 
Verlangend was naar den Zondag uitgezien. 

Liefelijk speelde het kleine muziekkorps, en 
iedereen zong van ganscher harte. God was met 
ons. Mevrouw de Groot behandelde een gedeel
te uit Johann~s. over het brengen van de eerste 
discipelen tot Jezus: Filippus, denzichgemakkelijk 
bewegende, en Nathanael, den stille, den eenzame. 
Maar beiden vonden denzelfden Heiland en
verheugden zich in Hem. Ood kent en ver
staat het hart der menschen. De zangbrigade 
zong : .. 'k Geef U mijn al'', waarna de Kom
mandant het woo~d nam, sprekende over Abra
ham en Lot, weer twee zeer verschillende ka
rakters. Wij gevoelci~n. dat Gods Geest kracht
dadig werkte en bij de uitnoodiging kwam da
delijk de eerste ziel naar voren, gevolgd door 
drie anderen, terwijl een zuster neerknielde in 
de zaal en haar !even den Heer gaf . 

's Middags een opgewekte openluchtsamen
komst, waarin een groote schare werd bereikt. 
en een ziel tot God kwam. 

En dan de sluitingssan:_ienkomst. Onvergetelijk! 
Wonderbaar ! Er is een versje, dat zegt: 

Een rappe hand, die onvermoeid, 
Van harden, noesten arbeid gloeit, 
Die flink gesp1erd, terstond en vast, 
De dingen aangrijpt, waar bet past. 

Deze woorden typeeren onzen Leider, alleen 
zouden wij er willen bijvoegen : en in de kracht 
Gods. Zooals de Kommandant bet platform 
betrad, scheen bet wel of wij pas begonnen 
met de eerste samenkomst. De zaal was stampvol 
en hartelijk zongen wij bet eerste lied, met 
gloed door den Kommandant uitgegeven. 

Nog eens liet de zangbrigade zich hooren 
en daarna luisterden wij naar een reeks van 
heerlijke getuigenissen. Nadat Adjudante Both 
een solo: .. Een !even slecbts" had gezongen, 
nam de Kommandant nog eens het woord. De 
woorden van Agrippa, die bijna bewogen was 
Christen te zijn. was zijn onderwerp. Het werd 
stiller en stiller onder zijn krachtige prediking. 
Gods Geest was merkbaar in ons midden en 
ooze blijdschap was onuitsprekelijk, toen wij in 
den nabidstond een vrijwilliger zagen komen. Een 
oogenblik van stil ge bed volgde: en daarna kwam 
de een na den ander. Hier en daar werd een 
fellen strijd gestreden, maar wij zagen in 't 
openbaar :zeven tot God komen. Halleluja ! 

Wij badden nog een fijne nabetracbting. 
Zooals de Kommandant zei: ,,Het was een 
jubel einde". Zijn laatste woord was: ,,Soerabaja. 
ga voort: verzorg de scbapen, bezoek de be
keerlingen, maak ze tot Soldaten; laat bet werk 
voor God krachtig worden voortgezet!" 

En nu is Malang aan de beurt. De Kom
mandant en Mevrouw de Groot met een staf 
Officieren' zijn daarheen vertrokken. Met ver
langen zien wij uit naar bericht ook van de 
overwtnningen daar. 

Uw Koninkrijk kome, Uw wil word'volbracht. 
Uw schepter gebiede en verwinne elke macht. 
Tot alles wat ademt U love, 0 Heer, 
U love als het Lam, eens geslacht ! 

A. Both. 
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DE HEILIGE GEEST. WIE IS HIJ 1 

Op dien laatsten, gewichtigen avond in de 
opperzaal, juist na het Paaschfeest, sprak Jezus 
tot Zijn discipelen over Zljn heengaan, en 
nadat Hij hun bevolen had elkander lief te 
hebben, zeide Hij bun niet bevreesd te zijn, 
maar te blijven gelooven in Hem : en Hij ver~ 
zekerde bun, dat ofschoon Hlj moest sterven 
en hen verlaten, Hlj slechts ging naar het huis 
Zljns Vaders met de vele woningen, ten einde 
bun plaats te bereiden. 

Maar reeds waren zij bevreesd : want wat 
kon dit sterven en heengaan anders beduiden 
dan de vernietiging van al bun hoop en al 
bun lievelingsplannen ? 

Hlj was hun Leider, Die hun arbeid regelde; 
bun Leeraar, Die hen, oakundigen, onderwees 
en al hun twijfel oploste en bun bezwaren 
wegnam : hun Beschermer, Die de stormende 
zee stllde, en voor hen antwoordde. wanneer 
zij werden ondervraagd dcor verstandlge en 
geslepen vijanden. 

Zij waren arm en zwak en ongeleerd. In 
Hem was al hun betrouwen, en wat zouden, 
wat konden ze doen :zonder Hem? Zij hadden 
geen aanzien in de maatschappij. geen macbt 
van geld, geen wetenschappelijke of verstan• 
delijke beteekenis. Hlj was hun AL. en zonder 
Hem waren zij zoo hulpeloos als kleine kiode
ren, zoo weerloos als lammeren te midden der 
w6lven. Hoe konden bun arme harten anders 

dan vervaard zijn ? 

Maar Hlj scbonk hun een vreemde, wonder
voile, geruststellende belofte. Hij zeide: Mlndien 
gij Mij liefhebt, zoo bewaart Mijne geboden. 
En ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een 
anderen Troester geven, opdat Hij bij U blijve 
in der eeuwigheid." Ik ga been. maar een Ander 
zal komen en Mijn plaats lnnemen. Hij zal niet 
heengaan, maar bij u blijven voor eeuwlg en 
Hij zal ,,in u zijn." En later voegde Hij er 
bij: .. Het is u nut" - dat is: bet is beter voor 
u - ,,dat lk wegga: want indien lk nlet wegga, 
zal de Troester tot u niet komen." 

Wie is die Andere - die Troester 1 Hlj moet 
een of andere hooge Goddelijke Persoon zijn, 
en niet enkel een invloed of onpersoonlijke 
kracht, want hoe zou Hij anders de plaats van 
Jezus kunnen innemen en vervullen? Hoe zou 
er anders kunnen worden gezegd, dat bet beter 
was Hem te bezitten, dan dat Jezus in bet vleesch 
bleef? Hi] moet sterk en wijs en teeder en 
waar zijn, om de plaats in te kunnen nemen 
van den Gezegende, Die moet sterven en heen
gaan. Wie is Hij? 

Johannes, schrijvend in de Grieksche taal, 
noemt Hem ,,Parakleet" maar wlj noemen Hem 
Troester. Parakleet echter beteekent meer, veel 
meer dan Troester: bet beteekent .. een, die te 
hulp geroepen wordt: een voorspraak, een zaak
waarnemer". Hetzelfde woord wordt van J ezus 
gebruikt, ,, Wij hebben een Voorspraak" - een 
Parakleet, een Helper - ,,bij den Vader, Jezus 
Chrlstus, den Recbtvaardige." Evenals Jezus 
was heengegaan om de V oorspraak Zijner dis
cipelen te zljn. hun Helper in de beinelen, zoo 
zou deze andere Parakleet hun Voorspraak, 
bun Helper op aarde zljn. Hij zou bun Troester 
zijn, waar troost noodig was; maar Hij zou 
meer zijn, ook bun Leeraar, hun Leider, hun 
Kracht, zooals Jezus geweest was. H~lleluja ! 
Wat een Troester I Waarom zouden zij be~ 
vreesd zljn 1 

Gij zult ontvangeo de kracht des Heiligeo 
Geeates, die over U komen zal. 

Even voor Zljn hemelvaart ontmoette Jezus 
Zljn discipelen voor bet laatst, en herhaalde 
Zijn gebod, dat zlj .. zich van Jeruzalem niet 
zouden verwljderen, maar de belofte des Vaders 
verwachten." Hij herhaalde ook Zijn belofte, 
dat zij zouden .,gedoopt worden met den Hei
ligen Geest, niet vele qagen na dezen.'' ,.Gij 
zult kracht ontvangen, als de Heilige Geest 
over u komt." 

Zlj badden kracht noodig, en Hij verzekerde 
hun, dat zij die zouden ontvangen, maar Hij 
zeide niets van den aard dier kracht, noch van 
de werkzaamheden, waartoe deze hen zou breo~ 
gen en waarvoor zij hen ook bekwaam zouden 
maken ; alleen maakte Hij bun duidelijk, dat zlj 
Zijne getuigen zouden zijn. Nadien zou de Hei
lige Geest Zelf voortaan hun Leermeester wezen. 
· Tien dagen lang wacbten zij : niet lusteloos, 
maar volijverig; zlj vergaten bun persoonlijke 
eerzucht: zlj beoordeelden en bedilden elkander 
niet meer ; maar In de liefelijke gemeenschap 
der broederlijke liefde waren zij "eendrachtelijk' 
bijeen, en baden, en wachtten; en toen op den 
dag van bet Pinksterfeest, in bun vroegen mor
gen bidstond. toen zij allen bijeen waren, wer
den de vensteren des bemels geopend en een 
zegen, zooals zit met geen mogelijkheid zich 
konden voorstellen, daalde op hen neder • .,En 
er geschiedde plotseling uit den heme! een geluid 
als van een geweldigen gedreven wind en ver
vulde het geheele huls waar zij zaten. En van 
hen werden gezien verdeelde tongen, als van 
vuur, en het zat op een iegelijk van hi:n. En 
zij werden alien vervuld met den Heiligen 
Geest." 

1. Macht over de were[d. De wereld over
heerscht en verslaaft de menschen, die den Hei· 
ligen Geest niet hebben. Maar de mensch, die 
vervuld is van den Heiligen Geest, is vrij. Een 
jong rechtsgeleerde, die opgang in de wereld 
begon te maken, werd met den Heiligen Geest 
vervuld. Den volgenden dag sprak hij tot zijn 
client: .. Ik kan niet voor u pleiten : de Heer 
Jezus verbiedt bet mij." En hij werd een der 
machtigste predikers, die de wereld gezlen heeft. 

Een knaap, die zeer gezien was bij zijn mak
kers, werd krachtdadig bekeerd : toen begaf hij 
zich naar zijn voetbalclub en zei: .. Jongens, jul~ 
lie vloekt en ik hen nu een Christen: ik kan 
onmogelijk nog met jullie spelen." En God maakte, 
dat al zljn oude vrienden met bewondering tot 
hem leerden opzien, want hij werd een geluk~ 
kig zielenwinnaar. 

