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IS HET LEGER. DES HEILS? 
Een oud Leger des Heils lied begint als 

volgt: 

.. Waarom noemt ge U een leger? 

Zijt gij strijders ? Voert gij strijd ?" 

Ja, wij zijn strijders tegen zonde en on

gerechtigheid. 

Wij zijn niet een vereeniging, waarin een ieder die erom vraagt in 

dienst wordt aangenomen en voortaan de uniform draagt van het Leger 

des Heils. 

Wie mag tot het Leger des Heils behooren ? 

Elke man, vrouw of kind, die, bekeerd zijnde, het verlangen heeft om 

GENERAAL WILLIAM BOOTH. 

1829 - 191 

Wij hebben Officieren en Soldaten. God te dienen en anderen tot Christus te brengen. en die gelooft in het 

Stichter v. h. Leger des Heils. 
leder T erritorie staat ender bevel van Leger des Heils de plaats te hebben gevonden, hem of haar door God aan

een Territoriaal Kommandant, die door den gewezen, om dit werk te kunnen doen. 

Generaal is aangesteld om alles in bet Territorie te beheeren en de belangen 

daarvan te behartigen volgens vastgestelde Orders en Reglementen. 

In dit Territorie hebben wij als Leider: Kommandant J. W. de Groot; 

wij zijn eraan herinnerd, dat het juist twee jaar geleden is dat de Kom

mandant en Mevrouw de 

Groot bier arriveerden. en 

we zijn God dankbaar voor 

de kennelijke wi ze waaroP. 

Hij den arbeid gedurende 

dit tijdperk heeft geze

gend. 

Wij zijn een Wereld-Or-

ganisatie, werkzaam in meer 

clan 80 Ianden, trachtend 

het gebod van Christus· in 

praktijk te brengen : 

WAT DOET HET LEGER DES HEILS? 

gaan uit om bet Evangelie te brengen aan menschen, die zon

leven; van wie velen nooit in aanraking zijn geweest met 

eenig kerkgenootschap. Zoo 

begon de Stichter in de 

arme buurten van Londen 

samenkomsten te houden 

voor de arms ten en de slecht

sten onder de menschen. 

en in dien geest trachten 

wij steeds het motto van 

den Stichter voor oogen te 

houden : •• Zeek de zielen 

en zoek de slechtsten." 

.. Zielen voor God .. is 

steeds het devies van ons 

Leger geweest. 

Als volgelingeri van Chris-

tus is ons werk zooals 

,,Gij zult den Heere. 

uwen God, lie/hebben. uit 

geheel utv hart, en uit ge

heel uwe ziel, en uit ge

heel uwen kracht, en uit 

geheel uw verstand; . 

e"l uwen naaste als uzelven. OP TER REDDING. 
de Heer Jezus Zelf ver

klaarde: 

Wij zijn in de eerste plaats een Christelijke Organisatie. 

Wat wij gelooven is duidelijk uiteengezet in de Krijgsartikelen, (Zie pagina 7) 

welke artike1en ieder recruut moet teekenen, voordat hij ingezegend wordt tot 

Heilssoldaat. 

,,om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen. die 

gebroken zijn van harte; om den gevangenen te prediken loslating, 

en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in 

vrijheid; om te prediken het aan-

Ja, ons Leger brengt aan elk de blijde tijding: gename jaar des Heeren." 
Daar is voile redding en bevrijding; 

Bij onz' arbeid geeft ons God Zijn Ieiding. Zoo behooren wij te gaan tot de zieken, 

En wij trekken voort tot zegepraal. de bedroefden, de gebondenen om hen te 

Als jongeman begon de 
Stichter reeds openlucht
samenkomsten te houden. 

vertellen van genezing, van troost en van 

bevrijding, en tot den zondaar te spreken 

van •• eene kracht Gods tot zaligheid een 

iegelijk, die gelooft." 
(Rom 1 : 16.) 

Goed Nieuws voor alien. 
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VAN al de verhalen uit het Nieuwe 
Testament lijkt mij dit verhaal het 

dichtst bij de ervaring van het mensche
lijk hart te komen. We zijn bij het lezen 
ervan geneigd, aan Thomas te denken als 
den ongeloovige, terwijl velen onder ons, 
in dezelfde omstandigheden geplaatst, 
dezelfde uitdrukkingen zouden gebruikt 
hebben. 

N ooit zal ik bet gevoel van diepe 
teleurstelling vergeten, dat enkele jaren 
geleden over mij kwam, toen ik na uren
lang moeitevol klimmen over door 
zware regens doorweekt terrein, den 
top van een berg bereikte, verwach
tend, als belooning voor mijn moeite, · 
een heerlijk uitzicht te genieten, en in 
plaats daarvan vond dat de wolken 
zoo het uitzicht benamen, dat zelfs den 
weg niet meer te bespeuren was en 
dat daar te blijven voor mij zeer on
aangename gevolgen kon hebben. 

Zooiets zal denk ik de ervaring ge
weest zijn van dezendiscipel, diehem zoo 
beslist deed verklaren, dat hij niet wilde 
gelooven, dat Jezus was opgestaan. 

Het is ons niet verteld om welke 
reden Thomas een discipel van Jezus 
werd, maar naar alle waarschijnlijkheid 
zag hij in Jezus den Verlosser der Joden, 
en zonder twijfel hield hij gedachten
wisseling met de andere discipelen over 
den heerlijken tijd, die komen zou wan
neer Jezus de gehate Romeinen zou 
verdrijven uit Jeruzalem en nog eens 
den troon van David daar zou vestigen. 
Mogelijk is het, dat de eerzuchtige ge
voelens, die Johannes en Jacobus ver
vulden en hen deden vragen om de 
voornaamste plaatsen in bet Nieuwe 
Koninkrijk, ook invloed op Thomas 
hadden. In ieder geval. het volgen van 
Jezus had hem niet alles gebracht wat 
hij daarvan verwacht had. Na het lange 
vermoeiende reizen, het vasten, en het 
trotseeren van de dikwijls dreigende 
houding van de Farizeen, was hem 
alleen overgebleven de gedachte aan 
hetgeen had kunnen plaatsvinden. N iets 
was er te bespeuren van een nieuw 
Koninkrijk, een goede positie, een won.
derbare vrijheid ; integendeel. het was 
inderdaad gevaarlijk om bekend te 
maken, dat hij ooit in gezelschap was 
geweest van den Nazarener. 

Zander twijfel was Thomas een 
teleurgesteld man, en, zooals zijn karak
ter ons is geopenbaard in het Nieuwe 
Testament, een die traag was . om te 
gelooven ; hij besefte de moeilijkheden 
van het volgen, doch zijn hart was 
vervuld met een sterke liefde tot zijn 
Meester, en zijn tel~urstelling was pijn
. ijk te verdragen en moeilijk te over
winnen. Het was natuurlijk zijn eigen 
schuld dat deze desillusie tot hem was 
;gekomen. Jezus had hun nooit gezegd, 
dat Hij Jeruzalem in beslag zou nemen 
en dat Hij een ander Koninkrijk zou 
oprichten. Hij had hen zoo dikwijls 
verteld van de moeilijkheden en geva
ren die gepaard gingen aan het disci
pelschap ; Hij had gezegd, dat Hij niet 
gekomen was om een aardsch konink.
rijk te stichten, doch om den wil van 
Zijn Hemelschen Vader te volbrengen. 
Maar de discipelen hadden aan hun 
verbeelding den vrijen loop gegeven 
en teleurstelling was het onvermijdelijk 
gevolg daarvan. 

* * * 

Hoe dikwijls is dit de ervaring van 
't menschelijk hart; wij plachten lucht
kasteelen te maken, deze te verfraaien 
in ooze verbeelding, om daarna tot 

S T R !J D K R E E T 

M If N HEER EN M If N G 0 D I 
door 

Kapitein T. Harding Young~ 

de ontdekking te komen, dat ze zon
der vasten grand waren en nooit tot 
verwezenlijking kunnen komen. 

Dit verhaal leert ons welk een goed 
begrip de duivel heeft van de men
schelijke natuur en hoe vlug hij iedere 
kans aanpakt. door menschelijke dwaas
heid en zwakheid hem geboden, om de 
volgelingen van Jezus Christus van het 
pad der gerechtigheid en waarheid af 
te brengen. Zoo was 't met Thomas. 
Eerst teleurstelling en daarna de ver
zoeking om te twijfelen. 

Zijn plaats was bij de andere discipe
len, trots alles wat hij voelde aangaan
de het sterven en de begrafenis van 
zijn Meester. Was hij niet degene 
geweest, die de andere discipelen had 
aangemoedigd om met Jezus mee te 

gaan naar Bethanie om zoo noodig met 
Hem te sterven? Maar nu liet hij zich 
door de teleurstellina zoo overmeeste
ren, dat toen de andere discipelen 
tezamen kwamen, hij weg bleef. Zoo
doende ontging hem wat de grootste 
zegen van zijn !even had kunnen zijn. 
want wij lezen, dat terwijl de discipelen 
vergaderd waren met gesloten deuren 
uit vrees voor de Joden, Jezus Zelf 
kwam en woorden sprak van vrede 
en opbeuring tot hunne verslagen en 
bevreesde harten. 

Verw.ondert 't U, dat bet zien van 
den opgestanen Christus hen vervulde 
met vrede en blijdschap en dat zij zich 
gedwongen gevoelden den armen afge
dwaalden discipel te gaan opzoeken en 
hem te vertellen dat zij den Heer gezien 
hadden ? Boodschap van hoop, als de 
warmte van lentezonneschijn na een 
koude, triestige winter, warmte en !even 
brengend waar alles koud en dood was. 

Maar in het hart van Thomas 
was niets wat hierop reageerde, geen 

warm gevoel van hoop om de koude, 
donkere wanhoop te verdrijven. Den 
Heer gezien ! Wat voor onzin gingen 
ze daar verkondigen l Had hij niet 
gezien dat de soldaten Hem wegnamen, 
had hij niet het doffe geluid gehoord 
toen de spijkers Zijn handen en voeten 
doorboorden, had hij niet de stem van 
Jezus gehoord toen Hij uitriep: .. Het 
is volbracht !" Volbracht ! Geeindigd ! 
Natuurlijk was dat zoo, hij was zelf 
getuige geweest van het bloed en het wa
ter, die Zijn doorboorde zijde ontvloei
den, toen de soldaat Hem met zijn speer 
doorstak. N een ! neen ! neen ! De 
teleurstelling was al bitter genoeg, al 
zijn schoone wenschen in rook ver
vlogen; hij wilde niet voor een twee
den · keer zulk een pijnlijke desillusie 
doormaken. Er was bewijs genoeg, dat 

Jezus werkelijk gestorven was. Als nu 
iemand zulk een overtuigend bewijs kon 
leveren dat Hij weer levend was, zou 't 
anders kunnen worden, maar zonder zulk 
een bewijs wilde hij niet gelooven. ,,/n
dien ik in Zijne handen niet zie het 
teeken der nagelen, en mijnen vinger 
steke in het teeken der nagelen, en steke 
mijne hand in Zijne zijde, ik zal geens
zins gelooven." 

Arme Thomas ! Van teleurstelling 
tot twijfel. van twijfel tot ongeloof l In 
zijn eenzaamheid en bitterheid was hij 
ver afgedwaald. 

Toch was hij niet heelemaal verlo
ren; hij was niet z66 ver weg dat de 
snaren van zijn ziel door Goddelijke 
liefde niet meer aangeraakt konden 
warden. Misschien was er in zijn hart 
een groot verlangen om te gelooven 
wat de discipelen hem hadden verteld, 
maar de wolken van twijfel en wan
hoop hadden zich om hem been ver
zameld, zoodat hij bet geloof niet meer 
helder zien kon. In ieder geval bleef 
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hij nu bij de andere discipelen, want 
wij lezen, dat in de volgende vergade
ring Thomas mede tegenwoordig was. 
Gemengde gevoelens van hoop en 
vrees vervulden zijn hart, er was strijd 
tegen de machten van twij fel en onge
loof; er was hoop dat Jezus komen 
zou, terwijl eigen gedachten en rede
neeringen hem zeiden, dat Jezus dood 
was en dat 't daarom onmogelijk was, 
dat hij Hem weer zien zou. 

Toe n kwam Jezus en stond in 't 
midden van hen en zeide : .. V rede zij 
ulieden." 

Hoe wonderbaar wordt de teedere 
liefde van Jezus bier geopenbaard. Geen 
verwijt, enkel een zachte, vriendelijke 
uitnoodiging aan Thomas om te komen 
en rust te vinden voor zijn door twijfel 
geteisterde ziel. Hij wilde een bewijs 
hebben dat Jezus leefde en Jezus kwam 
Zelf om hem 't antwoord te geven. 
Thomas hoorde Hem zeggen : 

.. Breng uwen vinger hier, en tie Mijne 
handen, en breng uwe hand en steek 
ze in Mijne zijpe; en zijt niet onge
loovig, maar geloovig." 
Thomas, nu overmeesterd door schaam
te, en toch vervuld met een wonderbare 
vrede, kon slechts uitroepen: .. MIJN 
HEER EN MIJN GOD !" 

