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on overgoten lag bet groote 
huts met zijn witte muren en 
zijn felrood gdakte deuren 
en raamko~ijnen op den 
vrot>gen morgen van den 
28sten Maart in stille rust 
aan den Gergadjiweg, waar 
bet drukke verkeer van al-

ien dag door het wijduitgestrekte gazon, dat 
zich over de gebeeJe breedte van het hooge 
huis beviodt, qoor den grooten afstand, geen 
rustooderbrekiog bracbt. 

Welgekozen is de naam, die bet in de naaste 
toekomst dragen zal: .. Elim ... -plaatse der rust, 
want als er iets is, waaraan zij behol'fte heh· 
hen, die door de tijdmmstandigheden mogelijk 
reeds maaoden niets dan dagen van on rust hebben 
gekend en nachten, waarin de slaap verre week 
van de'n vermoeiden geest, omdat de lichtstraal, 
die hoop kon brengen aan den donkeren hori
zont huoner toekomst maar niet doorbreken 
wilde, ·~an is bet wel rust voor den gepijnlg
den geest, rust voor het lichaam, dat door 
werkeloosheid tot niets·doen gedwongen, een 
vreemde moeheid ervaart, als de terugkaatsing 
van den toestand des geestes. 

Maar in Huizc Eltm zal zon zljn en veel 
licht, niet alleen om en in bet huis in letter· 
lijken zio, maar menschen zullen bet besturen, 
die in z1ch z66veel zoo, z66veel warmte en 
daarmee gFpaard gaande opgewektheid en op
timisme bezitten, omdat zij de kracht kennen 
,.ult hooger kracht gesproten", zooals de man, 
die lndie zeer heeft liefgehad, het eenmaal 
heeft u1tgedrukt, dat nieuwe hoop ook zal rijzen 
in het hart der verslagenen, dat hun zorgen 
en verdriet mede gedragen · zullen worden door 
Off1cieren van het Leger des Heil~. die bet die
nen van den naaste als bun schoonst <levies 
hebben gekozen. 

Het hilmergeklop en de zang van de metse
laars, die gedurende vele dagen het rythme 
van hun lied als maataangever van den omhoog 
te voeren metselbak gebru1kten, zljn tbans ver
stomd: overal heerscbt een v. elaandoende kalmte; 
kamers en galerijen streelen door haar wl'lver
zorgde netbeid en de smaakvolle wandversie
ringen bet oog, en het geheele voorkomen va~ 
bet twee· verdkpingen-huis is een vriendelijke 
nooding, om in de zoo veilige haven, al Is het 
met een deerlijk gehavende. levensboot, biooen 
te vallen en van de kosteloos geboden anker
plaats gebruik te maken. 
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Halverwege den morgen Is bet met de stilte 
in bet huis gedaan: overal ontwaart men de 
witgeuoiformde Legerzusters, die door de plaat
slog van wat bloemen bier en daar de .. finishing 
touch" aanbreogen. Mdnnen-broeders hebben 
In de rutme voorgalerij met de daaraan gren
zende hall en zljkamer een honderdtal zitplaatsen 
in gereedheid gebracht: naatnkaarten maken bet 
plaatsnemeo gemakkelijk; terzijde, gedeeltelijk 
door de op de galerij van een Indisch huis 
nimmer ootbrekeode, fraaie planten aan het 
oog oottrokken, heeft zlch de militalre kapel 
van Semarang opgrsteld, die weldra bet .. Wil
helmus" doet hooreo, dat door alle vergaderden 
staande wordt aangehoord . 

.. Waarom bij deze opening de muziek?" heh 
ik een .,outsider" hoorcn zeggen: .. want het is 
toch foitelijk een droeve zaak" .. Waarom het 
Wilhelm us?" ., Waarom later bet .. God Is goed ?" 

Muzlek 7 Omdat geen enkel Jeger ten strijde 
trekt zooder muzit>k, zelfs al gaat bet naar een 
slagveld, waar velen den dood zullen vioden. 
En zou er dan niet gespeeld worden, waar de 
strijd tegen het armoespook wordt aangebooden 
en men niet drn dood, zooals op bet slagveld, 
maar bet voile, rijke !even deokt terug te winnen? 

Het W1lhelmus? Omdat de zaog terugwijst 
naar den tijd, toen al wat Nederlaoder was. 
z1ch in den boogst._en nood schaarde - naar den 
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mensch gesproken - ·onder den banier van den 
redder uit <lien nood - Prins Willem van Oranje 
- toen allen een waren in het verlangen elkaoder 
te he ]pen. En men ge voelde bet in dezen dienst; 
een geest van saamhoorigheid hcenchte er; om 
te )even naar het devil's van <lien grooten Oraoje: 
,.Je maintiendrai" - ik zal hand~. aven: omgrzet In 
•• wlj zullen handhaven" den ouden roem van het 
Oost-lndische land; bet helpen,.g .. q en spontaan, 
ten alien tijde bereid. 

Eu het .. God Is goed" vertolkte den danktoon 
van hen, die weten, dat achter de wolken de 

zon toch schijnt en dat het Bijbelwoord: ,.Bij 
God zijn ultkomsten, ook tegen den dood" ten 
opzichte van deze moeilijke tijden ten volle 
waar zal worden. 

(De .,outsiders.'' gaven na afloop der plecbtig
heid volgaarne te kennen, dat de Kommandant 
bij deze opening wederom had getoond van bet 
Juiste ricbtsnoer gebruik te hebben gemaakt.) 

1· ··:rc;E~·PRAKEN'.·· · 1 
.. ... .. .............. ................ : 

Al spoedig klin~t dan de stem van den Kom
mandant, zooals wij dat gewoon zijn - vol 
overtuiging, vol vertrouwen, dat het Leger bet 
goede pad heeft ingeslagen, om een categorie 
menschen, die op oogekende wijze de neersroak· 
kende vuist van hct werkeloosheids:nonster hreft 
gevodd, de belpende hand toe te stekeo. De 
Kommandant wijst met enkele woorden, zooals 
hij dit bij voorgaande openiogen van Tehuizen 
die op soclaal gebled werkzaam zijn, heeft 
gedaan, op den rnistroostigen toestand, die aller
wegen in het zakenleven, in de cultures heerscht: 
gewaagt dan met dankbaarheid van wat men 
in bet verleden deed, toen men mrt blijdschap 
van zijn maandsalaris - 't zlj groot of klein -
offerde, om de veertig instellingen, die !:.et Leger 
bier te lande h~eft, in stand te houden, of ult 
te brelden: hoe velen buoner, die eens hielpen 
naar l;un vermogeo, thans behooren tot hen, 
die zelf dringend hulp behoeven: maar hoe 
honderden handen in bet Leger bereid zijn, dien 
zwaren druk te belpen doorworstelen tot bet 

weer helder en klaar aan den gezichtseinder 
worden zal. 

Allen luisteren : de meeste aangezichten zien 
met sympat hieken blik near den sprE ker ; af en 
toe glijdt bun een glimlach om den mood, als 
de Kommandant spreckt over de financieele 
bulp, die hen In de dagen van ouds met zoo voile, 
vrije handen geboden werd. Ook bet doe! dE r 
Crisis-Tehuizen wordt nog eens a an gt stipt: met 
liefde worden de nood ijdenden opgeoomen, ver· 
zorgd, maar tevens geholpen, om, zij het dan ook 
aaovankelijk op bescheiden wijze - weer een 

positie in de maatschappij terug te vinden ... Laat 
niemand ontmoedigd zijn; misschien is bet tegen
woordig lijden voor sommigen de een1ge weg, 
waarop zij tot God kunnen worden teruggebracht. 
Het vertrouv..en in den Almachtigen God is de 
kracht, die de 270 hardwerkende Legerolficieren 
bezielt tot den nbeid en ze frisch hcudt en 
dapper in den dagelijkschen strijd van bet 
leven". 

Een klein, voor de gelegenheid gevormd 
zangkoortje ziogt nog eens over de uitgewor
pen reddingslijn, en dan krijgt de Gouverneur 
van Midden· Ja\.a, de beer A.H. Neys, die door 
zijn echtgenoote, Mevrouw Neys· Hoogstraten, 
presldente van bet Dames·Comite, vergezeld is, 
bet woord. 

Voor de tweede maal verricht de Gouver
neur de plrchtigheid van het op,nen van een 
Crisis-Tehuis van het Leger: dat te Oergaran 
eenige maanden geleden en thans dit Tehuis. 

.. Het feit dat dit buis geopend moest worden", 
aldus o. a. de Gouverneur, .,is in den grond der 
zaak geen feit van verbeugenis, omdat bet in 
zich sluit bet bewijs, dat de onguost der tijden 
zich nog niet ten goede heeft gekeerd, maar 
zlch integendeel heeft voortgezei. 

In normale tijden zijn het gewoonlijk de 
maatschappelijk zwakken, die steun noodig 
hebben : bij de depressie, die wij thans beleven, 
zijn ook velen, die niet tot deze categorie 
behooren, en vele beter gesitueerden kloppen 
thans om hulp aan". 

De Gouverneur zegt namens de Regeering 

dank voor den arbeid door bet Leger des 
Heils voor de werkloozen gedaao , en het is 
hem een bijzooder genoegen ook den dank van 
Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal te 
mogen overbrengen, waarbij hij zijn persoon
lijke gelukwen5chen voor bet welslagen van 
Huize Elim voegt. 

: ··c;Eiu-~.w~~-~~·~~N~· ··i 
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De ingekomen telegrammen werden door den 
Fioancieel Secretaris Majoor G. Le bbink voor
gdezen. De korte inboud dezer snelboden ge
tuigden, alshieron<kr blijkt, van warme sympathie. 

.. U en Uwe organisatie hartelijk gelukge
wenscht met zevende sociaal tehuis voor crisis
werkloozen onder uweleiding opgericht ... Oerke. 

Alg. Serr. 
.. Hartelijke gelukwenschett met opening ze~ 

vtnde tehuis voor crisisslachtoffers". van Baa
/en, Lid volksraad. 

.. Hartelijke gelukwenschen I Petr. 4 vers 9 
en .10. namens zestig bewoners sluisbrug". 
Loner 

Een zeer goed en van hartelijk medeleven 
getuigend woord, werd door den Burgemeester 
van S e-marang, tev£ns voorzitter van bet P!aatse• 
lijk W e rkloozen-steuncomite, den Edelachtbaren 
Heer A.. Bagcbus grsproken, die met genoegen 
de u.l tnoodiging had aangenomen, om in dezen 
kor1 .11 d .enst tegenwoord ig te zijn. Z ijn Edel-

..v~nscht den Kc m.irandant en diens 
medewerkers geluk met de opening van dit Te
huis, dat aan een deel der honderden werkwil
ligen een tijdelijk onderdak zal Vl'rschaffen . 

Zeker zou dit samenzijn, dat in het belang der 
werkloosheids-slacbtotfers was belrgd, een Jeem
te bevatten, als nirt de Werklooshrids-Commis
saris, de Heer H. G. Fuc':is, een woord gesproken 
zou hebben. Maar hij sprak dit woord, waar
naa~ bet goed waste luisteren. Eerst werd onder
staande brief van bet Hoofd van bet Kantoor 

- van Ar be id, Mr. A. G. V reede, door hem voor
gelezen: 

Zeer geachte /(ommandant, 
Bij de opening van het zevende tehuis voor 

werkloozen op 28 Ma art a. s. kan ik n iet nalaten 
U mijn goede wenschen voor het slagen van 
den arbeid, welke ook thans te Semarang, 
ten behoeve van hen, die door de cnsis ge
trpffen zijn, zal warden begonnen, aan te bieden. 

Wederom is gebleken op welke efficiente en. 
voortrejjelijke wijze U en Uwe ofjicieren de 
weg en welt n te vinden, welke Leiden tot een 
leniging en verzachting van den nood van 
velen. 

Niet alleen ben ik mij bij voortduur bewust 
dat deze sociale arbeid in goede handen is e~ 
dat U en Uwe of/icieren op dit gebied reeds 
met veel zegen werkzaam waart, maar boven
dien ben ik er van overtuigd, dat U bereid 
bent om Uwe hulpvaardigheid nog verder uit 
te strekken, waar en ilzdien zulks maar noodig 
mocht blijken. 

Vat~ harte wensch ik U en Uwe officieren 
zef{en en voorspoed toe op dit werk, hetwelk 
U na de operzing van dit ft>huis wederom wacht 
en dat met zooveel lie/de en opojf ering wordt 
verricht. 

Zeer gaarne zou ik de opening van dit te
lzuis persoonlijk hebben b(jgewoond, dock ben 
daarin tot mijn leedwezen ten gevolge van 
mijne wer!?Zaamheden ten eenenr:nale verhin
derd. 

De heer van der Reyden, arbeidsinspecteur 
te Semarang zal mij echter vertegenwoordit:;en. 

Niettemin kunt U zich overtuigd houden. van 
mijn volte sympathie in Uwen arbeid en den· 
voortgang daarvan, en van de bereidheid mij
nerzijds om U, voor zooveel in mi/n vn mo gen 
Ugt, te steunen in dit zoo bij uitstek liejdevol 
werk. 

Het Hoojd van het Kantoor van Arbeid 
' w. g . A. 0 . VREEDE. 

(Vervolg pag. 7) 
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STER REN EN GEBROKEN HARTEN. ~ 
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DOOR KOMMANDANT W. A.. Mc. INTYRE. ~ 
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.,Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hunne smarten." 

,.Hij telt het getal det' steuen; Hij noemt ze a/le bij namen." Ps. 147 : 3~4. 
~~(ji!~I 

vreugde en bemoediglng voor haar neerschreef, 
een bdofte, die haar neergeslagen oogen kon
den lezen. 

Deze. door den ouden, Hebreeuwscben 
Psalmist uitge:sproken tekst geeft een treffend 
contr.ast aan tusschen bet oneindig groote en 
bet oneindig kleine. 

In het eerste gedeelte breogt de Psalmist op 
de meest sprekende wijze de groote bekwaambeid 
Gods in bet begrijpen en regelen van alle 
belangen van het heelal naar voren. 

Daarna, terwijl hij Gods bekwaamheid aanstlpt 
om de geheele groote wereld te overzlen en te 
regelen, vertelt hij verder dat de Almachtige 
vriendelijk en zorgzaam genoeg is, om ook het 
kleinste wezen niet te veronachtzamen. 

Terwijl ;;;ij o Alziend oog de millioenen sterren 
telt, worden de gebrokenen van hart door Gods 
zacbte aanraklng genezen. Terwijl Hij bet 
macbtswoord ultspreekt, dat de plane ten in hun 
sfee.r vasthouit, verbinden Zijn teedere handen 
ooze bloedende wonden. 

Sterren en gebroken barten. 

Zij zijn ver van elkander gescheiden. 
De: sterren vertegenwoordigen de hoogten 

van Zijn groote liefde en macht. De gebroken 
harten vertegenwoordigen de diepten van Zijn 
liefde en genade. 

Als wij tot de hemelen opzien, denken wij 
aan hun oneindige verten. Sterrenkundigen 
vei:tellen ons van millioenen werelden, die in de 
onelndlgheid verspreid, millioenen mijlen ver van 
ons verwijderd liggen. En in die oneindigheid 
heeft Hij, door de werking van Zijn grooten 
Geest, de sterren georganiseerd. Alles en alien 
worden in orde gehouden als goed gedrilde 
soldaten en alien worden door Zijn groote 
Hand omhooggehouden. 

Hoe groot ls het verschil als we ons van de 
Groote Beer en Casslopeya en bet Zevenge
sternte en andere sterrebeelden en planeten 
keeren tot bet dwaze, wispelturlge, menscheJijke 
hart, met zijn zonden en zwakheden en ,zijn 
angsten. 

Denk aan den k\einen kring, dien wij vervullen, 
den klelnen tijd, dien wij !even, de vlokjes stof 
die wij zijn, vergeleken met het groote heelal. 
En toch hebben 'wij de verzekerlng, dat wij in 
Zijn gedacbten en zorg een gelijke, ja een 
voornamere plaats innemen dan het draaiende, 
bewegende Heelal, waarvan wij zoo'n .klein 
deel zijn. 

In een ·ander gedeelte der Heilige Schrift 
lezen we : ,,Als ik U wen Hemel aanzle, bet 
werk Uwer vlngeren, de maan en de sterren, 
die Gij bereid hebt : wat ls de mensch, dat Gij 
hem bezoekt ?" 

Ik zou in uw geest de gedacbte vast willen 
leggen, dat een van de groote waarheden van 
den Bijbel en van het !even is, dat er voor 
God nlets heiligers in de geheele wereld bestaat, 
dan een bedroefd hart, iets, wat ook voor ons 
bet beiligste behoorde te zijn. 

** • 
Er bestaat een scbilderij, ik heh het in mljn 

Jcantoor bangen, een van de teerste, aandoen
lijkste en misschien een van de meest bekende 
schilderijen, die ooit gemaakt zijn : bet beet .. De 
dokter". Op de schilderij zlet ge hem, hoe bij 
zicb over een ziek kind heenbuigt, al zijn 
bekwaambeid is in de teekening neergelegd. 
Aile andere dingen van zljn leven zijn vergeten, 
zijn hart en ziel heeft hij gezet op zijn poglngen 
om het leven van dit kind te redden. Hier is 
,.de dokter" waarlijk thuis. 

