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GENERAAL E. J. HIGGINS, 

Een zeer beroe::nd geleerde van on
zen tijd heeft de volgende b c u:j •in..,; 
gegeven: 

,,Een optocht, bestaande uit leven
looze werelden, cirkelend om de zon 
en aan 't einde daarvan onze aardbol, 
oogenschijnlijk van weinig of geen 
beteekenis, <loch waarop ongeveer 
achttien honderd millioen menschen 
wonen." 

Of zijn voorstelling eenigszins of 
heelemaal juist is, of niet, kan mijns 
inziens slechts door God, den Schep
per van 't heelal, bevestigd worden ; 
in ieder geval wekt zulk een voorstel
ling de belangstelling van alle ernstig 

denkende menschen. 

Stel het U eens voor - groote he
mellichamen, waarop zich geen leven, 
geen liefde, geen lach, geen bloemen, 
geen vruchten bevinden. Voorbestemd 
om mechanisch gehoorzaam te zijn aan 
een mysterieus, onafwendbaar en 
ondoorgrondelijk doel ; doch levenloos. 

Wat dit allemaal beteekent, daarvan 
hebben zelfs de geleerden weinig ver
stand. De tegenstelling, die mij ineens 
is opgevallen tusschen deze overwel
digend leege wereld-massa en de klei
ne, doch dicht-bevolkte aardbol waar
op wij !even en bestaan, heeft mij 
getroffen, terwijl ik mijn gedachten 
bepaalde bij den altijd wonderbaren 
tijd van het jaar, die onder ons bekend 
is als Paschen. 

Laat er ons enkele oogenblikken 
over nadenken, hoe of het zijn zou 
zonder Paschen, voot zoo ver dit tot 
ons spreekt van een verrijzen uit den 
dood. Zelfs in de natuur zouden de 
gevolgen rampzalig zijn, wanneer om 
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de een of andere onverklaarbare re
den een altijd-durende winter zou 
heerschen, koud, duister, ellendig, zon
der hoop op een komende lente met 
haar · blijde vogel-gezang, haar alom 
openbarstende knopjes, haar atmosfeer 
van n~euw leven en de belofte van een 
heerlijken zomer en overvloedigen 
oogsttijd. Het mooie van de natuur 
voor goed weg en de eertijds vrucht
bare aarde een graf geworden. 

* * * 
Maar in moreelen en. geestelijken zin 

- als daar geen Paschen mogelijk was! 
Wij durven er bijna niet aan te denken. 
Welk. een ontzettend verlies zou dit 
heteekenen voor het menschdom. D 
Goddelijke wetten overtreden ; geen 
hoop op vergiffenis, geen mogelijkheid 
voor berouw, geen terugkeer tot het 
pad der waarheid. 

Doode zielen in een doode omgeving, 
waaruit geen weg tot ontkoming is ; 
het schepsel, voorbestemd om onder 
hemelsch gezelschap te vertoeven tot 
welbehagen van zijn Schepper, nu ge
zonken en steeds dieper zinkend in een 
moeras van afscI1uwelijke zonde en 
onuitsprekelijke pijniging en wanhoop ! 

Geen Paschen ! Dan vaarwel, een 
eeuwig vaarwel toegeroepen aan onze 
gelief de dooden, die wij zoo innig 
hoopten weder te ontmoeten. ,,De over
zij" - ,,heerlijk Kanaan" - ,,ver ho-

ven de aardsche zorg en pijn" ........ . 
dit alles niets anders dan schoone fan
tasieen, die nooit verwezenlijkt zullen 
worden - verlies veranderd in bitter
heid en gal; en morgen sterven wij. 

Is dit niet als een nachtmerrie ? Ge
prezen zij God, dat wij hieruit kunnen 
ontwaken en onszelf vrij kunnen ma
ken van deze bange gedachten ! Mijne 
makkers, mijne vrienden, allen die dit 
lezen, luistert naar deze verklaring uit 
Gods woord: 

,,Maar nu, Christus is opgewekt uit 
de dooden . . . . . . . . . . . . alzoo zullen ook in 
Christus allen levend gemaakt wor
de • . " 

Er zal dus een Paschen zijn, schooner 
en veel wonderbaarder dan de heer
Iijke vloed van nieuw leven, waarmede 
de Groote Schepper van 't heelal in 
Zijn almacht en goedertierenheid de 
aarde ieder jaar bij vernieuwing doet 
overstroomen. 

* * * 
J a, o ja ! onze geliefden, die ons 

voorgingen, zullen weder opstaan. Wij 
zullen hen weder ontmoeten op den Op
standingsmorgen ; - dagen van rouw 
ten einde, smart veranderd in vreugde, 
het klaaglied veranderd in lofgezang. 
Zoo zal het zijn, omdat onze Heer Zelf 
de machtige Overwinnaar is geworden 
over den dood. 

En dit brengt mij tot de vraag : 
Hebt gij zelf ervaren wat Paschen is ? 
Ik denk dat ge zonder eenige moeite 
zult kunnen nagaan wat ik bedoel. Ik 
denk aan het Paschen, waarvan het
geen in de natuur plaats heeft slechts 
een beeld, een schaduw is ; die veran
dering, zoo radicaal, zoo noodzakelijk 
en zoo wonderbaar, dat hiervan in den 
Bijbel gesproken wordfJ als van de 
,,wedergeboorte". In Leger des Hells 
termen is mijn vraag : ,,Is U gered ?" 

Nog een stap verder gaande, waag 
ik 't U te vragen of U de kracht van 
Paschen ervaren hebt, die U reinigt? 
Of ten slotte wil ik U in alle teeder
heid en uit ernstige belangstelling de 
vraag stellen of Uw toestand gelijk is 
aan dien van den man of de vrouw, 
die, ofschoon eertijds de heerlijke er
varing van Paaschf eest in de ziel ge
nietend, nu helaas afgetrokken is ge
worden en thans de trieste ervaring 
ondervindt, dat op geestelijk gebied 
alles koud en dor is als in den winter. 

Indien ge op een van deze vragen 
het ~:d,woor moet geven, da uit 
leven alle vreugde en overwinning is 
verbannen; waarop ge anders aan
spraak hebt door Jezus Christus; 
wanneer ge zegt dat er een steen, te 
zwaar om af te wentelen, Uw ziel 
gevangen houdt, schijnbaar zonder 
eenige hoop op bevrijding - dan wil 
ik U vertellen van een Vader-Liefde, 
van het Zoenoffer door den Helland 
gebracht, van de macht van den Heili
gen Geest, waardoor, indien ge slechts 
gelooven wilt, het graf geopend zal 
worden, ge bevrijd zult zijn en zult 
opstaan tot een nieuw leven van heilig
heid en dienstbaarheid. 

De Heer is waarlijk opgestaan - en 
dit is Paschen. 

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1~-~~-~~~~~~~~~~~~1 

I · ! f I 
l ONZE HEILAND IS VERREZEN ! ! }ezus zeide .· '}J f ! ! ,, i 
i 0 H l d H ll l · I ~ ,,Ik ben de I i nze ei an is verrezen, a e u1a . I 
, Eeuwig zij Zijn naam geprezen ! Halleluja I ~ opstanding en het l 
> Heem'len zingt ! herhaal het, aard'. Halleluja ! c t; 

S Zie Zijn macht geopenbaard ! Halleluja ! ! !even, die in Mij f 
S ! gelooft, zal !even, i 
! V ruchtloos liet men 't graf bewaken ; Halleluja ! i I 
i Zie Hem alle banden slaken, Halleluja I I al ware hij ook l 
i Hij Die 't woord des levens spreekt, Halleluja I t gestorven". f 
i En de macht des doods verbreekt I Halleluja I l l 
J Met Hem zullen wij herleven I Halleluja I I I 
i Dood, gij kunt ons niet doen beven ! Halleluja ! I ' 
I 't Graf heeft geen verschrikking meer, Halleluja ! i i 
I Voor wie rusten in den Heer. Halleluja I i I 
I ! I 
I Wij zien op tot onzen Koning, Halleluja I ! I 
i Die ons wacht in de eeuw'ge woning; Halleluja ! f f 
! Hier ons deel van smaad en kruis, Hallduja ! i I 
, Daar de rust in 't Vaderhuis I Halleluja I t 
I ! l C 

~ I ~~~ · ~~ l 
.,.._..,.._.......,._,.,._..._....._.. .............. r-w ....... .._. ....... ~._......_.. ........................ ....,..~---....................................... .._..___......_.. ................... ~.._... ........................ ~ .................... ..._.... 



2 S T R !J D K R E E T APRIL 1934. 

r~~1ERDA_,....,....i __ G_.._S_c __ ., _ ____,..H........_E~V----E-L~DT~O---C-----...-H_T._.__,..IN-~D E__...._ -~·- 1~N A_H_A_s~---

-~ ..... ~ De zalen te klein om de enthousiaste scharen Minahas ~-~· 
Een van de jongste uitbreidingen, 

door Kommandant de Groot aan den 
Leger-arbeid in Nederlandsch-Indie ge
geven, was het planten van onze Vlag 
in de Minahasa, en het beginnen van 
evangelisatie-werk in dat deel van den 
archipel. Ruiin een jaar geleden wer
den daartoe Adjudant en Mevrouw 
Rosenlund door den Kommandant 
uitgezonden. 

sers te bevatten - Hanebalken als zitplaatsen gebruikt _, 
Duizenden drinken de prediking van de Blijde, Jubelende, 
Gelukkigmakende Godsdienst in .....- De Kommandant be
zield door Heilige Geestdrift .....- Het Kalawara-Muziek,... 

I Een dag in de binnenlanden. 
Den volgen,den morgen begint de 

tocht al vroeg. Zoodra men buiten 
Manado is begint de weg te stijgen. 

I 
korps blaast zicb, harten veroverend, door de Minahasa 

De Campagne heeft prachtige geestelijke resultaten. 

~ ... Y"'_..-.... ... -.....~ ___,..___...,~~ 

De eerste samenkomst - Manado II. 