2. Macht over het vleesch. Het lichaam, door 
God bestemd tot een schoon gebouw onzer 
Ziel en een heiligen tempel voor Hemzelf, wordt 
maar al te dikwljls vernederd tot een varkens
hok, waar de gevangen ziel zich wentelt In Justen 
en hartstochten, en zich verlaagt tot beneden 
het dler. Maar de Geestesdoop geeft een mensch 
macht over ziJn lichaam. God heeft den mensch 
begeerten en hartstochten gegeven, en wanneer 
deze begeerten worden beheerscht en gebruikt, 
tn plaats van gevoed en misbruikt, zijn zij in 
staat om de reinste en hoogste menschheid te 
ontwikkelen en in stand te houden. De begeerten 
naar spijs en drank zijn voor bet )even nood
zakelijk. Een andere begeerte heeft ten doe! de 
voortplanting van het menschelijk geslacht te 
verzekeren. En zoo hebben alle begeerten en 
behoeften van bet licbaam nuttlge bedoelingen, 
en zijn voor ons, als meoschelijke wezens nood-
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Dit was de dag der grondlegging van Gods 
Kerk: het morgenrood der bedeeling van den 
Heiligen Geest: het begin der dagen van kracht. 
Den morgen van dien dag waren er maar een 
bandjt>vol Christenen in de wereld : maar eer 
de avond viel, hadden zij op bun Iedenlijst drie~ 
duizend dergenen, die een paar weken geleden 
slechts hun Heer hadden gekruisigdi 

Wat was het gehelm? Kracht. Wat was het 
geheim 1 God de Heilige Geest. Hij was geko· 
men, en dit werk was Zijn werk, en zij waren 
Zijn werktuigen. 

lndien glj mij vraagt, hoe de Heilige Geest 
binnen in ons wonen en door ons werken kan 
zonder onze persoonlijkheid te vernietigen, dan 
kan ik u daarop geen antwoord geven. Hoe 
kan de electrische stroom een dood stuk ijzer
draad vullen en veranderen is lets zoo krachtig 
levends, dat gij bet niet durft aanraken? Hoe 
kan een magnetiscbe stroom een blok staal 
vervullen en bet herscheppen in eea groote 
kracbt, die door aanraking alleen tonnen 1jzer 
opheft, zoo gemakkelljk als een kind een veer~ 
tje oplicbt 1 

Hoe kan vuur blijven in een stuk ijzer, tot
dat dit zelf er ultziet als vuur en een brand 
kan aanstichten ? Ik kan het u niet zeggen. 

Maar wat vuur en magnetlsme en electrici
teit doen In ijzer en staal, dat doe~ de Heilige 
Geest in harten van menschen, die in Jezus ge~ 
)coven en Hem volkomen volgen. Hij woont in 
hen en vervult hen, totdat zij gansch en al 
levend zijn van bet waarachtlge !even Gods. 

De verandering in menschen gewrocht, door 
den doop met den Heiligen Geest, en de kracbt, 
die hen vervult, zijn bovenmate verwonderlijk. 
De Heillge Geest geeft : 

zakelijk. Maar de ziel door zonde afgesneden 
van de gemeenschap Gods, zoekt bevrediglng 
in zinnelijke ultspattingen en in de ongeoorloofde 
voldoening dezer begeerten, en zinkt aldus tot 
dtepten van ontaarding. Zoodoende wordt de 
meosch een slaaf. 

W anneer de Heilige Geest bet hart binnen
treedt en de ziel heiligt, dan vernletigt Hij 
deze begeerten niet, maar zuivert en regelt ze. 
Hlj sterkt de ziel en geeft haar volkomen macht 
over de vleeschelijke Justen. 

Ik heb een dokter gekend, die ruim zestig jaren 
Jang aan het rooken verslaafd was geweest en 
door de heiliging van den Geest onmiddellijk 
van dezen abnormalen lust werd bevrijd. Een 
oud man, dien ik kende, en die rulm vijftig 
jaren Jang een dronkaard was geweest, werd op 
dezelfde wljze veriest. Een jongen man heh ik 
gekend, slaaf van een slechte gewoonte : door 
den vuurdoop werd hij op eenmaal vrij gemaakt. 

3. Macht over den duivel. De inwonende 
tegenwoordigheid VC!;D den Heiligen Geest heft 
alien twijfel omtrent de persoonlijkheld van den 

duivel op. H!j wordt onderscheiden, en zijn listlg
heid wordt gevoeld en gekend als nooit te voren. 
.. Macht over alle macht des vijands" is Gods 
doe! met Zijn kinderen. Kracht om Gods wtl 
volhardend en goed te doen, volkomen natuur
lijk en zonder moeite, of wel Gods wil te lijden 
met geduld en blijden zin, ~ dat is het wat ons 
met dez.en doop geschonken wordt. Het Is kracht 
tot dienen of opofferlng, al naar God wil. Hebt 
gij deze kracht? Zoo niet, gij kunt ze ontvangen. 
Geeft uzelf nu volkomen aan Christus over: 
en wat gtj vraagt In bet geloof, dat zult gij 
ontvangen. 

Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, 
oadat gij geloofd hebt 7 
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H et was tegen half negen e 
Visscherweg. Voor het ]ongen 
den groepen Padvinders opges 
der hooge bezoekers speelde 
grootere jongens van het tehui 
liederen. Plechtig klonk het ,_ V 
bracht, toen de gasten den tm 

Het gezelschap, bestaande u 
Jonge, den Adjudant van Z. 
Sandberg, den Algemeen-Secre 
en Mevrouw Kuneman, werd 
Mevrouw De Groot, die dac 
Tichelaar aan het gezelschap 

Toen traden de twee jong 
naar voren en boden Mevrouu 
tal bouquetten aan, waarop or 
het tehuis aangevangen werd. 

In den tuin achter het hui. 
Kinderhuis van het Leger o 
directrice van dat tehuis, een 

Met veel belangstelling infc 
de opvoeding der jongens. 

Het tehuis biedt plaats aan 
ten studie .. tijd, een betrekking 
dezen tijd geen gemakkelijke t 

Mevrouw De Jonge speak h 
heid, welke het geheele gebou 
slaapkamers, en alles wat zij 

Na den rondgang bleef he 
ken bijeen, waarna Kommand 
dankte voor haar bezoek, da 
voor alien, die arbeiden onde 
van het Jongenshuis in het bij 

Wederom klonk het ,, Wilhe 
eeresaluut, het hooge gezelsch 
Zeger zeer gewaardeerde bezo 
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DE /ONGE 
~kt 
het Leger des Heils. 

prettige drukte op den Roemer 
uis van het Leger des H eils ston
ld. In afwachting van de komst 

muziekkorps, gevormd i.door de 
eenige opgewekte vaderlandsche 
~elmus", dat ten gehoore werd ge
binnenreden. 

·Mevrouw De Jonge, Freule De 
den Gouverneur-Generaal, ]hr. 

'J"iS en Mevrouw Gerke, Resident 
ntvangen door Kommandant en 
a Majoor .Beckley en Adjudant 

orstelden. 
: bewoners van het ]ongenshuis 
Dejonge en de Freule een twee
.:ddellijk met den rondgang door 

I 

1 
stond een groep meisjes van het 

·.esteld, die, onder leiding van de 
urig lied deed hooren. 
.rzeerde Mevrouw De Jonge naar 

jongens, voor wie, na volbrach
wordt, iets, wat vooral in 

is. 
r tevredenheid uit over de rein,. 
kenmerkt, over de frissche, ruime 
der waarnam. 
gezelschap · nog enkele oogenblik .. 
t De Groot Mevrouw De Jonge 
zeker een groote bemoediging is 
de jeugd, en voor de beheerders 
nder. 
us", de Padvinders maakten het 
reed af, en dit door het H eils

behoorde weer ·tot het verleden. 

n ons Jongensbuis. 
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KLEINE DADEN EN 'GROOTE GEVOLGEN ! 
Toen zeide Farao's dochter tot haar: ,.Neem dit knechtje heen, en zoog het mij, 

en ik zal u uwen loon geven". 

ER zijn van die oogenschijnlijk kleine gebeur-
tenissen en klelne daden uitgevoerd, die 

toch tot groote resultaten hebben geleid en zeer 
dikwijls ricbting aan de !evens der menschen 
en bestemming der volkeren hebben gegeven. 

Bijna ieder bescbaafd volk heeft zijn groote 
mannen en vrouwen gehad, die op staatkundig, 
economisch of godsdienstig gebied op het juiste, 
het critiek e oogenblik een daad verricht, een 

, woord grsproken hebben, betwelk over de be· 
stemming van zulk een volk beeft besloten. 

Bijvoorbeeld, Jeruzalems muren weren ver
woest, hetwelk was een verstrooilng, bet vclk. 
wat nog aanwezlg was, was ontmoedigd, doch 
bet· woord van Nehemia : ,,De God van den 
Hemel zal het ons doen gelukken," maakte 
de slappe banden sterk en Jeruzalems muren 
werden opgericht. 

Welk een siddering ging door de gemoederen 
in Oost Europa, toen Luther de 99 stellingen 
aan de deur der kerk te Wittenberg bevestig
de: is niet bet Protestantisme met zijn gods
dienstvrijbeid hieruit voortgekomen 1 't Was 
het woordje .. Never" (nooit) uitgesproken door 
wijlen Mevrouw Booth, betwelk Dominee Booth 
deed besluiten zich aan de leiding Gods over 
te geven, en uit te gaan tot de verlorenen, de 
diepstgezonkenen der samenlevlng. En zie eens 
welk een groote gevolgen, in bet door God 
gezegende Leger des Heils, arbeidende tot heil 
en verlossing van a lie volkeren. Ja inde1 dead; 

..Klein~, droppels water, kleine korrels zand, 
Vormen gro~te zeeen, en bet vaste land.'' 

Wie denkt niet aan die vele daden doorver
schlllende groote en kleine menschen w:noemd, 
in het oude en nieuwe Testament verricbt, oogen
scbijnlijk kleine handelingen, die een zee van 
smart en droefheid in eigen !even en over an· 
deren bebben gebracht. 

Begint dlt niet reeds met het eerste menschen
paar, bet nemen van den appel, dat wil zeggen 
het luisteren naar den verleider, God gelijk 
willen zijn; zie eens, hoe zij gevallen zijn; denk 
aan het nameloos lijden sindsdien over de 
wereld gekomen. 

Het Is, alsof ik die belde mannen zie staan, 
daar op den een of anderen heuvel, doortrek
kende naar bet beloofde land ; het staat daar 
zoo eenvoudig ,.en Lot koos de vlakte van 
Sodom. die zeer schoon was". Met we Ike 
gevolgen? Wie kent niet de geschiedenis van 
Lot, vluchtend uit Sodom 1 Wat bad de scboone 
vlakte hem opgeleverd 1 

In mijn gedacbten zie ik Achan, de Israel
ietiscbe soldaat en eveneens den tweeden kon_ing 
van Israel; beiden zagen, begeerden en handelden 
en hoe ontzettend waren de gevolgen voor hun 
leven 1 

Het kan niet anders of het beeld van den 
zoon der verderfenis, Judas, tr~edt naar voren, 
bet ontvangen der 30 zllverlingen, ongeveer 
f 24.-. En de gevolgen? Een verrader van zijn 
meester en ult wanhoop en knaging van het 
geweten, een zelfmoordenaar. 