En laat ons ooszelf dan herinneren, dat God 
even thuis ls met het droeve hart van een 
moeder, een vader, een zoon, een dochter, bet 
droevige hart van ieder wezen, als Hlj is met 

de sterren des Hemels. 
Onze Vader, onze God I In die groote rulm, 

ten kan Hij geen plaats voor Zijn medelijden 
vinden, geen antwoord op Zljn liefde, er is 
daar nlets waar Hij :tich over been kan buigen 
als de dokter, om te genezen en te zegenen. 
Hi) is tot de aarde gekomen om de bedroefde, 
de gebroken barten te vinden. 

De menschelijke natuur is in gevaar van de 
verzoeking om te denken, dat Gods grootste 
afeer, dat Zijn ware sfeer is boven in de Hemelen, 
onder Zijo millloenen werelden daar. 

Is bet heelal niet de sfeer van de volmaakte 
wet Gods 1 Geen sfeer, geen planeet, geen we
reld ls oolt een mlnuut achter of een centimeter 
van zljn plaats geweken. Daar is een plan en 
regel, die nooit verandert. In deze atmosfeer is 
Hll de God. der volmaaktheid, de God van regel. 
Die het heelal maakte en het wetenschappelij.lt 
yplmaakt deed. 

Maar als de Heme! de sfeer van Zijn macht 
ls, de sfeer van Zijn organisatie en volmaakt 
systeem, dan is het menschelijk hart de sfeer 
van Z\j n liefde, de atmosfeer van Zijn me
delijden. 

De oogen der wereld kunnen in de sterren 
het we r k van God zien, wat Hij do e t, maar 
bet menschelijk hart alleen kan weten watGod IS. 

De sterrenkuodigen zouden ongetwijfeld zeg
gen, dat de heerlijkbeid Gods over de Hemelen 
geschreven is, maar grooter dan Zijn beerlijk~ 

held, ls Zijn teeder1'eid. Zijn geduld, Zljn me· 
delijden, Ziln liefdev:>lle bulp. En deze eigen
schappen kunnen slechts verstaan worden door 
bet hart, dat gebroken is, het hart dat in nood is. 
Deze tekst zegt ons : ,,Hij heelt de gebrokenen 
11an ha;t, en Hij verbindt hen in hunne smarten". 

Wij zouden kunnen deoken, dat dlt enkel op 
de geestetijke dingen betrekkiog heeft, dat God 
met geen antler deel van ons te doen heeft, 
clan enkel onze zielen, dat Hij niets van ons 
weet, en niet anders geloteresseerd Is in ons, dan 
alleen in de redding onzer zielen van de zonde 

Maar zulk een begrenzing bestaat er nlet 
voor Zijn liefde. Onze pijnen, onze zorgen, ons 
verdriet, zljn heiliger voor Hem, dan al de we
relden die Hij de ruimten in geworpen beeft. 
Verdrlet om sterfgevallen, om ziekten, om ver
lies, om ongeluk, misschien bitterheid om de 
vergissingen of zonden, die we bedreven hebben. 

* , Ir 1 , 
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In den tij:l van den ouden Hebreeuwscben 
Psalmist waren er de verworpenen van Israel. 
,,De Heer vergadert Israels verdrevenen: Hij 
heelt de gebrokenen van hart en verbindt 
hunne smarten". 

Wle waren zij 7 Zij, die door anderen ver
waarloosd en veracht werden. De verafschuw
den, zij waren zonder de vriendelijke, steunen· 
de band. Geen oog zag naar hen ult, en geen 
hart, behalve bet Zijne, had medelijden. 

In 't boekje Job staat: ,, Zie, God is geweldig, 
nochtans versmaadt Hij niet; geweld1g is Hij 
in de kracht des harten.'' 

In bet Nieuwe Testament hebben wij de ge
lijkenis van bet groote bruiloftsmaal, een 
feest is voorbereid. De vrlenden, verwanten en 
booggeplaatsten zijn uitgenoodigd, maar komen 
niet. Zij vernederen en beleedigen den gastheer 
door bun onverschilligbeid en weigering van 
Zijn uitnoodlging; maar .. Hij versmaadt nlet, 
want ge1veldig is Hij in de kracht des harten.'' 

Zoo gaat God ult op boodschappen der liefde 
en genade om de uitgeworpenen te vergadereo, 
de gebrokenen van hart te heelen en bet is 
Zijn vnugde om dit soort werk te doen en 
Hij wil bet met muzlek en zang gedaan heh• 
ben. De uitgeworpenen moeten Zijn schoonheid 
zien. Hij moet de heerlijkheid van Zions lie
deren lfooren. Hij moet weten, dat er bij Chris, 
tus wondere vreugde is. Hij moet gevoelen, dat 
hij in Gods oogen even dlerbaar is als 's we
relds grooten. 

De Heer Jezus glng altijd naar degenen, die 
om Hem vroegen. En Hij glog ook naar hen, 
die Hem zochten. 

Maar Jezus' liefde dwoog Hem altijd om vrij
wlllig te gaan waar Hij de noodlljdenden kon 
oatmoeten. Hij zocht de blinde man en genas 
hem en de man sprak onbevreesd voor de ver, 
toornde Pharizeeen, verklarende dat, als Jezus 
niet van God gezonden was, Hij hem nlet bad 
kunnen genezen. En aan de uitgeworpene, die 
zijn eerste gezicht had ontvangen, zljn licha, 
melijk gezicqi:, gaf Hij bet ware tweede gezicht, 
de oogen van het verstand, de oogen der ziel 
werden geopend en hi) werd geestelijk·verlicht. 

De Pharlzeeen brachten een andere uitge• 
worpene, elschende dat zij gesteenlgd zoude 
worden. Zij kromde zich bevreesd en bevende 
aan Zijn voeten. Hij boog Zich over haar en 
schreef ln 't zand, alsof Hlj een boodschap van 

Toen hief Hij Zich op en keerde Zich tot 
haar beschuldigers. Zij lazen het geschrevene 
in 't zand, hoorden Hem zeggen: .,Laat hem, 
die zonder zonde is, den eersfen steen werpen", 
en zij gingen weg en lieten Hem alleen, en 
Hij genas haar arme, gebroken hart met geze
gende vergevh:g. 

.. Hij heelt de gebrokenen van hart". 

* * * Christus' ziekenhuis is het eenlge hospltaal 
voor de geslagen ziel - het droeve hart. Maar 
laat mij het weder herhalen; .. Hij heelt de 
gebrokenen van hart." 

,Hij zoekt het gebroken hart, want gewoonlijk 
tracht het zichzelf te verschuilen en te ver: 
bergen en vindt eenige armzalige en onvoldoende 
troost in afzondering - en daarom zoekt Hij, 
Die het gebroken hart geneest, dat hart in zijn 
eenzaamheid. 

Een van de meestbekende schilderijen van 
Christus, en ons door Christus Zelve gegeven, 

. is dat van .. De goede Herder''. Hij laat de negen 
en negeotig in de schaapskool achter en gaat 
dat eene verlorene achterna, totdat Hij het vindt: 
En als Hij het gevonden heeft, dan legt Hij 
het met vreugde op Zijn schouders, en als Hij 
thuis komt, dan roept Hij zijn buren en vrlen
den tezamen, en zegt tot hen : .. Weest blijde 
met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, 
dat verloren was I" 

Zoo vergadert Hij de ultgeworpenen. 
Als Hij tot het gebroken hart komt, is dat 

niet als lets apart van Zijn gewone wijze van 
haodelen. Het is eigenlijk Ztjn eerste en hoogste 
werk. Nadat Hij het gebroken hart heeft 
genezen en klaar is met het verbinden der 
smarten, zal Hij misschlen naar de sterren om
Zlen, 

Doktoren bebaodeten, - ,,Hij hee:lt"l 

Hij geneest I De gewone geneesheeren behan
delen de patienten, maar Jezus heelt hen. Wat 
een zekerheid en beslistheid ligt er in de woor
den woorden .. Hij heelt". 

Toen de hoofdman over honderd naar Cbristus 
kwam voor zijn zieke dieostknecht, was bet 
antwoord klaar en onmiddellijk : ,.Ik zal komen 
en hem genez:en". 

Aardsche doktoren moeten ermee tevreden 
Zijn te zeggen ,,lk zal ~omen en naar hem zien." 
Maar onze Christus heelt bet gebroken hart. 

Meoschelijke doktoren, hoe knap ook, moeten 
bun begrenztngen erkennen. De ziekte van 
een patient kan van langen duur zijn. Het kan 
chronisch gew0rden zijn. De geneesheer kan 
verlicbtiog geven, maar bet kan zljn dat • gene-
zing onmogelijk geworden is. Maar de G roote 
Geneesheer, ooze Heer, heeft geen chronische 
patienten: In Christos' Hospitaal zi'J'n g 
len voor ongeneeslijke patienten I 

een :z:a-

Geen lange reis noodig. 

Aardsche doktoren zullen mlsschi . .. en een zee-
re1s voorschr11ven of een verbltjf in 
kl M 

een zoonig 
imaat. aar onze Geneesheer ls zelfd Z 
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me genas, en buitengewoon teede h -
r voor en wa 

weten we toch niet, of Hijzelf s, 
deze ziekteo Zelf gehad h f c;:;it een van 
verworpenen en de gebrok ee t. aar met de 
H d enen van hart is d 
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meoschen." 
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Het erbarmen van den specialist. 

Ver weg in een groote stad woont een specialist. 
Wiens bekwaamheid in zulke gevallen beroemd 
is, maar de kosten van de reis en hulp ZOU Diet 
minder dan een 1200 gulden bedragen. De dok
ter mompelt in zichzelve: ,,Het zou even ge
makkelijk zijn om de maan naar beneden te 
halen". Toch is het een harde waarheid, dat 
geld het !even kan koopen, want als Annie 
een hertogin zou zijn, zou haar echtgenoot 
haar niet behoeven te verliezen. Dan, arm als 
hij is, komt hij tezamen met zljn buren overeen 
om de kosten te betalen, en zlj telegrafeeren 
om den specialist. Er is een overstrooming en 
het is gevaarlijk om naar;: het huis te rijden, 
maar eindelijk arrlveert de groote man. Annie 
wordt gered, en de beroemde specialist, als hij 
over al de toewijding van bet dorpsvolkje hoort 
van den plaats.elijken dokter, neemt de cheque 
die hem ls gegeven en scheurt hem langzaa~ 
aan stukken. 

Maar denk er hierna eens aan hoe over
weldigend wonderbaar het is, dat menschelijke 
schepsels den God des Hemels hebben, om hen 
te dienen en te helpen. Hij, die de sterren telt, 
Hij, die den sterren namen geeft, is nooit ver 
weg, nooit buiten bereik. Hij is nabij hen, die 
gebroken van hart zijn. 

* • • 
Met volkomen teederheid, volkomen macht, 

volkomen en nooit falende bekwaamheid, ge, 
neest Hij de gebrokenen van hart. En Zijn 
eenig loon is onze meerdere liefde en onze 
vreugdevolle toewijdiog. 

En wat lezen wlj In den 91sten Psalm? .. Want 
Hij zal Zijne engelen van u bevelen, dat zij 
u bewaren in al uwe wegen," 

Het moet zeker heerlijk voor God en voor 
Jezus zljn in den Hemel, omringd door een 
onte!bare schare van engelen en verloste 
zielen, die voortdurend in liefde en bewonde
rlng tot Hem opzien, en die de schoonste lle
deren voor Hem zingen en de heerlijkste muziek 
spelen, die ooit gespeeld is geworden. 

••• 
Maar lk zou kunnen gelooven, dat er oogen

blikken zljn, waarvan Hij nog meer genlet dan 
deze : oogenblikken, die God nog meer bevre
digen,, als Hij onder de bedroefde, gebroken 
zielen werkt. 

,,In de benauwdheid zal /k bij hem zijn.'' 
zegt de Hoogste. 

Ats de benauwdheid komt, clan komt Hlj. 
,,Hij ,zal mij aanroepen en Ik zal hem ver

hooren." Hlj is altijd binnen bet bereik van 
ooze stem, slechts een teeken van ons en Hi) 
is bi) ons. Het aotwoord is oogenblikkelijk. 
..ln de benauwdheid zal lk bij hem zijn." Dlt 
is Godsdienst vaoult de sterren, vanuft den 
Heme! naar bened~n gebracht tot onze men
schelijke problemen. Dit is Gods eenvoudlge 
Almacht naar bencden gebracht naar ooze 
iogewikkelde nietlgheid. 

Bre:ngt sterren en harten tezamen. 

.. Wat buigt gij u neder, o mf;ne ziel I en zijt 
onrustig in mi} 1 Hoop op God; want ik zal 
Hem nog Loven voor de verlossingen Zijns 
aangezichts". Want Hij is de Groote God, Die 
sterren en harten tezamen brengt I Laat ons 
niet vergeten dat een gebroken hart tot God 
spreekt op een wijz:e als een wereld van de 
meest schitterende sterrenconstructie nlet kan. 
Laat ons niet vergeten, dat de God van bet 
Heelal, ook de God is van de enkele zlel. 

Al deze teederheid en macht is niet allet>D 
voor ons. maar laat ons, die Heilssoldaten, en 
Christencn zijn, toch realiseeren, dat wlj de 
opzichtcrs, de .directeureo, de hulpstaf zijn van 
Christus' hospitaal. waar sterren, en zonnen en 
manen. en draaiende planeten buiten gelaten 
zijn om bun eigen banen te loopen, terwijl 
Hij de Groote Heelmeester, teeder aan bet 

. I 
werk is in de afdecling der gebroken harten 
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IV. 

Hoe kan Heiligheid verkregen worden 1 

JN den loop van deze artikelen heb ik ge_ 
poogd, mijn lezers een eenvoudig, maar 

duidelijk denkbeeld te geven van wat Heilig
heid in werkelijkheid is. lk heb ook den nadruk 
gelegd op de noodzakelijkheid er van voor 
allen, die bij voortduring God wenscben lief 
te hebben en te dienen, en ik heh de redenen 
opgegeven, waarom ik geloof, dat bet een 
ervaring is, welke mogelijk is voor allen. 

Een J:>eslist werk. 

W einlg Christenen kunnen een leven van 
voortdurend falen, waar het bet nakomen van 
den geopenbaarden wil van God betreft, in der 
waarheid als voldoeninggevend beschouwen. 
Sommigen hopen, zonder .twijfel. dat bun zoo 
langzamerband kracht om in het Licht te wan~ 
delen en de verzoeking te weerstaaa gegeven 
zal worden, totdat zij, op een bepaald tijdstip 
In de toekomst, in staat zullen zijn, hun gees
telijke vljanden te overwinnen. Maar lezer, als 
gij iemand zijt, die er een dergelijken gedachten
gang op na gehouden beeft, mag ik u dan 
vragen, of die ontwikkelingsgang al voldoende 
gevorderd Is, om u in staat te stellen, een uwer 
boezemzonden te overwinnen? Ik geloof, dat 
ik bet we! bij bet rechte eind heh, als ik zeg. 
dat geen natuurlijke ontwikkeling of groel 
voldoende Is, zonder dat er eerst een beslist 
werk van den Heiligen Geest plaats heeft, en 
ik zal trachten de voorwaarden op te sommen, 
die In elk geval in acht genomen moeten war
den, voordat we den zegen deelachtlg zullen 

kunnen worden. 
.. Voorwaarden ?" vraagt ge misschien. Ja, 

zooals met alle goede gaven Gods, moeten er 
voorwaarden vervuld worden, voordat de 
zegen verkregen kan wordeo. De eerste van 
deze Is, dat degene, die den zegen zoekt, 
willig moet zijn om die dingen in zijn level', 
die hem tot dusver smart en scbande veroor• 
zaakt en hem buiten bet bezlt van den zegen 
gehouden hebben, openhartlg te belijden en er 
volkomen mee te breken. 

Daar is b. v. trots, hetwelk ik in de eerste 
plaats noem, omdat dit dikwijls de grootste 
van alle hinderpalen tot voorultgang is. Hoe 
dil<.wijls zien we, dat degenen, die beweren, dat 
zij bun elgen onwaardigheid ingezien en zichzelf 
onder de machtige hand Gods vernederd hebben, 
hooger van zichzelf denken dan zij behooren 
te doen en hun tekortkomingen niet willen erken· 

WEES WELGEMOED. 
Matt. 9: 2b . 

../ 

door de Terr. Gezinsbond Secretar_esse. 

Over het algemeel1 vindt men vele menschen, 

d . orgvol en terneer-die er toe geneig ZiJn om z . d 
geslagen hun weg te gaan, en, aangezten e 

Jobstroosters" vele zijn, is bet goed voor 
" di eest te een ieder een vroolijken, blijmoe gen g 
kweeken en te onderhouden. 

d en don-Soms bekijken we de dingen oor e . 
keren bril of een stoffig glas en dan. is ons uit
zicht natuurlijk wazig en donker geworden.d 

aande e. Ooze Helland daarentegen verm 
1 

H king kwam, ve e genen, met wie lj in aanra 
1 malen om .,goeden moed'' te hebben. Opf vde e 

J d die o er-plaatsen lezen wij, dat de Hei an 'h 
1 

k 
'k E toen et ee gelijke woorden gebrut te. ens. 