Weg was zijn twijfel, vergeten de 
droom van voorheen en de teleurstel
ling, die da<A:>p volgde toen zijn droom 
niet verwezenlijkt werd. Jezus Zelf was 
gekomen en nu kon hij getuigen van Zijn 
persoonlijken Heiland en zegevieren
den Meester, met meer kracht zelfs clan 
de andere discipelen gedaan hadden. 

* * * 
Lezers l Vinden wij niet in dit een

voudige verhaal onze eigen ervaringen 
terug ? Hoe vaak moe.ten wij erkennen 
dat teleurstelling ons overmeestert ? De 
plannen die wij maakten, zoo vol ver
wachting voor de toekomst, zijn niet 
verwezenlijkt. Evenals Thomas hadden 
wij ons bereid verklaard met Hem 
te sterven, maar wij dachten niet aan 
het dagelijksch sterven, ieder oogenblik 
eigen gevoelens en verlangens in be
d wang te moeten houden in bet vol
brengen van den dagelijkschen arbeid. 
Wij hadden zoo verlangend uitgezien 
naar het komen met kracht van Zijn 
Koninkrijk, wij dachten dat duizenden 
zich zouden haasten om het heerlijk 
Evangeliewoord te hooren, en in plaats 
daarvan ondervinden wij, dat ons werk 
grootendeels ligt in het steunen der 
zwakken en bet brengen van het 
Evangelie aan menschen, die niet ge
noeg belang in de zaak stellen om 
te beseffen, dat redding noodig is voor 
hun onsterfelijke ziel. 

* * * 
Misschien zijn wij teleurgesteld in 

onze eigen geestelijke ervaring. Wij heb
ben niet voortdurend de overwinning 
behaald zooals wij dachten te doen. 
toen wij op dezen nieuwen weg be.
gonnen waren. Wij hebben moeten 
worstelen met bet slechte in eigen 
karakter en hebben nauwelijks stand 
kunnen houden. Misschien hebben wij 
te veel vertrouwd op medereizigers. 
Zij hadden ons hulp beloofd, maar zijn 
tekort geschoten in ooze verwachting 
en zoo is teleurstelling en wreede ont
goocheling ons deel geworden. 
Laat ons nu leeren van Thomas om 
niet weg te trekken in de eenzaamheid, 
waar we bittere gevoelens in eigen hart 
koesteren, want bet kan zijn, dat juist 
op dat tijdstip Jezus Zelf zal komen. 

(vervolg pag. 3.) 



SEPTEMBER 1933 

· WAT BEN ONZER OFFICIEREN 
VBRTELDE. 

HET was te Kantewoe, een onzer hoogst
gelegen posten in Celebes. Het is nog slechts 

enkele jaren geleden dat dit gebeurde. Wij 
hadden heel wat strijd in onze taak om het 
volk het Evangelle te brengen. Onder de 
volwassenen ging het al heel moeilijk, maar 
gelukkig waren de kinderen gemakkelijker te 
bereiken. Zoo hadden wij reeds een lieve groep 
jongens en meisjes, die getrouw onze Zondags
school bezocht. Onder deze groep kinderen 
was een kleine jongen, die goed bekeerd was 
geworden en die dapper bij hem thuis en bij 
zijn vrienden getuigde, dat hij voortaan Jezus 
wilde volgen. Hij werd dan ook al vlug tot 
Jong-Soldaat ingezegend. 

Een paar maanden later ... Het was toen 
Kerstfeest te Kantewoe, maar bet was dat jaar 
een droevig Kerstfeest. Er waren in de dessa 
verscheidene ziekte-gevallen en reeds vele 
kinderen om ons heen waren gestorven. Overal 
waar we van ziekte hoorden, leek het, of ook 
meteen de dood komen zou. Er waren er 
lmmers al zooveel beengegaan. 

Toen, op een Zondagmorgen, misten wij' op 
de Zondagsschool ook onzen dapperen Jong
Soldaat. Een bezoek aan 'l:ijn huts deed ons 
f ;poedig weten, dat ook hij er ernstig aan toe 

"'1as. Wij knielden bij hem neer en baden daar 
.ot den Heer. En hijzelf was zoo dapper, 

ooals hij daar ter ne.erlag. Hij was immers 
ten Soldaat van den Heer I Zijn ouders zaten 
pm hem been. Zij waren menschen, die God 
iet kenden. En toen zij zagen dat ook hun 

ongen sterven zou, besloten zij, naar hun 
ewoonte iemand te halen, die de geesten zou 

(Unnen bewerken en hen gunstig stemmen. 
f oen de, klelne jongen dit hoorde, riep hij met 
uidelijke stem: .. Nee, Moeder, ga niet, want 
k hen een Christen. 0, laat mij naar den heme! 
1aan." Zijo ouders luisterden echter niet naar 
1em. Zij lieten in allerijl een ,.doekoen'' halen, 
aaar ••. de jongen stierf, nog voor de doekoen 

i1ekomen was. 

i' Hij was gestorven als een Soldaat van den 
-leer I 

BATAVIA II. 

Eindelijk kwam in de Strijdkreet van de maand 
!uni j. I. een bericht voor, meldende de terug· 
komst van Adjudante Lehmann in losulinde na 
een 2-jarlg verblijf in haar geliefd Alpenoord, 
welks toppen eeuwig zijn bedekt met heerlljke 
sneeuw. 

Het spreekt vanzelf, dat de makkers en 
vrienden van korps Batavia II zeer blij 
waren met dlt bericbt, en nog meer toen ze 
hoorden, dat de Adjudante haar oude plaats 
weer zou innemen als B. 0. van Batavia II. 

Met een Zwitsersche vlag gewapend begaf zich 
een groot aantal makkers, vergezeld van hun 
oud-B. 0,, Adjudant Roed, en zljn twee lieve 
ktnderen, Donderdag-morgen naar Priok om 
:le Adjudante te verwelkomen. 

Statig stoomde de .. Huygens" de 2de binnen· 
haven van Priok binnen : het gezicht van de 
Adjudante straalde van blijdschap bij het we
:ierzien van hare makkers. 

Wij danken God voor Zljn goedheid en 
ltefde, dat wij de Adjudante na een lange 
\lfweztgheid ult Nederlandsch·lndie weder mo· 
Jen ontmoeten en wederom samen mogen ar
beiden In den wijngaard van onzen Meester. 

Zondagavond werd een welkomstsamenkomst 
;iehouden : van alle kanten kwamen de oude 
1rienden en kennissen met blijde gezichten om 
le Adjudante te begroeten. Ook waren er vele 
ileuwe makkers bij. 

Het was een gezegende dag. 
Enkele makkers mochten een woord van 

welkom spreken namens de soldaten van het 
(orps, waarna de Adjudante den Bijbel 
>ehandelde: bij de sluitlng van deze heerlijke 
iamenkomst knielde een ziel neer om verlossing 
e zoeken. 

Hallelujah ! 
S, M. W, 

S T R IJ D K R E E T 

De D . 0. en Mevrouw Veerenhuis zeggen na 17 jaren arbeid vaarwel aan 

4C IE IL IE IB IE~ •. 

In een volgend num~ 

mer hopen wij een 

verslag te geven van 

hun werk en de vaar~ 

welsamenkomsten. 

GETUIGENIS VAN MAJOOR VEERENHUIS. 

Ik dank God voor bekeering, voor lieve vrome 
ouders en een opvoeding in een hardwerkend, 
Godvreezend gezin. Mijn vader was een Christen, 
die God boven alles lief had en mijn moeder 
evenzoo. Zij voedden bun kinderen op in de 
vreeze des Heeren. De dood van mijn vader 
was voor mij een aansporing om mijn hart aan 
den Heer te geven. Het was in ~eptember 1898, 
dat ik bekeerd werd in de zaal van bet L. d. H. 
te Almelo I De avondmeeting was wat lai::g 
aangebouden en ik kwam laat thuis, maar niet 
te laat voor mijn lieve moeder die op de hoek 
van ons groot boerenhuls op mij stond te 
wachten, en haar vreugde was groot, toen ik 
haar vertelde, dat ik mljn hart aan den Heer 
bad gegeven. 

Toen ik drle jaar later bij haar kwam met de 
boodschap dat God mij riep om Officier van 
het Leger des Heils te worden, antwoordde zij 
mij : .. Och mijn jongen, dat wist ik wel, van 
af den dag· dat je bekeerd werd." E~ ofschoon 
zij mij noode kon missen bij het werk op de 
boerderij, Bet zij mij toch met vreugde gaan. 
Zij zorgde voor mijn uitzet en maakte dat alles 
in orde kw~m voor mljn gaan naar de Kweek· 
school! Toen ik den dag van vertrek mijn klom• 
pen in de hoek had gezet en mijn schop en 
greep aan mijn broer had gegeven, had 
zij het wel moeilijk en was zlj even bedroefd, 
maar ook was er blijde trots dat haar zoon een 
Evangeliedienaar zou worden, een zlelewin
naar I 

In den ouden tijd werd de openlucht mee
ting op Zondagmiddag meestal op ,,Aaldrink" 
gehouden, (zoo heet ooze boerderij) en moeder 
Veerenhuis zat altijd vooraan. Eens vroeg 

SOERABAJA II. 

Wij hadden een echte Heilsmeeting onder 
leiding van Stafkapiteln Brandt. De zaal was 
flink bezet en iedereen was vol belangstel
ling. Reeds bij het begin heerschte er een goede 
geest. Opgewekte getuigenissen werden gege
ven door Br. Tan Tik Kwie en Zr. Go 
Siok Djien, en door het Verpleegsters-Zangkoor 
werd een mooi lied ten gehoore gebracht. Daar• 
na werden alien rljkelijk gezegend door het 
Bijbelwoord, dat in de kracht van Gods Geest tot 
ons werd gebracht door den Stafkapiteln. 

Aan het slot kwamen 7 zielen tot den Heer, 
waaronder 2 famllieleden van onze 'zuster, die 
haar getuigenls had gegeve.n. Prijst den Heer I 

H. M. 

CHERIBON. 

Terecht kan men zeggen, dat de Officieren 
hier ploegen op harde rotsen. En toch gaan 
ze moedig voort met hun zielredaend werlc. 

Na een flink huisbezoek blj de vroegere 
makkers, hadden wlj het voorrecht op Zondag 
den 6den Augustus opnieuw het werk onder 
de Chineezen te beginnen. Eco van de makkers 
had zijn medewerking verleend door ons zijn 
woning ter beschikking te stellen voor bet 
houden van een samenkomst. De opkomst vlel 
boven verwachting mee. Bijna alle plaatsen 
waren bezet, terwijl vele menschen buiten de 
zaal stonden te luisteren. De makkers waren 
verheugd na zooveel jaren weer de boodschap 
des Hells te vernemen. Na afloop van de mee
ting gaven eenlgen blljk van hun belangstelling 
door bij den ·Kapiteln te informeeren naar het 
doe! en streven van het Christe\idom en het 
Leger des Hells, hetgeen een goede gelegenheid 
gaf, om hen meer van God en Zijn liefde te 
vertellen. 

wljlen Kommandant Estill aan haar of zij niet 
meer zonen had om het L. d. H. te geven, waar
op zij antwoorde: .. Helaas neen, Kommandant, 
maar als ik er een dozijn had, dan kon U ze 
allemaal krijgen.'' 

Wat was zij een goede, lieve Moeder. 
Heerlijke jaren van hard werken voor God 

en zielen volgden : wat was lk gelukkig in mijn 
werk. Velen heh lk mogen brengen tot Jezus. 
Enkelen der jongere garde, nu in Java, zijn 
mijn bekeerling of soldaat geweest, o, a. Kapt. 
Brouwer, de Kapiteins Muskee, Mevrouw Adju
dant Gerth-Haman, Adjudant Lorier, en niet 
te vergeten Zuster van Agteren-Buysman en 
anderen. 

In 1914 kwam ik in lndie. Alles was vreemd 
en veel moeilijkheden moesten worden over
wonnen, maar Gods genade was genoeg, elken 
dag bij vernieuwing. 

En nu al die jaren in Celebes, dat zijn won
derbare · jaren geweest. De kolonle Kalawara
Napoetih heeft mijn heele hart en de kolonlsten 
zljn mij liefgeworden. De wildernls is veranderd 
in een mooie kampong en het bedelaarskind · 
van Java heeft hier een goed bestaan. Ook 
het geestelijk werk heeft ooze voile aandacht, 
ja al ons werk heeft tot ondergrond: het bren
gen van de menschen tot Chrlstus, opdat zij Hem 
zullen leeren kennen en in Zijne wegen zullen 
wandelen. En wonderbaar heeft God daarop 
Zljn zegen gegeven. 