Ik :zie haar voor mij, die reine, jonge vrouw, 
als een pas ontloken bloem verontreinigd, hoe 
is de stengel der bloem geknakt en de bloem 
verwelkt? Een oodoordachte bandeling en bet 
schoone, bet reine ~s verwoest. 

Daar zijn ze, de jongelinge~ van gegoeden 
huize, ult Cbristelijke omgeving, nu gelijk aan 
den verloren zoon ult het verhaal uit den 
Bijbel. Slecbts een glaasje, slecbts een keer een 
bezoek aan de bio~coop, slecbts eeomaal een 
kans aan het speelbord, maar een keer de 
ervaringen doormaken van de z. g. genietingen 
der zonde. 

En 1 . . , . • er is wind gezaaid en er wordt 
~torm geoogst. 

Docb laat ons tot den tekst terugkeeren. Wie 
kent nlet de levensgescbiedenis van Mozes, "den 
man Gods", den grooten leider 1 

Hoe sober is het beschreven, deze kleine en 
tocb zoo greote gebeurtenis; daar aan den stroom 
,.de Nijl':. in een bouwvalllge hut, bewoond door 
een lsraelietlsch gezin, zuchtend onder de zware 
hand van Farao' s knechten, Is een kindje geboren, 
-een jongetje schoon van aanzien. 

Maar er is geen vreugde in het moeder
-en vaderhart, met hoeveel treurigheid rust het 
oog van de moeder op baar pasgeborene, want, 
luidt niet bet bevel van den wreeden Farao, 
<lat alle jonggeborenen in Israels hutten van 
bet mannelijk geslacht moeten wor.den gedood? 

0 I hoe ;zwaar wordt den stok van den 
verdrukker gevoeld, wat moet worden gedaan 1 

DOOR BRIGADIER F. PALSTRA. 

Brigadier F. Palstra. 

De liefde is vindingrijk, deinst voor niets terug : 
een biezenkistje wordt gemaakt, de liefdevolle 
moederhand, gebolpen door de oudere zuster, 
maakt het keurig in orde, het wordt met pek 
besmeerd, en vindt een plaatsje tusscben de 
biezen der Nijl, het wordt toevertrouwd aan 
de voorzienigheid van Israels God. 
Hij slaapt of sluimert immers nooit I 

Wat zal het lot van dit jongetje zijn? Hoe 
angstig klopt bet hart van de moeder, de oudere 
zuster deelt met haar in de angstige spanning. 

Zondagschoolleider, wij weten , dat Uwe arbeid 
moeilijk is, de kinderbarten zijn geen onbeschre
ven bladen, waarop gij kunt schrijven wat gij w ilt 
het toont ook besmet te zijn door de zonde, de 
arbeid Is vaak moeil1 jk, <loch de Heer gaf U de 
kinderen, gij moet hen verzorgen en Hij zal U 
loon geven. 

En dan U, mijn broeder en zuster, werkzaam 
in de een of andere maatschappelijke inrich
ting, onder de zieken, de armen. wat is Uwe 
arbeid moeilijk: 

Wat denken deze kranken veel aan de noo
~den van hun lichaam, (wij kunnen dat begrij
' pen) de Heer heeft ze U gegeven ; verzorg hen, 
licbaam en ziel, ziel en licbaam en Hij zal U 
loon geven. 

Ook een woord tot U, medearbeider in het 
zendingsveld. Die arbeid is zeer moeilijk: 
hoe lang moet er worden gezaaid, hoe hard is 
dikwijls de grond, hoe eenzaam gevoelt glj U 
op Uw post, wat duurt het tang eer het zaad 
ontkiemt, hoe onwetend zijn de men~chen, 
doch de Heer heeft hen U gegeveq, ,gij moet 
hen onderwijzen, opvoeden, Jezus aan hen 
verkondigen· en Htj zal U loon geven. 

Misschien slecbts een kind, doch dat kan een 
Mozes, een Deborah worden. Misschien een 
der U toevertrouwde kranken, die kan een 
juweel worden in den kroon van Uwen Meester. 
Misscbien een arme heiden, een kleine jongen 
of meisje ult de heidenwereld, doch deze kun
nen de redders worden van hun eigen volk. 
Veracht de~ dag der kleine dingen niet. 

~:x:~~:::lllJC~~:::ic~IC:li~:::::X~.:X:::ite~~:::l!C~~ 

x LEEF NIET VOOR NIETS. M 
.. Leef niet voor niets", las ik eens in een hoekje. X 

.,Leef nlet voor niets", bet werd steeds weer herbaald. ~ 
Deze vier woorden, ze deden mij denken, X 

'k Heb er mijn eigen hart bij bepaald. X 
.. Leef niet voor niets". Wei, wat is soms het leven? X 

Zoo spreken enk'len, die moede en mat, ~ 

' t Leven doorworst'len, met tranen en zuchten, Q 
Met grooten strijd soms, en bevend het hart. 7'\ 

.. Leef niet voor niets", hef omboog toch de boofden, 
~ Zie niet omlaag, op bet menschelijk lot, 
7'\ Zle om u henen, men vraagt u om hulpe, 
H Komt voorwaarts, want, wie zicb zelf helpt, helpt God. 

H Moedig bet vaandel des kruises geheven, 

l 
Zeg tot uzelf: 'k Wil nlet !even voor niets, \l 

Maar in de kracht van mijn Heer en mijn Koning Q 
Wil ik in 't leven zijn .. lets". R. Motte-Fekkes, 1'{ 

~X:XX:XXXX~:X:C~X:XX::XX:::lllJC~X~ 
Heb moed, bezorgde moeder, Israels God waaktl 
Hij heeft §r;,ote plannen met het jongetje in het 
biezen kistje en Zijn plannen worden volvoerd. 

Zie maar eens hoe Zijn voorzienigbeid waakt. 
Farao's dochter komt zich baden, een der haar 
vergezellende vrouwen vindt het kistje metzijn 
wonderlijke schat, een jongetje scboon van aan
zien. Zal Farao's dochter bet jongetje aan de 
golven prijs geven? Ook zij kent de bevelen 
van den Farao, ook zij staat onder die wet, 
docb neen, de voorzienigbeid waakt, het hart der 
kouingsdocbter wordt verteederd, even een aar
zeling, wat zal zij doen? Wie zal bet verzorgen? 

De oudere zuster, Mirjam, heeft oogemerktal
les gezlen, zij vat moed, zij durft vragen. Zal 
ik een voedstervrouw der Hebre~n vragen, dat 
die het voede 1 De moeder komt om het kind ult 
de banden van Farao's dochter te ontvangen. 

,,Neemt gij het knechtje,'' met welk een blijd
schap heeft de moeder bet genomen, .. voed gij 
het mij." Hoe heeft zij het gevoed, verzorgd, het 
karakter gevormd, het van Israels God en hope 
gesproken. 

.. lk zal U loon geven,'' zegt Faraots dochter; 
Welk loon zlj heeft gegeven kunnen wij alleen 
veronderstellen. Loon in geld 1 Loon in meerdere 
vrijheid? Wij weten bet nlet, maar een ding 
zegt ons de geschiedenis, God gaf loon. 

En wat een loon ! Het kind werd Jongeling, 
de jongeling man, en een man in den waren 
zin des woords, een man van karakter, zacbt 
als een du!f, sterk als een leeuw. 

Een leider, een profeet, een gezalfde des Hee
ren, een wetgever, een raadsman, een redder van 
zijn volk. 

Hoe groot zijn de werken des Heeren I Hij 
gaf loon en welk een loon ! Zeker al den arbeid 
waardig. .. .. . 

En nu een paar regelen aan mijn mede
arbeiders in het Evangelie, in bet bijzonder tot 
arbeiders onder de jeugd. 

Wij weten bet Goeroe, Compagnieleider 

BERICHT UIT MENADO. 

Adjudant Rosenlund scbrijft ons: 

Het werk gaat steeds vooruit. Er is geen 
week of er komen andere menschen in onze 
samenkomsten en zielen worden bekeerd. In de 
binnenlanden houden sommige van onze mak
kers ook samenkomsten. In dit verband dient 
vooral vermeld te worden de plaats Sonder, 
waar Sergeant Joseph de zaken Hink aanpakt. 
Op den tweeden Paaschdag gingen wij daar
heen met een groepje makkers van Menado. 
Alie bijzonderheden werden geregeld met bet 
B. B. Wij brachten de Legervlag mee : Br. 
Joseph werd tot Sergeant ingezegend, en de 

\uaats Sonder officieel als buitenpost van Korps 
Menado geopend. In onze beide meetings warea 
bijna 400 menschen tegenwoordig. Zelfs de 
hoogste lnlandsche ambtenaar was opgekomen. 
Deze meetings werden gehouden in het gebouw 
van de H.I. S. te Sonder, voor dit doe! vrien
delijk afgestaan door de Europ~esc:be School· 
commissie. Sonder is eett heel b~langrljke plaats, 
waar wij reeds 15 actieve makkers bebben . 
Van zoo vele andere plaatsen komt ook het 
verzoek tot ons om daar samenkomsten te gaan 
houden. Op den tweeden Pinksterdag bopen 
wij een dergelijken tocht te maken naar een paar 
andere plaatsen, en ook op Hemelvaartsdag 
naar plaatsen, waar wij de meeste makkers heb
ben. Wij gelooven voor nog grootere overwin
ningen. 

Verleden week werden o. a. twee lnlandsche 
leeraren bekeerd in onze zaal bier te Menado. 
Zij getuigen van volle verlossing. 

Te Toempaan kwam onlangs een jonge vroaw 
aan de zondaarsbank. Terwijl zij neerknielde, 
kwam haar moeder en begon haar te slaan. 
De !eider van de samenkomst begon voor deze 
.. moeder" hardop te bidden. Het resultaat was, 
dat ook zij smeekte om vergiffenis voor hare 
zonden. Halleluja 1 
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LICHT IN DE DUISTERNIS. 
door 

MEVROUW GENERAAL HIGGINS. 

Een van de meest christelijke plicbten, welke 
vervuld wordt door bet Leger des Heils 

in de verschillende landen der wereld, is bet 
bezoeken der hospitalen. Jaar in, jaar uit gaan 
de Zusters van Barmhartigheid, aangespoord 
door de .,liefde van Christus" naar de Zieken· 
huizen, van bed tot bed troost brengende aan 
de lijdenden. 