1 alsof de storm. die woedde, bet schip waar n 
. tigen kwam de disclpelen vertoefden, wilde vernie ' .. d 

d Id terwijl H11 e Jezus over de zee aangewan e • k 
d tot hen spra : volgende bemoedigende woor en . .. 

ZIJt goedsmoeds. Ik hen bet, vrees ntet. k 
" re en 

Die geliefce stem zoo te hooren sp d ' 
d d lscipelen. O. at maakte alles anders voor e 

lk d r op zulk een wlj alien zouden trachten e an e 
wijze te bemoedigen I I 

tt twee vrouwen e ' Op een morgen ontmoe en 
kander en de eene vertelde de ander, dat een 

d Ien had ge-van haar zeven kinderen e maze d 
kregen, .,0'', zeide de ander, ,,dan zullen .~ 
andere zes het zeker ook allemaal krljgen • 
en natuurlijk was de arme moeder teroeerge- -
slagen, terwijl de tijd later leerde, dat geen van 
de andere zes kinderen ziek werd. Hoe veel 
betcr en mooler zou het geweest zijn, indlen 
de vriendin een paar wo'orden van bemoedigiog 
tot de moeder had gesprokcn. Moeilijkheden 
komen iederen dag van oos leven tot ons, maar 
die Jetus tot vriend heeft, behoeft hen niet 
alleen te dragen. Even voor Zijn dood, toen 
Jezus afscheid van Zijn disclpelcn nam, zeide 

Vervolg kol. 4. 
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nen ! Dadelijk bereid om de fouten van aDderen 
op te merken, :zijn zij toegefflijk voor hun eigen 
gebreken. In bun hoogmoed hebben zlj, volkomen 
ten onrecbte, een bewuste superioriteit tegenover 
anderen aangenomen, hetgeen een onoverkome
lijken hinderpaal vormt voor bun toetreden tot 
den konlnklijken weg van Heiligbeid. 

De moeder van den heat. 

Dan bestaat er zoo iets als een verkeerde 
geest - de moeder van alien haat, wraakzucht 
en bitterheid. Deze dingen zijn gebaat in de 
oogeD DesgeneD, met Wien wij te doen hebben, 
en niemand, die daaraan vasthoudt of zichzelf 
veroorlooft in den geest bij deze din.gen te 
vertoeven, kan de voeten plaatseD op den hei
llgen weg. Verkeerde eerzucht en afgunst, 
onvriendelijke en cyni~che critiek, behooren alle 
tot dezelfde categorie. Zij zijn even degradeereDd 
voor hen, die zich er aan overgeven, als zij 
onaangeoaam en onteereod voor God zijn. 

Beboef ik veel te zeggen over andere, en in 
sommige gevallen zelfs Dog grovere vormeo van 
lnnerlijke zoo de, die de ongeheiligde ziel kuonen 
aanvallen 1 lk den k aan drift, in den regel in 
bedwang gehouden, maar altijd aaowezig, slecbts 
wachtend op een geleg1mheid om uit te barsten 
tot verlegenheid en ondergaog van haar slacht
offer. Dan is er zelfzucht, die zichzelf op den 
weg plaatst van iedere heilige aaosporiog en 

ambitie tot een !even van zelfverloochening en 
zelfopofferiog. De lief de tot zich:zelf, tot gemak 
en comfort; de l!efde tot materieele winsten 
of invloed ; deze hebben velen aan den voet 
van den berg gehouden en bun voorultgang 
in geestelijke zaken verhioderd. Hoevelen onzer 
zouden tot God zeggeD, als we letterlijk de 
waarheid spraken' : .,lk wil iets van mijzelf en 
iets van U"? 

Gebondeoheid aan aardsche begeerten, die 
toestand, waarbij de ziel .geregeerd wordt door 
de roepstem van het vleesch, is maar al te 
dikw\jls een oorzaak van geestelijken stilstand, 
en, dientengevolge van achtt>1 uilgang. 

Daar hLn het geestelijk overwicht ontbi.-eekt, 
hetwelk een noodzakelijke voorwaarde is voor 
hen, die .. voort willen varen tcit volmaking'', 
zal dit lichaam spoedig het meesterschap ge
Wlnnen. 

Zeker clan, als we zien op de donkere cate~ 
gorie ding€n. die oos buiten bet bezit van 
Heiligheid houden, gevoelen we een toenemen
de overtuiging van de noodzakelijkheid om ze 
voor altijd uit te werpen. 

Hatelijk en walgelijk schijnen :ze in onze 
oogen, die oogen, die verlicht zijn door den 
Geut van God, in Wien alle reinheid en 
schoonheid woont. Hoe wondervol en grootsch 
is de kracht, waardoor we bevrijding van alle 
zonde kunDen vinden ! 

Het eerste Le.ger-des~Heils Korps in Menado. 

INWIJDING VAN DE LEGERZAAL IN MEN ADO. 
31 Heilss~ldaten ingezegend onder de Vlag - 34 zielen aan 

de Zondaarsbank. 

De eerste dagen, dat de Adjudants Ro)lenlund 
ln Menaqo waren, scheen het we!, of er in heel 
Menado geen zaal voor bet Leger te vinden 
was. Maar na veel zoeken en rondkijken werd 
er toch iets gevonden ; een leegstaand school
gebouw, dat verbouwd kon worden tot een 
ruime zaal en een wooohuis voor de Officieren. 
Op een mooi punt In het centrum van de stad, 
met rulm erf erbij, alles was in orde I 

Gedurende twee ma an den is er hard aan gewerkt 
en zoo kon Zaterdagavond 11 Maart de zaal 
ingewijd word en. Vol verwachtin g was er door 
de Heilssoldaten van de Minahassa uitgezien naar 
dezen avond. 

Zeker waren de meetings In bet huis van de 
Adjudants tot grooten zegl'n geweest, maar toch 
hadden we steeds verlaogd naar de eerste samen• 
komst in onze eigen Legerzaal. de eerste Leger
zaal van de Minahassa. 

Van alle kanten waren de Heil~soldaten op
gekomen, uit Sooder, Lenduk, Ton sea, en andere 
plaatsen, tot van JOO K.M. ver. 

Tijdens het bezoek van den Kommandaot in 
Februari was het werk van het Legn des Heils 
in de Minahassa reeds op officieele wijze gt>opeod, 
zoodat deze avond geen offlcieel karakter zou 
dragen. Behalve een -iO-tal Heilssoldaten was er 
een groote schare belan9stellendt>n: de vier
honderd aanwezigen konden ht>laas niet allen 
in de zaal, zoodat velen Zich met een plaatsje 
buiten moesten vergenoegen. 

Een frtssche, ruime zaal is bet, plaats biedend 
aan 300 menschen, mooi geschilderd, creme en 
donkerbruin. Een keurlg platform en daarboven 
de tekst: .. Lihatlah Anak Domba Allah, Jang 
menghapoeskan dosa doenia itoe". Een blijde, 

opgewe.kte Legergeest heerschte van bet begin 
tot bet einde van den avond. 

.. Berdiri kart>na Jesoes, hai pradjoerit salib", 
klonk bet bij den aanvang der samenkomst door 
de zaal. 

Toen alien neerknielden en de Adjudant Gods 
zegen afsmeekte over de zaal en bet werk, dat 
daar verricht zal worden, waren onze har
ten vervuld met dankbaarheid jegens Hem. 
die alles zoo wel gemaakt heeft. Vol aan
dacht werd er geluisterd naar het ernstig 
Biibelwoord van den Adjudant, naar de woor"' 
den vao Mevrouw Rosenlund, naar bet getui,.. 
geni~ van een zuster. Een e:o antler werd 
opgeluisterd door een solo van Mevrouw Rosen
lund, zang van de makkers uit Sonder, van 
de makkers van Menado eD het gezamelijk 
zingen van ooze heerlijke Legerliederen. Een 
gezegeDde avoDd, dfe in veler hart als een 
heerlijke herlnnering zal blijven vo_ortleven. 

Den volgenden morgen de Heiligingsmeeting. 
Zestig menschen waren tezamengekomen. Het 
was een ernstlg uur. 

Gods Geest was kennelijk in ons midden. 
Gods Woord, dat door den Adjudant tot ons 
gebracht werd, bracht een zegen aan ooze 
harten. In den bidstond knlelden een en twintlg 
zusters en broeders neer om voile overwinoing 
te behalen. Halleluja ! 

's Middags de kindermeetiop, waar ruim tach
tig kinderen aanwezig waren. Onder de kinderen 
van Menado is een gropt werk te doen ! In 
de avondsamt>okomst werden 31 soldaten Inge"' 
zegend onder de Legervlag. Ben echte Bloed~ 
en-vuursameokomst. 

Grooten indruk maakte de inzegening op alle 

3 

Laat ze voor altijd los l 

Ja, we moeten ze loslaten - en ze voor altijd 
loslaten l Wat oDs ook veroordeelt, of bet zij 

in gedacbten, woorden of daden - het moet los
gelaten worden. .,Dewijl wij dan dt>ze beloften 
hebben, geliefden, laat ODS oDszelve reiDigen 
van alle besmettiDg des vleesches en des geestes, 
voleindigeDde de heiligmakiDg in de vreeze 
Gods" (2 Kor. 7: 1). 

Dan moeten we, :zoover als mogelijk is, ge
willig zijn om ook afstand te doen van die 
dingen, die, hoewel ze ODS geen veroordeeling 
veroorzaken, toch een struikelblok voor anderen 
zijn. We moeteD bet voorbeeld van Paulus in 
gedachten bouden, die, teDelnde anderen niet 
te ergeren of te binderen, zichzelf sommige 
din gen ontzegde, die bij :zor:der blaam had kun
oen nemen. 

Er moeten nog twt'e andere voorwaarden 
vervuld worden. Wij moetcn, met vnzaking 
van alle bekende en bewuste zonde, onszelf 
toewijden aan God en aan Zijn dienst, over
eeDkomstig on:ze bekwaambeid. Als ik zeg "ons
zelf". dan bedoel ik al/es wat we zijn, alles 
wat we bebbeD, en al/es wat we bopen te zijn. 
Al onze krachten, van lichaam, geest en ziel 
moeten op het altaar gelegd worden in willige 
en blijde overgave, tot willigen en blijden dienst. 

En aan dit allt>s moet geloof gcpaard gaan 
- d. w. z . • ,de daad van eeDvoudig vertrouwen 
des harten, waardoor de ziel zichzelf in Gods 
handen stelt, en geloott, dat Hij haar op dit 
oogeoblik heiligt overeenkomstig Zijn belofte". 
Deze beloften zijn, met de woorden van den 
Stichter, .. zeker, indien wij slechts gelooven'". 

Want, zooals Paulus in zijn brief aan Titus 
verklaarde: .,Jezus Christus heeft Zichzelven 
voor ons gegeven, opdat Hij ons zou verlos~ 
sen van alle oDgerechtigbeid en Zicbzelven een 
eigen volk zou reinigen,ijverig in goede werken". 

Hebt gij, lezer, mij nauwkeurig gevolgd tot 
6p dit punt? lodien ja, mag ik dan vragen : 
.. W aar zijt ge in deze zaak ?" Als gij den 
zegen nog niet ontvaogen hebt, wilt ge dien 
dan zoeken ? Als ge dat wilt, vertrouw uzelf 
dan hier en Du volkomen aan God toe. Verzaak 
alle-':zonden en onwaardige dingen, en geloof 
met uw geheele hart, dat Hi} u aanneemt en 
dat Hij, door de kracht van Zijn kostbaar 
Bioed, u nu reinigt van alle zonde - u rein en 
vlekkeloos makend in Zijn oogen_. Sta dan op 

. en geloof, dat Hij zal bewaren, wat gij Hem 
toevertrouwd hebt. 

De volgende maand 1 De Vreugde van Hei
ligheid. 

aanwezlgen. De getuigenissen van vier derr nieuw 
ingezegende makkers Waren vol gloed. Mool 
werd bet internatlonaal karakter van bet Leger 
gedemonstreerd, toen een van de nieuwe Sol
daten, een J apanoer, het bekende koor: .,Eeie 
zij Zijn Naam" in bet Japansch zong. Dadelijk 
daarop zong de Adjudant bet in het Tora
dja'sch en daarop allen semen in bet Male.isch.. 
Het Bijbelwoord van den Adjudant was een 
ernstige aansporing tot de onbekeerden, om 
zich geheel over te geven aan Hem, Die klopt 
aan de dt>ur van ieders hart, en Wiens Bloed 
alleen kan reinigen van alle zonden. En Hal
leluja I dertit>n knielden net>r en vonden voile 
vrede aan den voet van bet Kruis. Dertien 
zielen gewcnnen voor Jezus ! I;>rijst den Heer! 

De samenkomsten van Zaterdag en Zondag 
zullen stellig een grooten indruk gemaakt hebben 
op de aanwezigen. Mogen velen, die misschien 
louter uit nieuwsgierigheid de zaal eens bin· 
nenloopeii, zich bekeeren tot bun Verlosser, 
Jezus Christus I 

God is be:zig een .groot werk bier te doen. 
Wij gelooven voor een opwekking in de Mina
hassa ! Halleluja I 

Vervolg van kolom. I. 

Hij: .. In de wereld zult gij verdrukking ht>bben: 
maar hebt goeden moed, lk heh de wereld 
overwonnen". Dit beloofde hun geen gemak
kelijken tijd, maar Hij bemoedigde hen erdoor 
en hoopte voor hen, dat ook zij, evenals Hij, 
overwinnaars zouden zljn. 

Daarom: .. Weest goedsmoeds, alien gij, die 
terneergt>slagen zijt". Teen Job zoo verschrik
kelijk beproefd werd en zulk een harden strijd 
met den vijand zijner Ziel bad te strijden, was 
bet hem nog mogelijk om te zeggen: .. Want 
ik weet, dat mljn Verlosser leeft". En dat kan 
ook onze ervaring zijn. Er zal altijd die licb· 
tende, glanzende weten schap zijn van bet bezit 
van .,een Vriend, Die nader dan een broeder voor 
ons is", Een, Die altijd dichtbij is om woo rd en 
van bemoediging en troost te spreken tot ooze 
ziel, Die ODS frisscben moed voor den strijd 
des !evens geeft. D. M. T 
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BANDOENG-CONFERENTIE-SAMENKOMSTEN. 
Overdenkingen bij het Kruis# Gods Geest onder Zijn volk geopenbaard I 
De Kommandant, bijgestaan door Mevr. de Groot en een Sta£ van Officieren, leidt met kracht en bezieling de samenkomsten. 

De kracht des gebeds. 
,,Prayer changes things" waren de eerste 

wo:>den die mij'l oog tro'fen. toen ik eenige 
dagen geleden het huis van den Kommandant 
binnentrad. In blauw op wit doek namen zij een 
gr.:>ot gedeelte van een der galerijwanden in 
beslag, en waar in deze korte spreuk het geloof 
in de macht van het gebed mo duidelijk aan 
den dag treedt, w~s het niet te verwonderen, 
dat de Kommandant de reeks samenkomsten, die 
gedurende de Conferentiedagen zouden warden 
gehou1en, door een specialen gebedsdag vooraf 
deed gaan, en zoo waren dan op den vroegen 
morg !n van den twaalfden April degenen, die 
zich van den dagelijkschen arbeid vrij konden 
maken, saamgekomen in de zaal van Bandoeng 
I, waar de leidirg der gebedsstonden was toe
vertrouwd aan Majoor Loots. Reeds aanstonds 
was het ons, of de vensteren des hemels wijd 
geopend wareo. De een na den ander droeg alle 
gebeuren van de komende dagen in gebed aan 
den Almachtige op, en de handen, die naar den 
Zoom van bet Hetland~kleed waren ultgestr.,kt, 
ontvingen bij de aanraking ervan nieuwe kracht. 
Op dien morgen, en ook aan den avond van 
den dag deed de Hovenier Zijn gezegend werk 
in bet h;i.rt Z jner volgeliogen: verdorde ranken 
w ~rden afgesneden, losgewoelde opgebonden; 
kracht ginger uit van den Wijnstok tot de raoken 
en verwachting voor wondere zegeningen rustte 
in het hart van hen, die, in verband met de 
Conferentiedagen. deze gebedsuren hadden mee• 

gemaakt. 

Aan den vooravond. 
Oat was een moole aanblik, die gevulde zaal, 

waarin bet wit der uniformen domineerde, en 
het rood der jassen van de muzikanten uit bet 
Jongenshuis wc;rmte en gloed bracht. 

Die gloed bepaalde zich echter niet bij "wat 
voor oogen is", doch sprak uit de wijze, waarop 
de Kommandant het eerste lied van den samen
zang leidde, klonk d66r in het biddend ziogen 
en zingend bidden der grootendeels ·neergeknielde 
schare; de Geest des Heeren was in alle diogen 
en sprak u1t het telkens weer herhaalde, zacht 
gezoogeo: 

,,En terwijl Gij and'ren ze;ient, 
zegen nu oak mij". 

Die bede was i11t en tot God en vond ver
hooring. 

De Congreszaal, Bandoeng. 