Maar ik moet eindlgen. Nogmaals dank aan 
God voor de heerlljke kansen mij gegeven, om 
Zijn medewerker te mogen zljn, en licht en 
vreugde en vrede door het bloed des Kruises te 
mogen verkondigen aan Javanen en Toradja's. 

Wij vertrouwen, dat het werk hier onder Gods 
zegen in omvang zal toenemen en de Blijde 
Boodschap velen van de lnheemsche en Chi
neesche ingezetenen zal bereiken. 

K. (andidaat) S. (oenarto). 

OUO EN NIEUW TERRE IN. 

Wij hadden te Ngawl een zeer gezegenden 
tijd, toen Majoor Woodward ons een bezoek 
kwam brengen. 's Middags leidde de Majoor 
een samenkomst met ongeveer 40 kinderen, 
waaronder Europeesche, Chineesche en lnland
sche. Om 7 uur werd nog een samenkomst 
gehouden, waar onder de Legervlag drie mak· 
kers tot soldaat werden ingezegend en zes kin
deren aan den Heer opgedragen. In deze heerlijke 
samenkomst kwamen 5 zielen tot den Heer. 

Den volgenden morgen gingen wij naar 
Madioen, waar 's avonds een samenkomst werd 
gehouden voor Europeanen. Een hljzondere 
gebeurtenis had hier ook plaats, een zoontje 
van Br. en Zr. Haccou werd n. I. aan den Heer 
opgedragen. 

Den 26sten werd de rels voortgezet naar 
Blitar, onzen buitenpost voor Chineezen en In
landers, waar wij ten hulze van onzen broeder 
Dham Swi een zeer gezegende samenkomst 
hadden en de vreugde mochten smaken 10 
zielen tot den Heer te zien komen. Ooze mak
kers te Blitar zien met verlangen ult naar het 
openen van een eigen Korps aldaar. 

Moge God ook het werk te Blitar met Zijn 
rljken zegen bekronen. 

J. Tanihatu. 

AdJt. 

J[NTERNATIONAAL 

ILEGERNIEUWS. 

DE GENERAAL 

3. 

De GENERAAL en Mevrouw HIGGINS 
hebben zegenrijke Congressen geleid in Noor
wegen en in Zweden. 

Kort na aankomst in Noorwegen werd de 
Generaal in audientie ontvangen door Z . M. 
Koning Haakon. 

Geestdriftige samenkomsten werden gehouden, 
bijgewoond door duizenden men~chen. Het was 
in een van deze samenkomsten, dat twee Ka
detten, man en vrouw, hun aanstellling ont· 
vingen voor Java, en over enkele dagen hopen 
wij deze makkers hier te verwelkomen als 
Kapitein en Mevrouw Baasto. 

In Zweden vie! de Congres-Zondag op den 
warmsten dag, die Zweden heeft gekend in de 
laatste 120 jaren, maar niettegenstaande dat wa
ren er 18,000 menschen in de samenkomsten , door 
den Generaal en Mevrou w Higgins geleid. ln 
de Zondagavond-Danksamenkomst waren 500 
Heilssoldaten op het platform en 200 zangbri
gade-leden en muzikanten. Op alien maakte dit 
alles een geweldigen indruk. 

Commissioner Mevr. Lucy Booth-Hellberg, 

die gedurende de laatste 3 1 / 2 jaar in bevel is 
geweest van het Territorie Zuid-Amerika, 
arrlveerde verleden maand in Engeland. 
Zij bracht zeer aanmoedigende berlchten 
mede over het Leger-des-Heilswerk in dat 
Territorie. 

Kofonel Stankaweit. Met belangstelling ver
namen wij, dat Kolonel Stankuweit door den 
Generaal ls aangesteld als Chef·Secretarls vcor 
Duitschland. Vooral de vele Nederlandfche mak
kers hier, die den Kolonel en Mevrouw Stan
kuweit kennen, voelen dat terecht is gezegd, 
dat Nederland's verlies, Duitschland's ££Win is. 
Moge God bun bij voortduring Zijn zegen 
schenken . 

Vervolg pag. 2. 

En als wij ons clan niet onder de Ge
meente der heiligen bevinden, verliezen 
wij den grooten zegen van gemeenschap 
met Hem te hebben. 

Teleurstelling komt in ieders leven; 
wij kunnen dit niet ontwijken zoolang 
wij in dezen aardschen tabernakel 
wonen ; Iaat ons dan op onze hoede zijn, 
opdat wij den duivel niet toelaten ons 
door teleurstelling tot twijfel te brengen 
en van twijfel tot ongeloof. 

Wij kunnen de werking van Gods 
Voorzienigheid niet altijd begrijpen. 
Zijne wegen en Zijne gedachten zijn 
niet de onze; zij zijn hooger. Di~wijls 
leidt Hij ons, om Zijn doel in ons leven 
te volbrengen, door een tunnel heen, 
maar wanneer wij slechts trouw blijven 
en in Hem blijven gelooven, zal de 
duisternis vlieden, en de dageraad aan.
breken als de heerlijkheid van den 
Opstandingsmorgen. 

Het was noodig, dat Christus zon 
lijden en sterven. De groote teleur
stelling was feitelijk de vervulling van 
de belofte. In den strijd des levens 
is ons uitzicht dikwijls bewolkt en ons 
geloof zeer zwak, en hoe wonderbaar 
herinnert Gods Woord ons clan dat .. Hij 
weet wat maaksel wij zij·n, gedachtig 
zijnde, dat wij stof zijn." 

Zooals Hij kwam tot een Thomas 
in het bitterste uur van donkere wan.
hoop, zoo wil Hij tot ons komen met 
woorden van troost en vrede, waar~ 

door Hij ons aanmoedigt om trouw te 
blijven en te volharden in het geloof. 
Moge God ons helpen in dat uur het 
hoofd op te heffen en tegen allen te 
getuigen: ,.MIJN HEER EN MIJN 
GOD!" 
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HET 35-JARIG REGEERINGS
JUBILEUM VAN ONZE 

KONING IN. 
1898 - 1933. 

HET Leger des Heils in Neder-

landsch-Indie w il niet achter

blijven om zich te vereenigen met de 

groote schare Harer onderdanen, die 

met lief de en dankbaarheid God loven 

voor Zijne gave aan het Nederlandsche 
Volk van zulk een Vorstin, Godvree

zend en van zulke uitnemende gaven 

van hart en geest, die alien gewijd 
zijn aan bet welzijn van haar volk. 

Met de duizenden in het vaderland 
en de overzeesche gewesten brengen 

wij ook dank aan den · gr?oten Gever 
van al het goede voor Zijn hulp en 

zegen geschonken aan Haar, onze 
geeerbiedigde Koningin, gedurende 
deze 35 jaar van Hare regeering en 
bidden dat ook in de toekomst Hij · 
Zijn handen uitgebreidhoude over Haar, 
zegenend, leidend, beschermend tot in 

lengte van dagen. 

gedachten w erden verder bepaald bij Een, D ie 
meer da n een moeder voor ons alien zo rgt. 

Het was een onverge te lijke a vond, w aarln 
wij alien de tegenwoord igbeid van Gods Geest 
ervoeren. ·In vele oogen blonken tranen . 

Deze indrukwekkende samenkomst werd ge
sloten met bet zingen van het nimmeroud wor
dende lied : ,.Vat Heiland be! mijn handen en 
leid mij voort." van L . 

MAGELANG. 

QEN geheelen dag waren de moeders in 
het front. De kinderen gaven hun 

kaartje en bloem aan bun moeders tijdens de 
meeting, terwijl alien een vers zongen van bet 
lied: "Toen moeders haar kinderen .. . .• • " 
Een kindje werd opgedragen aan God en bet 
Leger des Hells. Aan bet eind van de samen
komst kwamen twee moeders tot den Heer. 
In de avond-samenkomst was de zaal vol. 
Het platform was feestelijk venlerd en de 
letters .. DANK MOEDER" waren duidelijk in 
witte rozen zichtbaar. 

De Chlneescbe kinderen zongen bet vers 
van de M:>ed~rsdagkaart, eerst in bet Hollandsch 
en daarna in bet Malelsch. wat diepen indruk 
maakte op alle aanwezigen. 

Een moeder en verscheidene jongelieden 
kwamen naar de zondaarsbank, Ook in de 
gevangenls werd een b!lzondere samenkomst ge~ 
houden. die door 240 personen werd bijgewoond. 

MOEDERS AG-VIE ING. Moedersdag 1933 zal in veler herlnnerlng 
blijven voortleven. L. H. W. 

CENTRALE STRAFGEVANGENIS

SOEKAMISKIN. 

Moedersdag tevens vaarwelsamenkomst 
van Ensign Ramaker. 

Den laatsten avond voor zijn vertrek naar 
Celebes heeft Ensign Ramaker vaarwel gezegd 
aan de plaats, waar hij met zooveel liefde en 
toewijding heeft gewerkt. Aanwezig waren: de 
Directeur der gevangenis de Heer Overduyo, de 
Heer van Rossum als vertegenwoordiger van de 
,,Goede Tempelieren". Majoor Lebb1nk, Adju
dant Uylings, Ensign Ramaker, Kapltein de 
Jonge, Broeder Minderhoud uit Soerabaja, en 
Broeder van Leeuwen uit Soekaboemi. 

Majoor Lebbink opende de samenkomst met 
bet mooie lied: ,,Hoor de stem van Jezus roepend. 
Kom beladen ziel tot Mij." 

Honderd en veertig gedetineerden zongen 
bet lied vol enthousiasme mee. De mannen 
badden dien Zondag in de vroegte wat bloemen 
met een toepasselijk Moedersdagkaartje ontvan
gen. Na een korte inleiding door Majoor LebbiDk, 
waarin hij de oorsprong en beteekenis van den 
Moedersdag uiteenzette, werd het woord gege· 

Ver boven de aardsche zorg en pijn, 
W41ar rouw noch droejheid meer zal zijn, 

Jn 't hemelsch Licht, zoo rein, zoo klaar. 
Mijn thuis is daar, mijn thuis is daar. 

QNZE makker ls nu daar boven, in bet 
Vaderhuls met de vele wonlngen. Na 

enkele jaren van trouwen en zegenrijken arbeid 
als Off1cler in ons Leger heeft de Heer baar 
tot Zich genomen. 

De Kapiteine kwam in opletding vanuit bet 
kleine plaatsje Tanggoeng. Zij en baar man 
gaven zich geheel voor den dienst des Heeren; 
in 1929 werden zij uit de Kweekschool ultge~ 

zonden en aangesteld voor het Korps Bawen, 
om daarna bet Leger des Heils-werk te openen 
te Krengseng. Hier stond de Kapitelne haar 
man fllnk ter zijde, totdat zlekte haar verhin· 
derde e~n actief aandeel te nemen aan den 
strijd. 

Zlj werd opgenomen in bet Zlekenbuis te 
Plellen, nlet ver van Kren;iseng. Daarna was 
zij weer een poosje thuls, maar de zlekte was 
niet overwonnen en de Kapiteine werd opge
nomen in het Ziekenhuls van de Witte Kruis
Kolonie, waar zlj liefderljk verpleegd werd door 
Mevrouw van Emmerik en anderen. Mevrouw 
Majoor Scheffer k wam baar daar iederen dag 
bezoeken. De zieke voelde dat ltaar tljd op 
aarde niet lang meer zou zijn en verlangde 

' naar buis terug te keeren, waartoe de dokter 
zljn toestemming gaf. Daar te Krengseng. op 
Moederadag, den 13den Augustus, nam zij 
afscheid van haar man en ktnderen om te 
gaan naar bet Hemelsch Tehuis. 

ven aan den Heer Overduyn. Hlj memoreerde 
de werkkracht en bet doorzettings vermogen van 
Ensign Ramaker, die bet werk alddar begonnen 
is onder moeilijke omstandlgheden en hij dankte 
voor de prettige samenwerking, die er altijd 
was geweest. Aan bet slot van zljn rede over
handigde de Directeur den Ensign uit naam 
van alle gedetineerden eetl portret van Ge~ 
neraal Bramwell Booth. Verschillende handen 
hadden bier aan gewerkt. Getroffen nam de 
Ensign het prachtig stuk werk in ontvangst. 

Broeder van Leeuwen sprak hierna over 
den in vloed, dien zijn moeder heeft uitgeoefend 
op zijn !even es stond ook een oogenblik stil 
bij bet reclasseeringswerk, waarln de Ensign 
hem een groote hulp was.Persoonlijk dankte 
hij den Ensign voor den steun, die hij voor hem 
is geweest, en voor zijn vriendschap. 

Broeder Minderhoud was blijde in de gele
genheid te zijn deze afscbeidsamenkomst bij te 
wonen en wekte de mannen op om Jezus aan 
te nemen als hun Verlosser en Vriend. Hierna 
sprak Ensign Ramaker. Hij schilderde ons .,moe
der' ' voor, zooals zij was to en wlj klein wa• 
ren en wat ze voor sommigen nog Is. Onze 

De begrafenis vond plaats Dinsdagmorgen 
7.30 uur vanult de zaal. 