Ofscboon zij hiervoor geen andere aardscbe 
belooning ontvangen, dan de dankbare glim
lach van hen, die hulpeloos ter neder liggen, 
zullen zij eenmaal het .,Wei gedaan" uit 's Mees
ters mond hooren. 

De volgende schetsen geven een idee van 
wat bereikt is geworden door dien arbeld. ... 

Een jonge man verkeerde in groote droef
heid; gebroken van hart zat hij terneer naast 
bet bed van zija ongeneeslijk zieke vrouw. 

Zij kende God en er was groote vrede in 
baar hart. maar haar echtgenoot vond nergebs 
troost en was geheel in opstand teQen God. 

Daar kwam een Legerzuster de zaa.! binnen 
en de bekende Legerhoed ziende, verzocht de 
dame haar om voor haar man te bidden. On
middellijk werd aan dit verzoek voldaan en 
steeg een smeekgebed op tot God, om hulp 
en kracht en eenswillendheid met Zijn wil. 

In dien zelfden nacht ontsliep de jonge vrouw, 
omringd door haar schier ontroostbaren echt
noot en andere familieleden. Weer was bet de 
Legerzuster, die temidden der smart haar hart 
ophief tot God en in antwoord op haar gebed 
daalde vrede, die alle verstand te boven gaat, 
neder in het hart van den diepbedroefden man, 
waardoor hij leerde zeggen: .. U w wil geschiede." 

••• 
Week aan week werd er een Strijdkreet neer

gelegd op het bed van een der patienten. Eerst 
werd het blad onmiddellijk verwijderd, doch 
langzamerhand werd meer belangstelling daarin 
getoond en ten laatste werd het met blijdschap 
ontvangen en gelezen. 

De wit-gevleugelde Boodscbapper werd het 
middel in Gods Hand, om dezen patient tot 
God te brengen en toen de doodseogel kwam, 
was hij bereid om te gaan, verlost door bet 
Bloed van Christos. 

*** 
In een der kinderzalen lag een klein me1s1e 

ernstlg ziek. Haar moeder, gebroken van hart, 
zooals een moeder slechts zijn kan, zat naast 
haar bed. Daar naderde een Officier van bet 
Leger des Hells, en blijde lemand te ontmoeten 
tot wle zij zich kon wenden in haar groote 
smart, stortte zil voor deze haar hart uit. Aan 
bet eind van bun gesprek, knielde de zuster 
neer en bad, dat God Zelf dlt moederhart zou 

troosten. 
Het lag echter niet in Gods bedoeling, het 

kleine meisje tot Zich te nemen; na eenigen tijd 
genas zlj. T oen de moeder het kind kwam halen, 
zeide zij tot de Heilssoldate : ,,Ik zal u Leger
menschen nooit vergeten, God hoorde uw gebed 
en spaarde mijn kind." 

*** 
Daar lag de jonge patiente <!an den oever 

der doodsrlvier. Haar korte aardsche loopbaan 
was bijna geeindigd en de doodsengel was dicht 
nabij om haar over te breng !n naar haar bemelsch 
tehuis. Alles was wel in haar zlel en in bet 
vooruitzlcht der eeuwige vreuqde, welke zij 
straks zou ervaren, sloeg zij haar oogen op tot 
de H~ilssoldate, die bij baar zat. 

,,Ik hen zoo blij," zeide zij, ,.dat u mij Jezus 
hebt leeren kennen. Ik heh vrede." 

D!t waren haar laatste woorden en spoedig 
verzonk zij in den slaap des doods, om te ver· 
rij-zen in bet eeuwige !even. 

En vraagt ge wellicht wat de drijfveer onzer 
kameraden is, die jaar in, jaar uit dit werk 
achter de schermen verrichten·? Is bet aardscb 
voordeel? Neen I Is bet tijdelijke voldoening? 
Neen ! Christos is de aantrekklngskracht. 

Voor Zijn eer en in Zijn Naam wordt bet 
werk verrlcht, dat velen ten zegen is. 

STRijDKREET 

,,REDDIN GS WERK" 
-.,Gezooden . om te genezen, die ge-

broken zijn van harte. om de verslagenen been 
te zenden in vrijheid." Oat Is de roeping van 
ieder waar Christen in engenen wijderen kring, 
al naar de levensomstandigheden dit meebren
gen. Het in aanraking komen met vden d1er 
.,gebrokenen en verslagenen" deed de Officieren 
van het Leger des Heils bun .,reddingswe1k" 
beginneo, bijna 20 jaar geleden en sindsdien zijn 
onze Tehuizen voor vrouwen en meisjes een 
toevluchtsoord geweest voor velen, die anders 
gewis ten onder waren gegaan. 

Meisjes van Vt'rschillenden stand, gcdfdienst 
en omstandigheden worden in ooze tehuizen 
opgenomen. Wij hebben velen ender cnze hoe
de, die wij door tijdige opname mochten bewa
ren voor verkeerde paden, voorbehoediogs-ge
vallen noemen we ze. Bijzoodere zorg wordt 
besteed om deze meisjes sterk te maken, vast 
van wil eo karakter, zoodat, als ze straks zon
der de bescherming ·van bet Huis op eigen 
wieken moeten drljven, wij ze als flinke jonge 
vrouwen aan de maat~chappij kunnen weerge
ven. 

Helaas zijn er ook, die in bet ouderlijk huis 
inplaats van veilig, dikwijls in g1 oct gevaar 
zijn. Zij moeten zoo spoedig mogeliik weg van 
de onverstandige leiding der moeder of van den 
verkeerden lnvloed van den vader. 

Natuurlijk komen er ook werkelijk .. gebroke
nen''; mooie, jonge !evens op ruwe wijze ge
knakt ! Sommige barer zijn nog zoo jong, dat 
zij zelf nog de moederzorg en zeker neg de 
moederliefde noodig hebbcn, en toch zijn ze 
daar met een klein· wicbtje in de armen, waar 
ze geen raad mee weten. Waar moeten ze been 1 
Wie zal haar helpen, nu ze, verlaten van hem. 
die voor haar behoorde te zorgen, tocb de we· 
reld door moeten ? 

Vol liefde wordt voor al dezulken de deur 
van onze Tehulzen geopend en onze Officieren 
trachten met groote teederheid en tact den weg 
te vlnden tot bet hart. Hoe wij hen belpen 1 

" 

der groote onkosten aan dezen arbeid verbon
den. De bezoeker zou verrast ophooren, wan
neer hij of zij In de morgenuren bet huis binnen 
kwam. Twee- of driestemmig klinkt de zang 
U tegemoet. ledere nleuweling hoort spoedig 
de lievelingsliederen der anderen en voegt er 
bet hare aan toe. Sommigen eerst onwillig, 
will en niets te doen bebben met die., vroombeid", 
zooals ze bet sorntijds noemen, maar meestal 
duurt dit maar kort. De rust, die komt tot de 
oproerige ziel bij bet hooren van ooze mooie 
liederen, de herinnering ook aan blijde jeugd 
dikwijls, die wakker wordt als het eene vroo
lijke schoolversje na bet andere opklinkt, doen 
de bitterheid verdwijnen en roepen teerder ge
voelens tevoorschijn: de ziel begint te ootwaken. 
Dan zijn daar de bidstonden door de Officie· 
ren geleid, waarin zij, die daaraan behoefte 
gevoelen, zelf mogen bidden. Ho~ menigeen 
werd het in die oogenblikken te machtlg en 
snikte het uit, gebroken, maar nu .,gebroken 
van geest", eigen schuld ook ziende eo dan later, 
in een persoonlijk onderhoud met de Direc
trice, komt alle opgekropte leed eruit en wordt 
bet bezwaarde hart ontlast. Dan begint het 
nieuwe !even in Gods kracht eo velen zagen 
wij uitgaan in betrekking of terug naar familie 
bijna onherkevbaar ! 

Alles was nieuw geworden. Menige jonge 
moeder, of zij. die verwachtte bet ta worden 
en binnen kwam In wanhoop, gaat na een 
verblijf van 6 tot 12 maanden, of !anger wan
neer bet noodlg Is, uit om brood te verdienen 
voor haar en haar kleine, met bet hart vol 
Iiefde en het vaste besluit baar kind tot een 
van Jezus' lammeren te maken. Wat Is de 
oorzaak van dien ommekeer ? De veranderlng 
des harten, bet geloof in Jezus Christos en 
ZiJn kracht om te bewaren ! 

Onze meisjes vergeten ens Huls niet, al zijn 
zij terug in de maatschappij. Het is een feest
dag, als zij allen zooveel mogelijk gelijktijdig 
,,thuis" komen op haar vrljen Zondag. Geza
menlijk koffiedrinken, vertellen van haar erva-

Het Meisjeshuls te Batavia. 

Wat bet geheim Is van die heerlijke resul
taten, die wlj mogen bereiken 1 Wij zoeken 
de ziel, bet Goddelijke, in onze meisjes weer 
tot God terug te brengen. Zander onzen gods· 
dienst zoud~n wlj nooit dit moeilijke reddings
werk aandurven. Sommigen barer zijn zoo 
bitter gegriefd, teleurgesteld, bedrogen; bij an
deren heeft de zonde bet beeld Gods zoo 
bezoedeld en verflauwd, dat wij door verbete
ring van maatschappelijke omstandigheden alleen 
niets zouden bereiken. 

Heel spoedig voelen de meisjes zich .. thuis". 
's Morgens wordt eerst gezamenlijk bet buiswerk 
verricht; ieder heeft haar dee! en eenmaal per 
maand wordt de werklijst veranderd, zoodat 
de meisjes alles leeren aanpakken. De Offlcieren 
houden het overzicht en geven op- en aan
merkingen en langzamerhand wordt vaardig
heid verkregen In alle dingen, die een fllnke, 
jonge vrouw behoort te kennen. Is het huiswerk 
verricht, dan gaan de meisjes naar de naaika· 
mer, waar de kleeren versteld worden en ver
der handwerken en kinderkleeren vervaardigd, 
die doo/' de opbrengst bijdragen tot lenlglng 

ringen en niet te vergeten bet bijwonen van de 
huissamenkomsten zijn een groote vreugde voor 
alien. De Directrice van bet Huls blijft voort
durend in contact met haar meisjes en de dames, 
waarbij ze in betrekklng zijn; waakt over haar 
als een moeder. Maken zij het twee jaar na 
bet verlaten van het Huis onafgebroken geed, 
dan komt haar naam op de .. eerelijst", een 
groote gebeurtenis I 

In beide Tehuizen hebb'!n de melsjes ook 
een ,,liefdefonds" opgerlcht. Zij leggen maan
delijks lets apart van haar verdiensten en koopen 
dan tezamen met Kerstfeest, welk feest alien 
zooveel mogelijk ,,thuis" vieren, lets voor bet 
Tehuis zelf. 