,,God zegene den Kommandant" 
klinkt het, als deze de zaal binnen~ 
treedt, en driehonderd paar handen 
toonen door onstuimig handgeklap 
hoezeer men uitgezien heeft naar deze 
reeks van bijzondere samenkomsten. 
Al dadelijk blijkt het dat zich onder 
de aanwezigen een groot aantal ras
echte, vurige Heilssoldaten bevindt. 
De liederen worden uit volle borst 
meegezongen en de koren door spon
taan handgeklap begeleid. Hier begrijpt 
men den Leger-geest. 

De wegen zijn mooi. Rijstveiden, klap
per- en kruidnageltuinen wisselen el
kaar af. 

Aan den uitersten rand van het Meer 
van Tondano ligt het plaatsje Kakas. 
Hier zal de eerste bijeenkomst gehou
den worden. Eerst echter maakt de 
Kommandant van de gelegenheid ge-
bruik om een stuk land, geschikt voor 
den bouw van een zaal en kwartier, 
te bezichtigen en na eenig onderhan· 
delen te koopen. 

Van bamboe en atap heeft men voor 
deze bijzondere gelegenheid een zaal 
gebouwd. Kakas heeft thans reeds een 
groep van ongeveer vijf en veertig 
makkers, die met vele vrienden van 
bet Leger, o.a. · het Onder-districts
hoofd, zijn tezamen gekomen om naar 
den Kommandant te luisteren. 

Gekiekt na de samenkomst te Tompasso. 

Adjudant Rosenlund spreekt een 
hartelijk woord van welkom, waarna 
de Kommandant het woord neemt. De 
Kommandant vangt aan met iets te 
vertellen omtrent den Leger des Heils
arbeid op Java en Sumatra, doch gaat 
al spoedig over tot zijn onderwerp. 
Scherp belicht hij de nutteloosheid 
van vormendienst en waarschuwt te
gen het bedekken van een boos hart 
door een godsdienstig kleed. Als hij 
ten slotte den aanwezigen vraagt zich
zelf te onderzoeken en tot God te gaan 
om reiniging des harten te erlangen, 
komen twintig personen naar voren. 

Weer diezelf de opgewekte geest en 
blijde gezich,ten. Het bijzondere van 
deze bijeenkomst is de opdracht van 
een tiental kinderen. Onder buiten
g~wone belangstelling van de aanwe
zigen legt de Kommandant de betee
kenis van de opdracht uit en spreekt 
tot de ouders over hun verantwoor
delijkheid, spoort hen aan goede vo~r
beelden voor hun kinderen te z1Jn. 
Als dan de Kommandant nog het 
woord gericht heeft tot d~ schare 
luisterenden, knielen zeven personen 
neer om hun hart aan God te geven. 

In den tijd die volgde vatten zij de 
op hun schouders gelegde taak flink, 
en in den geest van goede Heilssoldaten, 
aan. De kansen werden benut, en het 
duurde dan ook niet lang of een twee
de Korps kon te Manado geopend 
worden. Als leiders hiervan stelde de 
Kommandant de Kapiteins Runtuwene 
aan, kinderen van het land. 

Snel breidde de groep Heilssoldaten 
zich uit. Berichten van zegen en over
winning bereikten het Hoof dkwartier. 
Maar nu zou de Kommandant met 
eigen oogen de gemaakte vorderingen 
gaan beschouwen. Hierover kan onze 
Leider een goed oordeel vellen, aan
gezien hij, juist een jaar tevoren, een 
dergelijke inspectietocht had gemaakt. 

Den lsten Maart begaf zich Kom
mandant de Groot, vergezeld van zijn 
secretaris, aan boord, nadat hij te 
Soerabaia verschillende besprekingen 
had gevoerd, vooral met betrekking 
tot het werkloozen-probleem. Na een 
voorspoedige reis werd Makassar be
reikt. Adjudant Mepham en zijn Luite
nant waren ter verwelkoming op de 
kade aanwezig. Zoo spoedig dit moge
lijk was werd afgereden naar het Le
ger des Heils-ziekenhuis. Na een druk
den dag, gevuld met bezoeken aan 
autoriteiten, besprekingen, enz., werd 
de tocht naar het N oorden voortgezet. 

Te Donggala kwamen versterkingen 
aan boord. Mevrouw Adjudante Pou
tiainen, gewapend met haar guitaar, 
en Adjudant Johannessen met het 
Kalawara-muziekkorps, zouden deel
nemen aan den Veldtocht. Vanuit de 
verte waren de keurige roode unifor
men der muzikanten reeds te onder
scheiden. Nog wat hoeden- en hand
gewuif, en daar stapten zij aan boord. 
Nog enkele andere Officieren waren 
mede gekomen om den Kommandant 
te begroeten. 

N auwelijks draaiden de machines, en 
stak het schip weer den neus in het 
ruime sop, of het muziekkorps trad aan 
op het dek der eerste klasse, om een 
proeve van kunst af te leggen. En in
derdaad, zij hadden groote vorderingen 
gemaakt sinds de Kommandant hen 
het laatst hoorde. Vooral muntten zij 
uit in het opgewekte, marschmatige 
genre. Dat waren de vruchten van 
lang en geduldig onderricht van hun 
kapelmeester, Adjudant Johannessen. 

Manado ! 

Het is nog vroeg in den morgen. 
Hier is de haven, en daarachter 

strekt zich de stad uit. De huizen zijn 
omgeven van groen geboomte, dat als 
een kleed van smaragd het land be
dekt. De achtergrond van dit schoone 
beeld wordt gevormd door den scherp 
uit het land omhoog rijzenden ,,Klabat" 
een niet-werkenden vulkaan. ' 

Maar veel tijd hebben wij niet om 
dit kleurenrijke panorama te bewon
deren. 

Daar is Adjudant Rosenlund al r 
Nog enkele oogenblikken en wij berei~ 
ken met de motorsloep den vasten wal. 
Het muziekkorps wordt opgesteld en 
plechtig klinkt het ,,Wilhelmus", ge
volgd door enkele marschen. Van alle 
richtingen komen belangstellenden toe
snellen. - ,,Wat gaat er nu gebeuren? 
Wat beteekenen al die uniformen en 
vlaggen? En die muziek? Het lijkt 
wel een inval !" - Geen beter middel 
om onze komst den volke bekend te 
maken had gevonden kunnen worden 
want in minder cian geen tijd weet 
geheel Manado het. 

Onmiddellijk na aankomst gaat de 
~?mmandant zijn opwachting maken 
b1J de Gewestelijke en Plaatselijke 
autoriteiten, en besteedt verder den 
~orgen met het voeren van bespre
kmgen. 

Dienzelfden dag wordt Manado ver
eerd door een bezoek van den Engel
schen kruiser ,,Suffolk". In den na
middag wordt door den Resident aan 
de Officieren en enkele genoodigden 
een ,,tea" aangeboden, waartoe ook 
Kommandant de Groot een invitatie 
ontvangt. Reeds zijn alle genoodigden, 
en de meesten der Engelsche Officieren 
ter plaatse, als de Vice-Admiraal 
zelve, vergezeld van zijn staf, het erf 
oprijdt. Als de begroeting met den 
Resident heeft plaats gehad, weer
klinkt plotseling het ,,God save- the 
King", gevolgd door het N eder landsche 
volkslied, beide gespeeld door het Le
ger des Heils-muziekkorps, dat opge
steld staat in den koepel, iets terzijde 
van het Residentiehuis. Staande wor
den beide volksliederen aangehoord en 
"zoowel Sir Dryer als Resident Visman 
zijn getroffen door deze attentie. 

Manado I. 

In marsch gaat bet nu naar de zaal 
van Manado I. Bij aankomst vinden 
wij het gebouw geheel gevuld, en tegen 
den tijd van aanvang verdringen zich 
ruim duizend Heilssoldaten en belang
stellenden in en om de zaal. In den 
tuin worden planten en bloemen stuk 
getrapt. Men klimt in de raamopenin
gen en wringt zich tot in de deur
opening. 

Hoe wordt er gezongen ! De hitte 
wordt haast ondraaglijk, doch met de 
temperatuur stijgt ook de geestdrift ! 
Het hoogtepunt van deze bijeenkomst 
is wel de inzegening van twintig Heils
soldaten. Keurig in uniform scharen 
zij zich onder de Vlag en worden na 
bemoedigend en waarschuwend door 
den Kommandant te zijn toegesproken 
door hem aan God opgedragen. ' 

De meeting heeft een echt Halleluja
slot. Het enthousiasme kent geen 
grenzen! Oogen schitteren en gezichten 
glinsteren ! Z66 zingen slechts Heils
solda ten! 

Aan het eind van de bijeenkomst 
heeft de Kommandant het genoegen 
om Broeder Rompas, die veel gedaan 
heeft voor de grondlegging van ons 
werk in Kakas, te bevorderen tot den 
rang van Sergeant. 

Weer gaat de tocht verder. Even 
rdt gestopt in Langoan. e muziek 

speelt, en de bevolking van het plaatsje 
s troomt toe om te zien wat er gebeu
ren gaat. Vanaf de trap van een huis 
spreekt de Kommandant de menigte 
toe en bemoedigt de plaatselijke mak
kers. Voort gaan wij weer. 

Nu bereiken wij Tompasso, de plaats 
waar vele van onze Minahassasche Of-
ficieren vandaan komen. Men heeft 
ons voor de te houden bijeenkomst de 
beschikking gegeven over de school. 
Om binnen te komen moet de Kom
mandant zich een weg barren door een 
dichte menschenhaag, welke de deur
opening verspert. Nu zijn wij binnen; 
maar welk een gezicht ! De duizend
koppige menigte zit en staat in het 
schoolgebouw opeengepakt als haring 
in een ton! Zij, die wat verder van 
het centrum, waar het platform staat, 
verwijderd zijn, klimmen op banken 
en in pilaren om beter te kunnen zien. 
Vele rappe jongelui hebben een eerste 
klas zitplaats gevonden op de hane· 
balken ! 

Aankomst te Kakas. 
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De Kommandant wordt verrast door 
een keurig lied van de schoolkinderen, 
waarvoor hij hun dan ook hartelijk 
dank zegt. 