De Heer Oey had de fabriek laten slulten 
en alles gedaan voor de begrafenis van de 
Kaplteine. Voor den rouwdienst, geleid door 
Majoor Hiorth, was de zaal vol. 

Een lange stoet van ongeveer 300 menscben 
met muziekkorps en vlag volgde de baar naar 
het graf. De Heer Oey heeft een moole plaats 
uitgezocht voor een nieuw kerkhof voor Chris
tenen en nu was Kapitelne Doelah de eerste. 
die bier ter ruste werd gelegd. De Heer en 
Mevrouw Oey liepen beiden in den stoet mede 
en waren den geheelen tijd aanwezig op het 
kerkhof. 

Majoor. 

Het was !ndrukwekkend I Kapitein Doelah 
sprak en ook enkele makkers. 

Zeer zeker zal bet !even en bet heengaan 
van onze makker gesproken hebben tot de 
harten van vele menschen. die daar op de 
Onderneming werken. Geve God, dat ook 
hierdoor velen tot bekeerlng zullen komen . 

Wij bidden voor den Kaplteln en de twee 
jongens van 12 en 2 jaar, dat de Heer hen moge 
troosten en helpen en hen verder voortleiden. 

Aan de andre zij der Paarlenpoort, 
Voor mij bereid naar 's Hei/ands woord, 
In 't hemelsch licht, zJo rein, zoo klaar, 
Mijn thuis is daar, mijn thuis is daar ! 

Links: - Het Officierskwartier te Krengseng, waar de roepstem tot de Kaplteine kwam om te 
gaan naar het "Huls, niet met handen gemaakt." 

Rechts 1 - De lntegenlng van de eerste Heilssoldaten te Krengseng. 
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MEVROUW KOMMA 

,. A ch Heere, 
Jordaan !" 
., lmmers heb 

Heere! .• . . dat wij t 

ik tevergeefs · mijn hart 

@:::'ii>@:::::ij> 

QNTMOEDIGING op het pad der 
gehoorzaamheid is een van d ie 

ervaringen in het leven van een Christen, 
die ons vertrouwen in God op de proef 
stellen en ons leeren, dat er voo::waar
den verbonden zijn aan het leiden 
van een overwinnend leven. God heeft 
ons niet beloofd, dat ons leven zonder 
moeilijkheden en verzoekingen zou zijn, 
wanneer we Hem di en en; Hij heef t ook 
niet bedoeld, dat wij gevrijwaard zou
den zijn voor menschelijke zwakheden 
van lichaam, ziel en geest, of dat wij 
nooit geplaatst zouden worden voor 
moeilijke vraagstukken. 

Neen, integendeel, Jezus heeft gezegd: 
,,In de wereld zult gij verdrukking 
hebben ..•. " Doch tegelijkertijd toont 
Hij aan, dat de verdrukking geen be
lemmering behoeft te zijn om een over
winningsleven te leiden en Hij voegt 
er bij : "Maar hebt goeden moed, Ik 
heh de wereld overwonnen." Tot Zijn 
Hemelschen Vader bidt Hij: ., Gelijker
wijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, 
alzoo heh Ik hen ook in de wereld 
gezonden." Joh. 17: 18. 

We zijn dus in de wereld om bet 
kwade in allerlei vorm te overwinnen 
om den strijd des ]evens in het aange. 
zicht te zien, gesterkt door de inner 
lijke overtuiging, dat in het eind d.' 

( 

overwinning aan ons zal zijn, volgen
1 

den wil van onzen Meester, Die zul.j 
een vertrouwen had in Zijn discipele111 
dat Hij hen opdroeg om met den huli ~ 
van den Heiligen Geest het werk voor; 
te zetten, dat Hij begonnen was. Doo 
voor- en tegenspoed, in gemakkelijk~ 
en in zware tijden. 

lets beginnen is 1'iet zoo moeilijk 
van wal te steken, wanneer de wine 
mee is, is heerlijk, maar het is een andei 
ding om te volharden, om stand tE 

houden en zijn taak tot een goed eindE 
te brengen. 

Ontmoediging is een van de gevaar
lijkste verzoekingen. 

In het boek J ozua lezen wij de boven
aangehaalde woorden van pijnlijke te
leurstelling. Ze klinken zoo treurig, zoo 
zonder hoop. De nederlaag had hem 
een geweldigen schok gegeven. Was het 
mogelijk, dat zijn leger, het leger des 
Heeren, voor de oogen der wereld zulk 
een slag zou treffen ? De nederlaag had 
zijn geest gebroken, en hem den moed 
doen verliezen. Hoop en enthusiasme 
hadden hem verlaten. De herinnering 
aan de wonderbare inneming van Jericho 
en het doortrekken door de J ordaan 
was niet bij machte de schande van den 
nederlaag te Ai uit te wisschen. 

Het beloofde land was het doel 
geweest, waarop hij alles had gezet, en 
nu hij dat land bereikt had, kwam er een 
oogenblik van wanhoop, waarin hij uit- l 
riep: ,.Och, dat wij toch gebleven waren 
aan gene zijde der Jordaan." Den Naam 
van zijn God schande aangedaan I 

Hoe was bet mogelijk ? Kon God 
zooiets toelaten? Diep terneergeslagen 
liet Jozua dergelijke gedachten over hem 
heerschen en zou waarschijnlijk in dien 
toestand gebleven zijn, als Je Heer hem 
niet op een krachtige wijze tot zijn taak 
had tert'.lggeroepen: .. Jozua, sta op: 
waarom ligt gij dus neder op uw aan
gezicht? Israel heeft gezondigd." 
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DIG ING i 
ANT M. DE GROOT. ~ 

aebleven waren aan gene ijde der @ 
]oz a 7: 7. ~ 

zuiverd." ..... Een PsaTm van Asaf. @ 
- Ps. 73: 13. ~ 

~~ 

V reeselijk zijn de gevolgen der zonde, 
maar nog erger is de zoIJde zelf. Daarom 
moest er vlug gehandtld worden, iets 
radicaals moest gebe ren, niet alleen 
om Israels reputatie e redden, maar 
boven all es om de oorz4ak van het kwade 
op te sporen en t te nemen. Om 
die reden moest Joz .~ met haast han
delen. Met op te «an verrichtte hij 
een grooter dienst d&n met in wanhoop 
ter neder liggen. \\ elnhoop is een list 
des duivels om 011e, te berooven van 
de beste geestelij~· 1gaven, tot we er 
zelfs toe komen om f:'a:z;eggen: ,. wilde, 
dat ik nooit beslot15·, had Go te die .... 
nen." 0£ dat wei'l\et met Jozua uit-

v 
roepen: ,,Och, d;ij/wij toch gebleven 
waren aan gene 21-:i.e der Jordaan !" 

"'gb "' 
.!] • 

v 
Een dergelijke havaring maakte Asa£ 

door, een dienstkn1eeat des Heeren, wiens 
werk meer achte d'a e schermen was dan 

rt> ' 
van Jozua. Hij was een meester in de 
muziek en zang en :z.ijn arbeid moet hem 
voldoening en vreugde hebben gebracht. 
Maar de dagen gingen voorbij, zonder 
dat er iets bijzonders gebeurde: soms 
leek het wel of hij moe werd van de 
9ewone gang van zaken. Hij begon 
zijn leven te vergelijken met dat van 
anderen, die den Heer niet dienden, 
doch zichzelven behaagden, en wien 
het toch welging, ja die tot op zekere 
hoogte zelfs gelukkig waren. 

Zij deden wat ze wilden en toch strafte 
God hen niet, zooals een rechtvaardig 
lsraeliet verwacht zou hebben. T oen 
dacht Asa£ aan zijn eigen leven van 
zelfverloochening en hij riep teleurge .... 
steld en wanhopig uit : .,Immers heb ik 
tevergeefs mijn hart gezuiverd !" Te
vergeefs alles, wat hij dacht dat den 
Heer behaagde, tevergeefs de gehoor..
zaaml;ieid aan Zijn wil, wat bracht hem 
dit alles? Het was een gevaarlijke 
toestand, waarin zijn ziel zich bevond. 
Zelfbeklag maakte de situatie pijnlijk. 
ln dit geval was de nederlaag niet toe 
te schrijven aar. anderen, zooals bij 
Jozua's geval, maar was die te zoeken 
in Asa£ zelf. Hij zag het niet, voor hij 
in Gods Heiligdommen inging. Daar 
werd het hem volkomen duidelijk. Hij 
ontdekte de oorzaak in zichzelf en onder .... 
vond, dat Gods sterke Hand hem van 
het gladde. pad wegleidde-. 

Of wij ook zooals Asa£ moeten zeggen: 
,,Mijne voe.ten waren bijna uitgeweken." 
. . . . . of dat wij te doen hebben met 
<legenen buiten onzen kring en den weg 
moeten bane:n voor den Heer, bet moet 
ons leiden tot volkomen overwinning. 

T oen J ozua had gehandeld naar bet 
1icht, dat God hem gegeven had, en 
God weer met welgevallen kon neer
zien op Israel, veranderde zijn ter .... 
neergeslagenheid in moed en in ver .... 
trouwen voor de overwinning. Toen 
kon hij weer voortgaan. Geen terugtocht 
meer, geen nutteloos zuchten, maar de 
vaste overtuiging, dat God hem zou 
helpen en Zijn Naam zou verheerlij
ken in het volk, dat zijn les geleerd had. 

Asa£ vond in het rustige uur met zijn 
God den vrede terug, die alle verstand 
te boven gaat en moest het uitroepen : 
,,Maar mij aangaande, bet is mij goed 
nabij God te wezen." 

HET RU-WE, OUDE KRUIS. 
Dlt lied is op zic\lzelf heel eenvoudig. toch 

spreekt het op een bijzondere wijze tot de 
menscben. Het is genoemd; .,het Wonderlied". 
omdat door bet zingen ervan zoo velen tot 
bekeerlng zijn gebracbt. 

Zij. die dit lied gebruiken, erkennen den 
wonderbaren invloed die ervan uitgaat, maar 
weten eigenlijk niet waaraan dit is toe te schrijven. 

De scbrijver zelf begrijpt niet waarom dit 
lied zoo zeer gewild Is. Hij heeft veel gescbreven, 
maar slecbts dit eene lied heeft zulk een op
gang gemaakt onder de menscben. Het scheen 
niet beter te zijn clan de anderen, maar vanaf de 
eerste keer dat bet gezongen we rd - in de 
keuken van een Pastorie waar twee menschen 
bezig waren het avondeten klaar te maken - . 
began het zijn wonderbaren invloed te versprei
den. 

• * * 
Het gebeurde in 1913. De schrijver, t>en Me

thodistisch predikant, George Bennard, logeerde 

bij een ouden vriend, et>n dominee in Michigan, 
waar hij Evangelisatie-samenkomsten leidde. 

,,Ik heh een lied.' ' zeide hij, terwijl hij de 
euken binnentrad. ,,Laat 't.ons hooren'' ant

woorede zijn gastvrou w, terwijl zij doorging 
met haar werk. En daar, temidden van .de pot
ten en pannen, met begeleidlng van zljn guitaar, 
zong de kleine predikant zijn nieuwe lied. 

Toen de Iaatste liefelijke tonen wegstierven, 
ontstond er een ademlooze sttlte. het app)aus 
der ziel. De kracht van het lied werd gevoeld 
in de keuken; het doorstroomde de zielen van de 
drie aanwezigen; zij voelden de kracht waar
van Jezus sprak : ,.En lk. zoo wanneer Ik van 
de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot 
Mij trekken." 

,.Zal 't gaan ?" vroeg de predikant een beetje 
bezorgd, en tot antwoord voorspelde de do
mlnee's vrouw, dat dit nieuwe lied in de toekomst 
zegen zou brengen aan millioenen zielen. 

O P een heuvel ver weg zie 'k een ruw houten kruis, 
Ben bee Id is 't van schande en smart; 

En ik klem m' aan dat kruis, want daar stierf eens mijn ~ Heer 
Om te heelen 9ebrock'nen van hart. , 

KOOR. 
Daarom min ik het ruw', oude kruis, 

Tot verwinnaar, 'k zal staan voot Gods troon. 
/a, ik klem m' aan het ruw', oude kruis, 

Tot omhoog ik het ruil voor een kroon. 
O, dat ruw' oude kruis, door de wereld veracht, 

Heeft wond're bekoring voor mij, 
Want voot mij ook droeg Hij het naar bang Golgotha 

Om te maken van zonde mij vrij. 

Van dat ruw' oude kruis vloeide 't reinigend bloed, 
Toen /ezus daar leed en stierf. 

/a 't was Hij Die aan 't kruis, zoo wreed en zoo ruw, 
Mij verlossing en vrede verwierf. 