Wat een gezegende diensten heeft bet Offi
cierenzangkoor bewezen I Al dadelijk zongen 
zij op dien eersten avond bet hart hunner hoar
ders binnen. De aanblik alleen re-ds van die 
naar den dirigent, MajoorTaylor, den Algemeen 
S!cre•aris, opgeheven gezichten was een bezieling 
op zichzelf. omdat zij een weerspiegeling te zien 
gaven van de liefde voor bun Helland, over 
Wien zlj in zulke schoone woorden zongen, 
en de solo van Mevrouw Palsrra-Webb, wekte 
zulk eea ontroering ·in de Stille zaal. dat ik 
later femand hoorde zeggen: .. Als ik niet gered 
w.u geweest, zou ik onder bet zlngen over 
die ,,Liefde, o, zoo groot" aan de zondaarsbank 
zijn neergeknield". 

.,f.fet Koniakrijk Gods, waarvan wij de rea
lisatie zlen 1-1 de van God uitgedragen liefde 
in den Zoon" was de gl'dachte, die de Kom
mandant in zija inleidend woord oaar voren 
bracht. Verblijd hebben we ons opniruw, om 
te hooren, te zlen, dat God Zijn dienstknecht 
alrijd weer met frissche kracht bezielt, de oude 
liefde voor bet heil van den naaste brandeode 
houdt, en dc:n Koromandant zoodoende in staat 
stelt. een beziehng te zijn voor wie hem hooren. 

H c:t we rd een won Jere a vond waarin zoo we I 
de persooalijke getuiqenissen van enkele offi
c1eren - M<!vrouw Lebbink, Adjudaot Schulz 
- als de gebeden en bet door den Kornmandant 
bc:"i \1 ic:L:I! B lt>!l.)ajer werp een harmonisch 
geheel vormden. 

Van den ernst zijner prediking diep door
droogen, sprak de Kommandant over de macht 
van den boaze, die ook onder de d1scipelen 
zija verderfelijk werk deed, doch wil'ns onheil 
wordt te niet gedaan, als bet Koninkrijk Gods 
in bet hart van den mensch een werkelijkheid 
wordt. 

Dan stijgt een jubellied op. dat echter ver
stomt, als die mensch zijn God, zijn Helland, 
van verre volgeo gaat. Aan het Kruis bad Je::us 
voor Zi)n vijanden; nu bidt Hi) bii den Vader 
voor wie Hem zoo gaarne van d1cht nabij vol
gen willen. Als een zielsverkwikking staat oak 
dit uur in bet geestelijk dagboek van Gods 
kinderen opgeteekend. 

Bij het Kruis. 

Een geheel ander aspect bood de zaal op 
den Goeden Vrijdag. Al dadelijk vie) ons bij h=t 
binnentreden een tegen <,ien achterwand van 
bet platform hoog oprijzend, ruw houten kruis 
op, terwijl de voor _ijde van bet podium met 
wit doek was behangen, waartusschen Zich 
paarse linten sllng~rden. !3oven bet kruis waren 
de woorden aangebracht : .. EN ZIJ LEIDDEN 
HEM WEG OM TE KRUISIGEN''• 

Het geheel maakte een stemmingsvollen in
druk. De zaal was geheel gevuld; en In rustlge 
overdenking wachtte de scharc: op wat God 
onder hen werken zou. 

Na enkele oogenblikken namen de Komman
dant, vergezeld van Mevrouw de Groot, Dr. 
W1elenga, en de Staf op het platform plaats, 
Ooder de laatste merkten wij de veteraaen Lt. 
Kolonel Brouwer en Lt. Kol. Dr. Wille op, 
wier aanwezigheid als beproefde strijders alleen 
al een inspiratie is. 

In hoeveel landen, in boeveel talen zal het 
lied:- ,,Doe mij het verhaal van den Helland" 
op dezen dag wel gezongen zijn ? Geen andere 
zang drukt bet zielsverlaogen v,an Gods kinderen 
immers beter uit dan d1t lied I De Kommandant 
legde er zija hart in : dat deden alien, die bet 
voor de zooveelste maal in bun !even zongen ; 
dat deden zij, die nooit eerder de woorden 
op de hppen hadden genomen, en bet gebed 
van Kolonel Brouwer was als een voortzet<ing 

van de gezongen bede. 
De Kommandant gaf ons een gloedvol woord 

tei: inleiding, en daarna bet profetisch woord 
over den Helland ult Jesaja. 

Dan zoag bet zaogkoor weer. waarin de solo• 
part!) in ieders hart ootroeriog wekte en bet 
koor: ,, Vlucbt nu been tot Jezus 

Want Jezus wil U redden", 
maakte d1epen indruk op de ademloos luiste

rendr schare". 
.. On:ht er verwichtiag is, zal er vertrouwen 

zijn" leest men in bet boek Job, en wie den 
spreker van den morgen, Dr. Wielenga, een
maal geboord heeft, komt m .. t verwachtin~, om 
hem andermaal te belui~teren, en heeft tevens 
bet vertrouwen, dat aan die verwachting zal 
worden voldaan. Wei begenadigd is de man, 
wien God de gave des woords heeft geschon
ken, en temeer is hij dat, wanneer hij bet 
vleeschgeworc!en Woord. J··zus Chrlstus, als 
zi)n Verlosser in bet hart bezit. W ondermooie, 
nieuwe gedacbten heeft Dr. Wielenga naar voren 
gebracht omtrent de kleederen van den ge
kruisten Helland. en de telkens weerkeerende 
woorden: ,.Oat hebben de soldaten gedaao" 
grepen ons dkp in bet hart. Die vier menschen 
bij bet kruls, die Christus' kleederen verhaadel
den, hcbben ons, onder de belichting, die de 
spreker erop vallen deed, in eigen hart doen 
schouwen; hebben er ons schuld doen vinden, 
waar we deze niet wisten, maar hebben ons ook 
bet hoopvol woord doen hooren, dat nieuwe 
kleederen des Heils voor alien te verkrijgen 
zijn, als zlj tot Hem willen gaan, Die Zich om 
onzer zonden wil heeft lat!D ontkleeden, om 
gekruisigd te warden, 

• • • 
Zoo schoon als de morgen was, werd het ook 

in den avond. In geht'el anderen toor aard welis
waar stood de pred1katie, die oN Cs. Harder 
gaf, maar Jezus stond in bet middelpunt. In een 
glashelder betoog werd bet standpunt van den 
modernen mensch, den mensch. die geen ,.waar
om 7" meer op de l1ppen neemt, omdat hij lo geen 
antwoord daarop meer gelooft, den mensch, die 
in zijn zelfg .. noegzaamheid muren om zichzelf 
heeft opgericht, om God buiten te sluiten, als 
dwaling gebrandmerkt. 

Tot de menschen die met een ,,waarom" in 
bet hart tot God naderen willen, tot dezulken 
richtte de spreker het woord ,,En zij, wien het 
met dit vragen niet om elgen bevred19iog te 
doen is, maar om de nabiiheid Gods, zij, die bun 
God-verlatenhe1d tot Hem brengen, z1j krijgen 
God. Het is de verdienste van bet kruls, waar 
Christus van God verlaten was. waar Hi) deze 
verlatenhe1d geleden heett, waar bet niet alleen 
maar een vragen, een klagen was, doch 
een dragen van onzen vloek ,,de straf, 
die ans den vrede aanbrengt, was op Hem", 
daar we ten wij, dat } ezus Chnstus van God 
verlaten is geweest, opdat w1j God vinden 

zouden." 
En zij, die dien avond opstonden, om op 

hun ,,waaroms" het antwoord te krijgen, zij, 
die zochten ; zi) vonden I 

Interieur, Congreszaal. 

De Geest Gods deed In den nabidstond, dien 
de Kommandant met veel tact en groote teer
heid kidde, een gezegend werk. De zoeken
den kwamen, knielden neer, deden belijdenis 
van dwaling en schuld, vonden bevrijdiog, 
gPloof en genade, en in bet hart van Gods 
kinderen steeg een heerlijk jubellied op, om de 
kostelijke zegenlngen, bun op den Goeden Vrij
dag geschonken. 

Als onvermoeid stood Zaterdagmorgen de 
Kommar daot andermaal op de Commando
brug, en met sterk verlangen werd door de 
vergaderden in het gebed bet aangezicht des 
Heeren gezocht. Majoor Beckley. die ooder 
haar makkers ocn haar klaar getuig·nis om~rent 
de kennis van den inwoneoden Heiland het 
voile vertrouwen bezit, had ons op dien morgen 
een rijk woord te geven : ,.geen preek" zeide 
zij - maar h~t woord kon er wezen - doch een 
woord. dat haarzelve gezegend had en dat zich 
cirkelde om bet Apostelwoord uit den Corin
thenbrief: .. Staat in bet geloot", waarbij het 
lied over hem, die, op een rots staande, llefde
vol de handen ultstrekt tot hen, die nog wor
stelen om behoud in de golven, welke de rots 
omspoelen, een wondermooie illustratie was. 

Aan der dagen zegening scheen we! geen 
einde te komen. Wij vonden die in bet oude, 
geliefde lied van den Stichter, dat de Kom
mandant als openingslied gekozen had ; de 
zegen was ook in het woord van Mevrouw 
Taylor, die op zoo juiste wijze bet doel der 
Coofereotie omschreef: verdieping van bet gees
telijk !even, en die heerlijke dingen wist te 
zeggen over den naam van Jezus ; bet vurig 
woord van Majoor Lools over Chr1stus' we
derkomst raakte doel en bet oude Evangelie, 
met hellig vuur door den Kommandant gebracht, 
kwam als nieuw tot de schare. Doorleefde 
gebeurteoissen, beschreven, zooals de Komman
dant d1t doen kan, deden tranen opwellen in 
menig oog, en volwassenen schaamden zich deze 
tranen ntet. 

De Heer is waarlijk opgestaan. 
Niet te verwonderen was bet, dat na al die 

dagen van gebed ea zegening een verlangende 
schare op den Paaschmorgen bijeea was, en 
dat in het ,,Jezus, mijn Jezus, 

Koning zonder weerga" 
een jubelkreet werd vernomen, we Ike de vreugde 
wilde vertolken, die bet hart ervoer, waarla de 
verrezen Helland leeft. Aller ziel stelde zich 
in op de ervariog van heerlijke dingen en God 
beschaamde niet. Dr. Wille wist over bet bezlt 
van geestelijke goederen te spreken. Zija oog 
glansde op van vreugde, als hij de stralende 
waarheid van bet Paaschevangelie aan bet hcht 
stelde, en ontroerlng klonk In zija stem, toen 
hi) van de vreugde gewaagde, die de inwoneode 
Christus aan bet hart des meoschen meedeelt. 

Vervolg kol. 6 pag. 5. 

1 MEI 1933. 

De Jaarlijksche. 

Waarde makkers en vrienden, 
Op den eersten Mei zal de 

aanvrage aanvangen. 
Terugziende op het afgel 

Zijn hulp. In het geloof sloeg 
mochten na noesten arb::id de 
van ons werk te zien. 

God Zeff heeft ons aange 
gesteld voort te gaan met den 
vertrouwd. 

Door gebed en meditatie 
krachtig ontwikkeld: ons Gods 
ons opnieuw onder de leiding• 
en lief de en troost te brengen 
behoefte hadden. 

Thans wordt wederom een 
wy ook dien geest van zelf-veri 
Heiland kenmerkte? Cat wij 
en ons Leven een daad van z 
geest vervuld zal ook ons dee 
Zelfverl~ocheningsaanvrage, on 

De vrienden van onzen 
gaan met het verleenen van 

Onze Tehuizen zijn gev 
buiten onze zorg kunnen stelle 

In de vier Leprozerien. do 
dagelijks troost gebracht, en h 

In onze zeven Tehuizen v 
Europeanen en een voor lnhee 
eigen schuld, slachtoffer gewor 
deze Tehuizen worden zij nie.t .s 
getracht hen opnieuw in de maa 
het meesttijds tegen geringer sal 
Tehuizen werden in een jaar 
een betrekking geholpen, terw.;; 
werden naar den f amilie-kring 

In onze zeven Tehuizen voo 
afgeloopen jaar een gezegend 

Onze K olonies voor zieke en 
Het Reclasseerings~ Tehuis 

I 

behoefte. 
Het geestelijk werk op ]a 

Minahassa wordt met kracht 
En zoo is het Leµ er van da 

van zijn veelzijdigen arbeid. Wl 
wij ook het komende jaar, niett 
ons opbouwend werk kunnen 

Laat ieder een steentje bt 
gebouw, waar armen en on13e 
worden om vrede en rust te 

Moge God Zijn 
paging schenken. 

HEILIGINGS- E 
CON FE 

geleid 

KOMMANDANT EN M 
bijgestaatl 
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1 MEI 1933. 

L\anvrage 1933. 

iarlijksche Zelf verloochenings~ 

>pen jaar danken wij God voor 
r wij de hand aan den ploeg en 
'Jreugde smaken vele vruchten 

1oedigd en gesterkt, en in staat 
arbeid, aan onze handen toe~ 

lee{ ons eigen geestelijk le11en 
ertrouwen tzam toe, wij stelden 
rods om Zijn getuigen te zijn, 
:ian hen, die daaraan het meest 

eroep op ons gedaan. Bezitten 
:aking, die het leven van onzen 
-:>ch in Zijn voetspoor volgen 
lfverloochening zij, Van dien 
in deze poging, de ]aarlijksche 
; licht val/en. 
1eid verzoek ik vo_ort te willen 
'1 steun. 
d met kinderen, die het niet 

>r het Leger bestuurd, wordt 
t lijden der patienten verzacht. 
-:>r Socialen Arbeid (zes voor 
tschen) verblijven zij, die buiten 
ren zijn van de huidige crisis. In 
~chts v_erzorgd, doch ook wordt 
>chappij geplaatst te krijgen, zij 
ris. Vanuit twee van dergelijke 
rds ruim honderd personen aan 
'Jijftig gezinnen terug gezonden 
'.n Holland. 
Militairert werd gedurende het 
·n ophetfend werk gedaan. 
~hoeftige lnlanders zijn overvol. 
,Nieuw Leven" uoorziet in een 

a, in Midden Celebes, en in de 
':>ortgezet. 
:ot dag bezig met het volbrengen 
~TU ONS HELPEN, opdat 
genstaande de moeilijke tijden, 
)Ortzetten ? 
iragen voor het groote tempe[. .. 
1kkigen binnengebracht zullen 
~nieten. 

·en zegen op deze bijzondere 

De Uwe in Zijn Dienst, 
NNES W. DE GROOT 

Kommandant. 

OPWEKKINGS 
EN TIES 
door 

~VROUW DE GROOT. 
loor den 

EEN STAF VAN OFFlCIEREN. 

11 - 14 MEI 
18 - 21 MEI 
25 - 28 MEI 

telijk welkom. 
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DOOR DEN DOOD TOT 'T LEVEN. 
DOOR MEVR. KOMMANDANT DE GROOT. 

,,lndien bet tarwegraan in de aarde niet vaJt, en f'terft, zoo blijft het alleen; maar indien het sterft, 

De Hdland heeft. naar gelang de omstaodig
beden, eenzelfde waarheid in g~heel aoderen 
v~rm gekleed, e; dat wel met een bepaald 
doel : het was Hem er steeds om te doeo de juiste 
soaar bij den 2oekeod('o mrnsch te tn fkl'. Hi) 
w1lde praktisch ;:ijn en bet Hemelrijk zoo een
voudig mogelljk brengeo. 

De hoofd:z;aak was duidelijk: bet giog om 
de samenwerking met de Goddelijke wetten 
van dat Rijk: 

Zelfverloochening. Naastenlkfde, in den grond 
hetzelfde, alleen is het eene ontkennend en het 
andere bevestigend. 

Wij moeten dus .. Neen" leeren zeggen tegen 
de aanspraken van oos eigen hart. Zullen wij 
ons zelf wrgcijferen, als er voordeel te be· 
halen valt? 

Als onze naam in verband met eer en roem 
genoemd wordt, als men met waardeeriog over 
ons deokt, moeten wij dat afwijzeo, als of 
het ons niet toek.omt 1 J a, dat is zelfverlooche
niog. lets dat a~n ons behoort, nlet als ons 
eigendom te beschouweo. Meent de Heer 
Jezus dao werkelijk, dat wlj ons:z;elf gebeel ult 
moeten schakelen? Oat kliokt zoo hard, zoo be
nauwend. zoo onmeedoogeod: dit verschrikke
lijke .. neen" uggeo, d1t ascetische !even! Is dit 
werkelijk Gods W117 Zoo heeft zeker menigeen 
in ernstig nadeoken gezegd, ge<iachtig aan de 
navolgiog van Christus I Zelfverloocheniog komt 
oos tegemoet in een gestalte, die ons met ketenen 
wil binden, na ons eerst van al het goede beroofd 
te hebben. 

Als wij oprecht zijn, dan moeten wij bekennen, 
dat zelf.verJoocheniog op :z;tchzelf nlets aange
naams is. Als het koren, dat gezaaid wordt, 
spreken kon, dan' zou het zeggen: ,.Waarom 
moet ik in den donkeren schoot der aarde ver
dwtjoen en daar elleodig vergaan, mag tk dan 
geen graankorrel blijveo, als die vele anderen?" 