De muziek speelt, en de menigte 
zingt, en het is also£ het gebouw te 
klein is om het geluid-volume te kun
nen bevatten. De opgewekte klanken 
der Leger-liederen spreken tot de har
ten van de Minahassers en niet slechts 
willen zij luisterend genieten, maar 
liever dubbel genieten door £link mede 
te zingen. 
De Kommandant spreekt. Hij spreekt 
van leven met en zonder Christus. Hij 
spreekt van onvergankelijke zaligheid 
en van eeuwige verdoemenis, van he
mel en van hel. Als hij ten slotte de 
noodzakelijkheid van het doen van een 
keuze voor de aanwezigen brengt, 
knielen achtereenvolgens twee en 
veertig personen neer om J ezus te 
kiezen als Koning van hun hart. 
Tompasso zal deze samenkomst niet 
vergeten. 

Het begint al donker te worden als 
wij Sonder bereiken. Welk een ont
vangst heeft men daar den Komman
dant bereid ! Voor het huis van Broe
der en Zuster Sumilat staan, in keu
rige unif ormen, de Heilssoldaten op
gesteld. Na een door een Korpskadet 
gegeven recitatie zingen de makkers 
een welkomstlied. Nu gaan wij weer 
verder doch stuiten al spoedig op een 
groep van ongeveer honderd Zondag
school-kinderen. Deze kinderen kennen 
den Leger-~~est ! Hoor hoe ze zingen, 
en kijk naar bun guitige, vroolijke 
gezichtjes ! Dit is het Leger des Heils 
der toekomst ! 

Hier in Souder is prachtig voorbe
reidend werk verricht en de Komman
dant toont dan ook zijn bijzondere te
vredenheid door Broeder en Zuster 
Sumilat beiden tot den rang van Ser
geant te bevorderen. 

Maar nu is het tijd voor onze laatste 
samenkomst van dezen dag. De spe
ciaal voor deze gelegenheid opgeric. it 
zaal is benauwend vol. De wanden 
reiken niet geheel tot aan het dak, en 
hierdoor zou heel wat frissche lucht 
ons kunnen verkwikken. Alie open 
ruimte is echter gevuld door enthou
siaste toeschouwers, die niet van plan 
zijn iets te missen van hetgee~ te ge
beuren staat. Het is ongeloofehJk heet; 
maar ook de geestdrift van de Sonder
sche makkers is tot een hoog peil ge
stegen. Geen beter middel om hun 
gevoelens te vertolken dan door en 
Leger-zang. Achthonderd stemmen 
worden gesteund door de Kalawar~
Band. Adjudant Johannessen zwaa1t 
zijn staf. Het is grootsch. 

Nu spreekt de Kommandant. Ernstig 
en met klem pleit hij voor Jezus, den 
Verlosser der wereld, den grooten 
Heelmeester. En als hij dan zachtjes 
zingt: 

Ziet gij die overgroote schaar' ? 
Wat wonder brengt hen bij elkaar ? 
Een zachte stem roept uit de rij: 
Jezus van Nazareth gaat voorbij !", 

" d dan komen zij, de een na den an er, 
tot vier en twintig tot den Reiland 
gekomen zijn om genezen te worden 
van de melaatschheid der zonde. 

Het was tien uur 's avonds voordat 
wij thuis waren na een dag van over
·1loedige zegeni~gen en duidelijke ?e
wijzen van Gods dichte tegenwoormg
heid. 

* * * 
Een nieuwe dag breekt aan. In d~n 

morgen heeft de Kommandant versch1l
lende besprekingen. Voor den middag 
staan twee openlucht-sc:.menkomsten op 
het programma. Twaalfhonderd men
schen worden bereikt. Lieder en en 
getuigenissen wisselen elkaar af, en het 
is den omstanders aan te zien dat geen 
woord van het gesprokene voor hen 
verloren gaat. 

De Lezing. 

Het verschijnsel va..'1. overgroote be
langstelling, dat de andere bijeenkom
sten kenmerkte, treedt ook hier weer 
op. De Minahasa-Raadzaal is geheel 
bezet, en weer verdringen zich de 
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menschen in deuren en voor vensters. 
Gewestelijke en Plaatselijke autoritei
ten, velen van de Europeesche bevol
king, en een zeer groot aantal Mina
hassers, o.w. bet Volksraadslid de Heer 
Mandagie, zijn tezamen gekomen om 
naar den Kommandant te luisteren en 
de filmen die vertoond zullen worden, 
te zien. 

Nadat de Kommandant op bijzonder 
hartelijke wijze is ingeleid door den 
Heer Oberman, Hoofd van Plaatselijk 
Bestuur te Manado, vertelt de Kom
mandant iets omtrent den Leger
ar beid, in het bijzonder wijzende op 
den geestelijken ondergrond daarvan. 
Zijn toespraak wordt gevolgd door een 
lied, dat gezongen wordt door enkele 
Officieren, begeleid door viool, guitaar 
en orgel. Zooals dat in de andere bij
eenkomsten het geval was, oogst deze 
zang ook thans veel bijval. 

Nu worden de lichten uitgedraaid 
en richt aller oog zich op het zilveren 
doek. 

Maar het is geen fraai natuur-tafe
reel dat men ziet, noch lokt het oog 

Onder enorme belangstelling en met 
groote enthousiasme werden Generaal 
en Mevrouw Higgins m Nederland 
ontvangen. 

Onder de kap van het station te 
Den Haag hadden zich tallooze Heils
soldaten verzameld om hun Leider een 
weTh:om toe te roepen. 

Kommandant Vlas was de Generaal 
tegemoet gereisd om hem in den trein 
te verwelkomen. Het verslag opgeno
men in de dagbladen geeft een idee 
van de opinie van het publiek. 

Wij nemen hiervan een uitknipsel 
over, als volgt: 

(Het Bataviaasch Nieuwsblad) : 

Bet Bezoek van Generaal Higgins. 

Het is bij alle narigheden van onze 
dagen een verheugend verschijnsel dat 
de grooten der aarde hun deuren ope
nen voor den Leider der beweging, 
die onder de diepst gezonkenen haar 

Lt. Kolonel en Mevrouw Ridsdel en kinderen. 

van een beeldschoone filmster. Geen 
romantische geschiedenis speelt zich 
daar af voor onzen blik. N een, het is 
de film van Pelantoengan, de leproze
rie in de nabijheid van Semarang ge
legen. Diep worden wij doordrongen 
van het lijden dier ongelukkigen. Eer
bied vervult ons als wij zien hoe Me
vrou w de Jonge, de hoogste vrouw in 
den lande, deze menschen bezoekt, en 
hun moed inspreekt ; als wij zien hoe 
de zusters-Heilsofficieren daar leven 
en arbeiden, troost brengend en het 
lijden verzachtend. Onze ontroering 
dreigt ons te overmeesteren als wij 
daarna zien hoe de leprozen van Bali 
in hun hutjes aan de zee leven. Deze 
beelden spreken ! 

Het licht flitst weer aan en Resident 
Visman neemt het woord. In welgeko
zen woorden vertolkt hij de gevoelens 
der aanwezigen als hij den Koaiman
dant voor het gebodene dankt. 

N ogmaals neemt de Kommandant 
het woord, spreekt over den arbeid 
van het Leger des Heils in de Mina
hasa, roemt de wijze waarop Adjudant 
Rosenlund den grondslag hiervan ge
legd heeft. Dan zegt hij tot de Adju
dants : ,,Het is mij een groot genoegen 
U te bevorderen tot den rang van 
Majoor". - En grcote vreugde heerscht 
alom ! 

* * * 
Dit is dan de laatste dag van den 

Veldtocht. De Kommandant heeft een 
drukken morgen: afscheidsbezoeken 
bij de autoriteiten, laatste besprekin
gen met Majoor Rosenlund, enz. 

Om twee uur in den heeten Manado
middag komen · de makkers voor het 
l::..atst bijeen in de zaal van Manado I, 
om c:.:!'scne~ -; "'e nemen van hun Leider. 
Voor het laatst - voor ditmaal althans 
- luisteren zij naar de raadgevingen 
en aansporingen tot grooter daden, van 
hun Kommandant, en dan klinkt het 
,,God zij met U" door de zaal. 

* • * 

arbeidsveld zoekt. De grijze generaal 
Edward Higgins, die vergezeld van zijn 
echtgenoote de Hollandsche legioenen 
van het Heilsleger kwam inspecteeren, 
is door onze Koningin in audientie 
ontvangen, en toen hij 's Zondagsmid
dags een rede uitsprak in het Gebouw 
voor Kunsten en Wetenschappen be
hoorden ministers, staatsraden, gene
raals en de hoogste rechterlijke auto
riteiten tot zijn gehoor. Ik geloof niet 
dat een van de aanwezigen den gang 
naar het Gebouw betreurd heeft. Want 
de toespraken van den Generaal zijn 
staaltjes van de beste Engelsche op
wekkingsprediking : persoonlijke erva
ringen en herinneringen, en pakkende 
anecdotes geven telkens kleur aan een 
voordracht die van het begin tot het 
einde blijmoedig en onwrikbaar ge
loofsvertrouwen ademt. 

(De lndische Courant) : 

Den Haag heeft over het algemeen 
nog geen tekort aan Generaals. Toch 
is 'n nieuwe, zooveelste Generaal er 
met vlag en wimpel en blijde blaas
muziek binnengehaald. En met fakkel
licht heette men hem welkom. 

Aan de kade staat het muziekkorps 
opgesteld. Het ,,Wilhelmus" is de lqat
ste muzikale groet. Daar ligt de ,,Swar
tenhondt" die den Kommandant naar 
Java zal terug voeren. 

Majoor Rosenlund neemt afscheid. 
De stoomfluit doet zich voor de der

de maal hooren. 

Er komt beweging in het schip. 
Langzaam verkleint zich het beeld 

van den vasten wal. 
De lijnen lossen zich in elkaar op. 
Wij zijn in volle zee. 
De Vierdaagsche Veldtocht is ten 

einde. 