Aan dat ruw' oude kruis blij{ ik immer getrouw 
En deel in zijn schande en hoon 

Want als 'k volg waar God leidt, hee{t Hij thuis mij bereid 
Ben schoon'. on1;erwel' lijke kroon. 

T 0 E R E N. 
Hulp voor den zieken Inlander. 

WERK VAN BARMHARTIGHEID. 

In een rustlge. gezonde omgeving . van het 
lieve bultenplaatsje Toeren ligt bet lnlandsche 
bospitaal van bet Lt>ger des Hells, een welkom 
toevluchtsoord voor de arme zieke lnlandsche 

bevolking. 

Tot ver in den omtrek handhaaft het zieken. 
huis zijn goede reputatie, onder de kuodige 
leiding en bet bebeer van twee Zusters· 
Officieren van bet Leger des Hells, geassisteerd 
door een kleine staf Inlandscbe verpleegsters 
en verplegers en een gediplomeerde Inlandsche 
vroedvrouw. 

De inrlchting Is goed geoutileerd; in de poli
klinlek vindt men een operatiekamer met de 
noodige instrumenten en een apotheekje. Be
halve vier ruime luchtige loodsen voor man
nelijke patienten is er ook een vrouwen-afdeeliog, 
o. a. kraamvrouwenkamers, waarvan enkelezee-r 
geschikt voor eventueele opname van behoeftlge 
Europeesche vrouwen. Verder bevindt er zicb 
apart een loads voor vrouwenpatienten met 
bare zul;ielingen. 

Een goed verzorgde keuken i:i er ook, waar
van maar ten roep uitgaat: .. Het is thuls niet 
beter." 

:Nog een Joods wordt gebruikt voor bet houden 
van Zondagsschool en een naaicursus voor de 
jeugd, tevens voor de wekelljkscbe bijeenkomsten 
onder de patlenten en omwonenden, welke er 
een gretig gebruik van maken. 

75-tal patienten, de gemiddelde bezetting van 
het bospltaal is tusschen de 60 en 75 per 
dag, behalve de polikliniekpatienten, varieerend 
tusscben 50 en 60, die elken ochtend van 7 tot 
9 uur, meestal voor wonden, in de polikliniek 
worden behandeld. 

Prettlg is de geest onder de zieken, ze ko
men ult zichzelf om opname te vragen en 
brengen haar zieke kleuters mee . 

Behalve het werk in het bospitaal te Toeren 
zelf, warden dagelijks door een der Officieren, 
vergezeld van ten verpleger, ook de poliklinieken 
te Wadjak en Toempang verzorgd en beeft er 
tevens plaats de verstrekking van kinine en 
andere medicijnen aan de zieke bevolking in de 
kampongs. 

Terwijl de polikliniek te ,Toeren en Wadjak 

r 

Bijna alle gedichten, die tot de ziel spreken, 
zijn de uitkomst van doorgemaakt verdriet. Zoo 
ook d1t lied. De melodie en het thema waren 
hem als het ware gegeven. 

Zonder veel moeite bad de schrijver deze 
voor elkaar. De woorden kreeg bij echter na 
grooten zielestrijd. Hij moest eerst de zwaarte 
van bet kruis gevoelen, voordat hij erover 
kon zingen. Zoo was Gods weg met hem. 

Over dien pijnlijken bt>proevingstijd zwijgt 
hij. Genoeg is 't te vermelden, dat bij aan het 
eind daarvan, onder d!epe ontroering. verklaar
de: .. Ik wil trouw blijven aan het kruis van 
Jezus; zoo de Heer mij belpe, wil ik mij daar, 
aan vastklemmen mijn )even lang" . ••... Nu 
was het alsof die woorden zich aanpasten bij 
de melodie. Hij luisterde en in zijn ziel hoorde 
hij: 

Daarom min ik dat ruw' oude kruis, 
Tot verwinnaar. 'k zal staan voor Gods 

(trooa. 
Ja, ik klem 'm aan het ruw' oude kruis, 

Tot omhoog ik bet ruil voor een kroon. 

Toen kwamen de woorden van ten vers. 
daarna nog ten, en nog eeo. totdat bet .. mees
terstuk'' van Evangeliezangen: ,,'t Ruw' Oude 
Kruis'', compleet was. 

• • • 
Kort na de introductie van het lied in de 

vri~ndelijke omgevlng van de keuken van de 
Pastorie, werd het gezongen door een Zang
koor voor een schare meoscben in een groot 
gebouw in Chicago. Dezelfde electrische trilling, 
die eenmaal door de kleine keukeo was gt>gaan, 
giog ook door de zaal. W eldra zong de verga
deriog het lied mee met bevende lippen en tranen 
in de oogen, hun ziel in de woorden leggend 
en zichzelf opnieuw toewijdrnd. Zij waren over
meesterd door de bezielende kracbt van een 
lied, dat zij enkele minuten tevoren voor het 
eerst gehoord haddeo. 

W erkelijk een ,, wonderlied''. In kerk of Le
gcrzaal. in openlucbtsamenkomst of in de ge
vangeois, overal heeft dit lied dezelfde uitwer
king. Er zijo samenkomsten gebouden, waarin 
na bet zlngen van dit lied, zonder toevoeglng 
van eenige preek of andere woorden, honderden 
menscben, diFp overtuli;d van zonde, tot den 
Heer zljn gekomen. Het trok hen letterlijk om 
den weg te betreden naar den voet van het 
ruwe, oude kruis. 

Dit eenvoudige lied, het eerst gezongen in 
een kleine keuken. is onder Gods zt>ge.a bet 
middel geweest om duizenden tot Christus te 
brengen. 

.. Het zij verre van mij, dat ik zou roe
men, anders dan in het kruis van onzen 
Heere Jezus Christus." Gal. 6 : H. 

onder controle staan van dokter Soesman van 
Damplt, wordt die van Toempang eens per 
week door dokter Hadtn van Malang bezocht. 

Nog veel meer zou voor de bevolking gedaan 
kunnen worden. doch de beschikbare fondsen 
laten het niet toe, want alles wat zich bier laat 
opnemen en verplegen, is behoeftig. 

Met grooten dank gewagend van de maan· 
delijksche glften van sommlge ondernemingen 
en particulieren. wordt de hoop uitgt>sproken, 
dat het goede voorbeeld om deze nuttige inrich
ting financieel te steunen, meer algemeeoe 
navolging moge vinden. 

lntusschen kwam als lichtpunt door de donkere 
wolk van bevoegde zijde het blijde bericht af 
van een aanstaande subsidie van het regent
scha p. 

Opgewekt en vroolijk verrlchten de Heils
officieren en hun staf dag aan dag hun menscb
lievend werk, bet arme volk in dit deel van 
schoon Malaog ten zegen. 

Overgenomen uit ,,de Ma/anger''. 

Het gebeel biedt plaats aan ongeveer een Polikliniek-patienten te Toeren. 
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heeft? Ik 

E samenkomst in de ruime, doch 
eenvoudige zaal van het Leger 
des Heils loopt ten einde. 

Wat houdt de boodschap in, 
gebracht door de jonge Luite
nante, die hedenavond de leiding 

weet het niet - ik heh niet naar haar 
geluisterd. want mijn aandacht wordt geheel in 
beslag genomen door een andere stem. Het is 
een rustige stem, maar duidelijk en ontzag
wekkend ; zij spreekt van grenzelooze liefde, 
en heeft een aantrekkingskracht als geen andere, 
maar is toch ontzagwekkend . Het is de bood
schap van den Heiligen Geest aan het hart van 
den zondaar. Ik ben ontroerd en ik beef. 

Dan komt het oogenblik van gebed. Iedereen 
knielt. Ik sta op met een gelaat van een ter 
dood veroordeelde. (en was ik dat niet in waar
heid ?) 

* * 
Een Heilssoldaat komt naar me toe en fluistert 

mij in het oor: ,,Broeder, wat bent U onge
lukkig I Wees gehoorzaam aan de stem van 
Christus." 

Was ik ongelukkig? Kon men op mijn gezicht 
de smart lezen, die bij tijden mijn ziel verscheurde? 

Orie jaren waren voorbijgegaan sinds dien 
onvergetelijken dag, waarop ik met een boek 
van Tolstoi in mijn hand tot de erkentenis 
kwam : ,,God bestaat I" Orie jaren - kort, ge
rekend volgens den kalender, maar onmetelijk 
lang schenen ze mij toe door alles wat ik had 
gezien, beleefd en geleden. 

Als volgeling van Tolstoi zocht ik wanhopig 
naar waarheid, zonder maskers van sociale 
vormen, welke ik verfoeide. Ik zocht naar recht
vaardigheid onder de menschen, naar vrijheid 
voor de ziel in de steeds-voortdurende worste
ling om mijzelf te verbeteren. 

Helaas, ik vond bet niet in anderen, nog 
minder in mijzelf. ,,Want bet goede, dat ik wil, 
doe ik niet, maar bet kwade, dat ik niet wil, 
dat doe ik I" (Rom. 7 : 19). Wie kon mij vrij
maken? ••••. 

Was ik niet onverschrokken genoeg geweest 
om de vooruitzichten van mijn toekomstige 
loopbaan te verwerpen? Had ik mijn !even niet 
een heel an de re rich ting gegeven? Onder den 
invloed van Tolstoi's gedachten, was ik een stu
dent geworden van de school voor handen
arbeid, een arbeider, die den grond bewerkte, 
doch steeds zocht ik naar een vorm van bestaan. 
die dicbter kwam bij het ideaal van een eenvou· 
dig, natuurlijk, rein. vrij en broederlijk Ieven. 

S T-. R IJ D K R E E T 
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I • Hij Bestaat. • i 
I! I! 
: Het merkwaardige en interessante getuigenis van een jongen Russischen I 
: student, die antwoord ontving op zijn vragen. vervolg . I 
I! I! 
•••s~~~••••-••~•••••~-~~~·•••••·-~~&••••~-~-~-~-~-••a~•~«~ 

In '.Siberie. 

Buitengewone, bijna ronbegrijpelijke gebeur· 
tenissen leidden me voor enkele maanden naar 
Siberie, waar ik, ofschoon geen gevangene, 
moeitevollen arbeid verrichtte, mij goed hield 
in gezelschap en weende in stilte. 

Ik schreide van heimwee (moeder was ver 
weg), ik schreide over de ontgoocbeling (waar 
wa·s bet beloofde land, waar ik van gedroomd 
had?), ik schreide over mijn eigen machteloos
heid (waar was vrijheid ?) •••• 

In Siberie, meer dan elders, ontdekte ik de 
ontzettende menschelijke verdorvenheid, de gren
zelooze wreedheid, en daarnaast in iedere Ziel. 
:zelfs in somberste en slechtste, een sprankje 
van Goddelijk vuur dat daar brandde, onbewust 
soms, hunkerend naar zuurstof om te worden 
aangebla.zen tot een krachtige vlam . 

• .. • 
Steeds onvoldaan. 

Liggend in een somber hospitaal In Siberie, 
naast bet bed van een stervenden man, die 
vreeselijke pijnen leed, bevond ik mijzelf even
eens aan de poort van het eeuwige mysterie. 
Moskou had ik verlaten, trotsch en met zelfbe
wustheid in mijn oogen .... ik keerde terug uit 
Siberie, lichamelijk uitgeput en geestelijk verhard. 

Hoewel ik nog steeds met vurige bewonde
ring, ja bijna met bartstocht de leer van Tolstoi 
aanbing, voelde ik toch met diepe spijt, dat deze 
zonder meer niet kon bevredigen, daar helmet 
de leerstellingen niet de kracht gaf om ze te 
volgen. En wat helpt het voor een musch om 
de groene velden te zien en den blauwen Mei
hemel, wanneer :ze geen vleugels beeft? Dat is 
een marteling ! ......... . 

,,Broeder, ge :zijt ongelukkig, geef nu gehoor 
aan Christus' roepstem" •.•• ,,Christusl" 

Hoeveel malen had bet hooren van dien 
Naam mij ontroerd l 

Christus, ik weet, wie Ge zijt. Ge zijt een 
uitnemend Man, Die twee duizend jaren geleden 
leefde in Palestina, een man als anderen, maar 
tocb zonder Uws gelijke. Ge zijt de Meester 
der meesters, de Machtige onder de machtigen. 
Maar dit antwoord liet mijn hart onvoldaan. 
I Denk U in een jager, die zeker is dat zijn schot 
raak is gewee5t, docb na bet optrekken van den 
rookdamp ziet dat hij zijn doe! gemist heeft. 
Oat· was precies mijn geval. 

.,Broeder, ge zijt ongelukkig, geef gehoor 
aan Cbristus' roepstem !" 

Gehoor geven aan Christus' roepstem betee
kende voor mij op dat oogenblik bet onver
klaarbare, de wonderen te aanvaarden, mij te 
buigen voor de openbaring van HET WO ORD 
GODS ; God te aanbidden in de kribbe van 
Bethlehem, God, Die gestorven was en opge
staan, het W oord, Oat vleesch was geworden. 