Het is een heerlijk werk I Een prachtig ·wetk, 
,,te genezen, die gebfoken zijn van harte en 
verslagen van geest". Dankbaar zijn we voor 
wat wlj kunnen doen, maar blik eens om U 
been, lezer. Er moet veel meer gedaan 'Worden I 
Hoevelen gaan ten onder, omdat er geen he!· 
pende hand is. Hoevelen zinken dieper, omdat 
er niemand hen julst op het rechte oogenblik 
kan redden I Wle wil ons helpen? 

IH IE l[ IH IA 1'J ID IE IL S ID IE IP IA IQ. l l IE JM IE 1'J l[ 
VAN HET LEGER DES HEILS 

heeft een ruime keuze in Bijbels. boekwerken, teksten en spreuken. 
Pas verschenen -- Een mooi boek: .,Het Beste voor het Hoogste." 

door Mevrouw Oliphant-Schoch. prijs f 2.25. 
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GRIJP DE LlJN. 

Er was eens een molenaar, die iederen mid
dernacht op een molen een metgezel moest 
aflosseo. Hij moest met een boot een rivler 
oversteken, die in een waterval elodigde. 

Dit ging jaren lang nacht op nacht goed, 
maar op zekeren nacht vie! hij van vermoeienls 
in zijn boot in slaap, en de boot dreef af, zon
der dat de slaper het bemerkte, tot kort v66r 
den waterval. Daar ontwaakte hij plotseling • 
Maar bet was 

, te laat om terug te keeren; 
de stroom sleurde hem mee. Toch behield hi} 
nog zooveel tegenwoordigheid van geest, dat 
hij naar den oeve~ stuurde. Daar greep hlj, 
langs de rotsen voortgeskurd wordende, in alle 
haast een tak, liet de boot onder zich door
glijden en bing nu tusschen hemel en aarde. 

Toch was hij nog niet Qered; want de rotswand 
was te steil om hem te beklimmen, en hij moest 
aan dien tak blijven hangen tot er hulp kwam. 
Wat moest hij bcginnen? Roepen: .,Help I help J" 
anders niet, en zoo riep hij we] een uur Jang. 

Deze kreet om hulp werd eindelijk gehoord. 
Een vriend kwam en liet een dik touw van de 
rots naar beneden zakken, daarbij riep hij : 

.. Grijp toch de lijn !" 
Zoolang nu de molenaar den tak vasthield. 

kon hij niet gered wordeo, maar op bet 
oogenblik, dat hij den tak losliet en de lijn 
aangreep, werd hlj opgetrokken uit zijn ellen
digen toestand in bet aangezicht van den dood. . . 

Misschien verkeert g!j in denzelfden toestand, 
zonder dat gij bet weet. Gij weet we!, dat uw 
ranke levensboot stroomafwaarts naar den wa
terval van den dood wordt voortgesleurd, maar 
gij hebt misschien hier of daar een tak gegre
pen, waaraan gij veilig denkt te hangen. 

Misschien vertrouwt glj op uw deugd en uw 
braafheid, of wellicht steunt gij op uw kerk
gaan, en gij denkt aan die takken veilig te 
hangen. Straks zult ~ij echter bemerken, dat ze: 
u niet kunnen dragen. 

Er is voor u maar een kans 
op redding: gij moet de lijn grijpen, die van 
Boven wordt neergelaten. Jezus Christus staat 
hoog op de rots en Hij werpt u de lijn toe r 
Waarom zoudt gij die lljn nlet aangrijpen? 

Zoolang gij nog hangen blijft aan lets, dat 
van uzelf is, verkeert gij in levensgevaar, maar 
zoodra gll gaat steunen op bet offer, dat Hi} 
voor u brae ht aan Golgotha's k ruis, zijt glj gered. 

Laat daarom u~e goede werken, uwe kerk
gangen, uw gebeden, uw a lies maar los en laat 
u:'door Jezus behouden. Hij wil uw Zaligma• 
ker, uw Redder zijn. En wle zlch door Hem 
redden Jaat, staat straks ook op de veilige rots 
hoog boven den dreigenden dood. 

MEISJESHUIS te BAT A VIA. 

Zondag 30 April hadden wij hier bijzondere 
samenkomsten, welke geleid werden door Ma
joor Beckley. 

's Morgens had den wlj een heerlijken tljd; 
zeven jonge moeders brachten bun kinderen 
om opgedragen te warden aan God en bet 
Leger. 't Was er stil en plechtlg en wij gevoelden. 
dat Gods Geest in ons midden was. Nadat de: 
Majoor een ernstig woord tot de moeders ge
sp~oken had en hen vooral op het hart gedrukt, 
om bij de opvoeding van hun kind God om 
raad en vi. ijsheid te vragell, we rd er overge
gaan tot de opdracht zelf. Daar stonden de 
jeugdige moede1·s met bun kostbaar bezit in 
hunne armen, diep onder den indruk van de 
plechtigheid, en er was slechts een verlangen 
in hunne harten, n.1. dat bun kind zou mogen 
opgroeien tot een volgeling van den Heer. De: 
Majoor nam elk kind afzonderlijk in hare: 
armen en droeg bet, staande onder onze Leger
vlag, in bet gebed op aan den Heer. WIJ bid
den. dat al deze kinderen op zullen groeien tot 
strijders voor God. Aandachtig werd geluisterd 
naar de woorden van Majoor Vee1enhuis, die 
ook deze samenkornst met dankgebed sloot. 

's Avonds hadden wij nog een goede mee
ting. De ochtendsamenkomst had ons met ver
langen doen uitzien naar verdere zegenlngen, 
en wij werden nlet teleurgesteld. Heldere ge
tu!genlssen werden gegeven. Een meisje, dat 
den volgenden dag voor 't eerst in betrekklng 
zou gaan, vertelde, dat zij in dit tehu!s voor 
bet eerst met het Evangelic in aanrak!ng 
gekomen was. Eerst had zij bet niet zoo goed 
kunnen begrijpen, maar Gods Geest had ge
werkt aan haar hart en nu wist ze, dat ze een 
nieuw !even begonnen was. 

De Majoor las nog een gedeelte voor ult 
Gods Woord, Majoor Veerenhuis sprak ook 
nag enkelen woorden, Luitenante Wilders gaf 
een getuigenis, dat ons aller hart goed deed, 
en mzt dank In ons hart werd deze samenkomst 
dcor Kommandeure Pettersson gesloten. H. O .. 
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OFFICIEELE 
M E DEDE EL I NG E N. 

Bevorderingen. 

Tot Kapitein: 
Luitenant R. Geus. 
Luitenaot J.C. de Jonge. 

Tot Luitenant: 
Kdt. Luit. B. Saito. 

Aanstellingen. 

Luitenante S. Lohne naar Toeren Hulpzieken
huis. 

Luitenante E. Pennenburg naar Semarang 
Oog lijdersbospitaal. 

Bandoeng, 23 Mei 1933. 

J. W. de GROOT, 
Kommandant. 

GEZINSBOND-NIEUWS. 

door de 

Territoriale Gezinsbond Secretaresse 

Mevrouw Majoor D. M. Taylor. 

TOT ooze blijdschap kunnen we aan alle 
zu3ter-kameraden, die belang stellen in 

bovengenoemd werk, melden, dat deze tak 
van arbE'id goed vooruit gaat. Tijdeni; mijn 
laatste bezoeken aan verschillende plaatsen, 
was bet mil een vreugde in de diverse Korpsen 
samenkomsten te leiden, en wij prijzen God 
voor den zegen, die Hij schenkt op ons werk 
onder de vrouwen. 

In POERWOREDJO en MAGELANG zijn 
mooie afdeelingen opgericht. In de eerstgenoemde 
plaats werd de G~zlnsbond officieel gei:astalleerd 
in een openbare samenkomst, ofschoon men 
reeds eenigen tijd aan den gang was. De zusters 
(!eden) zongen geestdriftig een lied en een der 
broeders, die tegenwoordig was, getuigde en 
gaf zijn verlangen. te kennen, dat zijn vrouw de 
Gezinsbond-samenkomsten geregeld zou bijwo
nen, terwijl hij oodertusschen op de kinderen 
zou passen. Mevrouw Adjudant Jansen heeft 
een goed begin gemaakt met dit werk en wordt 
bijgestaan door Sergeante Comijs, die is aange
steld als G. B. Secretaresse. 

Het is nog geen jaar geleden, dat Mevrouw 
Kommandant de Groot dit werk in Magelang 
-0pende, maar er is flinken vooruitgang gemaakt. 
Envoy Mevr. Liem heeft een groot aantal leden 
gewonnen en velen zijn reeds bekeerd ge worden. 
Mevrouw Majoor Woodward helpt de Envoy 
en tijdens mijn jongste bezoek had een zuster 
zes of zeven andere zusters meegenomen naar 
de zaal. Als U een Gezinsbond in U w korps 
hebt, dan is dit een manier, om bet aantal 
leden te vermeerderen. 

BAT A VIA I heeft juist zijn eerste verjaardag 
gevierd en hoewel Mevrouw Envoy van Agteren 
bij deze gelegenheid vaarwel zei als Secreta
resse, waren alle !eden besloten om onder de 
leidlng van Mevrouw Adjudant Lorier de Gezins
bond tot een succes te maken. We danken 
Mevrouw van Agteren voor bet werk, oat zij 
in bet afgeloopen jaar gedaan heeft en we hopen 
in de toekomst te hooren, dat zij met Gods 
.zegen een afdeeling heeft gevormd in bet Militair 
Tehuis in Batavia. 

BAT A VIA II kan ook bog en op een flink aan
tal zusters, dat wekelijks samenkomt en ook 
daar hebben enkele !eden verlossing gezocht. 
Het is voor hen ook ongeveer een jaar geleden, 
<lat zij begon~en zijn en wij kunnen niet nalaten 
hen hierbij te feliciteeren en Gods zegen toe te 
wenschen, En zoo zou ik kunnen doorgaan. 

Eea ding is zeker, de Gezlnsbond gaat vooruit! 
Ook in Bandoeng maken de twee afdeelingen 
bet goed en vele verhalen zouden verteld kunnen 
worden over bekeeringsgevallen, die te danken 
zija aan het werk van den Gezinsbond. Ik kan 
niet alle afdeelingen noemen. maar wij hebben 
thans tien officieel opgerichte afdeelingen en de 
laatste. die in wording Is, is in Ambarawa. waar 
Mevrouw Luiten:mt Wattimena zich er flink 
voor inspant. 

Moge God bij voortduring Zijn zegen)chenken 
op alien, die voor Hem werken in dezen"tak van 
arbeid en den Bond gebruiken om redding te 
brengen :tot vele zielen ! 

S T R IJ D K R E E T 
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Pinksteren . 
.. En zij wer:den alien vervuld met den Heiligen Geest." 
.. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente, die zalig werden." 