W. P. 
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't Ging ditmaal dan ook om 'n heel 
bizonderen, aparten generaal : Gene
raal Higgins van het Leger des Heils ! 
Door zijn eenvoudig en vooral opge
wekt optreden, waarmee hij de naarste 
zorgen van deze tijden met 'n breeden 
glimlach op de vlucht scheen te jagen, 
veroverde hij dadelijk aller hart. 

Met zeldzame welsprekendheid voer
de hij 't woord iu 't Gebouw voor 
Kunsten en Wetenschappen dat zoowel 
's morgens, 's rniddags en 's avonds 
door de Hagenaars letterlijk bestormd 
werd. Men vocht om een plaatsje ! 

En welk 'n publiek trok de Generaal. 
Van alle standen, van den armsten der 
armen tot de zeer goed gesitueerden 
toe. En verder had hij drie ministers 
onder z'n gehoor : Colijn, Slotemaker, 
Donner. En dan, summum van slagen, 
hij werd in audientie ontvangen bij de 
Koningin, die zoo'n populairen Gene
raal haar welbehagen wilde toonen. 
Over gebrek aan belangstelling had 

0

de 
Heils-man dus allerminst te klagen ! 

V anwaar deze zegepraal in deze 
tijden, waarin de menschen heusch 
zoo spoedig niet ergens meer warm 
voor loopen? Voelt men, dat van rechts 
of links hulp, geestelijke kracht moet 
komen, willen we in de steeds stijgen
de, alomme rnisere niet ten onder gaan? 

Wilde men daarom zoo graag luiste
ren naar 't bemoedigende, treffende 
woord van den bezielden spreker die 
hoewel zelf steeds in aanraking ge~ 
bracht met de grootste menschelijke 
ellende, nooit 't vertrouwen verloor 
altijd weer rotsvast hoopt op blijder'. 
schooner toekomst ? 

Ja, dat zal het wel geweest zijn wat 
h ' ' em zoo n stroom van Hagenaars be-
zorgde. 

MA.JOOR MIDTEIDE 
25 .JAAR OFFICIER. 

Majoor Midteide is de eerste onder onze 
Noorsche makkers hier in Nederlandsch
lndie, die thans terug mag zien op 25 jaar 
dienst als Officier in het Leger des Heils. 
Van die 25 jaren heeft zij 23 in dit Territorie 
doorgebracht. 

Gedurende dat tijdperk heeft zij verschil
lende aanstellingen gehad in Kinderhuizen 
en Meisjeshuizen, in het Ooglijdershospitaal 
in het Ziekenhuis te Soerabaia, op Melaat~ 
schen-Kolonies en gedurende korten tijd is 
zij bezig geweest in Korpswerk; de aanstel
ling echter die zij het !angst heeft vervuld 
is die in het Ziekenhuis te Toeren. ' 

Wie kende in die omstreken niet de zuster 
met het blonde haar ? ,,ndara zuster poetih" 
noemden ze haar. Zij heeft gezien, dat het 
werk zich uitbreidde en heeft honderden 
arme zieken mogen verplegen, die alien, 
evenals haar Leiders, het werk dat zij daar 
deed ten zeerste waardeerden. 

De Majoor is niet een van de grootsten 
in het land ; zij is klein van stuk, maar 
iemand, die heel wat presteert. Zij heeft ge
woond en gewerkt onder de Inlanders en 
voelde zich daar vclkomen thuis. 

Thans is zij Directrice van ons Kinderhuis 
te Djocja voor Inlandsche kinderen, waar 
zij door haar kennis van het vollc en de taal 
zeer zeker tot grooten zegen za1 zijn. Terug
ziende, danken wij God met haar voor al de 
zegeningen van het verleden. Van harte 
wenschen wij de Majoor geluk met dit jubi
leum en bidden, dat God haar nog lange jaren 
in gezondheid moge sparen voor het werk in 
Zijn Koninkrijk. God zegene U, Majoor, en 
geve U nog veel vreugde in Zijn dienst ! 
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In den voortuin van bet Kfnderhuis te Bandoeng. 

De verbandkamer, Poeloe si Tjanang. 
Op deze leproserie worden 100 patienten verzorgd en 

verpleegd. het meerendeel h1ervan 

Staiistiek voor Ned.,Jndie. 

Offkieren 

(waarvan Inheemsche 

Tehuizen voor Eur. kinderen 

" " 
jong ens 

meisjes 

Jav. kinderen 

Ooglijders Hospitaal. 

Ziekenhuizen voor V rouwen 

en kinderen . 

Hulpziekenhuizen 

Lepra-kolonies . 

Poliklinieken. 

126) 

zijn Chineezen. 

292 

3 

1 

2 

1 

2 

2 

4 

15 

.... 
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verzorgt en verpleegt dagelijks 3000 hulp-

behoevende zuigelingen, kinderen, mannen 

en vrouwen - van iedere nationaliteit en 

ras ,__ zonder aanzien van godsdienstige ge .. 

Twee vriendinnetjes. I 

BRIEF VAN DEN 

Waarde Makkers en Vrienden, 

Heden, den 1 sten April, zal 

Aanvrage aanvangen. 

lndien deze bijzondere 

opoft2ring en naastenlief de, trachtend 

onzen Heiland en Verlosser na te str 

daar in rijke mate op rusten. 

De Man van Smarten werd ve 

gestalte van een dienstknecht aangen 

schap ons dee[ zou zijn. 

Als Zijn volgelingen gevoelen 

aan de uitbreiding van Zijn Koninkt'i 

helpen en steunen. 
I 

Op ons, Heilssoldaten, rust de 

van en belangstelle·nden in den arbet 

wekken hun bijdrage te geven. Vertel 

den zwaren financieelen last, die dreig 
' het ongestoord voortgang vinden 

arbeidden wij met een verlies van f 2 

Niettegenstaande de vastbera 

was het, onder den druk dezer tijde 

uitgaven in evenwicht te houden. 

Wij doen daarom een dringe 

samenleving om ons dit jaar op bijz 

de Uwe, vol geloof en v 

De arbeiders op de onderneming te Krengseng luisteren gaarne naar het Evangelie. 

HET LEGER DES HEILS VRA 

Bezig aan de naaitafel. 

T ehuis voor Socialen Arbeid voor 
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zindheid ..- in ziekenhuizen, kinder-, jongens~ 

en meisjes-tehuizen. landbouw- en bedelaars-
____,,_ 

H E Z E L F V E R - kolonies, tehuizen voor militairen, crisis~ l 
I V RAGE BEG I NT. werkloozen en ouden van dagen. 

OMMANDANT. 
Bandoeng, 1 April 1934. 

e Jaarlijksche Zelfverloochenings-

ordt aangevat i rz. den geest van 

het zoo grootsche voorbeeld van 

ven, dan zal zeker God's zegen 

zocht in krankheid; Hij had de 

men, opdat licht, vrede en blijd~ 

ij dat wij mede willen arbeiden 

k ; dat wij den misdeelde willen 

taak uit te gaan, en al de vrienden 

van het Leger des Heils op te 

onzen vrienden vrijmoediglijk van 

een verhindering te zullen zijn voor 

an ons werk. Gedurende 1933 

.000.-. 

n pogingen van onze Otficieren 

, niet mogelijk de inkomsten en 

d beroep op de geheele I ndische 

ndere wijze fi,nancieel te steunen. 

rtrouwen in de eind-overwinning, 

/. W. DE GROOT 

K ommandant. 

Gelukkig onder de hoede van_het Le~r 
des Heils. 

Statistiek voor Ned. lndie. 

Tehuizen voor militairen 6 

.. crisis-werkloozen. 6 

,, ouden van dagen 

Landbouw- en bedelaarskolonies 

Korpsen . 

1 

2 

56 

Buitenposten. 98 

Dagscholen . 25 

Goeroes . 35 

K weekschool voor 0.fficieren . 1 

0 plage .,Strijdkreet" 15.000 

.. Pemberita.Peperangan" 7 .200 

AGT DRINGEND UW STEUN . • 

Vrouwen en Melsjes te Oeogaran. 

Tuinfeest, Militair Tehuis Bandoeng. 

Fluit- muziekkorps. Jongens, opgenomen in 
de . Inrichting voor Behoeftige lnlanders 

te Boegangan, Semarang. 

Vrouwen en Kinderziekenhuis, Soerabaja. 

Gelukkige bewoonsters van ons Kinderhuis te Ojokja. 

5 
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nWant ik weet · myn Verlosser lee { tn. 
job. 19: 25. 

door Mevrouw Kommandant de Groot. 

""..<Y,·.:~/ IE is niet bekend met het 
~ schoone Oratorium : ,,de 
S Messias" van Georg Fre-

:o ~ cleric Handel, en met het 
' machtige Hallelujakoor 

aan het einde van het tweede ge
deelte daarvan, met zijn jubelende, 
zegevierende klanken, die de ziel bijna 
overmeesteren ? 

Als we de oogen sluiten en ons de 
duizenden en duizenden engelen en 
verlosten rondom den Troon trachten 
voor te stellen, die zich vereenigen in 
dat triomfantelijk lofgezang, hebben 
wij een voorsmaak van wat het wezen 
zal wanneer het Koninkrijk van Chris
tus de eind-overwinning zal hebben 
behaald. 

Zoo laat Handel de Halleluja's klin
ken tot een majestueus accoord. Daar
na volgt een oogenblik van stilte en 
dan hoort men een sopraan stem zin
gen, als het persoonlijk getuigenis van 
de ziel, met een kalme zekerheid en 
vaste overtuiging : ,,Ik weet : mijn 
Verlosser leeft en Hij zal de laatste 
over het stof opstaan". 

Die stem voert ons terug, heel ver 
terug, eeuwen v66r Christus, nog ver
der, lang v66r David, v66r Mozes zelfs, 
ja blijkbaar v66r Abraham, tot bet 
tijdperk tusschen Abraham en den 
zondvloed, toen er weinig beke11d was 
van den levenden, onzichtbaren God; 
............ toen leefde Job, die de boven 
aangehaalde woorden uitsprak. 

In den Bijbel staat vermeld, dat zijn 
woonplaats was Uz, waarschijnlijk Jig
gende tusschen Arabie en Chaldaea. 
Uit het verhaal van het oprichten van 
den toren van Babel, leer en wij dat 
de nieuwe generatie, afkomstig van 
Noach, knap was en machtig en zich 
ontwikkelde in materialisme. Zij wil
den probeeren het zonder God te stel
len, hun eigen weg te volgen, en des
noods eigen goden voor zich te maken. 