Gehoor geven aan Christus' roepstem betee· 
kende boven alles bet afzien van elgen be
kwaamheid, elgen verdiensten, het loslaten van 
de gedachte, dat men zich door eigen kracht 
kan opheffen tot" God, den Vader; bet betee
kende een nederige erkennlng van eigen onmacht. 
van eigen zondigheid, ellende en zwakheid. Er 
kon niets zwaarders zijn voor een jongmensch, 
wiens ideaal was geweest geestelijke zelf
volmaking. 

De beslissing. 

De samenkomst is afgeloopen, maar de men
schen gaan niet been. Alleen staande op de voorste 
ri}, maak ik de vreeselijkste mlnuut door van 
mijn !even. 

lk wil de stilte verbreken, een beweging 
maken, gaan zitten of wegloopen . In plaats 

....,...,.._........,...._...._.. .............. ..._.. ......................................................... ~~ ........ ~---I --.. ---.. ~.._. ....... .._... ..... ~ ....... I 
I i 
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daarvan .. , .. gebJUrt er een vreemd lets, 
iets, waarom de Helssoldaten hebben gesmeekt 
in bun gebeden. 

Mijn hart klopt pijn lijk van zielsangst. ·Mijn 
oogen zijn gerichl: op de zondaarsbank. Een 
gedachte vliegt' cloor mijn boofd - .. Ile ga 
gehoor geven - we! laat bet zoo zijn !" 

De aanwezigen, geraakt en onder den indruk, 
zien den langen mageren jongen man op de 
voorste rij weifelen en dan neerknlelen aan den 
voet van het ,.platform". aan de zondaarsbank, 
die in alle landen 'tier wereld voor sommigen een 
zegen is geweest n bi! andenn verachtino en 
verontwaardigin_g \eeft gewekt. 

,,Jezus Christus. heh medelijden met mif!" 
zoo roep ik. 

• • 
Het was nlet ht verstand, maar het hart, 

dat dit smeekte. H hart van een jongen man, 
die reeds bitter ont 

1 
ccheld was 'geworden '.In 

zijn zoeken naar wa1rheid. 
De Heer, Die enk·Ie jaren geleden den jon

gen had overtuigd an Zijn bestaan en Zijn 
macht, kwam nu hi~ verslagen hart te hulp 
om bet te genezen. 

Ik sc eide meer <l n dat ik bad, ik voelde 
hoe e jonge ~ Hei soldaat broederlijk zijn 
hand op mijn scho \ers legde en [ik hoorde 
zijn stem die met en oor mij bad. 

lk was mij duidel bewust van de tegen-
woordigheid van den feer. lk voelde mij ver
nieuwd, getroost en ~lukkig. lk stond op en 
keerde mlj tot de aa wezlgen . Handelend als 
bij ingeving, sprak ik lid : .. Broeders !" 

Iedereen :zweeg. Al oogen waren op mij 
gericht. In die van e Heilssoldaten blonk 
vreugde ; die van de v emden en ongeloovigen 
drukten meer uit dan Il'ieuwsgierigheid en ver. 
rass!ng ••...• een aligstige vraag. 

Ik was als een herstdlende na een lange en 
en gevaarlijke ziektc. De crisis was voorbij, 
nieuw !even doorstroomde mij ! 

,,Broeders," zeide ik, ,,nu hen ik gered, 
ik" ..... Ik kon niet vervolgen en e!ndigde 
met .. Halleluja !" ..... ,,Halleluja" klonk bet 
in koor van de dappere soldaten van bet kruis. 

Dien avond werd ik een Christen, wederge
boren, gered, een broeder van alle Christenen, 
die net zooals ik vanuit bet duister in bet lie ht 
waren gekOIJ:!en. 

lk vond vrede en krach.t om te strijden. lk 
ontdekte de kracht, die Gepade heet . Het ver
andert en heiligt alles, waarover haar slroomen I i 

t worden uitgegoten. 

Getuigenis van een 

i ----~-----i 
(S=~tlll ! i zljn gebootte af tot :zi)o 

~~ I ! dood toe zoo ultvoe-11 I K 0 r p s ....,. ~ ! i rig in den Bijbel wordt 
II c ! beschreven. Opdat we w a d e t cl) I s ·t als een voorbeeld 

c i :eullen nemen om den 
Korpskadetten behooren steeds bereid te zijn 

om te doen wat men van hen verlangt. Daarom 
kon ik niet weigeren, toen mij gevraagd werd 
mijn getuigenis schriftelijk te geven, en ik hoop 
van barte, dat ook door mijn eenvoudig getui
genis velen van de duizenden, die het lezen, 
:zullen leeren opzien tot Hem, Die alleen ons 
kan helpen. 

lk ben een van de bewoonsters van bet Kin
derhuis, die reeds ¥roeg van den Heiland 
heeft hooren vertellen, en ik ben jong begonnen 
om den Heere zoo goed mogelijk te dienen. 
Daarom ook heh ik het Kinderhuis en hen, die 
:zoo vriendelijk voor mij zorgen, harteltjk lief. 
Op mijn 7de jaar kwam ik in bet Kinderhuis 
en deze maand zal het 10 jaar zijn. dat ik daar 
heh gewoond. Toen ik 10 jaar oud was, heh 
lk mijn hart aan den Heer gegeven. Een groot 
geluk werd toen mijn dee!. Vrede vervulde 
mijn hart en toen kon ik ook beter geboorza· 
men en doen water van mij verwacht werd. Toen 
lk ouder werd kreeg ik bet verlangen om als 
Jongsoldaat te strijden. Een jaar later werd ik 
Korpskadet. In bet begin vond ik bet erg moeilijk, 
ook wat de K. K. lessen betreft. Maar gelukkig 
is er Een, Die ons kent en weet wat wij van 
noode hebben. Wat een geluk is het om met 
Hem te kunnen spreken en Hem te vertellen 
wat er in ons omgaat. Ik was toen nog erg 
jong en verlangde ook :zoo vrijmoedig te zijn 
als de andere Korpskadetten. Toen waren er 
in bet Kinderhuis ongeveer 7 of 8 Korpska
detten. Een van hen is nu reeds Officier en een 
tweede gaat dienzelfden weg op. Aan haar, die 
au Officier is, heh ik heel veel te danken. 
Zij ,hielp mij :zoo graag, wanneer ik in moei-
11Jkheid zat. 

En nu, lieve lezers, kan ik U zeggen. dat 
lk erg gelukkig hen in bet Leger. Wat is het 

! i 1:.ieven Heer te velgen 

! I van 't begin en voort 

! S ~ gaan tot in dendood; 

I i <'P den Heer te ver-

1 i trouwen. near Zijn 

t I stem te luisteren, Zijn 
c " ' I Hoe dikwijls leest gij Uw Bijbel? ~ wil te doen, Zijn naam 
t ! in e~re te houden. 
' Waarmede zal de jongeling zijn 1-------...-..--..._,._,,_._._.__.._._.._.,_.._._.,._..-..--.. 
I pad zuiver houden ? S . Daarna zongen we een lied en toen vroeg de I Als hij dat houdt naar Uw Woord. I ·· ················NAKLANKEN··-~~n·-··d·~~ ····· ············ Kommandant aan de kindere1>, wle vri)willig z"n 

C ' Jongeliedendl\g te Semarang. hart aan den Lieven Heer wilde geven. Ik voelde. 
! Laat mij van Uwe geboden niet i .. ······ ... .... dat ik voor moest komeD, omdat inijn hart 

! afdwalen, ' onrustlg begon te kloppen, en toen ik terug-
t ~ Ervarlng van een 13-jarlg meisje. 
C Ik beb Uwe rede in mijn hart i kwam van de zondaarsbank, was mijn ha~tvol I verborgen, opdat ik tegen U I WAT een heerlijke, gezegende dag was van blijdschap. Oat uur zal ik nooit van mi}n 

~ niet zondigen zou. Ps. 119. S 't den negenden Juli. Het Loge-gebouw !even vergeten, 't uur waarln de Heer mi) Zijn 

C 7 was vol. Weet ge we! waarom? Neen? Dan genade en Zijn liefde gescho11ken heeft. 1 ....... .-. ............... C..-..!:1 ................. .-...-.. ............. ~ ...... 1 

heerlijk dat ook wij, kinderen, kunnen getui
gen van Zijn liefde en goedheid. Ik hen nu 
ruim i jaar Korpskadet en ik wensch niets 
anders dan den Heer te volgen en als een 
trouw Korpskadet te strijden in ons geliefd Leger 
des Hells. En als de Heer van mlj verlangt 
dat ik mlj geheel zal geven aan ZiJn dienst om als 
Officier te strijden, ook dan zal ik gehoorzamen 
en met vreugde gaan. 

Jongens en meisjes, er is niets heerlijkers 
dan Jezus lief te hebben. Komt, sluit U alien aan 
bij onze K. K. Brigade. Dan kunt U ook met 
ons zingen en de ervaring verkrijgen van de 
woorden van dit koor : 

lk heb een Heiland, Die me altijd bewaart, 
Altijd bewaart door Zijn kracht. 

K. K. R. Hengst, 

zal ik 't u vertellen. 't] Was Jongeliedendag, In de middagmeeting werden eenlbe Padvln-

een dag bestemd voor kinderen en jongelieden 

van 12 tot 20 jaar. Overal zag men jonge, frissche 

gezichten. We zaten alien goed en wel in de 

zaal. Plotseling klonk er een daverend hand

geklap. De Kommandant en Mevrouw de Groot. 

die de samenkomsten zouden Jelden, kwamen 

binnen, gevolgd door Majoor Hiorth en Kapitein 

Palstra. De jongens en meisjes van Boegangan 

begonnen met fluiten en tamboerijnen een aardig 

liedje te spelen. De overige kinderen zon-

gen ult voile borst mee. Daarna vroeg de 

Kommandant aan den Lieven Heer een zegen 

voor de samenkomst. En werkelijk. onze trouwe 

Hemelsche Vader beeft 'tgebed verhoord. Later 

sprak de Kommandant over Samuel. Toen pas 

begreep ik, waarom "t !even van Samuel van 

ders, onder leiding van den Luitenant, ingeze

gend. Hoe graag zou ik ooic: onder de Vlag 

staan, maar dan als Jongsoldaat. Ik zou graag 

Padvindster worden, maar n:ij;i hartcwensch Is 

eerst Jongsoldaa(te worden. En God helpe mij 

om stet:ds dezen wensch te blijven koesteren, 

De avondmeetlng was heerlijk. Wat een 

kinderen werden tot God gebracht I Zulk 

een samenkomst h,b ik nog noolt beleefd, 

Ik dank God, dat Hij mij hierheer. gezonden heeft. 

Ik hoop, dat de Lieve Heer mij wil helpen om 

steeds voor( te gaan, op Zljn kracht te vertrouwen 

en licht en vrede te '.verspreiden tot eer van 

Zijn grooten Naam. 
A. B. 

Oengaran. 
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OFFICI EELE 
MEDEDEELINGEN. 

Bevorderd tot Heerlijkheid i 

Kaplteine Hendrika, echtgenoote van Kapitein 
Doelah, In opleiding gekomen in 1928 
vaDuit Tanggoeng. 
te Krengseng, 13 Augustus 1933. 

Overplaatsingen ; 

Lultenant Kasmin naar Krengseng. 
Lultenant J. Roskam naar DJocja Kinderhuls. 

JOHANNES W. DE GROOT, 
Kemmandant. 

Bandoeng, 25 Aug. 1933. 

<fantee~enin~en \}an den (f f~emeen
~eueta'l: i~. 

\ 
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Onze Leiders. 

• ••• 
Terw1jl deze aanteekeningen geschreven wor

den, genie ten onze Kommandants hun wel ver
diend verlof, en wlj hopen dat zij straks, naar 
lichaam en ziel verkwikt en versterkt, naar bet 
strijdperk zullen terugkeeren, wel-toegerust voor 
den arbeid, die hen, volgens bet uitgebreide 
programma voor de maand September, wacht. 

We willen hierbij het feit in herlnnering bren
gen, dat de Kommandant op 20 Augustus den 
dag herdacht, waarop hij v66r twee jaar voor 
de tweede maal het bevel van den arbeid in dit 
Territorle op zkh nam en we kunnen bij deze 
gelegenheid niet nalaten een terugblik te wer~ 

pen op alles, wa-t gedurende dezen tijd tot stand 
is gekomen en God te prljzen voor den voor
ultgang, die gemaakt Is geworden onder des 
Kommandants leiding. 

Moge de Heer Kommandant en Mevrouw de 
Groot nog lang sparen en hen in staat stellen 
<>ns voort te lelden van overwinnlng tot over
winning l 

Verlof. 

Vele Offideren genieten chans un 1aar ij sc 
verlof, en trachten door veraodering van bezlg· 
heden en omgevlng de noodige rust voor geest, 
zlel en lichaam te verkrijgen. Moge de rust hen 
goed doen l 

Deelneming. 