Kommandant en Mevrouw de Groot. 
De afgeloopen maand heeft veel gevergd van 

de geestelijke en lichamelijke krachten van 
onze Leiders, aangezien de verantwoordelijk
heid voor de Conferenties grootendeels op hen 
rustte. De groote zegeningen en heerlijke resul
taten ec,hter hebben ten volle de daaraan ver
bonden inspanning vergoed. Wanneer U de 
rapporten leest, vereenig U clan met ons in 
een prijzen van God voor alles wat bereikt is 
en bid, dat de samenkomsten in de nog resten
de centra resultaten zullen opleveren, zooals a!le 
oprechte volgelingen van Christus ze wenschen. 

De Kommandant heeft de afgeloopen maand 
opnieuw een mijlpaal in zijn !even bereikt. 
Dit feit werd op pass~nde wijze gevierd en 
het is ons aller bede, dat gezondheid en kracht 
hem moge worden geschonken om ons te blij
ven leiden, voorwaarts tot overwinning. 

Hoog Bezoek. 
Het was ons een groote eer en genoegen 

onlangs een bezoek van Mevrouw de Jonge 
aan ons Jongens-Tehuls in Ba.ndoeng te hebben. 
Mevrouw de Jonge was vergezeld van Freule 
A. J. C, de Jooge, den Adjudant van Z. E. den 
Gouverneur-Generaal Jhr. Sandberg, den Alge, 
meen-Secretaris en Mevrouw Gerke en Resi
dent en Mevrouw Kuneman. 

De Internationale Auditor. 
Het doet oas genoegen te kunnen meldeo, 

daf wij thans definitief bericht hebben gekregcn 
over Brigadier Rtdsdel en dat hij D. V. op 8 
Juni op Java zal arriveeren. We willeo den 
Brigadier hierbij een hartelijk welkom toeroe
pen en drukken de hoop uit, dat dit bezoek 
een grpote zegen en hulp zal blijken te zijn. 
De Brigadier gaat een zeer drukken tijd tege~ 
moet, en ofschoon zijn werk hoofdzakelijk ·zal 
bestaan in bet iospecteeren van de financien, 
hopen we, dat het niettemin mogelijk zal zijn 
voor hem om verschillende belangrijke centra 

te bezoeken. 

Hartelijke gelukwenschen. 
Wanneer deze aanteekeningen gelezen wor

den, zijn onze geachte kameraden, de Kapiteins 
Broome en Hansen, door den Kommandant in 
den echt vereenigd, en laogs dezen weg willen 
wij hun verzekeren, dat wij deelen in hun geluk 
en hun Gods rijksten zegen toewenschen op 
hun toekomstig !even, dat, naar we hopen, lang, 
ge!ukkig en nuttig zal zijn. 

We feliciteeren ook Majoor Cornelius met het 
feit, dat zij op den 8sten Juni a. s. vijf en twin
tig jaar van dienst in Ned. Oost-Indie .zal vol
bracht hebben. lnderdaad een lange tijd in de 
tropen. De Majoor heeft gedurende die jaren 
ongetwijfeld een werk gedaan voor de eeuwig
heid, waarvoor zij eenmaal haars Meesters 
,,Welgedaan'' zal hoores. God zegene U, Ma
joor en geve U gezondheid en sterkte om voort 
te gaan I 

De Kapiteins de Jonge en Geus van het Tehuis 
voor Socialen Arbeid in Batavia worden geluk
gewenscht met hun bevordering door den Kom
mandant tot den rang van Kapitein en Luitenant 
Saito van Celebes met zijn bevordering tot vol
Luitenant. 

Hand. 2: 4,· 47. 
J.L. Werk. 

Er is besloten om den Joagelieden·Dag in 
de verschillende ceotra uit te stellen tot Zondag, 
9 Juli. In de .. Komende Gebeurtenissen" kan 
men de verdere bijzonderheden aangaande Lei· 
ders en plaatsen lezen. 

De Territoriale Jongelieden Secretaresse meldt, 
dat er dit jaar 917 Zwaard- en Schildbrigade 
kaarten werden geplaatst ; dit beteekent een 
kleine vermeerdering van het ledental in 1932. 

Zelf-Verloocheniogs-Aanvrage. 
Deze week kregen we een telephoontje van 

Adjudante Koning. die ons vol vreut1de vertelde, 
dat het Kinderhuis zijn doelwit had bereikt. 
De Adjudante heeft de eer dit jaar de eerste 
te zijn en we wenschen haar en haar Officieren 
geluk met dit mooie en soel bereikte succes. 
Ook ult andere plaatsen ontvingen we goed 
nieuws en dit geeft ons reden om te gelooven 
voor overwinning langs de geheele linie. 

Zieke Kameraden. 

De volgende Officieren hebben den laatsten 
tijd met ziekte te kampen gehad: 

Mevrouw Stafkapt. Brandt heeft een operatie 
moeten ondergaan. Met onze oude makker, 
Kommandeure Liem, gaat het verre van goed 
en zij heeft ooze gebeden zeer noodig. 

Adjudant en Mevrouw Nyheim en twee 
van hun kinderen hebben ziek gelegen met 
influenza. 

·Mevrouw Kapitein Palstra heeft een opera tie 
moeten ondergaan voor haar keel. 

Luitenante Pennenburg is niet in die mate 
hersteld, als we had den _gedacht, maar wij hopen, 
dat zij spoed1g in staat zal Zijn naar haar nieuwe 
aanstelling te gaan. (Zie de Officieele Mede
deelingen. 

Kapitein A. Loemioe van Rarampadende 
(Celebes) was genoodzaakt naar Paloe te gaan, 
ten einde zich voor enkt>le weken in dokters 
handen te stellen. We verzekeren deze en 
anderc zieke makkers van onze gebeden. 
Beterschap toegewenscht ! 

Deelneming. 
Ooze makker, Kapitein Mathews, de B. 0. 

van Soerabaja II, is beproefd geworden door 
het heengaan van zijn vader, na enkele maanden 
vaa lijden. We bidden voor den Kapitein en de 
andere familieleden, die door dit verlies zijn 
getroffen, dat zij rnogen ervaren, dat de eeuwige 
God hen steunt en schraagt. 

De Kapitein deelde ons mede, dat zijn vader 
gedurende meer clan 30 jaren een Plaatselijk 
Officier was in onze rangen. 

Buitenlandsch verlof. 
Omstandigheden hebben er toe geleid, dat 

enkele Off1cieren vroeger met verlof gaan, dan 
verwacht werd. De volgende makkers zullen 
D. V. met het m. s. ,.Sibajak", op 28 Juni van 
Priok naar Europa vertrekken ; Adjudant en 
Mevrouw Midtbo, Adjudante Kyle, Kapiteine 
Schot en Kapiteine E. Hansen. Goede reis, 
makkersl 

Een gezegend en heerlijk verloftijd U allen 
toegewensch t. 

Een gelukkig groepje in een onzer vijf Kinderhuizen. 
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BEZOEK VAN DEN ALGEMEEN SECRE
T ARIS EN MEVROUW TAYLOR 

AAN GAROET. 

Het Leger maakte dankbaar gebruik van het 
aanbod, ons andermaal gedaan, om een dienst 
te houden in de Protestantsche Kerk te Garoet. 
Op Zondag 14 Mei waren Majoor en Me
vrou w Taylor voor dit doel overgekomen. De 
prediking werd met belangstelling gevolgd ... Chris
tus, de eenige Deur tot zaligheid'', was het 
thema van deze prediking. De beteekenis en 
de heerlijke resultaten van bekeering werden 
verduidelijkt. 

Het woord van Mevrouw Taylor bracht 
eveneens zegen. Zij verhaalde, hoe wijlen Me, 
vrouw Generaal William Booth den weg baande 
voor de vrouwen om het blijde Evangelie in 

bet openbaar te brengen. God zal zeker de 
wasdom geven aan dit uitgestrooide zaad. 

Des avonds hadden wij een gezegende samen
komst in .. Elim", welke o. m. bijgewoond werd 
door enkele ingezetenen van Garoet. Mevrouw 
Dr. Pilon kreeg ook een gelegenheid in deze 
samenkomst te spreken en haar helder en kracbtig 
getuigenis bracht zegen. Duidelijk werd uit
gelegd, hoe God tot Zijn kinderen komt in 
tijden van nood, wanneer wolken van zorg, 
teleurstelling en tegenspoed zich vertoonen, en 
aan de hand van Bijbelvoorbeelden aangetoond, 
dat God uitkomst geeft telkens en telkens weer. 

) 1HTERU TIOHAAL LEGERHIEUWS. ! 
GOEDE VRIJDAG. 

Engeland. Door onzen Gcneraal zijn op de
zen dag drie bijzondere samenkomsten geleid 
in de Congreszaal te Clapton. De belangstel
liog was buitengewoon groot, ruim zeven dui
zend menschen bebben deze samenkomsten 
bijgewoond en honderden moesten zich met een 
staanplaats tevreden stellen. Tientallen zochten 
en vonden vrede. De avondsamenkomst zette de 
kroon op alles. Nog voor bet aangekondigde 
uur zag de Generaal zich genoodzaakt de mee
ting te beginnen. De plaatsen van hen, die 
vroeger weg moesten, omdat zij nog een verre 
reis moesten m;iken, werden onmiddellijk inge
nomen en honderd en elf personen kwamen naar 
de zondaarsbank. Halleluja I 

In Holland was op Goeden Vrijdag een Na
tionalen Gebedsdag belegd in de groote centra. 
De drie samenkomsten in het Concertgebouw 
te Amsterdam, die geleid werden door Komman· 
dant Vlas, met medewerkiog van enkele predi
kanten, waren rijk gezegend. Ook in de andere 
plaatsen heerschte een heerlijke gebedsgeest. 
Het was met rechteen Dag vanGebed en Veroot
moediging en ongetwijfeld zal ooze Heer de 
tot Hem opgezonden gebeden verhooren op 
Zijn wijze. 

Nieuw Zeeland. 
Kort geleden heeft men den dag berdacht, 

waarop v66r 50 jaar de pioniers van onzen 
Legerarbeid voet aan wal zette in Dunedin. Op 
waardige wijze heeft men dit gouden Jubileum 
gevierd. De Territoriale Leider, Commissioner 
Cunningham,heefthiermeein verband in verschiJ, 
lende plaatsen bijz:ondere samenkomsten geltid. 
We wenschen onzen makkers in het gindsche 
Maoriland Gods rijksten zegen toe op het 
nieuwe tijdperk, dat zij ingaan ! 

GOD ZORGT . 