Doch in dien tijd werd de kennis 
van den waarachtigen en levenden 
God op voortreff elijke wijze gevonden 
in Melchisedek, de priestelijke, ko
ninklijke gestalte des lichts; in Abra
ham, voorbeeld van een man des 
geloofs, wassend in het geloof door zijn 
eigen ervaring, den vader van allen 
die gelooven en in Job, den lijdenden 
en zeer beproefden man, van wien 
toch geschreven staat dat hij oprecht 
was en vroom. 

Job symboliseert de ervaring, die 
voor het menschelijk verstand onbe
grijpelijk is in het leven van een Chris
ten. Van hem hebben wij dit getuige
nis van zijn innerlijke gevoelens. Zou 
hij zich zoo hebben uitgedrukt indien 
hij niet door diep lijden was gegaan ? 
Zou men ooit zijn levensgeschiedenis 
hebben geschreven, indien hij steeds 
gezondheid, kracht, rijkdom en een 
gelukkig gezinsleven had mogen ge
nieten? 

W aarschijnlijk niet ! 
Een oprecht man zooals hij had 't 

toch niet verdiend, zoo ontzettend veel 
te moeten verliezen en lichamelijk zoo 
vreeselijk veel te moeten lijden. Zoo 
redeneert de gewoon-denkende mensch 
in 't algemeen, niet enkel ten opzichte 
van Job, maar ook wanneer droefheid 
en smart tot iemand komt, die blijk
baar zulks niet verdiend had, ook niet 
had verwacht, en daarop niet gerekend. 

Dan rijst dezelfde vraag: ,,Waar
om ?" De ziel wordt door twijfel ge
teisterd, zooals het scheepje, dat de 
haven binnen wil varen, door de 
woeste golven der oceaan heen en 
weer geslingerd wordt. 

De twijfel had ook zijn intrede ge
daan in Jobs ziel en ten slotte vinden 
we hem aan het zwaarste gedeelte van 
zijn beproeving, verlaten door zijn 
eigen familieleden, verkeerd beoor-

deeld door zijn vrienden, lichamelijk 
ziek, ellendig en ongelukkig ; daar zit 
hij op een puinhoop zijn wonden te 
krabben met een stuk glas, beeld van 
nederlaag in alle opzichten behalve in 
een - en juist op dat gebied is hij 
zoo sterk, dat hij tegenstand kan bie
tden aan al dat andere. 

Zijn ziel roept het uit : ,,Ik weet : 
mijn Verlosser leeft". 

Hier vinden wij de atmosfeer van 
Paschen temidden van den dood en 
de ellende. Hieruit leeren wij, dat het 
waar is wat Paulus zeide: 

,,Ik ben verzekerd, dat noch dood, 
noch leven, ............ noch hoogte 
noch diepte, noch eenig ander 
schepsel ons zal kunnen scheiden 
van de liefde Gods, welke is in 
Christus Jezus, onzen Heere". 

De waarheid van Paschen n.l., dat 

kel tusschen den armen lijdenden Job 
op den puinhoop en zijn sterken Ver
losser, Christus ? 

Christus was er altijd, en waar 
plaats voor Hem gemaakt werd, open
baarde Hij Zichzelven, in tijden van 
ouds, evenals nu. 

Ik weet. Dit beteekent overtuiging en 
een overtuigend geloof is wat wij 
thans noodig hebben. In de weten
schappelijke wereld is men steeds bezig 
meer zekerheid te verkrijgen. Even
zoo behooren wij ten opzichte van 
geestelijke dingen te weten waar wij 
staan. 

Mijn Verlosser. Dit spreekt tot ons 
van een persoonlijke ervaring, door 
Job zelf meegemaakt; hij spreekt niet 
van een Verlosser van een onbepaald 
iemand of vriend of familieliid ; neen-

·----·--·-· ·-----------------···--------- -----·-----· ·--------· .. ----·-........................ __.._ .. 

Jezus zeide tot haar: Vrouwe ! wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, meenende 
dat het de hovenier was, zeide tot Hem: Heere ! zoo gij Hem weggedragen hebt ' 
zeg mij, waar Gij Hem gelegd hebt, en ik zal Hem wegnemen. ' 

i Jezus zeide tot haar: Maria! Zij, zich omkeerende, zeide tot Hem : Rabbouni ! 
! het welk is gezegd, Meester. Johannes 20: 15, 16. . . . . . . . • . • • 

Vrees niet; lk ben de eerste en de laatste; En die leef, en lk ben dood geweest . 
en zie, lk ben levend in alle eeuwigheid. • ' 

Openbaring 1 : 17, 18 . 

!---······· ................................. ·········-·· ············ ............ ··-------· ··---------- ........... : 
het leven voortkomt uit den dood, dat 
de Goddelijke kiem van onsterfelijk
heid nooit vernietigd kan worden, is 
ons verklaard in de ervaring van de
zen eenen man. Job had het groote 
contrast niet beter kunnen aanduidcn. 
Terwijl hij in zulke ongewenschte, ho
pelooze omstandigheden verkeerde, gaf 
hij zulk een schoon, zegevierend ge
tuigenis. - Paschen is een tijd van 
contrasten, een openbaring van het 
groote verschil tusschen ongeloof en 
geloof, tusschen den dood en het leven. 
De Goede Vrijdag: donker en somber, 
met terneergeslagen hoop en ge broken 
harten ; Paschen : stralend van hoop 
en opgewektheid, het hart vervuld van 
blijde verwondering. " 

Hij leeft - Ik weet dat mijn Verlos
ser leeft. 

Is dit niet als een onzichtbare scha-

mijn Verlosser. 

Leeft. Wij gelooven dat Hij altijd leeft 
om voor ons te bidden. Ofschoon wij 
Hem nog niet hebben aanschouwd 
leeft Hij zeer dicht nabij degenen di~ 
Hem liefhebben. ' 

Zoo was de Paaschvreugde van de 
eerste discipelen een vreugdc <lie hct 
hart ~ervulcle. V oor ons heeft het nog 
een d1epere beteckenis. Hij komt om 
te wonen in elk hart, dat bereid is 
Hem te ontvangen en wat dat betee
kent is niet in woorden uit te druk
ken. Het wordt gezien en ervaren in 
het ~even van de ware volgelingen van 
Chnstus, die niet slechts tot aan het 
Kruis :van Golgotha zijn gekomen, 
doch die wedergeboren zijn tot een 
nieuw leven en die ervaren hebben 
dat het Paaschfeest is in hun ziel. , 

APRIL 1934. 

ONZE NIEUWE OPENING. 

In de mooie Senjoe-vallei is een gro~te 
dessa, waar ik tien jaar geleden begonnen 
hen de weinige Europeanen van een Suiker
fabriek te bezoeken en hun de Strijdkreet 
te brengen. Bij mijn eerste bezoek aldaar 
moest ik op den trein wachten en zocht zoo
lang een koel plekje ergens onder de dessa 
boomen. 

Langs een zijpad kwam ik tot waar de 
dorpelingen hun water haalden ; er was een 
bron op de helling, en daar was het heerlijk 
koel. Ik ging zitten handwerken. Opeens be
merkte ik, dat boven aan den weg een paar 
bruine gezichten verschenen, die verschrikt 
het ongewone tooneel van een blanke vrouw 
bij hun bron gadesloegen. 

Er kwamen meerderen en ik liet hen een 
poosje piekeren; toen riep ik in het Ja
vaansch: ,,Waarom kijken jullie zoo alle
maal ?" ,,Wij zijn bang'', zei een oude man ;. 
,,waarom zit de Njonja daar ?" ,,Omdat het 
hler lekker koel is en ik op den trein moet 
wachten", zei ik lachende, en nu kwamen 
ze om mij heen en wilden alles van me 
weten, ze waren zoo vriendelijk en vertrou
welijk en veroverden mijn hart. 

Maar ik zag toen geen kans om het werk 
van Sapoeran, waar ik pas was gevestigd, 
verder uit te breiden. Een paar jaren later 
werd een vriendelijke mantri daarheen over
geplaatst, die reeds met het Leger in aan
raking was geweest, doordat zijn bijna blinde 
kebon, Kasan, van Korps Poerworedjo onder 
behandeling kwam van Lt.-Kolonel Dr. Wille 
in het Ooglijdershospitaal. 

Ook de eenige dochter van den mantri 
had Nederlandsch schoolonderwijs gehad van 
Sergeante Pauline, een bekenC!e naam van 
Korps Poerworedjo. Dien mantri, Q.ie een 
Nieuw Testament van me had gekocht, ging 
ik soms opzoeken. Pas verleden jaar echter 
begon hij dat boek te lezen en toen begon 
hij naar de waarheid te zoeken. 

Hij werd geboeid door het verhaal van den 
Reiland en zei tot mij : ,,Adjudante, als ik 
Uw heilig boek lees, komt Jezus tot mijn 
hart !" Op een anderen keer zei hij : ,,In mijn 
hart is de duivel, wat moet ik toch doen, om 
hem kwijt te raken ?" 

Zijn vrouw zeide eens : ,,Het is erg moei
lijk voor ons Javanen om niet te liegen !" 
Ik gaf hun natuurlijk een antwoord op al 
deze vragen, maar was toch heel verbaasd 
teen eens de Mas Adjeng zeide : ,,Zeg ons. 
toch een datum, wanneer U komt, dan zullen 
we menschen uitnoodigen voor een meeting, 
zooals ook vroeger gedaan werd in ons huis 
te Poerworedjo !" 

God opent den weg. 

Hier was de leiding van de Hoogere Hand 
waarop ik had gewacht. Ik begon samen
komsten te houden en reeds den tweeden keer 
kwamen zielen tot bekeering. ,,Wij moeten 
hier voor goed komen", zei ik, en ik bracht 
mijn Divisie-Officier om een meeting te 
houden. 