De Goddt:lfjke leeraar, onze Verlosser, wist 
wel wat Hij zeide : Hij sprak eerst van de eeoe 

Vervolg kol. 3 pag. 4. 

Hoe hebben wij alien luisterend neergezeten 
ooder de behandeling van het onderwerp. dat 
Mevrouw de Groot voor dl'zen Paaschmorgen 
had gekozen ! Hoe heeft onze ziel het beaamd, 
toen zij als allereerste stelling naar voren bracht, 
dat in den grond der zaak. Paschen niet een 
feest ls, maar een ervaring. die een vreugde 
met zich medebreogt, wdke bijna te groot is, 
dan dat men in haar gelooven kan. 

Zoo giog het sommigen discipelen : van de 
allerdkpste treurnis om den dood van bun 
Meester, kwamen zij in de allt>rgrootste bli'jd
scbap, en zij durfden zich aan die blijdschap 
ternauweroood over te geven. Een zelfde tegen
stelliog wcrd aaogetroffen tusschen hen, die 
in Jeruzalem bet oude Pascha vierdt>n, en hen, 
die wisten van de opstaoding van }l'zus Chris
tus. Treffend en nleuw was de wiju, waarop 
werd weergegeven hoe Jezus met de verschil
l~nde karakters Zijner volgeliogen rekening 
hield, ea daarnaar Zljn handeliog met hen 
bepaalde. Zoo trokken Maria, en Thomas en 
Petrus aan oos geestelijk oog voorbij : deze 
schilderiog vond baar afspiegelmg in menige 
ziel, en de uitkom~t was, dat velen bun door 
oogeloof, of tw1jfel verduisterd hart tot den 
Heiland brachten ; zij knielden in boete en 
berouw aan de zondaarsbank, waar zij zich 
den Heere toewijdden. 

Zoo rijgden zich dan de Conferentiesamen
komsten aaneen tot een heerlijk snoer van kos
telijke steenrn, waarin van den witten keursteen, 
met den nieuwen naam, dien niemand kent, dan 
die hem ontvangt, wel de schoonste glans af
straalde, omdat bij bet bewijs is van bet kind
schap Gods. 

De avond van denzelfden dag bracht, na de 
ernstige prediking van den Kommanciant. een 
oogst van zielen, zlch .,voor de macht der liefde, 
die zich in Jez us openbaar t", neerbuigend aan 
de zondaarsbank, en een onuitspnkelijke vrrug
de vervulde het hart van hen, die deze Gods
openbariog mochten aaoschouwen. 

,, Was vergaogeo kehrt nie wit>der; 
aber ging es Jeuchtend nieder. 
Leuchtet es lange noch zuruck". 

zal tot waarheid worden voor 
hen, 'die het Licht der wereld met vreugde in 
hun hart ontvaogen hcbben. 

April 1933 A.v.V. 

zoo brengt het veel vrucht voort". Joh: 12: 24. 

dookere zijde. Hij zag de duistere wolken, die 
echrer van boven gezien licht en klaar waren. 

Ats de Heilaod zulk een algeheele zelfver
loocheniog verlangt, laat Hij ons ook het geheim 
van dat andere woord zien, Hij wijst ons ook 
op de bevestigende zijde van hetzelfde woord. 
Het is waar, zelfverloochening is zwaar, maar 
ge doet bet uit liefde tot Uw naaste, Zie, 
ge kunt Uzelf en Uw naaste niet terzelfder 
tijd liefhebben. Geef dan die groote, sterke 
lkfde, die ge voor Uzelf hebt, aan dten mensch, 
die U het meeste aoodig heeft. Zie,, zoo wordt 
ge gelukkig. 

Als zelfverloocheniog een soort"' Christelijke 
sport zou zijn en zou gdijken op die handelingen 
van de heiligrn der eersten eeuwen, dan zou 
bet doel vao zu ke zelfpijniging niet bereikt 
wor.den en zulke schijnbaar zelfopofferende 
werken zouden van geestelijken boogmoed 
spreken. 

Neen het moet alles liefdewerk zijn, een 
draog den ander zoo wel te doen, als wij bet 
onszelf deden. Daar de mensch echter geen 
twee heeren kan dienen, beteekent dat een 
opgeven van den eenen om der wille van den 
anderen. Alles is zoo eenvoudig in bet Godsrijk I 
Als bet koren goede vru~ht wil dragen, dan 
moeteo eenige korrels bereid zijn zicb als zaden 
te laten gebruiken. 

Geen eoergie gaat in bet gees:elijke leven 
verloren, bet zet zich sl< chts om in nleuwe 
energie. Zelfverloocheniog en naastenliefdP gaan 
hand in hand als zij bun namen met eere willen 
dragen. Toen zuster Mary aan bet zeestrand de 
verdrinkende kinderen zag, dacht zij nlrt eerst: 
.,ik wll mij:z;elf verloochenen," Zij bad zelfs 
heelrmaal geen tijd aan zichzelf te deuken, 
maar door de liefde gedreven, wierp zij zich 
io den stroom om de kinderen te redden, en 
ach, zijzelve kwam in de golven om. 

Vee! werd er reeds op bekwame wijze gedaan, 
dat toch den verwachten zegen niet bracht. De 

liefde was er niet. De bltkken waren koud en 
opzichzelf gericbt, men moet :z;1ch nu eenmaal 
verloochenen, omdat het ,.gebruikelijk" is. Hoe 
heerli1k is echter de glans in bet oog van hen, 
wier liefde den nood het eerst zag en bun hart 
met brandend verlangen vervulde om te belpen, 
al WdS bet ten koste van :z;ichzelf. 

Wat een zegenende vreugde keert er dan tot 
zulk een hart terug, zij breogt er een rijkdom, 
die niet Af te meten is. In de plaata van bet 
eigen ik dat verloochend werd, komt dan het 
beeld van den Heer te staan. 

• * • 
De grootste nood, en de diepste ellende, die 

ooit gezien werd, is de macht der zoode in bet 
menschelijk geslacht. Toen de reine Zoon van 
God dien nood zag, was het Zijne liefde, die 
tot helpen besloot. 

Iemand moest bet werk doen. En daar Hij 
ons wilde verlossen, beteekende dat een voort
durt>nde zelfverloochening voor Hem. 

Hij heeft dit leven niet toegt>juicht, maar Hij 
heeft het uur na uur doorleefd en doorstreden. 
Al die zelfverloochening. de bittere kelk en bet 
Kruis waren de gevolgen van Ziln liefdP; omdat 
Hij den Wil des Vaders liefhad, is Hij in bet 
uur der uiterste beproeving niet uitgeweken, 
maar is bet kruis trouw gebleven. Der menscben 
zonde maakte Zijn lijdensweg bijna oobegaan
baar, zij was zoo vol met hinderpalen en doornen. 
Maar Hij ging voort - uit l1efde. De ze}f; 
verloocheniog was bet middel. maar de Liefde 
was de drijfkracht. 

Zelfbehoudenis kan men ook kiezen als men 
dat wil. maar dan blijtt men alleea, alleen in 
den waren zin des woords, alleen, ook zonder 
God. 

Het korenzaad liet zich als zoodanig gebruiken 
en verbruiken. 

Niemand ziet het. Maar het golvende graan
veld met de gouden, zware korenaren, spreekt 
van bet vruchtdragen der zich overgegevecen. 

MERKW AARDIGE CI]FERS 
omtrent den arbeid van het Leger des Heils in Ned -lndie 

over 
WIST U, dat in de zeven Tehuizen 

voor Kinderen en Meisjes 348 kin# 
deren, jongens en meisjes, liefderijk 
verpleegd werden ? 

WIST U. dat in het Ooglijderszieken
huis te Semarang 500 patienten 
opgenomen en verpleegd werden 
met een totaal van 29.743 verpleeg~ 
dagen? . 

WIST U, dat in het V rouwen# en 
Kinderziekenhuis te Soerabaja in 
een jaar tijd 428 babies geboren 
werden? 

WIST U, dat in hetzelfde ziekenhuis 
1080 pati en ten verpleegd werden 
met 24.55 7 verpleegdagen? 

WIST U, dat in Pelantoengan en 
Toeren hulpziekenhuizen zijn, waar 
1595 patienten werd~n opgenomen 
en verpleegd met 29.411 verpleeg# 
dagen? 

WIST U, dat in de 4 leprozenkolonies, 
die onder ons Seheer staan, I 256 
melaatsche patienten verpleegd en 
verzorgd werden en. dat het aantal 
verpleegdagen 362.3 I 7 bedroeg ? 

WIST U, dat in de voornaamste steden 
Tehuize.'.l voor Militairen geves# 
tigd zijn, die door 95.777 personen 
bezocht werden ? 

193?. 
WIST U, dat in Midden-Celebes de 

landbouwkolonie Kalawara ligt, 
waar 300 Javaansche kolonisten 
aan het werk zijn ? 

WIST ti, dat in Semarang de eerste 
maatschappelijke inrichting van het 
Leger des Heils geopend werd, 
dat deze na 30 jaar nog bestaat 
en dat daar bet afgeloopen jaar 
667 behoeftige lnlanders werden 
opgenomen met 104.689 verpleeg
dagen? 

WIST U, dat Tehuizen .voor cr1s1s~ 
werkloozen geopend zijn in Bata
via, Medan, Oengaran, Soerabaja, 
(2), Garoet en Semarang ? 

WIST U, dat al deze Tehuizen voor 
belangstellenden ter bezichtiging 
geopend zijn ? 

WIST U, dat bet Leger des Heils 
ieder jaar Staten van lnkomsten 
en Uitgaven uitgeeft en deze op 
aanvrage gratis verstrekt worden? 

WIST U, dat het Leger des Heils 
voor het onderhoud van al deze 
Tehuizen geheel afhankelijk is van 
de vrijwillige bijdragen van bet 
publiek en dientengevolge ook van 
Uw gift? 
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; ------------CHER-iBON-.-------·----·: 
·-------------------------------- --------------· 

Het bezoek van Kommandant de Groot aan 
Chertbon bracht heel wat beweging onder de 
Europeanen van di~ stad. Om 8 uur n. m. had, 
den we eerst een samenkomst voor kinderen in 
de %aal. die e Gemeente voor deze gelegenheid 
aan bet korps had afgestaan. Er waren ongeveer 
een 50-tal Hollandschsprekende kinderen aan, 
wezig, waarondereenige aspirant-Padvinders; zij 
die bet laatste jaar geregegeld de samenkomsten 
hadden bijgewoond in bet korps, ontvingen bun 
prijzen uit de hand van den Kommandant, met 
een zeer toepasselijk, kort woord voor ieder 
kind. Onder leiding van M-evrouw Kapitein 
Papilaja, zoogen de kinderen een mooi lied. 

Om 7 uur des avonds bevonden wij ons 
in de Protestantsche Kerk, die ons welwillend 
door Ds. van Wijngaarden afgestaan was. 
Ongeveer 100 menschen waren aanwezig, de 
Burgemeester en Dominee inbegrepen, en al
len luisterden aandachtig naar den Komman
dant, die, v66r zijn Bijbellezing, op interessante 
wijze vertelde van het werk van bet Leger voor 
de crisisslachtoffers gedaan, en de hulp door 
de verschillende autoriteiten gegeven. 

Het bleek, dat de Kommandant en de Dominee 
oude bekenden waren, daar z!j jaren geleden 
op dezelfde boot gereisd hadden. 

:··-···--------------------------------------·-·-: 
PEKALONGAN. : ________________________________________________ : 

Zondagmorgen vroeg vertrokken de Komman
dant en dehem vergezellende Officieren, Majoor 
Woodward en Kapt. Palstra, naar Pekalongan. 
Bij aankomst daar begon de Kommandant on
middellijk met de kindermeeting. 

Om 10 uur 's morgens de Heiligingsmee, 
ting ~ bet was een aardig gezicht zoo vele 
makkers in uniform te zien, want ongeveer 
"'IO Soldaten en plaatselijke Offlcieren dragen hun 
S.S. 's geregeld. Bijna 100 menst>hen woonden 
de Heiligingsdienst bij, bet zlngen was echt bar
telijk, en allen luisterden met groote · belang, 

~~ L E~~ ~~BILARIS. l 
...... ·-~ ~·~~ 

MAJOOR G. LEBBINK. 
Financiee 1,Secretaris 

125--;;REN .;-;A~:,,BR~K-;N D~~;.T. i 
....,-.. .,....,........ -.~~ 

Vele measchen In Indie zouden er over gaan 
denken, om zich na zoovele dienstjaren wat 
rust te gunnen, maar zoo is het niet met 
Majoor G. Lebbink. Op den 23sten April 1.1. 
vierde hij bet einde van zijn 25ste jaar van onaf, 
gebroken dienst als Officier van het Leger des 
Heils. 

* ... 
Hij kwam oo:rspronkelijk uit Amsterdam 2, 

een korps dat bij vele Hollandsche HeilssoJ, 
daten welbekend zal zijn. Op 23 April 1908 
begon hij zijn loopbaan in ons Leger als een 
Jong, onervaren Kadet-Luitenant te Gorkum 
(Goriocbem). Deze aanstelling, hoewel slechts 
van korten duur, bracht hem in nauwe aan
raking met de menscben, m.aar in de maandjuli 
van hetzelfde jaar deed hij reeds zijn intrede 
in het maatschappelijk werk. Twee jaar later, 
gedurende zijn verblijf in de welbekende baven
stad Rotterdam, kreeg hij zijn roode koordjes. 

Zijn ondervindingen in deze aanstellingenkun• 
nen evenwel beter door hemzelf verteld wor, 
den ; een ding is ecbter zeker en dat js, dat 
hi), overal waar hi} werktc, bekend stond als 
een goed en betrouwbaar makker en Officier. 
Na Rotterdam kwam Den Haag en toen kreeg h!j 
een aanstelling in het financieelc werk. ,,Kassler 
op de Landkolonie" klinkt misschien niet zeer 
gewichtig, maar bet was een begin, en zij die 
verantwoordelijkheden willen dragen, moeten 
betrouwbaar bevonden worden en moeten leeren 
bet meeste te maken van de kleinste kansen. 
Kapitein Lebbink werd dan ook beloond door 
in 1915 op het Kassiersdepartement op bet 
Hoofdkwartier in Amsterdam geplaatst te wor, 
den. Hier kreeg hij een dtepere en betere ervaring 
van de financieele zaken ; maar God wenschte 
hem elders te gebruiken. De roep kwam tot 
dezen jongen Off1cter. zooals hij tot vele 
anderen gekomen is, en bij was bereid God te 
vertrouwen en zijn post te verlaten voor een 
anderen, onbekenden. 
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VERWELKOMEN EEN NIEIIWE GROEP OFFICIEREN 

KORPSElN AAR DE ROORDKUST~ 

stelling naar de woorden v.an onzen Leider over 
een heilig en gelouterd !even. Zljn rede werd 
mooi in het Maleisch vertaald door Kapitein 
Palstra en 12 mannen en vrouwen kwamen 
naar voren om den zegen van een rein hart 
te ontvangen. 

Om 5 uur n. m. hadden we een werkelijk 
beerlijke openluchtsamenkomst, die in het park 
tegenover bet Javahotel yebouden werd. Er 
werd een grooten kring gevormd door ruim 50 
Soldaten en Jong-Soldaten in vol uniform; vlag
gen, borden met opschriften en tamboerijnen 
waren er velen, en een Bijbelplaat werd geb1uikt, 
die veel aandacht trok. Verscheidene kameraden 
spraken van hun ervaringen en van de Evan
geliewaarheden, terwijl de Kommandant de 
laatste spreker was. Hierna volgde een marsch 
door het Chineesche kamp, en vele menschen 
uit de zijstraten kwamen loopen om ons te zlen 
voorbijkomen. 

Om. 7 uur n. m. hadden we ooze meeting in 
de Societeit. De Resident, de Hoogedelgestrenge 
Heer C. 0. Ma tray en Mevrouw Matray, (des 
Kommandants gastheer en gastvrouw) en al de 
.. elite" was aanwezig, terwijl buitendien over de 
100 makkers opgckomen war en om naar onzen 
Leider te luistere:t1. Het J. L. zangkoor zong 
zeer verdienstelijk; de Kommandant richtte 
enkele woorden tot hen, waarna bij de verga
dering over de crisisslachtoffers sprak en de 
wijze, waarop het Leger hen tracht te helpen. 
Later behandelde de Kommandant een Bijbd
gedeelte in het Hollandscb.. terwijl Kapitein 
Palstra (.hem wederom in bet ,Maleisch ver
taalde. 

. -------·-·-------------------------------------·. 
TEGAL. 

·----------·-·-----------·------·--------------· 

Maandag vertrokken de Kommandanten Kapt. 
Palstra naar Tegal, ten.vijl Majoor Woodward 
achterbleef om een Kindermeeting te 8 uur 
v. m. te bouden, waarin zeven Jong-Soldaten 
werden ingezegeod. Later voegde hij zich bij 
den Kommandant In Tega!, waar 's avonds een 
samenkomst werd gehouden in de Societelt,-een 
mooi, open gebouw, dlcht bij de kust. Meer 
dan 90 menschen, meest Europeanen, waren 
aanwezig. Ds. Volger stond den Kommandant 
op het platform bi) Gedurende deze samenkomst 
kondigde de Kommandant aan, dat Luitenant 
Steenhuizen, die onder vaarwelorders stond, 
in Tegal zou blijven. 