De Bevelvoerend Officier van een der kleine 
Korpsen uit ons land meldde ons het volgende: 
Verlangend om)ets bijzonders te doen voor de 
armen, wendde zij zich tot den Burgemeester 
met verzoek om toestemming tot het houden 
van een co!lecte. Dit verzoek werd echter 
afgewezen en zich• afvragend, wat nu te doen, 
gaf zij deze zaak eenvoudig in bet gebed aan 
den Heer over. Een paar dagen later kwam 
een dame, die van deze zaak gehoord had en 
stelde een gift van f 100.- voor dit doel be
schikbaar. Nog een dag later kwam iemand 
anders, die ervan had gehoord en gaf eveneess 
f 100.- en nog later weer iemand, die f 10.
gaf voor dit doel en zoo was deze Officier met 
haar assistente tot haar beider groote vreugde 
in de gelegenheid. toch iets te doen voor de 
armen. Het resultaat was een wonderbare uit
deeling aan een Hink aantal armen van die plaats 
Spoort dit ons niet aan tot grooter geloofsver
trouwen? Ja, God zorgt voor Zijn kinderen ! 

(uit Holl. S. K.) 
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GOED NIEUWS UIT DEN J. L. STRIJD. 

Jn verband met de Conferentie-samenkomsten, 
welke te Batavia \lehouden werden, hadden wij 
Zondagmorgen ook een bijzondere Kindersa
menkomst, welke geleld werd door Adj. Both. 

Er waren er niet zooveel. als wij verwacht 
hadden, maar door de vele bijzonderheden 
tijdens de Oranje-feesten waren velen ver
hinderd. 

Toch waren er ongeveer 50 kinderen opge
komen en de goede 5tcmming was er in. Wat 
zongen zij hartelijk, het wa~ heerlijk hen te 
hooren. En toen er een mooi Bijbelsch verhaal 
werd verteld, was de aandacht onverdeeld. 

Het beste was, dat aan bet einde der samen
komst twee groote meisjes en twee jongens 
tot den Heer kwamen. 

In een bespreking gehouden met Adjudant 
Lorier, bleek dat het J. L. Werk in Batavia 
er goed voorstaat en dat er veel verwachting 
is voor de toekomst. De Adjudant interesseert 
zich voor de jeugd. Er worden samenkomsten 
gehouden op drie plaatsen en in den buitenpost 
Tjimahi. En als er straks een Padvinders·troep 
zal zijn opgericht, zal een en ander er toe 
meewerken, dat de jeugd van Batavia een kracht 
zal worden in het Korps en daarbuiten. Ons 
motto is .,de Jeugd voor Jezus." 

Ook in Semarang hadden wij een goeden tijd 
met de jeugd. Er zijn veelbelovende jonge 
menschen in dat Korps. Kapitein Luitjes en zijn 
Luitenant zullen daar een groot werk onder 
de jeugd kunnen doen en ult hen zullen flinke 
Korps-kadetten en J. L. Werkers groeien. 

T. J. L. S. 

STR!JD ,I~ KREET 
,q Del 

OFFICIEEL ORGAAN VAN HET LEG.ERoEs HEILS 10 NEOERLANDSCH OOST INDIE. 

WIJ ROEPEN 
alle jonge menschen op 
om de bijzondere samen.
komsten bij te wonen, 
welke gehouden zullen 
warden op Zondag 9 Juli. 

4. Zie aankondiging kolom 
Komt zelf en brengt ande
ren mede. 
MUZIEK In teressan te 
toespraken ! Zang! 

KANDIDATEN.-ZONDAG, 11 JUNL 

1 JUNI 1933. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

Jongelieden-Zondag, 9 Juli. 
SEMARANG, KOMMANDANT en MEVR 

de GROOT. 

MAGELANG. Majoor en Mevrouw Taylor. 
SOERABAJA, Brigadier en Mevrouw Palstra 
BA l"A VIA, Majoor en Mevrouw Lebbink: 
BANDOENG, Mdjoor en Mevrouw Loots. 

Korps-Kadet Joesak Tani naar Huis. 

.~at een klein, plttlg kereltje was Joesak. 
Z1in mond stood noolt stil en als hij lachte 
was hij precles eeo duif: vaodaar kreeg hij ded 
naam van Boeroeng Merpatl. 

Hij had Jezus lief, wist hoe te bidden en was 
een voorbeeld voor de andere jongens op school 
en ook thuls. De laatste jaren was bij wnkzaam 
op bet Dlvisle Hoofdkwartier te Kalawara. 
ledereen hield van hem. 

Toen Adjudante Kyle en haar Lultenante op 
r~is moesten, was )oesak niet we!. naar wllde 
dtt niet erkennen, Alleen schreide hij bij bet 
afscheid nemen. Spoedig daarna werd hij naar 
het ziekenhuls vervoerd, waar bij een paar 
dagen later overleed. Majoor Roslund bezocht 
h~m een paar keer. Hij deed groeten aan alien, 
dte hem kenden en gaf de verzekering, dat hij 
naar Jezus giog. 

Ja. zlj komen thuis bij God, 
Arm en rijk, en jong en oud I 
Ook zlj die ult de heidenen gewonnen zljn. 

Halleluja I 
De gedenkdienst maakte grooten lndruk: ook 

bet !even van dezen kleinen jongen spreekt 
_ .,..., .__...... ..,. _.. ..,. ...... - ..., •• ....... • .......... • .... _... ...,_ nog, nadat hij gestorven is. 

~::a: :C:::X•x::m:::s::•=m:::::e::.:xiX::-J'4:::.:ZSX::::X:X:::&:::JllC~:::ZSX::-:S::::~::::x;:c::::xoc:::::::x;:c~::m::::::::x;x::::::x;x::::::rec_=-:::l'il:::::m::::~~X::l.!:C:::xiX::::XSX::~::::XOC:.::x;c. 

~ 
Voor Jongelieden. ~ .,glj moet met den joogen meegaan · terwljl glj d 

X 
11 uw jas aantrekt zal lk een taxi b '11 " G met e woorden: .. Hier is bet Boek mijnheer.'' 

• • • • op e en. een Het I i d 0 

~ 1er IS een jonaen . ~ woord kwam over de lippen van Ds. Roland " I sdi ndor e, om, Dominee brengt u in, 
t5 ' ~ h ' zooa s e ame mij lnbracht " Maar de ster-

~ ij werkte zich machinaal In zijn jas en eer hij d h · 
V _ h ven e man sc reeuwde weer· Te )aat te laat, 
a:-::.a::::::zsx:::::zsx::~::XSX:: ~::::S:::::::::X«:~::s::::xsx::::::::l®C:::J&C :::x&C::U:C:::::S: ::n: • er zk goed van bewust was, was hij met den ik be d · " ' 

David Roland, de gevierde Predikant van de 
Johanneskerk, was juist klaar met ontbijten en 
schoof zijn stoel wat naar achteren om even 
bet Nieuwsblad in te zlen. 

Er scheen niet veel interessants te zijn, te 
oordeelen naar bet haastig omslaan der bladen, 
tot plotseling een artikel hem een uitroep ont
lokte, ten teeken, dat hij vond, wat hij zocht. 

Zijn vrouw, die bezig was de tafel af te rui
men, zag ver baasd op en vroeg : "Wat leest 
ge daar, man 1" 

Over den rand van zijn courant heenzlende, 
antwoordde hij: ,, Hier ls weer een rapport uit
gebracbt door de Co:nmissie van onderzoek naar 
den toestand der Buitenlandst:be Zending. Het 
beaamt zoo juist, wat ik reeds herhaalde malen 
heh getracht U bij te brengen, dat wij onze 
godsdlenst moeten aanpassen aan den tljd, 
waarln wij leven. De moderne tijd elscht een 
godsdienst in moderne termen gebracht en in 
overeenstemmh'g met de wetenschap en ont
dekkingen van dezen tijd. Het zegt. dat Jezus, 
Boeddha en ook Mohammed alien plonlers zijn 
geweest en stlchters van godsdiensten en alien 
zljn goed, alleen is de Christelijke godsdienst 
de anderen voorult.'' .,lk begrijp U niet," zeide 
zijn vrouw, ,,wat bedoelt gij toch 1" ,,Maar dat 
weet ge," antwoordde Ds. Ronald nu zeer kort, 
,,zij willen dat oude idee van den Bijbd uit 
den weg rulmen, wat beweert, dat men alleen 
verlost kan worden door bet Bloed van Chrls
tus en ook bet verhaal van Zljn wederkomst," 

Mevrouw Roland hield zich met moelte In : 
den woorden tastten het allerheiligste In haar 
aan, want de liefde voor Jezus brandde in haar 
ziel en dat de waarheden Gods tot een leugen 
werden gemaakt door baar elgen man, schokte 
haar zeer. 

,.Maar David," antwoordde zij, ,.verlosslng 
door Jezus' Bloed is de allergroo:ste waarheid 
van dezen tijd. Zelfs al geeh men toe, dat er 
een crisis Is gekomen in de menscbelijke geschle
denls en dat de opvattingen der menschen een 
enorme verandering hebben oadergaan, moet 
men toch inzien, dat de ooriaak van alle ellen-
de afvalllgheld Is van de waarheden van bet 
Kruis. Deze Commlssle zal alleen wanhoop 
brengen in de harten der menschen en bet doet 
er heelemaal niet toe hoe knap deze menscben 
zljo; zlj zljn niettemin verblind door den God 
der wereld." 

,.Lieveliog.'' sprak Os. Roland, ,.de oude tijden 
hebben afgedaan. de Bijbel wordt gezleo In eeo 
nieuw licbt en n1euwe openbaring, er is veran
dering gekomen In bet geestelijk inzicht der men
schen en bet verstand komt op tegen bet felt, dat 
er geen verlos:ling zou zijn zonder bloedstortiog." 

Zijo vrouw zag hem verdrletig aan ... Ik ver
sta je niet meer David.'' zeide zij. ,.Ge hebt de 
oude beproefde paden verlaten en bouwt nu 
op een zandgrond en de dag zal komen, dat 
U dat bitter zal berouweo." Met deze woorden 
verliet Mevrouw Roland bet studeervertrek. 

Lang stond Ds. Roland voor bet raam, dat 
ultzag op den tuln met frisch groen en bloe-

men, die bun blaadjes keerden oaar de mor
genzon. De woorden zijoer vrouw hinderde hem 
meer, dan hij wilde erkennen. Waarom brachten 
die geloofs-kwesties een muur tusschen hen bei· 
den, inplaats van hen nauwer te verbinden? 
Was het zijn fout? Kon hij lets anders geloo
ven in een tljd als deze 1 In zijn hart was hij 
er van overtuigd, dat hij lets kostbaars verlo
ren had en hij vergat, dat God gisteren, bf.den 
en voor eeuwig immer Dezelfde blijft. Wreve
lig wendde hij zich af en zuchtend begon hij 
te werken aan zljn preek voor den Zondag. 
waarln bet rapport van de Comml.ssie van on
derzoek ee.n rulme plaats innam. 