Hij was er ook zeer mee ingenomen. Nu 
kwam de kwestie van een eigen huis. Juist 
toen kreeg ik een uitnoodiging om een 

geestelijken dag" - ( een dag gewijd aan 
" t bijzondere besloten samenkomsten) - me 
de Kadetten bij te wonen te Bandoeng. Daar 
werd ik gevraagd om te spreken en, vol v~n 
de nieuwe opening, vertelde ik ook wat ik 
bier heh geschreven. d 

Toen draaide ik me om naar de Hoof -
. . . 1 f t en zeide: Off1c1eren, die op bet p at orm za en . 

hUlS 
,,Kommandant, we hebben daar een h t 

. i· h b .k al van e nood1g ; een evange ist e 1 d 
. k had ston moederkorps." Nadat ik gespro en ' ft 

de Kommandant op en vroeg : ,,Hoeveel hee 
U daarvoor noodig ?" Ik noemde hem e~n 
sommetje. ,,U krijgt het !" zei ltlj, tot m~n 
groote verbazing, want het is he"'.1sch . niet 
gemakkclijk in dezc tijden van £manc1eele 

geld van het Hoofdkwartier te verzorgcn 
wachten. 

En ik kreeg het. Nu is het huis klaar;. 
twee Inlandschc huisjes tot cen samenge-

gd . vooraan de zaal met het platfonn, voe , I 
en stoclen. Ook hebben we ccn Legerv ag, 
ecn cadeau van Korps Pelantoengan II. 

. ffcieele Verleden Dmsdag-avond had de o 1 
werden Opening plaats. Onder deze vlag . 

d keur1g 
toen, in de met bloemcn en bla eren 

I d M . . . vrouw en 
versierde zaa , e antn met ZIJn t 

. ..d t t rccrUU 
nog een paar mannen mgew!J o eleid 
van ons Leger. De samenkomst werd g g 

ook no 
door Brigadier Woodward. Er waren 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

H. M . . De Koningin - Moeder. t H. M. Koning'J.11. Emma heeft altijd Haar 
hooge belangstelling getoond in den arbeid 
van het Leger des Hells. 

INTERNATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Bevorderd tot Heerlijkheid : 

COMMISSIONER JOHN B. LA URIE, die in 
-0pleiding kwam uit Dumfries, Schotland, in 
1884 en gearbeid heeft op het Internationaal 
Roofdkwartier te Louden, waar hij belang
rijke posities bekleedde, laatst als H cofd van 
het Departement van Financien, te Londen 
d en 23sten Februari 1934. 

HENRY W. MAPP. 
CHEF VAN DEN S'rAF. 

Bevorderingen. 
Tot Brigadier : 

Ma joor L . Woodward * 
Majoor A. Beckley 
Majoor G. Lebbink. * 

Tot Majoor: 
Adjudant E. Rosenlund. * 

Tot Kapitein : 
Luitenant P. Helmhout. 

Bandoeng, Maart 1934. 
J. W. DF. GROOT, 

Terr. Kommandant. 

AANTEEKENINGEN VAN DEN 
KOMMANDANT. 

De Generaal. 
Generaal Edward Higgins heeft, volgens 

·de berichten die ons bereikt hebben, een 
reeks van bijzonder gezegende samenkomsten 
in Nederland geleid. Enkele bijzonderheden 
-0mtrent deze Campagne zijn elders in dit 
blad vermeld. 

Hare Majesteit de Koningin beeft onzen 
G eneraal in het Paleis in den Haag ontvangen. 

De Chef van den Staf. 
Tijdingen van overwinning hebben ons van 

Korea en Japan bereikt. In beide Territories 
bezochten groote scharen belangstellenden de 
samenkomsten van Commissioner H. Mapp. 
De Ohef van den Staf w erd door Z. M. den 
Keizer van Japan in audientie ontvangen. 
Een groot aantal Soldaten en Recruten werd 
tijdens het bezoek van den Chef van en 
Sta£ ingezegend. 

Commissioner Laurie. 
Vanuit Londen vernamen wij, dat Com

-missioner Laurie plotseling is heengegaan. 
God trooste de achterblijvenden. 

Majoor en Mevrouw Taylor. . .. 
De Algemeen-Secretaris en zijn gezm z1Jn 

.den 7den Maart naar hun nieuw arbeids
-veld, Zuid-Afrika, vertrokken. Wij wenschen 
hun van harte een goede reis toe. 

Luit.-Kolonel en Mevrouw Ridsdel. 
Wanneer dit nummer van ons blad ver

schijnt, zullen de Kolonels Ridsdel en hun 
kinderen op Java gearriveerd zijn. Wij bid
den en gelooven, dat God bun verblijf en 
arbeid in deze Gewesten rljkelijk zal zegenen! 

Conferenties. 
Wanneer dit nummer verschijnt, zullen de 

.Conferenties, die in de verschillende centra 
·van Nederlandsch-Indie gehouden zullen 
worden, een aanvang genomen hebben. 
Laa,t ieder, I die deze aanteekeningen leest, 
.niet slechts zelf deelnemen aan de te houden 
bijzondere bijeenkomsten, doch ook zijn in
vloed aanwenden en zooveel mogelijk vriend
den en kennissen tot deze samenkomsten 
uitnoodigen. God zal ons gebed verhooren 
.en op machtige wijze Zijn Geest over ons 
:uitstorten. 

De Veldtocht in de Minahasa. 
Gedurende onze samenkomsten in de Mina

hasa werden 5400 personen met de Evangelie
boodschap bereikt. Honderd zielen, waarvan 
84 nieuwe gevallen, kwamen tot den Reiland. 
Twintig Soldaten werden in Manado I inge
zegend. Van alle zijden toonde de bevolking 
der Minahasa groote belangstelling in de 
prediking en de methoden van bet Leger des 
Heils. Het werk in die streken zal worden 
uitgebreid door he~ vestigen van drie 
nieuwe Korpsen. Bijzondere aandacht zal 
geschonken worden aan het werk onder de 
jeugd. 

Kalawa:ra-muziekkorps. 
Het muziekkorps, samengesteld uit kolo

nisten van de Kalawara-landbouwkolonie van 
het Leger des Heils, heeft bij gelegenheid 
van de Campagne in de Minahasa uitstekende 
diensten verricht. De leiding berustte bij 
Adjudant Johannessen. 

Bij h et ontvangen van· het bericht 

van het heengaan van Hare Majesteit 

Koningin Emma werden de volgende 

telegrammen door den K omm.andant 

verzonden : 

Baron Van G een Den Haag. 

Diep leedwezen bericht ontvangen 

heengaan geeer biedigde Koningin

Moeder. Heilsleger Nederlandsch 
Indie bidt Hare Majesteit Koningin 

steun kracht toe in groot verlies. 

Kommandant de Groot 

* * * 

Gouverneur-Generaal Buitenzorg. 

Diep getroffen bericht heengaan 

geeerbied igde Koningin-Moeder. 

Heilssoldaten Indie bidden Gods 

steun genade voor Hare Majesteit 

Koningin en Familie. 

De .Groot 

DE GEDACHTENIS DER RECHTVAARDIGEN ZAL TOT ZEGENING ZIJN. 

De dagen onzer jaren zijn zeventig jaren, of zoo wij zeer sterk zijn, tachtig 
jaren; en het uitnemendste van die is moeite en verdriet. 

Eene der zeer sterken heeft God tot Zich genomen, eene die groot was in 
het gelcof, krachtig in de hoop, uitnemend in de liefde. Het zilveren koord is 
ontketend, de gulden schaal is in stukken gestooten, het stof is wederom tot 
aarde gekeerd als het geweest is, en de geest is wedergekeerd tot God Die hem 
gegeven h eeft . 

Ht:t Nederlandsche volk beweent de Moeder des Vaderlan ds. 
H ar e Majesteit Koningin Emma is van ons heengegaan. Zij wier levens

geschiedenis onafscheidelijk is saamgeweven met de Vaderlandsche historie 
van de laatste halve eeuw, is niet meer. 

1 Zes en vijftig jaren heeft Hare Majesteit de Koningin-Moeder onder ons 
geleefd, voor en met ons gearbeid voor het welzijn van ons land, dat Zij tot 
het Hare maakte. Zij was de onrnisbare steun van onzen Koning in <liens 
laatste levensjaren; Zij was de voorbeeldigde Moeder en Oppervoedster van 
onze geeerbiedigde Koningin; steeds was Zij allen een voorbeeld; Zij leerde 
ons volk, groot te zijn in alles waarin een klein volk groot zijn kan, omdat 
Zij ons voorging in te doen alles wat goed is, wat lieflijk is, wat wel luidt. 

En nu werd Zij ons ontnomen ; Zij die ons lief was om de liefde die Zij 
ons schonk ; Zij die onzen eerbied had om haar mooie zuivere leven ; Zij die 
onze dankbaarheid heeft voor haar zelfopoffering, voor haar trouw, voor al het 
vele en goede dat Zij ons nalaat. 

\Vij staan om Haar geopende groeve en onze bede stijgt tot de Koning 
der Koningen Wien wij danken voor al hetgeen Hij ons in deze Vrouw heeft 
geschol.lken. 

Hare gedachtenis zal, als die aller rechtvaardigen, tot zegening zijn. 

Mr. C. W. WORMSER. 

Nieuwe bijeenkomst-zalen. Terug van Europeesch Verlof. 

In de jaren, dat het Leger des Hells nog 
niet de achting en sympathie had van het 
publiek, die het thans geniet, was Koningin 
Emma de eerste vorstin, die daadwerkelijk 
blijk gaf van haar medeleven in de organi
satie, door het bezoek aan ons Kinderhuis 
in Naarden. 

Bij bezoeken van muziekkorpsen van 
Engeland of Zwitserland aan Holland, werd 
dezen ·korpsen toegestaan, in den tuin van 
Haar Paleis op Soestdijk te spelen ; Zij on
derhield zich dan met de verschillende Heils
officieren en de muzikanten werden minzaain 
onthaald. 

Wij, Hellssoldaten, herinneren ons de 
groote velddagen met 8.000 a 10.000 bezoe
kers, die gehouden werden op het K oninklijk 
domeill in Soestdijk, welwillend door H. M. 
Koningin Emma afgestaan. 