Onze oprechte en innlge deelneming gaat ult 
naar Mevrouw Brigadier Palstra en Mevrouw 
Adjudant Tichelaar, die beiden bericht ontvln
gen van het heengaan van· haar vader. Slechts 
zlj, die geliefden hebben verloren, terwijl zlj 
duizenden kilometers waren verwijderd, kunnen 
ten voile de gevoelens van onze makkers be
grijpen, maar we kunnen haar bemoedlgen door 
de verzekering, dat de Heer kracht geeft om 
zulk een zwaar kruls te dragen. We bidden 
voor de beide Offlcleren, ook voor Adjudante 
Kuh, die zulke goede diensten heeft verricht 
in dit Territorie en die de vreugde heeft gehad 
dicht bij haar vader te zijn tijdens de laatste 
~aren van zljn gezegend en nuttlg leven. 

Vader Kuh was inderdaad een der bekende 
figuren in de Leger des Heils wereld en in 
't bijzonder het korps den Haag I heeft in 
hem een trouwe, alom geachte, en toegewijde 
strljder des Heeren verloren, een uitstekende 
flguur, wiens !even en invloed licht en zegen 
heeft verspreid. Vader Kuh is ingegaan in de 
vreugde des Heeren. 

Mevrouw Kapitein Doelah (t). 

Het heeft den Heere goed geacht onze lieve 
makker tot Zich te nemen. Reeds vele maanden 
was zij lijdende en bij tljden scheen het, of 
zij er bovenop zou komen, maar de Heer heeft 
het anders gewild. Onze sympathie gaat ult 
naar den Kapitein en zijn twee kinderen. 

De Adjudants Sariman van het Ooglijders· 
hosp1caal hebl>.!n hun jongste kindje weder aan 
den Heer moeten afstaan. 

Laten we voor onze makkers bidden. Moge 
·de genade van God in ruime mate hun deel zijn ! 

Versterkingen. 

Het doet ons genoeaen te kunnen melden, 
dat lnternationaal Hoofdkwartler ons bericht 
heeft gezonden, dat Kapitein en Mevrouw 

Baasto van Noorwegen zijn aangenomen voor 
dlenst in Ned. Oost-Indie. Deze,kameraden zljn 
thans onderweg en we roepen hen eenhartelijk 
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Zooals aangegeven in de Krijgsartikelen. 

AA N G E Z I E N ik met mijn gansche hart het 
heil, mij door Gods teedere genade aangebo~ -= 

den, .aangenomen heh, verklaar ik hier en nu open~ -~ I 
lijk dat God de Vader, mijn Koning, God de Zoon, lfr 
Jez~s Christus, mijn Heiland, e~ God de .. Heilige Geest ~i~? ~ids, I 
Trooster en Kracht is, en dat 1k met Z11n hulp dezen Dr1eeemgen 
God voor tijd en eeuwigheid liefhebben, dienen, aanbidden en 
gehoorzamen zal. 

IK hen volkomen overtuigd van de waarbeid der leerstellingen 
van bet Leger des Hells, 

IK GELO:::>F, dat berouw voor God, geloof in onz:en Hetr Jezus 
Ctiristus en bekeering door den Heiligen Geest noodig zijn tot 
zaligheid, en dat alle menschen zalig kunnen worden. 

IK GELOOF, dat wij ult genade zallg worden, door bet geloof in 
onzen Heer Jezus Christus en dat hij, die gered is, daarvan de 
getuigenis in zicb heeft. Ik bezit die getuigenis. Dank God I 

IK GELOOF, dat de Heilige Schrift door God Zelf is tngegeven 
en ons leert niet alleen, dat, "om in Gods gunst en welbebagen 
te blijven,· wij moeten voiharden in bet geloof en de gehoor
zaamheid aan Chrlstus, maar tevens, dat bet mogelijk is voor 
hen, die waarlijk bekeerd zijn geweest, om wederom af te 
vallen en voor eeuwlg verloren te gaan. 

IK GELOOF, dat Gods gansche volk bet voorrecbt heeft .. geheel 
en al gehelligd" te kunnen Worden en ,.dat hun geheele geest 
en ziel en licbaam onberispelijk bewaard" kunnen worden ,.tot 
op de komst van onzen Heer Jezus Christus." In verband hier-
mede geloof ik, dat na de bekeering nog neigingen tot zonde, 
wortelen van bitterhetd, in bet hart der geloovigen overblijven, 
dte, tenzij ze door de goddelijke genade worden onderdrukt, 
zondige daden voortbrengen; maar dat deze kwade neigingen ge-
heel en al weggenomen kunnen worden door den Geest Gods, 
en het hart, aldus volkomen gereinigd vaa al wat tegen Zijn 
wil is, geheel geheiligd, dan niets clan de vruchten des Geestes 
zal voortbrengen. En ik geloof, dat personen aldus gebeel 
geheiligd, door de kracht Gods door Hem onbevlekt en onbe- ~ 
rispelijk bewaard kunnen Worden. 

IK GELOOF in de onsterfelijkheid der zlel: de opstanding des 
vleesches; bet algemeen oordeel aan het einde der wereld; de 
eeuwige gelukzallgheid der rechtvaardigen en de eeuwige straf ~ 
der goddeloozen. · 

GELOOVENDE, dat het Leger des Heils door God verwekt 
is en door Hem onderhouden en bestuurd wordt, verklaar ikdier
mede, dat het mijn vast besluit is, om met Gods hulp tot aan 
mijn dood toe een trouw Soldaat te zijn van het Leger. 

w...c:::~~~~@JfD§Cl II D¢Cl 11 • 0 * 0 •II c::>¢c::J lfi?Oei@J· 
welkom toe, als zij Batavia bereiken op 7 Se~ 
tember. We vernamen, dat de Kapitein en zijn 
vrouw beiden verstand hebben van ziekenver~ 
pleging, muzikaal zijn en ook nog andere 
eigenschatJpen bezitten, die hen nuttig kunnen 
doen zijn in dit Territorie. 

Onze Kollektanten. 

Adjudante Karrenbeld is haar eerste reis in 
de Oosthoek begonnen en we gelooven, dat 
zlj daar met succes zal werken. Majoor Krusch
wltz stuurde ons belangwekkende brieven. On
danks haar lange en vermoeiende reizen be
houdt zij den Halleluja-geest en de Heer geeft 
haar verrassingen in den vorm van giften en 
vrienden. 

Adjudante Priddle zendt goede berichten over 
haar werk en haar gezondheid. De Heer helpt 
haar ,.boven biddo.n en denken.'-' 

Kaplteln Hansen is ook op zijn jaarlijksche 
rels door Sumatra's Oostkust en als we niet 
veel van hem booren, komt het, omdat hij dik
wijls zoo ver van de bewoonde streken verwij· 
derd is, 

Deze Officieren mogen zeerzeker aanspraak 

maken op onze gebeden en wij zullen dit dan 
ook niet nalaten. 

Gelukwenschen. 

De Luitenants Laoea van Tobakoe (Celebes) 
worden gelukgewenscbt met de geboorte van 
hun zoon, Andreas Kandasi. God zegene den 
kleinen jongen en geve hem een lang en nut~ 
tig !even: 

Celebes. 

De Ensigns Ramaker en hun drie aardige 
jongens hebben op 15 Augustus Bandoeng ver
laten, teneindc de lange reis naar Celebes te 
o~dernemen, waar, zooals bekend is gemaakt, 
de Ensign is aangesteld als Secretarls voor de 
Divisie: Na een lO·jarig verblijf in Bandoeng 
was bet moeilijk om de pinnen ult den grond 
te: trekken, maai- de belangen van bet werk 
hebben deze taak verlicht en zij zijn vol geloot 
en vertrouwen in den Heer vertrokken. We 
gelooven, dat de Heer groote dingen door hen 
zal kunnen doen in dat deel van het zendings
veld. 

Ook Majoor en Mevrouw Veerenhuis bevon~ 
den, dat hun pinnen diep . in den grond waren 
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ONZE KO:fvlMANDANTS. 

Kommandant en Mevrouw de Groot 
hebben zich na hun verlof direct in 
het midden van het strijdperk bege.-
ven. 

Wij hopen in het volgend nummer 
van de Strijdkreet een uitvoerig ver .. 
slag te geven van de zegenrijke 
samenkomsten, welke te MEDAN 
door hen werden gehouden. 

Met belangstelling zien wij uit 
naar hun terugkomst te Bandoeng, 
waar hen veel werk en een harte .. 
lijk welkom wacht. 

geslagen en hoe kan bet anders na 17-jarlgen 
dienst in Celebes? God beeft hun trouwen arbeid 
daar gezegend en zij kunnen met vreugde op 
de resultaten van hun werk neerzien. 

Buitenlandsch Verlof • 

Er zijn sch1kk1ngen getroffen voor Kaplteine 
Scbot om op 20 September per m. s. ,.Sibajak" 
naar Europa te vertrekken, teneinde haar wel
verdlend verlof te gaan genieten. We wen
schen haar een goede reis toe, een behouden 
aankomst en een heerlijken rusttijd in bet 
vaderland. 

Zendeling P. Ant. Jansz. 

Met belangstelling vernamen wij, dat Zen· 
deling Jansz op den 23sten Mei j. l. zijn tachtig
sten verjaardag vierde. Voor duizenden is zijn 
leven en zijn werk tot nut en zegen geweest. 
Moge Gods rijkste zegeningen bij voortduring 
zljn dee} zijn. 

Heropening K weekschool. 

W1j willen onze Jezers er aan herinneren. 
dat de Kadetten door den Kommandant op 5 
October zullen worden verwelkomd in de 
Congreszaal. Ons volgend nummer zal meer 
bijzonderheden hieromtrent bevatten. 

Mevrouw Majoor Veerenbuis. 

Een minder prettig bericht bereikte ons deze 
week, n.1. dat Mevrouw Majoor Veerenhuis, 
die met den Majoor op weg was naar Java, 
in de kliniek te Makasser moest worden op
genomen met typhus. 

La ten wij allen voor Mevrou w Veerenhuls 
bidden. Moge de Heer haar spoedig wedet" 
opricbten I 

Een vriendelijke gever. 

Hartelijk dank aan den vriendelijken gever 
ult Soerabaja, die ons onder vermelding van 
.,bijzondere gave" een bedrag van f 25.- per 
postwissel toezond. 

EEN LEGERVRIEND HEENGEGAAN. 
Dr. BERVOETS. (t) -

Plotseling is de roepstem des Heeren gekomen 
tot een van Zijn dienstknechten, temldden van 
zijn drukke werkzaamheden, om bet tijdelijke 
te verwisselen voor het eeuwige. 

Dr. Bervoets beeft zijn kracbt en tijd gegeven 
aan de zleken onder de lnlandsche bevolking. 
Hij kwam in 1894 met Mevrouw Bervoets 
naar Indie, uitgezonden door bet Nederlandsch 
Zendings- Genootschap, voor medisch zendings• 
werk in Oost-Java. Het laatste werk, waaraan 
hij al zijn kracbt wijdde, was de stichting van 
een lnlandsch Zlekenhuis te Pat!. 

Verleden jaar werd met den bouw .hiervan 
begonnen. Kort daarna werd Mevrouw Bervoets 
ziek en na enkele dagen van ernstige ziekte 
overleed zij in Augustus 1932. Trots zijn bijna 
overstelpend verdriet is de dokter toch op zijn 
post gebleven om bet werk voort te zetten. 
Het ziekenhuis nadert zijn voltooiing en zal 
binnenkort worden geopend, maar de Groote 
Bouwmeester zag, dat de tijd gekomen was voor 
den dokter om zijn werk bier op aarde neer 
te leggen en in te gaan In de vreugde des Heeren. 

Het Leger des Hells verllest in Dr. Bervoets 
een warmen vriend. Van tijd tot tijd kwam hij 
in nauw contact met de Leiders en andere 
Officieren van bet Leger des Heils in dit Terri· 
torie, en altijd mocbten wij van hem heel veel 
sympathie ondervinden. 

Zijn arbeld is niet tevergeefsch geweest: rijke 
vruchten daarvan zullen zeker in de eeuwighe1d 
worden geopenbaard. 
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De Leger des Heils Padvinders van Semarang OFFICIEEL ORGAAN VAN HET LEGERofS HEILS 1t1 NEDERLANDSCH OOST lfftllEa 

voor het eerst aan bet kampeeren. 

Oat was nog eens een idee van den Troep
leider om in de vacantie te gaan kampeeren, 
en toen we den datum hadden vastgesteld, duur
den de dagen veel !anger als anders, voor dat 
bet zoo ver was. Op den 26sten, 27sten en 
28sten Juni gingen wij kampeeren I 

Van vriendelijke menschen, die ook graag 
een goede daad wilden verrichten, leenden wij 
twee flinke tenten en een patrouillekar waar 
we ooze barang in konden bergen. Er was 
besloten, dat we in de b?rgen boven Oengaran 
zouden kampeeren ; daar zouden we vast een 
moot plekje vinden en welnlg last hebben 
van de muskieten. Een vrachtauto br~cbt ons 
naar de plaats van bestemming. 