De gemeente van de Johaoneskerk kreeg 
den daaropvolgenden Zondag een moderne kljk 
op bet Evangelie, nlemand zag zich als zondaar 
en dat verheugde de meesten hunner zeer, maar 
Mevrouw Roland schreide haar leed uit in eigen 
vertrek en pleitte blj God voor haar man, die 
de oude waarheden roekeloos terzijde schoof. 

Na de avondkerk zat Ds. Roland vermoeid 
in een gemakkelijke stoel bij bet haardvuur, 
toen een harde ruk aan de bel hem opschrtkte. 
Wie koo daar nog zljn 1 Het was reeds half elf. 

Hij hoorde zljn vrouw de voordeur ontslui
teo en even later kwam zlj blnnen, op den voet 

knaap in eeo der armelijke buurten der stad. n e grootste zondaar." En plotseling kwam 
Zljn gedachten waren geheel in de war het bet Ds. Roland voor, alsof deze woorden een 
scbeen hem toe, dat hij geheel niet mee/ kon oordee! waren over zljn eigen ziel. Het was 
denken. Eensklaps zeide de knaap: .. U zult niet die arme man, die de grootste zondaar was, 
hem binnen k lj · t M·· h 1 D maar hij, de deftlge Predikant van de Johannes-

r gen, n1e waar !Jn eer oor k k Hlj h f 
de deur, zooals die tlame mlj vertelde Oat er . zag zic zel als een ellendige leuge-
was de d ik 

1 
k '

0 
naar, als een verrader van den Zoon van God. 

schlj t hwetg. iwtaatr okor n w
1
am, maar om En in dat oogenbllk werd zijn ziel herboren. 

n e n e e unnen ge ooven. Hij be- M t e een nauwelijks In te houden soik, zook 
grijpt niets van het Bloed, dat gestort is om hij op d .1 1 I d 
onze zonden en daarom kw m ik b j U pd en vu1 en v oer, en p eitte met en 
U h bi 

1 
k a 1 • 0 at stervende, zooals hij nog nooit met aoderen 

El
emd J•jknnebn zukt rijgen.h" gepleit had. Hlj predikte het Evangelie van 
n e 1 erei ten zij et huts en terwijl I D R 

1 
d d 

1 
ver osslng, als een sterveode aan een stervende. 

s. 0 an e vu~ e trappen besteeg, nam zijn Met de reeds verstijfde hand van den zl.-ke in 
angst nog toe. oorgegaan door Billy (zoo de zttoe. rlep hij ult : .. Man I niet gij zijt de 
hkeette de jdongen) berelkte hlj een sombere grootste zoodaar, maar ik." En toen verteld1:: hij 

amer aan en acbterkant van bet huts. Toen h BJ d d 
Bill d d d van et oe , at gestort was voor ooze zonden. 

Y e eur open e, hoorde hij reeds de D B'jbel 
stootend d h I" d en t openende, zeide hij; .. Luister Donald, 

e a em a ing van en zieke en hij wat God zegt tot U en miJ." En de heerlijke 
was ontzet, toen bij zag In welke ellende de wc;>orden ult Joh. 3, vers 16 klonken den ster-
arme man verkeerde. Daar Jag bij ultgestrekt d d D U '' 

h ven e in e ooren. ,, at is ook voor . 
op een oop vodden, terwijl een oude vutle H " 
las hem d kt G " oort ge bet Oom 7 , rlep Billy, .,ge aioet 

e e. een vuur, geen geriefelijkheid h 1 " 
de kam be t 

1 
d ' et ge ooven en zicb tot den Predikant wcn-

er vat e n ets an een oude tafel en 
een paar p kki t di d. dende zelde hlj: .. Lees van de deur, mljnheer 

a s en, e 1enst moesten .doen h t h .. 
als zitplaatsen. en van e sc aap. 

Ds Roland Hep de k d d Weer las Os. Roland : ,,Ik hen de deur: 
· amer oor en tra op d d 

den zieke toe. Oom ,, rle Bill hi b indlen leman oor Mij lngaat, die za I behou-
" • P y. .. er reng I 

ik U den Predikant hij zal b' b den worden. k ben de goede Herder: de Goede • u IDnen rengen z 
hij weet den Wf'g... ' Herder stelt ljn I even voor de schapen.'' ___ _,, .... ._. .... ___ .... _ ................... __ ........ _,,. ........... .,. ......... ___ '""~--....... -.......... ~-~-....... --............ ._.... ......... _ .............. ____ ______ 

I WAARMEE wordt aiijn schuld voldaan? Tot mljn reinlglng van zond'. l Deze woorden waren als balsem. zoowel voor 
de ziel van Ds. Roland zelf, als voor den ruwen 
zondaar. De stervende man lag stil en werd 
leder oogenblik zwakker. Dan flulsterde hlj: Enke! met bet Bloed van Jezusl Nlets, o nlets dan 't Bloed van Jezus I 

Waarmee kan 'k voor God bestaan 7 'k Heb geen and'ren pleitensgrond: 
Enke) met het Bloed van Jezus I Niets, o niets dan 't Bloed van Jezus] ---... ,,. ...... .,._ ..... __ ................ ..-.......... --... ..., ... ..__...,. .... ____ ........ ,,,.. .......... _ ......... _.,, .... _ ...... _ .................... __ .......,. ... ._..... ..... - ............... 

gevolgd door een jongeo, die er zeer slordig 
en onverzorgd uitzag • .,Och, Mijnheer.'' riep hij 
uit, ,.bent U Pre:dikant 1 .. 

.. Wie is dat lieve r· vroeg Ds. Roland ont-
steld aan zijn vrouw. 

,.Hlj Is een jongen, die enkele malen de Zon
dagsschool bezocht.'' zeide Mevrouw Roland "en 
in ffn van onze samenkomsten vood hij den 
Heiland. Hij woont samen met zljn oom, die 
momeoteel etnstlg ziek is, wellicht stervende.'' 
,,Och, zoo'n kind, wat voor geestelijke ervarlng 
kan hij hebben 1" morde Ds. Roland, terwijl 
hij den knaap ongeloovlg aanzag. 

,.Wat wilt ge van mij, mljn jongen?'' vroeg 
hlj vrlendelijk. 

,.0, mijnheer .. zeide bet kind, .,Oom Donald 
Is zoo ernstlg ziek, hij zegt, dat hlj sterven moet. 
Soms ts hij wel erg slecht voor mlj geweest, 
maar ik lees in bet Boek, dat Jezus gezegd 
heeft :" .,Zegen degenen, die U vervloeken, doe 
wel degenen, die u haten." .,lk weet nlet wat 
er met hem gebeuren zal. want hij Is niet be
reid om te sterven. Ik heh reeds getracht 
hem binoen te krijgen, maar het is mlj niet 
gelukt. Ik heh den geheelen weg gedraafd mijn
beer, om te zien, of U hem in kan brengen. 
eer bet telaat is.'' 

De tranen stroomden hem over de wangen 
bit die woorden en ook Mevrouw Roland zag 
zeer bleek, terwijl bet gelaat van den Predikant 
een studie was ... David," smeekte zijn vrouw, 

De zlekc man keerde zkh naar [ s. Roland 
en rlep ult : .. Ik sterf, o, ik moet sterven, ik 
moet verloren gaan. Ik hen de grootste zondaar 
o, God I" Ds. Roland trachtte te spreken, maa; 
geen woord kwam over zijn lippen. Hij dacht 
aan de woorden, dien morgen voor zljn gemeente 
gesproken, die fijn uitgesponnen zlnnen, uirge
sproken tot een ultgelezen groep menschen. Plot
seling betJreep hij, hoe onwerkelijk en nutteloos 
:z;ijn opvattingen waren, nu hij van c1angezicht 
tot aangezlcht tegenover den dood stond. De 
woorden zljner vrouw klonken hem nu als een 
heldere klok in de ooren: MEr komt een dag, 
dat bet U bitter zal berouwen.'' 

En nu had hij geen boodschap voor deze 
arme ziel, die g·eheel onder zljo zonden gebukt 
glng en die de eeuwigheid tegemoet soelde. 
Vervuld van schnk zat bij daar, als ult steen 
gehouwen, neerziende op den man, die maar 
steeds ultrlep: ,,Geen hoop, geen boop, ik ben 
een te groot zondaar." De stem van Billy bracht 
hem weer tot de werkeltjkheid rerug, de pleitende 
toon van die stem raakte ztjn hart, "Och Mljo
heer, breng hem toch In, breng hem in,'' smeekte 
bij. .. Vertel hem toch van bet Bloed en wljs 
hem de deur.'" Machlnaal zocht Ds. Roland naar 
zijo Bijbel, maar bemerkte, dat hij die vergeten 
had In de haast. Zljn gedachten radende snelde 
Billy naar een hoop vodden aan bet andere 
eind der kam?r, waarult hlj een Nteuw-Testa
ment haalde, wat bij den Pred1kant overhandigde, 

• .Is er oiet eeo verhaal, wat mtjn moeder al
Ujd vertelde van een arm schaap, dat ver
loreo was 1"' Ja, daar was bet, In Lukas 
15. Van de hooderd schapen, waarvan een de 
kudde verliet. Van den zoekenden Helland, Die 
met grcote opofferiog Zijo schaap zocht en 
bet, nadat Htj bet teruggevonden had, op Zijn 
schouder legde en naar Huls bracht. En van 
de blijdschap van den herder en de menschen 
rondom, omdat het weerbarstlge schaap was 
gevonden. Verblind door traoen, eindlgde Ds. 
Roland bet verhaal. 

Maar Billy's stem viel in: "O. mljnheer, 
zle, gij hebt hem blnnen gekregen.'' 

Over den stervende kwam een heerlijke 
glans. terwijl bij flutsterde : ,,Het verloreo schaap, 
dat hen ik. Hij heeft mlj gevonden. De arme 
oude zondaar komt tbuts," ,,Bidt.'' vroeg hij 
Ds. Roland, en de deftige Predikant kolelde 
tezaaien met den kleinen jongen neer, terwijl 
de eerste God dankte voor bet Bloed van Je;us 
Chrlstus, gesrort voor zondaren en voor de 
verlosslng van zkhzelf en ook van den armen 
Donald. En de armelijke kamer werd bet voor
portaal des H~mels en de eogelea Gods ver
blijdden zicb over twee zondaren, die lnkwa
men door het toedoeo van dien klelnen jongen. 
,,Zle, mijnheer, ·· zelde Billy ten lacttste, terwijl 
er een droeve klaok In zljn stem merkbaar was, 
,,Oom Donald Is door de Poort. Zljn gezlcht Is 
veranderd." Ds. Ronald zag, dat de man was 
heeogegaan en bet was, als hoorde men In de 
verte de echo van bet bazuingeschal. ten teeken 
dat een geredde zondaar was lngegaan, 
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