Generaal en Mevrouw Higgins werden bij 
die gelegenheid aan de lunch genoodigd. 
Voor langer dan een uur ston d Zij om de 
r evue te zien passeeren . 

Ook in Nederlandsch-Indie mochten wij 
haar hartelijk medeleven ervaren, toen Zij 
op haar 70sten verjaardag aan de in Ned.
Indie bijeengebrachte gelden, een b estemming 
gaf door een bedrag van f 10.000.- t e schen
ken aan het L eger des H ells ten b ehoeve 
van het Maatschappelijk Werk. 

Wij danken God voor dit vruchtbare en rijke 
leven van K oningin Emma, ,,de liefste oude 
dame van Europa", zooals Zij genoemd werd. 
God heeft h aa r tot Zich genomen, of zooals 
wij Heilssoldaten het zoo treffen d n oemen, 
,,Zij werd bevorderd tot Heerlijkheid", want 
Zij was een Christen-strijdster. 
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eenige bekeerlingen. De zaal w as vol Java
nen en buiten de r amen stonden er nog velen. 
Den volgenden avond k wamen twee mannen, 
die buiten het raam hadden geluisterd. Zij 
zaten urenlang en luisterden naar de b ood
schap van verlossing en reinheid des harten 
en eindelijk zeide de een, een vroegere 
schrijver: 

,,Hoe moet ik dan doen, om me te ver
beteren ?" ,,Als U Uwe zonden voelt en den 
Reiland om vergiffenis wilt vragen, kan het 
nu," was het antwoord. Hij knielde met mij 
neer aan de zondaarsbank en zeide mij het 
gebed na om vergiffenis en bevrijding. 

God kwam tot zijn hart ; met een blij ge
zicht stond hij op ; hij was bekeerd. Eer zij 
heengingen vroeg zijn vriend, of hij zich ook 
niet mocht bekeeren, wat ook gebeurde. Om 
zulker zielen wil had God een oog op deze 
dessa en jarenlang heeft Hij gewacht tot de 
tijd er voor rijp was. 

Natuurlijk zijn we nu begonnen hard te 
werken ; wij gaan bij de menschen op huis
bezoek en wij houden meetings voor kinderen 
en volwassenen. Ik kan het niet uitspreken, 
hoe gelukkig ik ben na jaren van arbeid in 
deze bergstreken, waarvan wij wel.Illg 
vruchten zagen, nu zulk een gave van mijn 
Hemelschen Vader te mogen ontvangen, zie
len door Zijnen Geest bereid gemaakt om 
het hell aan te nemen, door Christus hun 
bereid. 

H . L. 

Bij mijn bezoek aan Medan zullen de laatste 
besprekingen plaats hebben voor het bouwen 
van een nieuwe zaal in die stad. Hierin zal 
een Chineesch Korps gevestigd worden, onder 
leiding van Majoor Meijer van Poeloe Si 
Tjanang. 

Ook te Semarang is, voor het Europeesche 
Korps, een zaal in aanbouw. Wij zoeken een 
geschikte plaats om in de steden Batavia en 
Soerabaia een zaal te kunnen oprichten. Wie 
helpt ons een geschikt huis, of een geschikt 
stukje grond te vinden? 

De Adjudants Midtbo, Adjudante Kyle en 
Kapiteine Hansen zullen met de ,,Johan van 
Oldenbarnevelt", die den 21sten Maart van 
Amsterdam vertrokken is, naar Nederlandsch
Indie terug keeren. Hun wacht van al hun 
kameraden een hartelijJt welkom ! 

Versterkingen. 

haar moeder in leven te ontmoeten. God 
zegene en trooste haar. 
Nieuwe wereldburger. 

Adjudant en Mevrouw Steen verheugen 
zich in de geboorte van een zoon . Van harte 
wenschen wij hun met deze aanwinst voor 
hun gezin geluk. 
Filmavond te Medan. 

Bevorderingen. 
Van harte wenschen wij Majoor Woodward, 

Beckley en Lebbink geluk met hun bevor
dering tot den rang van Brigadier. Ook 
Adjudant Rosenlund klom een trapje hooger, 
bij zijn bevordering tot den rang van Majoor. 
Ook Luitenant Helmhout tot Kapitein. 

De Envoys van Agteren. 
Onze beide kameraden, die gedurende den 

laatsten tijd met zegen gearbeid hebben in 
het Tehuis voor Militairen te Batavia, zullen 
zich in April inschepen naar Nederland. 
Moge God's zegen hen vergezellen. 

Met hetzelfde schip zullen twee nieuwe 
Officieren naar Indie komen om hier voor 
den Meester te arbeiden, namelijk Luitenante 
H . Oikkonen en Luitenante P. Balt. 
Veranderingen in het Ooglijdershospitaal te 
Semarang. 

Dokter M. M. Weber, die gedurende eenige 
jaren met groot succes de leiding heeft gehad 
van den medischen arbeid in het Ooglijders
hospitaal te Semarang, zal eind April repa
trieeren, en vervangen worden door Dokter 
P. J. Pilon, laatstelijk Directeur van het 
Provinciaal Ziekenhuis te Garoet. 

Adjudante Both. 
Nog ontvingen wij bericht, dat de moeder 

van Adjudante Both, na geruimen tijd 
ernstig ziek te zijn geweest, naar het Vader
huis is gegaan. 

De Adjudante, die zich met spoed naar 
Nederland begaf, was het dus niet gegeven 

Bij mijn bezoek aan Medan zullen de filmen 
van Pelantoengan en Bali in het Gouverneurs
huis voor een select gezelschap worden ver
toond. Wij stellen het zeer op prijs, dat de 
Gouverneur en Mevrouw van Suchtelen hun 
huis openstellen voor dit doel en danken hen 
tevens voor de vriendelijke uitnoodiging om 
bij hen te logeeren. 
Secretaris Minderhoud. 

Wij heeten Breeder en Zuster Minderhoud 
hartelijk welkom hier te Bandoeng, waar 
Breeder Minderhoud ons in het Financieele 
Departement op het Hoofdkwartier assistentie 
zal komen verleenen. 

Majoor Loois. 
In verband met het Europeesch verlof van 

Adjudante Both, is Majoor Loois aangewezen, 
om het toezicht over het J . L . Werk op zich 
te nemen. Deze taak is door hem bereidwillig 
aanvaard. 
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V AARWELSAMENKOMSTEN. 
Stafkapitein en Mevrouw Pearce, Bandoeng. 

De Kommandant leidde in het Korps 
Bandoeng II de vaarwelsamenkomst van 
onze makkers, die de laatste drie jaren een 
zeer actief aandeel namen aan het Korps
werk. In 't bijzonder werd vermEJ.d, hoe 
de Stafkapitein zijn krachten gaf aan het 
Jongeliedenwerk, terwijl Mevrouw Pearce 
als Secretaresse van den Gezinsbond tot 
grooten steun en zegen is geweest voor de 
zusters van het Korps en anderen. Hartelijke 
woorden van waardeering werden hun toe
gesproken. De makkers zullen hen niet licht 
vergeten. 
Secretaris en Zr. Minderhoud, Soerabaja. 

Zondagavond, 11 Maart j.l., gaven twee 
van onze beste makkers in verband met hun 
vertrek naar Bandoeng hun vaarwel. Er was 
veel belangstelling. 

De leiding van de samenkomst was toe
vertrouwd aan Majoor Uijlings. 

Ondanks het feit, dat dit een vaarwel
samenkomst was van twee makkers, die ge
durende 15 lange jaren nauw aan het korps 
verbonden waren, kenmerkte deze meeting 
zich door een geest van opgewektheid en 
strijdlust. 

Enkele makkers spraken hartelijke woorden 
van afscheid. 

De B. 0. van het Korps, Kapitein Muskee, 
sprak zijn bewondering uit voor het werk 
van Zuster Minderhoud, als penningmeeste
res en ook in den verkoop van S. K., waar 
zij een belangrijk aandeel aan had. 

De zangbrigade zong daarop bet lievelings
lied van de scheidenden : ,,De Hand die mij 
leidt", we& lied een diepen indruk maakte 
op het hart van onze beide makkers. Zuster 
Minderhoud k~am nu aan het woord. Zij 
vertelde hoe alles klaar was voor de terug
reis naar het vaderland, maar hoe God plot
seling kwam en het roer uit hun hand 
nam en in plaats van Amsterdam was Ban
doeng hun bestemming. Ten slotte stond Br. 
Minderhoud op. Het was te zien we& een 
ontroering er in zijn binnenste was. Zwaar 
was het voor hem te scheiden van de plaats, 
waar hij lang voor God gestreden had en 
van het korps dat hem zoo dierbaar is ge
worden 

BET VAT, DAT BEDORVEN WERD. 
Jer. 18 : 4. 

Vaak hooren wij de menschen God danken 
voor Zijn liefde, Zijn bescherming, Zijn zorg, 
en dat is allemaal heel mooi, maar hoe zel
den hooren wij de menschen Hem danken 
voor Zijn mededoogen als onzen Vader, zoo
wel als Zijn gr~ote liefde voor ons, dat wij 
vandaag hier zijn. 

Het vers uit de schrift, hierboven weerge
geven, bevat die zeer schoone waarheid, dat 
God mededoogen, zoowel als liefde voor ons 
heeft. Het vat werd bedorven, werd een mis
lukking in plaats van een succes, maar de 
pottenbakker wierp het niet terzijde, want 
hij wist, dat er nog steeds mogelijkheden 
in waren, en dus werkte hij er weer geduldig 
aan, het nogeens weer vormend en knedend, 
en spoedig werd het van het wiel afgenomen, 
volmaakt in vorm en schoonheid, een ding, 
eens bedorven, nu een vat zonder gebrek. 

Maar hoeveel geduldiger en met hoeveel 
meer liefde neemt de groote Pottenbakker 
een stuk menschelijke klei - een man, 
bedorven door jaren van zonde, of misschien 
een kind, weTher schoonheid in Gods oog be
dorven is door een kleine zonde, nu nog 
heel klein, maar o ! hoe spoedig zal zij groei
en en een machtige zonde worden - en 
plaatst het op het goddelijk wiel. 