W ederom sprak de Kommandant over zijn 
belangstelling in de crisisslac"htoffers en zijn 
verlangen hen te helpen. Ook sprak de Kom~ 
mandant op zijn eigen energieke wijze over het 
Bijbelonderwerp van den avond. 

Ook Kapitein Palstra, wiens vrouw vroeger 
in Tega! gestationneerd is geweest, trok de be~ 
langstelling der menschen, bij vertelde van zijn 
eigen, jeugdige, geestelijke ervaringen, en de 
roeping en het werk van de Lcgerofficieren. 

In plaats van te gaan rusten, zooals andere 
menschen na deze. buitengewone ins panning der 
laatste dagen, zouden doen, vertrokken de Kom
mandant en Kapitein Palstra direct na afloop van 
de samenkomst naar Bandoeng, waar zij 's nachts 
om 2 uur arrlveerden. 

Toea Djanggoe. 

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

~ ~ 
~ <!&proep. ~ 

~ :Yonge, sterile, flinke q[tJristenen ban allerlei lanllaarll en ~ 
~ beibetlti kunne, bie, bekeerb ?i}nbe, ?icb gerorpen gcboden ~ 

~.om ~itlJ gebetl te geben boor bet l!lmrrk in d?olls I\oninkrijk, ~ 
~ genegen barb te werken en bereib baartoe opgeletb te worben ~ 

~ tot ®fficier ban fJd J!.eger bes ~ell~, kunnen ?tcb sdJttfteh}k, ~ 

~ om tntitbtingen wenllen tot I\ommanllant :J. m. lie c!?root, M 

M ~oofbkl:uartier 1!.rger lies ~eils, '.}abastraat 16, ;l§anlloeng. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Als ,.Ensign" arrlveerde hij In 1915 met vrouw 
en oudste kind op Java, op een tijdstip, dat de 
T. C. van dlen tijd, (niemand anders dan ooze 
geeerde tegenwoordige Leider, Kommandant 
de Groot) naar een administrateur zocht voor 
het pasgeopende Ooglijders-Hospitaal, waar Lt. 
Kol. Dr. Wille bezig was zijn prachtig en 
gczegend heelingswerk te verrichten. 

Wonderbaar zijn ook de geestelijke kansen, 
die op den weg van een Heilsoff1cler komen I 
De administrateur komt in persoonlijk contact 
met iederen patient. die bet hospitaal binnengaat, 
daar hij de eerste Is, die hem ondervraagt 
aangaande naam en woonplaats en die het 
moeilijke probleem van den leeftijd van ztjn 
Inlandscbe patieoten tracht op te lossen. 

Dit contact kan versterkt en verdiept worden 
door de ziekenzalen zoo nu en dan te bezoeken 
en door de samenkomsten, die voor de patienten 
geregeld gehouden worden. Daardoor heeft hij 
vele kansen om de meru;chen geestelijk te helpen. 

Evenwel, v66r er vele maanden verloopen 
waren, werd hij voor een heel ander werk 
geroepen. Zijn aanstelling als Prive· Secretaris 
van den Kommandant was een geheel nieuwe 
ervaring. Deze positie vervulde hij op bekwame 
wijze onder drie opeenvolgende Kommandants 
en was het middel om hem in aanraking te 
brengen met vele hooggeplaatste personen en 
hem een goed inzicht te geven in de Regee

ringszaken. 

Gedurende deze perlode reisde hij over onze 
eilanden op allerlei wijzen, per spoor en per 

schip. soms naar Midden-Celebes, soms naar 
de Oostkust van Sumatra, of we! naar Zuid· 
Sumatra. Zijn bevordering tot Adjudant en 
later totStafkapltein, en het felt, dat bij gedurende 
tier. en een half jaar dezelfde posltie vervulde 
spreken voor zlchzelf. ' 

Toen Brigadier Wolters gepensiOflneerd, en 
hij tot Financieel-Secretaris aangesteld werd, 
opende zich een nieuwe weg voor hem, hoewel 
toch niet geheel onbekend, daar zijn vroegere 
aanstellingE'n in Holland ongetwijfeJd mede
werkten om hem voor dit werk te bekwamen. 

Hij drong nu meer tot de kern van de zaken 
door, en dat beteekende extra werk en studie. Zl.jn 
positie mag een .. benijdenswaardige" schijnen, 
maar wij die het weten, kunnen getuigen, dat 
het dat zeker niet is, en in het bijzonder niet in 
zulke tijden als we tegerrwoordig beleven. 

De Majoor i een ernstig, denkend man, 
iemand die alles doet om de verantwoordelijk
heden, die op zljn scbouders rusten, ten voile 
tegemoet te komen, 

Noodzakelijkerwijs is zijn werk voomamelijk 
achter de schermen, maar daarom niet minder 
voornaam en gewichtig als hulp en steun voor 
den Kommandant in h~t vooruitbrengen van het 
werk van het Leger des Heils in Ned.-lndle. 

Hartelijk gelukgewerscht, Majoor, met dit 
zilveren Jubileum ! 

Moge de Heer U en de Uwen zegenen en 
sparen voor nog vele jaren van nuttlgen en 
zegenrijken arbeid. Q. 

TE BATAVIA. 

Ga maar heen waar je wilt fer wereld, 
Of je reisf over !arid of zee; 
f e vindt overal lzetzelfde Leger .... 

Oat was de ervarlng van de nieuwe Officie, 
ren, die den 24sten Maart door Kommandant 
en Mevrouw de Groot te Batavia werden ver
welkomd. Kersversch Vdn Holland, zal het be
treden van een nieuw arbeidsveld, het !even en 
werken temidden vangewljzigdeomstandigheden, 
ver van buis, voor de nieuwe, jonge Officleren 
ongetwijfeld een groote overgang beteekenen. 

Doch vol moed en blijde verwachtlngen zetten 
zij voet aan wal, gereed, verlangenlil-. om bun 
nieuwe taak te aanvaarden. Het hoogste ideaal 
voor den Christen is ook in lndie : Leven voor 
God en anderen, en zooals ieder ander land 
heeft ook Ned.-Indie gebrek aan mannen en 
vrouwen, die dit tot doe! van hun !even bebben 
gekozen. 

Moge den nieuwen Offlcieren een Jang een 
nuttige periode van arbeid in dienst van God 
en het Leger gegeven zijn. 

Voor Majoor Stewart en Kommandeur Pet· 
tersson, die voor de derde maal de groote reis 
naar Java maakten, is bet evenwel het hervat, 
ten van bekend ~n geliefd werk, bet voortzet, 
ten van een jaren geleden aangevangen taak. 
Zij kennen de bijzondere moeilijkheden van den 
arbeid in lndie, zij weten voor welke problemen 
zij zullen komen te staan, maar zij hebben ook 
ervaren, dat God Zijn kracht in 's menschen 
zwakheid volbrengt. 

Toen de Kommandants en de groep Officie, 
ren het platform betraden, was de Confertntie
zaal aan de Sluisbrug geheel gevuld met belang
stellenden. Nadat op opgewekte en krachtige 
wijze de openings-liederen waren gezongen, 
stelde de Kommandant de groep Offlcieren aan 
het publiek voor, en maakte hun aanstellingen 

bekend. 
Daarna werden de Officieren beurtelings in 

de gelegenheid gesteld een woord van getuige
nis te spreken. 

Kapltein Luitjes en de beide Luitenants ver
klaarden gekomen te zijn met geheel hun hart 
om te dienen, het welzijn van anderen te zoeken 
en te !even tot Gods eer. 

Majoor Stewart, die kan terugzien op vele 
nuttige jaren, in dienst van God op Java doorge
bracbt, zeide, als motto voor de toekomst bet 
woord: ,,Wees getrouw" aangenomen te hebben. 

Kommandeur Pettersson, die enkele jaren in 
Holland doorbracht en thans als gediplomeerd 
verpleegster is teruggekeerd naar Java, sprak 
over haar rocping en de wete,nschap, dat God 
haar zou leiden en bekwamen voor het werk • 

dat haar wacht. 
Mevrouw de Groot en enkele andere Offl, 

cieren spraken hartelijke woorden van wel~om, 
terwijl bet zangkoor van het Melsjesbuis, onder 
leidiog van Kapiteine van Eggelen, een keurig 
welkomstlied ten gehoore bracht. 

Tenslotte nam de Kommandant nogmaals het 
woord en gaf den Offlcieren dezelfde boodschap, 
als Jezus gaf aan Zijn discipelen: .. Gaat been, 
en onderwljst alle volken". ,,In Indie", aldus 
den Kommandant, ,,hebben wij nleuw leven. 
frissche krachten noodig, mannen en vrouwen, 
die de boodschap van verlosslng in woord en 
daad u!tdragen. lk reken op U om te strijden 
en te overwinnen. Uw leuze %ij : ,,lndie voor 
Christus'', 

Met dankgebed werd deze welgeslaagde samen, 
komst besloten. 

P. 
mfj2~i!iJi'Dllfi@~l'.!2~~~ .... iiD 

ENVOY VAN VLAARDINGBN. 

Het is goed, om onder alle 9mstandigheden 
een opgewekten geest te bewaren. Oat was bet. 
wat Eovoy van Vlaardiogen tot een welkome 
gast maakte en velen zullen zich nog lang haar 
blijde en vriendelljke tegenwoord!gheid herin· 
aeren. De Envoy w.as ongeveer 10 maandcn 
met ons en is op Woensdag den 26sten April 
weer naar Holland vertrokken. 

Zil kwam om bet werk van het Leger des 
Heils bier te lande te leeren kennen en met 
haar vaardige pen dien arbeid te dienen. Het 
was een genot haar te hooren vertellen over 
alles wat zij gezlen had. Ook In wijderen krlng 
heett de Envoy onzen arbeid bekendgemaakt 
door het schrijven van artikelen voor enkele 
bekende bladen, en zeer zeker Is haar zi)n 
h!er tot :tegen geweest. 

De Heer zij met U, Envoy I Geve Hlj U 
nog vele jaren om te arbeiden voor God en 't 
Leger. 
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OFFICI EELE 
M E D E DE EL I N G E N. 

Bevo rd erd: 

Tot Luitenant: 
Kdt. Luitenant Rasilah. 
Kdt. Luitenant G. Tondaju. 

Aanstellingen 1 

Adjudant S. Robinson. Huize Elim, Semarang. 
Kapitein T. Lomboan•. Menado. 
Luitenant E. Lopulisa. 
Kdt. Luitenant A. Zitter. 
Kdt. Lt. Telaoembanoea. 

Hoofdkwartier. 
Soerabaja Kliniek. 
Makassar. 

Bandoeng"25 April 1933. 

J. W. de GROOT. 
Kommandant. 

MAKASSAR. 

Het onverwachte vaarwelbericht voor Majoor 
Harvey was we! teleurstellend voor de Heils· 
troepen In Makassar en ook voor het comite 
van de wljkverpleging. 

De Majoor was een trouw soldaat van het korps. 
de wijkverpleegster bij ultnemendheid en de gaar
ne gezlene persoonlijkheid In de hutten van de 
verschillende kampongs, waar zij met de hand 
der liefde wooden verbond, zleken verpleegde 
en troostwoorden sprak tot de bedroefden. 

In de vaarwelsamenkomst werden waardeeren; 
de woorden gesproken door kameraden en vrlen
den van het Leger des Hells. 

De Majoor zelve was zlchtbaar aangedaan. 
Zij dankte God en menschen voor de daadwer· 
kelijke hulp en het aangenaam samenwerken 
met het comite. 

Ds. Blnsbergen sloot de samenkomst met 
dankgebed. 

Het geheele korps, benevens een aanta] Inge; 
zetenen van Makassar deed de Majoor uitgelel· 
de. Een laatste handdruk, een laatste groet, 
een laatst wuiven met zakdoeken, en de boot 
verdween ult bet cog. God zegene Majoor Har
vey in Menado; noode missen wij haar in Ma
kassar. 

R. 
SEMARANG. 

Semarang, dat immer zoo kalm aan, <loch 
gestadig het werk des Heeren mocht verrichten, 
ts den laatsten tijd wel wat meer op den voor
grond getreden. Zoo juist was ,,Huize_ Elim" geo
pend, of een nieuwe verrassing wachtte ons. De 
l<apiteines Broome en van Lith kregen onver
wacht vaarwel, zoodat er haast geen tijd over
bleef om afscheid te nemen, doch de dijkbreuk 
tn het Krawangsche behield ze nog een week 
voor ons korps en zoo hadden we ruimschoots 
den tijd op ons gemak werkelijk afscheid te 

kunnen nemen. 
Al was hun verblijf slechts kort alhier, toch 

hebben ze bij menigeen .een .,Jeegte" achter-

gelaten. 
Zoo was het daa Zondag f. I. Brigadier 

Palstra, die onze nieuwe Officieren, Kapt. Luitjes 
en Luitenant Boschma. in kwam Jelden. Het was 
voor ons zoo'n echte, ouderwetsche ,,Legerdag''. 
Reeds vroeg in den morgen.in de Gevangenis was 
de Heer in ons midden, ook in de Helligingsmee
tlng en 's avonds In de verlossingssamenkomst. 
Op een echt ,, vaderlijke" manier bracht Brig. 
Palstra zljn medestrijders naar het front en zette 
hen zichtbaar heel spoedig op hun gemak, hen 
nogmaals wijzende op de moole taak, die hun 
wachtte in dlt schoone land, hun geenszins ver
bloemend de Jasten daaraan verbonden. Maar 
jeugdlg vuur, stug doorzettlngsvermogen en 
vooral de raad van Mevrouw Palstra, dat men 
met ,,liefde" alles kan bereiken als men in den 
Naam des Heeren arbeidt, gaven den doorslag 
om zlch direct ,.thuis" te gevoelen in dit voor 
hen nog zoo vreemde land. In dien geest waren 
dan ook hun getuigenlssen, onopgesmukt, maar 
degelijk van inhoud en bezleld met goeden moed. 

Nadat hun door twee makkers het ,, welkom" 
was toegeroepen en een gcdeelte van de Jonge
Heden hun een toepasselijk lied hadden toege
ZOD(len, waren de gloedvolle woorden van Kapt. 
Luitjes een veelbelovend begin voor goede tij
den in Semarang. Moge hun arbeid hier velen 
tot rijken zegen strekken. Halleluja I 

S T R IJ D K R E E T 

Onze Leiders. 

Kommandant en Mevrouw de Groot heb
ben weer een drukke maand achter den rug 
en we zijn God dankbaar voor de vele zege
ningen 11n de zielen, die de uitkomst waren 
van de verschillende door hen gehouden samen
komsten · het verslag hiervan kan men vinden 
in deze bladzijden. (Pag. 1.) 

Terwijl deze nootjes geschreven worden, zijn 
de bijzondere Conferentie's aan den gang en 
deze vragen natuurlijk veel van hun geestelijke 
en lichamelijke krachten. Maar ongetwijfeld 
zullen alle kameraden en vrienden veel voor 
hun bidden, zoodat deze Confereratie's onder 
hun leiding inderdaad Opwekkings campagne's 
mogen zijn. In Bandoeng hadden we een heer
lijken tijd I 

Heropening K weekschool. 
Een van de belangrijkste beslissingen, die 

door den Ko:nmandant gedurende de afgeloo
pen weken genomen zijn, is zeer zeker we! de 
heropening van de Kweekschool. Voorloopig 
kunnen we aankondigen, dat de nieuwe Cursus 
zal beginnen op den lSden September. D1t 
bericht doet in 't bijzonder den Kweekschool· 
Leider, Majoor Loois, veel genoegen, die al 
dien tijd zija best heeft gedaan om met dezen 
cursus een record te slaan, wat het aantal 
Kadetten betreft. 

In verband hiermee kunnen we ook melden, 
dat de ide Jun! is vastgesteld voor Kand1daten
Zondag. Er zal dan een bijzonder beroep ge
daan worden op de makkers, die er voor in 
aanmerking komen, om zichzelf onvoorwaar· 
delijk te geven voor het werk des Heeren. 

Hu welijksklokken. 

Deze zullen weldra luiden voor twee wel· 
bekende en geachte kameraden, Kapiteine 
Broome en Kapitein Hansen, aangez1en zij 
op den 31sten Mei door den Kommandant 
in den echt vereenigd zullen worden. Deze 
belangwekkende en plechtige gebeurtenis zal 
plaats vinden in Bandoeng en we gelooven 
stellig. dat bier sprake zal zija van: .. Kom 
vroeg om een plaats te krijgen !" 

We bidden Gods onmisbaren zegen af over 
deze verbintenis. 

Felicita ties. 
We wenschen onze geachte kameraden, En

sign en Mevrouw Ramaker, van harte geluk 
met de komst van een kleinen wereldburger in 
hun huisgezln. Zijn naam is Gerrit Jan, en we 
wenschen hem een lange, gelukkige en nuttige 
loopbaan toe. Moge Gods rijke zegen rusten 
op hem, zijn vader en moeder, en niet te ver
geten natuurlijk, zijn broertjes, Ernie en Piet. 