Zingend ging bet langs de wegen : .. Pad
vinder te wezen is een beerlijkbeid." 

Op aanraden van T. sfopte de bus op de 
aloon-aloon te Oengaran. Vlug de barang van 
de wagen gehaald, draagbaren gemaakt van 
bamboestokken waar we alles op konden laden, 
en toen bet bosch in. 

Klimmend over kelen stonden we plots voor 
een snel stroomende beek. Wat nu te doen? 
Er door na!uurlijk I Gauw de scboenen uit, de 
stevigsten voorop, tot de knieen toe in bet 
water. Geen last van krokodillen ! 

Drie padvinders werden er op uitgestuurd 
om een gesch1kte plaats op te sporen, wat ze 
ecbter nlet konden vinden en dat aan den 
Leider rapporteerden, die toen zelf met hen mee 
ging om verderop te zoeken. En we vonden 
een tijne plaats. Wei wat hoog, doch daar gaven 
wij, ladische jongens, niets om. Klimmen maakt 
sterke beenen. We moesten nog door een kleine 
kali been. In een ommezien van tijd stonden 
de tenten : vlug water gebaald utt de dessa en 
wat bout bi) elkaar gezocbt, waarna V., die 
voor kok fungeerde, voor den inwendigen 
mensch zorgde. In dien tusschentijd gingen we 
baden in de kali. waar we lekker van opknap
ten. Daarna den goed bereiden maaltijd naar 
blnnen gewerkt. Enkele jongens maakten bet 
kampvuur klaar, en om zeven uur zaten we 
rood bet knappend vuur. Het was een fijne 
avond, beldere sterrenlucht, en om ons been 
doodsche stilte. Verhalen, voordrachten en 
liederen wisselden zich af. Te vlug glng de 
tijd om. De Let:ier liet aan bet etnd nog een 
koor zingen, waarna we met elkaar God dankten 
voor ontvangen zegeningen. De wacbtindeeling 
werd bekend gemaakt, en om negen uur was 
alles rustlg. Den volgenden morgen vertelde 
V. ons, dat, terwijl hij wacbt had met H .. deze 
meende een panter gehoord te heLbeo, gelukkig 
was bet een bromvlieg I 

De kok had lekkere boeboer klaar ge
maakt, wat ons na bet baden en de licbaams
oefeningen best smaakte. Op bet programma 
voor dlen dag stond spoorvolgen, seinen en 
spelen, de tijd vloog om. Een paar jongens 
waren naar de passar toe om lnkoopen te doen 
voor den maalcijd en met veel voor weinig 
geld kwamen zij terug. een tros van 40 bana
nen voor 15 cent, wat rijs•, kool. lombok en 
een stuk vleescb. We badden een echtlndiscben 
maaltijd. Verpllchte rust, daarna spelen, kamp
vuur, slapen en de nleuwe dag was er weer. 
Dien morgen zouden we besteden aan een 
groote wandeling naar de apenkolonie: we 
kwamen ecbter een jager tegen, die ons ver
telde dat er een goede zwemgelegenhetd was 
in de bergen, waar bil ons wel been wilde 
brengen. en dat was me eventjes een tocht 111 
Door sawah's been, over smalle dijkjes en door 
kali's en struiken kwamen we er eindelijk, en 
bet was de moeite waard ; ook een Cbineescbe 
Padvinderstroep, die in de buurt kampeerde, 
kwam daar zwemmen. Onderwljl was bet gaan 
regenen, docb toen wij buiswaarts keerden, 
plukten we een pisangblad, wat ons tegen den 
ergsten regen beschermde. ln bet kamp gekomen, 
maakten we bet ons gezellig in de tenten, en 
het was opvallend boeveel er daarna gegeten 
werd. 

K. zeide: ,.Als ik suiker op mljn brood krijg, 
lust ik wel 10 boterhammen." De Leider vond 
bet toen maar beter K. niet te zoet te maken. 
Ons galgenmaal werd klaar gemaakt en genut
tigd, waarna bet tijd was om op te brehn. 

,,Jammer" zei A., ,.bet werd nu juist zoo 
gezell1g." Enfin, aanpakken, later over doen 
en dan wat )anger. 

Wie gaat mee kampeeren in een boscb of bei? 
Wei wordt dan P. V., even vlug als wtj. 

Met Padvindersgroet, 
Patrou!lleleider Tuwankotta. 
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yoL verwacbttng bebben wij, groot en 
klein, uitgezien naar bet J. L. Jaarfeest. 

Weken van te voren werden door de J. L. Wer
kers en Makkers, onder leiding van den B. O. 
en den J. L. S. M., voorbereidingen gemaakt 
om bet feest zoo goed mogelijk te doen slagen. 

Door de mtlddadigheid van de plaatsel!jke 
bloemhandeJaren kon de zaal door de makkers 
keurig in de bloemen worden gezet en openden 
wij op 13 Aug. de week met .. Moedersdag". 
Mevrouw Strandlund was zoo vriendelijk om 
de vereenigde kindermeetlng te Jelden. 

Na afloop van deze gezegende meeting werd 
aan elk kind een Moedersdagkaartje met bijbe
boorende wltte bloemen uitgereikt. 

zoo vriendelijk was om ons een en antler te 
vertellen, voornamelijk bij de laatste film 
.. Jeruzalem''. 

Op W oensdag 16 Augustus genoten we 
alien van de mooie muztekuitvoering onder 

leiding van Majoor en Mevrouw Lebbink. We 
bopen in de toekomst nog meer van zulke 
muziekuitvoeringen te kunnen geven. 

Als slot van bet J. L. Jaarfeest badden wlj op 
Zaterdag 19 Aug. onder leidlng van Majoor 
Loois een J. L. Demonstratie. 

Maandag 14 Aug. badden wij een gezellige 
Jon£soldaten-bijeenkomst. De J. L. S. M. hield 
een korte toespraak in verband met bet 
J. L. Jaarfeest. Deze )es werd mee gegeven: 
.,Niet op menschen te vertrouwen, maar 
op God. Het eerste brengt zwakbeid en teleur
stelling en bet laatstegeeft kracbt en voldoening.'' 
Tusschen de bedrijven door werden de Jong
soldaten getracteerd op l!monade en koekjes. 

De v66r-verkoop der programma's ging 
ultstekend. Een ieder hielp mee en een woord 
van dank is zeker op zijn plaats aan alten, die 
medegewerkt bebben aan het welslagen van 
dit feest. Zeer velen waren hlervoor opge
komen, zoodat de zaal veel te klein bleek. 

Alie nummers verliepen vlot en goed. Tot 
slot een tableau: ,,Als het bazulngeschal der 
engelen .•.• " Dit laatste stuk, en ook de daar
bij ten ge boore gebrachte toepasselijke liedaen 
spraken in bet bijz:ooder tot alle aanweziger 

1 
Wt) zlen dankbaar op deze samenkomsten 

terug. Ofscboon wij geen zichtbare resultaten 
zagen, bebben wij ons verheugd in Gods tegen· 
woordighetd. Dinsdag IS en V t'ijdag 18 Augustus. Mooie 

bioscoopvoorstelJingen. Majoor Strandlund 
zorgde voor een keurlg program ma. Beide a von
den stonden onder leidtng van Majoor Loois, die 

Dit jaar Is zeer gezegend geweest, geestelijk 
zoowel als stoffelijk 

H 

Een vroolijk groepje in ons Ktoderbuls te Bandoeng. 

TROUWE KORPSKADETTEN. 

Kent gij die dapp're kleine schaar, 
Vol van vuur en heil' gen moed ? 

De strijders zijn nog jong en sterk 
En krachtig stroomt hun bloed. 

Zij werden vroeg reeds vrij gemaakt, 
v'erlost uit satans netten: 

Nu dragen zij den schoonen naam · 
Van trouwe Korpskadetten. 

Wij gaan steeds voort, wij gaan steeds voort, 
En wijken doen wij nimmer ! 

God zeeg'ne ons Leger overal 
En houde ons trouw voor immer. 

Ook wij behooren tot 't getal ! 
0, hoe klopt ons harte blij l 

Verlost door Jezus' dierbaar bloed, 
In Zijnen dienst zijn wij. 

Geen wereld, die ons meer bekoort I 

Om 
Nu is ons eenig streven 

eenmaal Officier te zijn 
En slechts voor God te !even. 

M Wij strijden nu reeds dapper mee. 
~ leder heeft zijn deel aan 't werk; 
~ Wie eenmaal Officier wil zijn. 

~ 
Wordt in den strijd slechts sterk. 

Geen lafaards hooren hier tehuis ; 
't Is menigmaal gebleken: 

Het zinnebeeld van moed en trouw 

F. L. de Tyssonsk. 

H Is 't Korpskadetten~teeken. H 

~~~:xx:xx~x:xx:x~:xx:x~~ 

SEPTEMBER 1933. 

KOMENDE 
GEBEURTENISSEN. 

KOMMANDANT EN 

MEVROUW DE GROOT. 

4 Sept. Krengse~g. 

5 Ambarawa. 

6 ;. Salattga. 
' 10 .o 's morgens: Bandoeng II. 

's avonds : Bandoeng I. 
13 Soerabaja. Loge, Lezing, 

16 Makasser. 

18 - 25 Celebes - Congres. 

5 Oct. Bandoeng I. 

Welkom van de Kadetten. 

Majoor en Mevrouw Taylor. 

3 Sept. Batavia. 

's morgens Batavia I. 

's avonds Batavia II. 

17 's morgens Krengseng. 

's avonds Pekalongan. 

18 Cheribon. 

I 

25 Semarang. 

's morgens Ooglijders-Hospitaal. 

's avonds Semarang I. 

Majoor Loois. 

17 Batavia I. 

18 Batavia 11. 

DE ONRECHTVAARDIGE KONING. 

EEN konlng, die voor zijn tlrannle bekend 
stond, wterp eens een arm. doch 

wijs man in de gevangenis. Later, in een toor
nlge bu!, gaf hij bevel den man ter dood te 
laten brengen. Toen hij den man met zljn 
toekomstig lot in kennls stelde, antwoordde 
deze: 

,,Door zoo onrechtvaardlg te handelen, doet ge 
Uzelve veel meer nadeel dan mlj." .. Waarom ?" 
vroeg de koolng, wlens nieuwsglei lg held de 
overhand kreeg over zljn toorn ... Wei," ant
v.ioordde de gevangene, .. de pijn van deze 
straf treft mij; maar slecbts voor een moment. 
terwijl bet op Uw geweten zal drukken en U 
voor eeuwig zal pljnigen.'' 

De konlng was door deze opmerking zoo 
onder den indruk gekomen, dat hij zljn bevel 
introk en den gevangene In vrijheid stelde1 

VOOR ROZEN GESCHIKT GEMAAKT. 

EEN beroemde Engelsche tulnman hoorde 
eens een edelman klagen, dat hij geen 

rozentuln kon hebben, hoewel hij bet dikwijls 
geprobeerd had, omdat zljn grond te arm was. 
"Dat is heelemaal geen reden," antwoordde de 
tuinman ... Gij moet aan bet werk gaan en den 
grond beter maken. Elke grond kan goed 
gemaakt worden voor rozenteelt, als ge hem 
slechts goed bewerkt." Sommige menschen 
zeggen: .,Het geeft nlets, m!jn natuur maakt 
bet onmogelijk voor mij om goedQehumeurd te 
zljn." Of: .,lk kao niet vergevensgezlnd worden, 
ik kan niet vroolijk zijo," enz., alsof zij nlet 
verantwoordeltjk zljn voor den tuln bunner 
eigen ziel. Maar elke grond kan vruchtbaar 
gemaakt worden. Het ls Gods genade, die den 
grond van elk karakter kan verbetereo. 

HET BEOEFENEN VAN DEN BIJBBL. 

EENS kwam een Koreaao tot een zendeling 
en zeide: .. lk ben bezig geweest enkele 

verzen ult den Bijbel ult mijn hoofd te leeren 
en lk zou ze graag voor U op wlllen zeggen." 
Toen hij dat gedaan had. prees de zcndehng 
zijn gebeugen en zelde, dat hij moest trachten 
dat, wat hlj geleerd had, ook in praktijk te 
brengen ... Wei, dat ts de manler, waarop ik bet 
Ieerde,.. antwoordde de Koreaan met een 
glimlach. Verbaasd vroeg de zenddlng wat h!J 
bedoelde en de man vertelde: .,lk hen maar 
een domme boer en toen ik probeerde de ver
zen ult mljn boofd te leeren, wtlden ze er nict 
inbl!jven. Toen maakte lk een plan. lk leerde 
een der verzen ult de Bergrede en glng daar
na naar mljn .buurman om bet in praktijk te 
brengen. En lk ben van plan alles op die 
manler te leeren in ·de toekomst. 
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