De gebreken worden weggenomen, de 
kiem der zonde wordt verwijderd en nogeens 
weer wordt het gevormd tot een vat van 
wondere schoonheid. De groote Pottenbakker 
verliest niet Zijn geduld met het werk Zijner 
handen, als het Hem de eerste maal teleur
stelt of de tweede, of de derde maal. 

Zijn liefdevol mededoogen ervoor maakt, 
dat Hij het blijft vervormen en veranderen, 
jaar in, jaar uit, terwijl Hij in Zijn stuk 
menschelijk klei altijd mogelijkheden voor 
het goede ziet, maar a1s na jaren van be
werking, jaren van geduldig vormen, en ein
deloos mededoogen, het vat steeds leelijk 
blijft, zijn schoonheid bedorven door een zon
de, die niet kan, niet wil verwijderd worden, 
dan legt God het verdrietig terzijde; al 
Zijn mededoogen, al Zijn liefde is verspild, 
en daar staat het, als een hopelooze mis
lukking. 

S T R _ IJ D K R E E T 

S R!JD '-.. ~.-~ KREET 
'loo 

OFFICIEEL ORGAAN VAN HET LEGER DES HEILS In NEDERLANDSCH oon: U1.t21E-. 

DE KOMMAJ\T))ANT LEIDT DE VAARWELSAMENKOMST VAN 
MAJOOR EN MEVROUW TAYLOR TE BANDOENG. 

Op 27 Februari vond onder leiding van 
Kommandant en Mevrouw de Groot in de 
Congreszaal te Bandoeng het openbaar af
scheid plaats van den Algemeen-Secretaris 
en Mevrouw Taylor. 

Ondanks den regen was de zaal goed bezet, 
waaruit wel bleek, dat de Majoors zich ge
durende den korten tijd, dat zij hier vertoef
den, bemind hebben weten te maken. 

Het eerste lied, door den Kommandant 
uitgegeven, werd hartelijk meegezongen, 
waarna Majoor Beckley voorging in het 
gebed. 

De Kommandant las den 121sten Psalm 
voor, hieraan enkele woorden toevoegend in 
verband met het vertrek van den Algemeen
Secretaris. Afgewisseld door liederen van het 
zangkoor, mochten we naar verschillende 
toespraken luisteren. 

Majoor Hiorth zeide, hoe het hem altijd 
getroffen had, dat Majoor Taylor persoonlijk 
belangstelde in ieder van zijn Officieren. 
Mevrouw Majoor Loois getuigde met dank
baarheid van het werk, dat Mevrouw Taylor 
in het belang van den Gezinsbond heeft 
gedaan. Adjudante Koning sprak eveneens 
enkele woorden van afscheid. 

Vervolgens stond Mevrouw Taylor op om 
te spreken. Het speet haar na zulk een be
trekkelijk korten tijd reeds te moeten ver
trekken, doch de ervaring had haar geleerd, 
dat Gods wegen altijd de beste zijn en dat 
we Hem rustig kunnen volgen, waar Hij 
leidt. Haar overleden moeder, die 50 jaren 
Heilsofficier was geweest, had haar geleerd 

nooit te weigeren voor een post, maar altijd 
blijmoedig te gehoorzamen, en deze les was 
haar steeds bij gebleven. 

Ook Majoor Taylor zeide gaarne !anger te 
zijn gebleven. Het werk hier was hem lief 
geworden en zal in de toekomst altijd met 
bijzondere belangstelling door hem worden 
gadegeslagen. 

De korte afscheidstournee, die hij en Me
vrouw Taylor door Java hadden mogen 
maken, had hem duidelijk doen zien, dat er 
over de geheele linie in dien arbeid vooruit
gang is te bespeuren. 

Hierna droeg Majoor Lebbink onze schei
dende makkers in het gebed op aan den 
Heer. Na het zingen van een toewijdingskoor 
sloot de Kommandant met dankzegging. 

* * * 
Den volgenden dag om 2 uur waren alle 

Bandoengsche Heilsofficieren, Soldaten en 
vrienden op het station verzameld om de 
Majoors een laatst vaarwel toe te roepen. 
Vele goede wenschen vergezelden hen en 
allen stemden in met de bede, dat de Heer 
hen tot rijken zegen moge stellen in Zuid
Afrika. 

J. v. L. 

* * * 
Ook te Soerabaia, Semarang, Pelantoengan 

en Batavia werden gezegende afscheidssa
menkomsten gehouden, die een prettige 
herinnering zullen blijven, wanneer de Ma
joors in hun nieuwe arbeidsveld zijn. 

l
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~ . ~ 

X HEILIGINGS-- EN OPWEKKINGS ~ 
~ ~ 
~ CONFERENTIES ~ 

~ geleid door ~ 
~ ~ ~ KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT. ~ 

~ ,. bijgestaan door den ~ 

~ CHEF-SECRETARIS EN EEN STAF VAN OFFJCIEREN. ~ 

~ BANDOENG 29 MAART t/m 3 APRIL. ~ 
~ MALANG 14 APRIL t/m 17 APRIL. M 
~ ~ 
11 SOERABAJA 19 APRIL t/m 24 APRIL. 11 

~ MAGELANG 28 APRIL t/m l MEI. ~ 
~ ~ ~ SEMARANG 3 MEI t/m 6 MEI. ~ 

~ BATAVIA 12 MEI t/m 14 MEI. ~ 

~ Muziekkorpsen en Zangbrigades verleenen ~ 
~ hun medewerking. ~ 

~ Verschillende Sprekers. ~ 
~ ledereen is hartelijk welkom. ~ 
~ Zie uit naar plaatselijke aankondigingen, ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

GROOTE INZEGENING VAN 28 JONG
SOLDATEN IN BANDOENG I. 

Wat waren wij allen blij, dat de Territo
riaal Leider in goeden welstand was terug
gekeerd van de Minahasa. Nog grooter 
vreugde was het voor ons, dat de Komman
dant en Mevrouw de Groot de openings
samenkomst van de Jongelieden-Week op 
18 Maart hebben willen leiden. 

Op dien avond werden 28 Jong-Soldaten 
ingezegend. Toen de samenkomst begon was 
de zaal geheel gevuld. Na gemeenschappe
lijken gezang en gebed werden de kinderen 
verzocht om op te staan. Terwijl de vlag 
boven hen ontplooid werd, zongen zij alien 
met hun rechterhand wijzend naar de vlag : 

'k Wil U volgen, o mijn Heiland, 

Met Uw bloed kocht Gij mij vrij; 
Al zou ieder U verlaten, 
Door gena blijf 'k U nabij. 

Hierna droeg de Leider de jonge Strijders 
in het gebed op tot God en smeekte Zijn 
zegen voor hen af. Kapitein Palstra vertelde 
ons vervolgens enkele bijzonderheden over 
den zegenrijken Veldtocht in Menado, waar
na de Komrnandant ons Gods W oord ver
klaarde naar aanleiding van Pred. 12 : 1-7. 

Het was een zeer gcede en gezegende mee
ting. Onnoodig te zeggen, dat de J. L. Wer
kers verblijd waren dat hun arbeid niet te 
vergeefsch was geweest. Zoo willen wij voort
gaan, met de bede, dat Gods zegen op ons 
J. L. werk moge rusten, en wij de jeugd 
voor Christus moge winnen. 

J. L. S. M. de Tyssonsk. 

Met ontroering lazen wij berichten over 

het ontzettend lijden in de Oekraine, waar 

duizenden den hongersdood sterven ter wille 

van hun geloof. De roepstem komt tot alle 

Christenen om te helpen door het gebed en 

waar zulks mogelijk is door het verleenen 

van practischen steun. 

. "' ... 

Jonge menschen, gij die staat aan 't begin 
des levens, zorg, dat ge niet gebrandmerkt 
wordt met het woord ,,Mislukking", waar het 
de hoogste dingen betreft. Zoo dikwijls hoo
ren wij. ,,0, ik behoef mij nog niet druk 
te maken, er is tijd genoeg, ik hen nog jong, 
laat mij eerst van het leven genieten." 

Hoe dwaas is dat ! Want als het moeilijk 
is om Christus aan te nemen als ge jong 
zijt, hoeveel moeilijker moet het dan zijn 
op middelbaren lee.ftijd, of in den ouderdom, 
als bet hart, in plaats van vervuld te zijn 
met alles wat goed is, vol berouw en angst 
zal zijn over dwaze daden, die ge hebt be
dreven ! 

* * * 
Een oude man sloeg eens den arm om een 

kleinen jongen heen, legde zijn hand op de 
blonde krullen van het kind en zei met 
tranen in de oogen. ,,Mijn lieve jongen, als 
je moeder voor je zingt en je vertelt van 
Jezus, denk dan aan Hem en vertrouw Hem." 

,,Opa" zei de kleine vent, ,,vertrouwt U 
hem niet ?" ,,Neen jongen", was het ant
woord ; ,,jaren geleden had ik dat kunnen 
doen, maar mijn hart is zoo verhard gewor
den, dat niets het nu meer roert. 0, als ik 
nog aan 't begin van het leven stond, zooals 
jij, hoe anders zou dat alles dan zijn !" 

Gods mededoogen is wonderbaar, en de 
wetenschap, dat Hij ons, zelfs als we hem 
teleurstellen, niet in den steek laat, is een 
schoone gedachte. Maar jongens en meisjes, 
jonge mannen en jonge vrouwen, iederen 
keer als we Hem teleurstellen in ons liefde 
en ons vertrouwen jegens Hem, wonden we 
het liefderijk hart van onzen Vader, Hij, Die 
ons zoo bemint. Ge zoudt niet moedwillig een 
vriend pijn willen doen, waarom doet ge 't. 
Hem dan? 

Dank Hem e& uur van uw leven voor 
Zijn liefdevol mededoogen, maar o, speculeer 
daar niet op. Neem uw plaats moedig in, 
zeg het den Heer en uzelf, dat ge, met Zijn 
hulp, mislukking wilt overwinnen door 
welslagen, dat ge Hem niet !anger wilt teleur
stellen. 
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