Adjudant en Mevrouw Maatita van Soera
baja worden gelukwenscht met de geboorte van 
Henry Paul. en ook Kapitein en Mevrouw 
Kaadouw van Wtnatoe, Celebes, met de ge· 
boorte van huo dochter, Martha. 

Wij bidden dat ook deze kleintjes zullen 
OpJroeiea tot strijders van het Kruis. 

Nog meer felicitaties. 
Een tw~etal Kadet-Officleren hebben hun 

voortgezette studie voltooid en dientengevolge 
heeft de Kommandant hen kunnen bevorderen 
tot den rang van Luitenant. We fe1iciteeren de 
Lui tenants Rasilah en Tondaju van Kantewoe. 

Zieke Officieren. 
Het spijt ons te moeten melden, dat Adju

dante Cullen tengevolge van minder goede 
gezondheid genoodzaakt was haar werk te 
lfoegangan tijdehjk neer te Jeggen. 

Luitenante Pennenburg van Toeren heeft een 
operatie moeten ondergaan voor appendicitis, 
die tot onze blijdschap een goed verloop heeft 
gehad. 

Mevrouw Kapitein Doellah is nog steeds 
in het Hospitaal te Plelen, ofschoon de laatste 
berichten meldden, dat zij vooruitging door de 
bijzondere behandeling, die wordt toegepast. 

We gedenken hen in ooze gebeden en ook 
andere makkers, wier gezondheid momenteel te 
wenschen overlaat. We hopen, dat alien spoedig 
in staat zullen zijn hun werk te hervatten. 

Kapiteine Pantea sterkt geleidelijk aan en 
ass1steert op 't oogenblik in ,,Huize Elim" te 
Semarang, terwijl Adjudante Robinson tijdelijk 
de !eege plaats te Boegangan vervult, die ontstaan 
is door de ziekte va1!.. Adjudante Cullen.~._ -~ 

k Bevorderd tot Heerlijkheid. 

We ontvingen bericht van het heengaan van 
Mevrouw Kolonel Govaars teSoest(Nederland). 
Velen van de oudere makkers zullen zich nog 
herioneren, hoe Kolonel en Mevrouw Govaars 
de Territorlale Leiders waren over Ned. lndie. 
Namens alle Ned. lndische makkers bieden we 
den Kolonel en de familie hlerbij onze oprechte 
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deelneming aan. Moge de Heer hen sterken en 
troosten over dit verlies I 

Verlof. 
Adjudant en Mevrouw Sahetappy van Kapi· 

roe! {Ce ebes) genleten thans hun welverdiend 
verlof in Menado, en wij vertrouwen, dat het 
bun veel goed zal doen, naar ziel en lichaam 
beide. 

Hoog Bezoek. 
Stafkapiteine Neddermeyer brengt een verslag 

uit over het bezoek van de echtgenoote van 
den Gouverneur te Medan, Mevrouw Ezerman 
en haar dochter, aan ons Ktnderhuis in die 
stad. Het bezoek had een prettig verloop en 
Mevrouw Ezerman gaf haar voldoening te ken
nen over alles wat zij zag. Wij zeggen Mevrouw 
hartehjk dank voor haar practische belangstel
ling in onzen arbeid en bidden Gods rijksten 
zegen af over den Gouverneur en Mevrouw 
Ezerman in hun verantwoordelijke en belang
rijke positie. 

Veranderingen. 
De Kommandant heeft enkele veranderingen 

doen plaats vinden, waarbij verschillende takken 
van onzen arbetd betrokken zijn. De Adjudants 
Maatita nemen het bevel op zich over bet Korps 
Soerabaja III, terwijl zij tevens zullen assisteeren 
in bet Tehuis voor Socialen Arbeid onder de 
Inheemschen. Hierdoor worden de Kapiteins 
Mathe NS in staat gesteld al hun aandacht en 
tijd te wijden aan de nooden van Korps No II, 

Luiteaaate Lopulisa is op Hoofdkwartier 
gekomen om Majoor Strandlund te helpen in 
zijn steeds toenemenden arbeid in verband met 
handelszaken. De zeer verdienstelijke wijze 
waarop de Majoor steeds weer onze S. K. voor~ 
ziet van de noodtge illustraties en reproducties 
verdient bier wd een extra woord van erken~ 
telijkhe1d. 

Kadet-Luitenant Talaoembanoea van Soeraba
ja III is naar Makassar vertrokken om Adjudant 
Rollfs te assisteeren, die momenteel zifn handen 
buttengewoon vol heeft met de voorbereid1ngen 
voor het overbrengen van bet Mtlitair Tehuis 
en Korps naar een ruimer en beter perceel 
op 1 .Mei a.s. Dit gebouw zal ook gedeeltelijk 
gebru1kt worden voor de Po!ikliniek (waarvoor 
Adjudante Digby verantwoordelijk is), en wij 
uiten den wen sch, dat deze verandering inderdaad 
zal mogen medewerken tot grooter nut en rui
meren invloed van ons Leger in dit belangrijke 
centrum. 

De Kapiteins Lomboan zijn naar Menado over
geplaatst, na tijdeijk in Paloe te zijn geweest, 
en wlj hebben alle reden om te gelooven, dat 
zij met zegen zullen arbeiden onder hun Iand
genooten. 

Celebes. 

Majoor Veerenhuis schrijft een allerinteres· 
santst verslag over het bezoek, door Mevrouw 
Veerenhuis en hemzelf aan versch1llende secties 
van zijn Di visie gebracht. Deze tournee be tee· 
kende zeer lange en dikwijls moeizame tochten, 
maar hun moe1te werd meer dan beloond, want 
overal werden geestdriftige samenkomsten ge
houden, waarin velen den Hetland zochten. 
Alles wijst erop, dat onze Officieren en Solda
ten in ge heel Midden-Celebes met hart en ziel 
gewijd zijn aan den he1lsarbeid en dat God 
bezlg is hun streven in die richting te beloonen. 

Zelfvt>rloochenings-Aanvrage. 
Nogmaals zouden wij er bij alien op aan willen 

dringen om deze belangrijke Aanvrage goed te 
doen slagen. Van te voren zal er een Week 
van Gebed zijn (n.1. van 23 - 30 April), waarin 
bijzondere onderwerpen behan<.leld zullen wor
den in de samenkomstl'n, die elken avond in 
de Korpsen gehouden worden. Zooals de Leger
moeder in haar laatste bood~chap voor zij 
heenging, scbreef: .. z. V. zal Uw liefde tot 
Christus toetsen". 

Bezoek van den Regent. 

Stafkapi~ein Brandt meldt ons na een bezoek 
van den Regent van Soerabaja aan ons Tehuis 
voor loheemscbe W erkloozen aldaar : 

.. De Rl'gent was zeer ingenomen met het 
Tehuis. Utt zijn vragen maakte ik op, dat hij 
gedacht had, d1:1t de menschen niet die vrijheid 
van beweging hadden, die wij Qezegd hadden, 
zoowel ten opzichte van hun godsdienst, als 
het in en uitgaan gedurende den dag, het be-· 
zoeken van hun bloedverwanten en het ont
vangen van hun vrienden. 

De Regent beloofde zijn medewerking te 
geven en de menschen op te wekken gebruik 
te maken van het Tehuis. 

Na het Tehuis bezichtigd te hebben, infor
meerde de Regent naar onzen anderen Leger
arbeld, wat hem zeer interesseerde en waarna 
hij te kennen gaf, dat hij groot respect had 
voor het werk van het Leger des Heils". 

De ommegang door het groote huts, dat aan 
zes en dertig personen plaats biedt, vond !of 
ult aller mond, en het woord van waardeerlng, 
door den Kommandant gesproken over de? w11ze, 
waarop onder de leidlng van Brigadier en 
Mevrouw Palstra Hutze Elim ,,ontvaogklaar" 
is geworden, was zekcr op zijn plaats. 

God zegene den ingang en den ultgang van 
alien, die er rust zullen zoeken en evenwlchts
herstel hopen te vinden voor ziel en lichaam. 

A.v. V. 
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INTERNATIONAAL NIEUWS. 

Ceylon. 

Lt. Kolonel S. S. Perera tot Heerlijkheid be
vorderd. 

Het Leger in Ceylon leed eea groot verlies 
toen Lt. K6Jonel Perera op den 28sten Januarl 
~ot hooger dienst werd opgeroepen. Juist een 
1aar tevoren was zijn vrouw hem voorgegaan. 
Z1jn sterven was vred1g en triomfantelijk. 
Den dag voor zijn heengaan vertelde de Kolo
nel aan zijn dochter, dat hij den volgenden dag 
om 10 uur zich bij zijn vrouw in den Hemel 
zou voegen. En precies als de Kolonel had 
g~zegd, stierf hij den volgenden dag een paar 
mrnuten na 10 uur. 

Meer dan veertig jaren geleden begon de 
Kolon.~l zijn carriere in het Leger. In het begin 
v~n ZIJD loopbaan werd hij voor gewichtige en 
b11zondere d1ensten uitgekozen, waarvoor hij op 
bet Hoofdkwartier werd aangesteld waar b'j 
op verschillende tijden de posities v~n Reda~
teur, Fi~_ancieel Secretaris, Directeur van de 
Drukkeni. vertaler en secretaris van den Kom
mandan~ vervulde. Gedurende dezen tijd verge
zelde hi) den Stichter naar en door Ceylon. 

Verscheidene malen bezoc!:tt de Kolonel Euro
pa. en Z~~den, diende in Ceylon en Zuid 
Bntscb-lnd1e waar hij in bevel van de Kweek
school was. 

In 1929 traden de Kolonel en zijn vrouw •t 
den actieven dienst. Na dien tijd vergezelde ~~ 
Kolonel. den Territorialen Leider of den Chef
Sec~etans op hunne reizen o~ leidde zelve ver
sch1llen~e campagnl's. Hij had een vurige liefde 
v?or z1elen, en overal en ten alien tijde sprak 
hij de menschen over hun zielen aan. Zijn patri
arcbaal voorkomen, zijn beminnelijkheid, zijn 
door-en-door Heilssoldatisme, zijn geest v 
den ouden. tijd. kenmerkten hem als een buite~~ 
gewonen f1guur. 

Hij was een voortreffelijke man. Hij streefde 
naa~ he.t hoogste en trachtte in en door alles 
Chnstus voetstappen te volgen. 

MALANG. 

Vrijdagmorgen 14 Apnl hebben wij in een 
der lokalen der Chr. Holl. In!. school, welke 
inmiddels tot Legerzaal bevorderd is, een hei
llgingssamenkomst gehouden. 

Reeds bij bet inzetten van het lied: ,,Als ik 
bij het Kruishout peinzend sta" voelden wij, dat 
wij, aa~ den voet van bet Kruis, machtige 
oogenbhkken van samenzijn met God tegemoet 
gingen. 

Toen dan ook kort daarna de zangbrigade; 
,,Op een heuvel ver weg" zong bracht dit ons 
zoo geheel in de Goede-Vrijdagstemming, dat 
de Kapitein zijn onderwerp: ,,Laat ons dan 
tot Hem uitgaan'' behandelende, een zeer aan
dachtig gehoor vond. 

In de hieropvolgende uitnoodiging mochteo 
wij de resultaten van de werking van Gods 
Heiligen Geest in ons midden aanscbouwen, toen 
twee zielen zich gewonnen gaven en besloten 
voor bun verdere !even, naar 's Heilands bevel. 
Hem hun kruis na te dragen. Het was heer
lijk een van dezen, een ouden man, te hooren 
dankzeggen voor de zegeningen, die hij mocht 
genieten neergeknield aan 's Kruises voet. 

Tezamen vernieuwden wij onze toewijding 
met bet zingen van: ,,lk buig mij voor de 
macht der liefde", waarna deze eenvoudige 
samenkomst besloten werd met dank aan God 
voor Zijn uitnemende liefde, ook dezen morgen 
weer zoo duidelijk geopenbaard. 

J. v. d. Zouw, 
Kandidaat. 

BANDOENG 2. 

Bij voortduring hebben wij heerlijke tijden 
van zegen en vooruitgang in Bandoeng 2. Volle 
zalen, zondaren aan de zondaarsbank, de hel
dere, klare getuigenissen van de nieuwe bekeer
~~ngen zijn alkn middelen geweest tot beilige 
11ver en bemoediging tot verhoogde werkzaam
heid in Gods Koninkrijk. In iedere afdeeling 
van het korps kan vooruitgang gezien wordenl 

Op Goeden Vrijdag leidde Majoor Beckley 
de Heiligingsmeeting. Haar boodschap. door den 
Heer met Zij n Heilig en Geest bezield, bracht 
ons in nau we aanraking met de onmetelijke 
liefde Gods. 

's Avonds nam Adjudant Schulz de leiding 
over. Zijn boodschap ,.Ziet de Mensch" was 
ontroerend. 

Paaschmorgen waren Majoor en Mevrouw 
Strandlund met ons. De zaal was overvol en 
de Opstandingsvreugde leefde in iede1s hart. 
In de avondsamenkomst had Ensign Ramaker 
de leiding, en weer was de zaal vol. Onze har
ten waren van vreugde vervuld, omdat Hij 
voor ons heeft overwonnen I Aan het eind van 
de samenkomst kwamen twee personen naar 
voren om den Heer der W ederopstanding te 
ontmoeten l Wij prijzen den Heer,dat de op
wekkingsgeest over ons is gekomen en vele 
zielen den laatsten tijd gered "Z1jn geworden. 

M. F. Mie, 



8 

VOOR DE PADVINDERS. 

De Kampdag. 

Op de Onderneming. 
STR!JD KREET 

Op d .: n tweeden Paaschdag zijn drie van oo
ze vijf Baodoeogsche troepeo erop uit getrokken 
om op Pddvinderlijke wljze van dezen heerliik
en vrtjen dag te genteten. 

Troep I, onder leiding van Adj. Tichelaar 
en vergezeld van Adjudante Both, de T. J . L . S., 
trokken den kant van Pengalengao uit, waar een 
van de ,,vaders" ergens een onderneming heeft. 
een ideaal plekje om te kampeeren. 

r_ :.~~o!d"~nii~~~.~~,.?~~~;.!~~~.pf !~L~-~_...I l Door de T. /. L. S. _ 
........... ~ ~·-""'" .,,,,,,.,................ -- --...... .. ~ ·~. ~· 

Reeds 's morgens zeer vroeg (4 uur) vertrok 
men op de f1ets. Het was een langen weg, die 
gedeeltel jk fietseod, gedeeltelijk loopeod afge
legd moest worden, milar men werd oa circa 5 uur 
hard werk beloond door veilige aankomst <'P bet 
mooiste plek je, dat men zich den ken kao en daar 
bebben zij een ftjoen dag d~orgebracht, wel wat 
deft1g voor P. V. s want zelfs bet eteo werd voor 
hen gekookt, en· de slaapplaatsen waren In orde 
gemaakt, zoo:iat ze slechts te eteo haddeo (en 
dat deden zel) en zich 's avoods ru>tig op bun 
leger ult te strekken. Gespeeld en in de 
butteolucht gewerkt hebb~n ze echter des te 
meer, zoodat ze den volgenden dag vermoeid, 
maar voldaao naar huis gingeo. 
In bet bosch. 

Troep 2 en 3 badden zlch vereenig? om sa
meo bun eersteo kampdag te houden en ooder 
leidiog van ,.oude Wolf .. en mijz:elf trokken 
we er 's morgens vroeg, eveneens bepakt en be
laden, op uit, mef'st op de f1ets en degenen. die 
niet zoo gelukk1g waren een dergelijk vebikel 
te b>z1tteo. samengepakt in een an :leren tran
sportwagen op drie wielen. Groot was de ver
wachttng en' .,groot .. is de dag geweest 1 We 
gingen niet zoo ver als troep l. want daar we 
nog maar een .,baby .. troep zijn, was het ooze 
eerste keer en vondeo we bet b !ter die dichtbij te 
houden. Na een uurtje waren we dan ook reeds 
op de plaats van b~stemmiog, een fijn groot 
boscb, heerlijk koel en buiteogewoon geschikt 
voor spelen en sluipen. 

Hoewvel niet zoo lang ooderweg, hadden we 
toch honger gekregen en begonoen we met ont
bijt, maar ddarna togen we met lust en ijver en 
veel pret aan bet werk. Al gau w was bet bout 
voor 't vuur verzameld en de bamboes voor de 
"hut" qekapt. ueru. Kol. 4. 

Beloften . • • . . boevele worden er nlet 
gemaakt in een menschenleven. Vooral jooge 
menschen maken gemakkelijk beloften, hoop
voile beloften; wanoeer wij ouder worden, zijo 
wij meestal voorztchtiger, om :lat de ervariog 
geleerd heeft, dat belofteo maken niet zoo 
moeilijk Is, maar belotten nakomen niet altijd 
gemakkelijk kao heeten. 

Het waren goede reioe beloften, die deze 
week gemaakt werden door een aaotal jooge 
.. Pa;ivioders(sters) •• beloften gemaakt in vollen 
ernst. Het was h!!erlijk te zieo, met welk een 
vertrouwen zij de vragen beantwoordden met 
opgeheven boofden en stralende geztchten. 

Vastbesloten klonken de woorden uit huo 
mood: 

lk beloof naar mijn beste vermogen: 
God te vreez:en eo te dieneo. 
M11n krachteo en genegenheden aan 
zwakken en lijdendeo te wijden, 
Trouw te zija aan mtjn Vaderland, 
Trouw te z1ja aan de Padvinders Verklarlng. 

Zij zulleo bun best doeo. doz:e jooge men-
scheo, om elk van deze belofcen na te komen, 
daar zijn w·j zeker van en toch .•.• 

.,Zonder M 1j kunt gij mets doen": zijn de 
woordeo van onzen Heiland en ook deze jongeos 
en met'ljes zullen oojervladeo, dat jutst wanneer 
zij erostig trachten na te komen. w J.t zij be
loofden, er eeo dag zal aanbrekeo, dat hun 
eigen krachten te kort schieteo. 

D.:J.ar Is de v.:rzoeker, die huo lnfluistert, Olll 
het olet zoo nauw te nemen. Wie zlet bet, als 
zij minder goede boekeo lezen? Zwakken en 
lijdenden vergen toch wel veel van 't geduld 
van een vroolijken, leveodigeo Padvloder en de 

· zelfzucht komt er tegen op, om zicb met hen 
bezig te houden. God te vreezeo en te dlenen; 
ja zeker, m.1ar ieder bet :z.ljne, zoo spreekt 
satan, men kan toch niet van een jongeo 

of me1sje vergen dat zoo strikt te nemen, ook 
wat genoegens van deze were Id betreft; jonge 
menschen moeten wat hebben.-Eo het hart wordt 
onrustig en meoige bdofte wordt verbroken. 

Natuurlijk mogeo ooze jongeos en melsjes 
genieteo, als bet reioe genoegeos zijn, men kan 
geen oude hoofden op joage schou:iers zetten, 
en dat is ook nimmer de bedoelmg. 

Maar er zij a zoovele twijfelachtige genoegens, 
die den veer krachugen stap verlammen, de heldere 
oogen verduisteren en die het geweten bevlek
ken. En bet z;ijo vaak die z.g. genoegens, die 
zoo aanlokkelijk schijneo voor de jeugd. 

Heerlijk Is 't als zij het leeren lnzieo, dat elgen 
kracht niet in staat is, om gemaakte bdoften 
te houdeo. Oat doec hen uitzieo naar een Helper. 

Ea die Helper beeft al reeds laog uitgez;ien 
naar Z1jo zwakke kind, dat streed tegen de 
verzoekingen. Zija oog straalt van lie~de, geen 
sentlmenteele. zwakke liefde, die bet kwaad 
verdoezelr, neeo, een sterke, machtige liefde, die 
Hem deed gaao naar GJlgotha: d tarvan gerui· 
gen ook de diepe htteekenen op het edele 
voorhoofd. 

Het is een Konlnklijke gestalte. Het is de 
Zoon van G:>d, Wien alle macht in heme! en 
op aarde is gegeveo; Htj is in staat om te 
redden en te bewaren. 

Z1jo zachte en toch zoo vaste hand draagt 
het teeken der nageleo, eveneeos bet bew1js 
van den duren prijs, dieo H1j betaalde. toen Htj 
Z1Jne beloftea aao den Vader nakwam en stierf 
voor de zonden van jong en oud, voor alien. 

En die hand houdt hen dao vast en leidt 
hen veilig: vrieodelljk fluistert Zijo stem hen 
toe: Ik ben de W eg, de W aarheid en bet Leven, 
lk ben de Groote Leider. 

Die M1j volgt, zal in de duisternis niet wan
deleo, die viodt bet G:>ede Spoor en is in staat 
zijne of hare beloften te betalen. 

1Jk brll lirf, 
fllij brorg 

bit .fllij liefbellben: 
?oekrn, ?Ullrn fllij 

en bit 
binben. 

6pr. B; b. 17. 

·~~~~~~~~~~~~~<!!:;::=ij)~@::::1i>~~~~4> 

~ VOOR DE KINDEREN. ~ 

~ TWEE KLEINE ROODE SCHOENT]ES. ~ 
Jean was niet veel meer dan eeo baby, een 

lief klein meiske, met vroolijke oogen en 
donker, krullend haar; zij was nog niet lang 
in bet Legertehuis geweest. Zij was nog te jong 
otrl' zich te vermoeien met gedachten over wat 
vroeger gebeurd was, te jong om bet .. Waarom" 
te vragen, en jutst oud genoeg om zich te in
teresseeren voor de dingen. die er om haar been 
gebeurden, om vragen te stellen en naar ver~ 
haaltjes te luisteren - om dan. oogeDschijolijk, 
baar kleine hoofdje met geen problemen meer 
te· bezwaren. Zij vood, dat bet !even erg prettig 
was, vriendelijke menschrn, fijn huis, lekkerbedje, 
beerlijk eten, speelgoed en spe«lkameraadjes: 
zij maakte zicb gauw thuis, en vond een weg 
tot de harten van hen, die rondom haar leefden. 

• • • 
Het was zelfverloocheningstijd, en iedeteen 

sc'ieen druk bezlg te zijn; nlemand zag Jean 
door bet huis wandelen, overal rondkijkende en 
alles in zich opoemende. ln een der kamers vood 
het kleine meisje een plaat. Zoo'o mooie plaat. 
dacht Jean. Het stelde een Man voor, met een 
mooi gezicht; Hij drorg een wit kleed en een 
rooden mantel. maar - Zijn voeten waren bloot. 
Hij bad geen schoenen. Terwijl zij op bet beeld 
staarde, verbeeldde zij zich, dat Hij haar in de 
oogeo keek, en dat Hij Zijo handen naar haar 
uitstrekte. t-fet scheen, dat Hij haar lets vroeg. 
Jean stood doodstil te turen, oobewust van bet 
bionenkomen van een Officier. Een oogenbhk 
later draaide zij zich half om, en de Officier 
ziende, ging zij naar haar toe ... Wie is dat ?" 
vroeg zij op zachten, eerbiedigen toon ... Wei, 
dat Is Jezus" zeide de Off1cier ... Je hebt toch wel 
van Jezus gehoord. is het niet, Jean?" 

Jean knikte ... Maar nict, dat H1j geen schoenen 
had", zeide zlj. Toen voegcfe zij er verlegen aan 
toe: .. Vert el mij neg eens van Hem." 

Terwijl zij samen naar de plaat keken, boor• 
de bet kleine metsje de woodere gescb1edeois 
van bet Kiodje van Bethlehem, van Jezus, Oie 
de zieke menschen beter en de droeve men· 
schen gelukk1g maakte, en hoe de kinderen tot 
Hem gebracht werden. Jean hoorde ook, dat, 
terwijl andere menschen de kinderen weg wil~ 

den zenden, Jezus zeide : .. Laat de kinderkens 
tot Mij komen ... ,.Zeide Hij dat ?'' vroeg Ju~n. 
haar oogen nog steeds op pe plaat gevestlgd 
houdende, ,,en Hij had heelemaal geen schoenen 
om te dragen" vervolgde zij in gedachte. 

De Officier vertelde verder. hoe Jezus aan 
het Kruis stierf, opdat kletne jongeos en melsjes 
vergeven zouden kuooen worden en nooit meer 
zouden verlangen ondeugend te zijn. 

* * • 
Jean bield •·an mooie diogen, aardige jurken, 

en vroolijke haarlioteo, maar het meest van 
alles hield zij van haar roode schoenen. Ja, 
Jean bezat een paar roode schoentjes met kleine. 
roode knoopjes ! 

Op eep goeden dag miste men baar, zlj was 
niet met de andere k1nderen aan bet spelen. 
zij was nlet in den tuin, of bij de oudere meis• 
Jes. Ten laatste vond men haar in de kamer 
waar die schilderij van Jezus hing. Zij zat ooder 
de plaat met haar kostbare roode scboentjes 
in haar handen. 

.. Geen schoenen ?" zeide zij op haar elgen 
kinderlijke wijze, .,dao zu\t Ge mljo schoeoen 
hebben". Kleine Jean paf het beste wat zij had 
aan Jezus. 

Toen Jean grooter werd, vergat zij de 
gescbiedenis van bet weggeven van haar ba
byschoentjes aan lezus. Maar anderen. wier 
barten getroffen waren geworden, door de han
deliog van bet kind, sloegeo haar leyen verder 
gade, want zij gevoelden. dat dit kind later 
inderdaad baar .,beste" aan Hem zou geven. 

Jean leerde meervan Jezus kennen voor zij later 
naar een ander .,tehuis" overgeplaatst werd. 

Hier leerde bet kleine meisje haar B1jbel 
liefhebben en op eeo dag gaf een goede vrieodin 
haar een exemplaar van .. De Gids voor Soldateo''. 
Op bet schutblad stond geschreven: .. Ga uit in de 
geheele wereld en predik bet Evaogelie". ,,Oat 
wil ik doen'', zeide Jean tot zicbzelf; Jezus' woor
den spraken tot haar op dezelfde Vlijze als Zijn 
vrleodelijk gelaat. uitgestrekte handen en bloote 
Voeten het jaren tevoren gedaan h~dden. Weer 
voelde zij, dat zij Hem bet beste, bet allerbeste 
geven moest. Mc1ar dezen keer waren bet geen 
schoenen. maar haar !even, haar alles, opdat 
zij uit zou gaao in de geheele wereld, of overal 
waar Hij haar wilde zendeo, om te dienen. 

Jezus nam Jeans offer aan, en nu vioden 
wij haar als een Heilsotficier terug. Omdat zlj 
hegrijpt boeveel haar Verlosser voor haar 
deed, tracht zij voor Hem te doen wat zij kan. 

Wilt gij Jeans voorbeeld nlet volgen en het 
beste geven wat ge hebt? ----------... --.... -... ___ ...... _,.._ ... _,....,....., __ .._ ........... 

Semarang. 

De jaarlijksche Prtjsu1tdeeltog aan de kinderen 
op Maandag 13 Maart w ·rd gepresideerd door 
Majoor en Mevrouw Scbdfc!r. Het deed ons 
goed onze makkers 10 ons m1ddrn te hebben en 
we kunoen zonder aarzelen zeggen, dat bet de 
Majoors ook een vreugde was deze samenkomst 
te leiden. Hoewel de Majoor teJoren verklaarde 
nooit een prijsuudeeliog te bebben meegea.aakt, 
bleek hij al weldra uitstekeod ge~cliikt te zijn 
voor zijn taak en wist door zijo woordeo, waar
in ernst en lu1m elkaoder afw1~selden, de kleine, 
zoowel als de groote kioderen te boeieo. 

Het programma werd vlot afgewerkt. Het 
kioder-zangkoor zong twee liedereo. Groote 
bijval oogstten de klruters, die onder leiding 
van Zu~ter Mtes Palstra, die- s~dert kort de 
Zaodbakklas voor haar rekeoiog heeft genomen, 
eenige koreo deden hooren. 

B1j h<'t uitdeeleo der prijzen werd veelgelachen, 
Spanning was op aller gela.,it te lezen maar a lies 
kwam goed terecht en voldaan keerden de kio
deren met huo boek - zorgvu\J1g in papler 
gew1kkeld vaowege den regen-naar huis. 

We hopeo de Majoors nog meerdere keeren 
met ons te hebben. 

J. v.L. 

1 MEI 1933. 

Komende Gebeurtenissen. 

Kommandant e~Mevrouw de Groot t 

11 -14 
15 
18 -21 
25-28 
31 

Mei, Conferentie Soerabaja. 
.. Soerabaja II. 
.. Conferentie Malang. 
.. Conferentie Magelang. 
.. Baadoeng I. (Huwelijksinzegening) 

Majoor Taylors 

14 Mei, Garoet: 25 - 28, Cooferentie Mage
lang ; 31, Baodoeng I. 

vervolg van Kol. I. 

. Als je zooder pannen wilt koken, dan moet 
Je fhnk asch hc!bbcn, dus we stookten alsof we 
midden in S1bene zaten, terwijl de andereo de 
hut bouwden en weer anderen de tent op
zetten. 

Heb je wel eens kooijnen aao 't spit gebra
den 7 En in de asch gep0fte aardappeleo gege
teo? Nu, ik verrel je dat o_oze neuzen ztch, 
gedurende bet draaien aan bet spit, reeds terdege 
vergastten aan de aangename geureo, die die 
beestjes verspreidden, en toeo na urea van werk 
en spel 't eten aan de beurt kwam, waren ea 
konijaen en aarddppeh ea appelmoes. (0. die 
appelmoes 1) terdege gauw verdwenen, en h·t 
dessert, dat ooze gastl'D, de Kapitelns Muskl.'P, 
merge brae ht hadden ! lk weet nit..t of "t 50 oi 60 
djeroeks ware,n, maar 30 dorstige zie'en kuooen 
Wdt aan, dat heeft U gemerkt, nietwaar Kapi
teios? 

* * ... 
.. Vlagveroveren" is een fijn spel lo een bosch 

waar je sluipeo kuot, VOl'lral als de moois1e en 
dichtste st•uiken vol doornen zittf'n, 't ging er 
dan ook .. he.:t" toe, maar jullie hPbben de vlag 
lekker niet gekregeo, he .. wolven'· 7 Het was een 
jam-nerlijk grhoor de gevongen ,,wolven" te 
hooren huilen in de tent. m lar volgeode keer 
beter boor, als jullie .. pootjPs" nlet, zoo .,teer" 
meer zijrt I en je geleerd hebt dat behalve dat 
.,wolven" reoneo kunoen. (en dat kunoen ze) 
.,duiven .. kuoneo .. vlie~en" 1 

Ei.,cfelijk ( 7) trokken 's middags de patroull
les .. Waakz:aam" en .. Oprecht" en de patrou1lles 
die oog geen naam hebbeo, weer terug naar de 
stad. lo bet bosch was niets meer te z1en van 
de het"te gevechten, die er geleverd waren, r6ch 
van de prestaties, die men op ander gebted had 
trachten te geven, maar in ons werd hf't ver
langen geboreo nog gauw weer eens terug te 
keeren en meer te leeren van het woudloopers
levrn. Dao zulleo we bionenkort in stdat zijn 
Troep 1 eveoeens ult te dageo zich met ons te 
meten op dat gebied. Pds maar op, Troep l I 

ARENDSUIL. 

DE KOMMANDANT LEID T DE INZEGE

NINGEN IN BANDOENG I. 

Het was voor het Korps Bandoeog 1 een 
belangrijke gcbeurtenis, toen, den 8sten April 
een groot aantal makkers tot Plaatsel11k Off1cler 
werden ingez< geed, en de eerste twee Pad vmder
l'atroudh s van het Korps werden lngew11d. 
Oat Kommandant en Mevrouw de Groot de 
leiding hc1dden. verhoogde de verwachttng van 
dien avond. 

Het geestdriftige lied, waarmede de samen
komst begonnen werd, begeleid door het 
muz:tekkorps van het Jongenshuls, werd met 
voile instemmiog door de aanwezigen gezongen. 

Na bet gebed van Majoor Lebbiok werd nog 
een lied gez.ongen, waaroa de Kommandant tot 
de plechtige inzrgeoing der P. 0. s. overging. 
Op vaderlijke wijze vermaande de Komm~odant 
heri, die vrijwill1g belaagrijke fuocties in bet 
Korps zouden gaan vervullen, om trouw te zijn 
aan de beglnselen van het Leger, om, als de 
steunpilaren van bet Korps, toonbeelden te zijn 
van liefde, trouw, ijver en pl1cbtsbetracbting. 

leder In bet bijzonder sprak de Komma"dant 
de vertegeowoordi~ers van de veT5chilleode 
takken van arbeld van hrt l<orps toe, w;iarooder 
de Gezinsbond, en bet Zaogkoor ; den Sergeant 
Majoor en den Penniogmeester apart. 

Een biizonder erostlg 'IJ. oord sp1ak de Kom
maodant tot hen, die werkz:aam zullen zljn ooder 
de jrugd. Daar moeten karak ters gevormd 
worderi. Kiodereo opgevoed in bet geloof aan 
Jezus Christus. Om bet boogste te bere1ken 
moet de jeugd ... arbeider hebben; liefde voor de 
kinderen. geloof in hun toekomst en tact in den 
omgang met hen. 

Door bet biddend opzingen van bet koor: 
.,lk wil U v~Jgeo, o mljo Hetland" Wijdden 
de nieuwe P. 0. s. zlch aan het Werk des 
Heeren. 

Thans was bet de beurt van de jongens- en 
mei<je~troE'p Padvinders, die werd<'n mgev.ijd. 

Ooder leidirg van de Terr. Organi•ator, 
Kapiteine Knappert en den Troeplelder, Adjudant 
Ger1h op het platform grschaard, vormdeo zij 
in huo keurige un1form<'n eeo prachtlg begin 
van dezeo, voor Ned . lnd1e nicuwen tak van 
arbeid van bet Leger des Hells. 

Opwekkeod, aanmoedtgeod, en dan weer 
ernstig, we1den de jonge Padvioders bt'urtelings 
toegesprokeo en ootvingen ult de hand van bun 
hoogsten leider bet bewljs van inlijving bij de 
P. V. troepco van bet Leger des Heils. 

Op overtulgeode wijze sprak de Kommaodant 
voorts bet belang,tellende publ11 k tof', waarna 
deze plechtige b1jeenkomst door Mevrouw de 
Groot met dankgebed werd beeindigd. 
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