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Kommandant en Mevrouw de Groot 
verlaten de Kweeksc:hool. 

' LS U Kommandant de 
~ Groot spreekt, dan heeft 
~ U iemand vo01 U, voor 

wien dat onderwerp geen 
onbekend terrein is, want 

jaren lang was hij de K weekschool
leider in Holland ; onder zijn leiding 
zijn verscheidene van onze Officieren 
in N ederlandsch-Indie door de KwPek
school gegaan, waaronder ook i.VIaJoor 
H. Laois, thans !eider van onze Terri
toriale Kweekschool, hier, te Bandoeng. 

Bij al de andere drukke werkzaam
heden van den Kommandant komt ook 
de verantwoordelijkheid van de in
stanid!houding van de K weekschool, 
niet alleen wat het materialistische 
daarvan be
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treft doch het belangrijke 
werk van het ~itzoeken en uitkiezen 
van personen, die in aanmer king ~o
men voor de ople~ding en de vornung 
van deze jonge menschen tot bruik
bare instrumenten, om het Leger des 
Heilswerk in Nederlandsch-Indie te 
helpen voortzetten. 

De KommaD!dant stelt dan ook zeer 
veel belj:ing in alles, wat er in de 
Kweekschool gedaan wordt voor de 
opleiding van de Kadetten en zooals 
onlangs gebeurde, placht de Komman
dant, vergezeld van Mevrouw de Groot 
een dag in de K weekschool door te 
brengen, voor het houden van bijzon
dere samenkomsten en van zijn rijke 
ervaringen iets mede te deelen aan 
de Kadetten, wat hen in staat zal stel
len om 't doel te bereiken, waarvoor 
zij deze opleiding genieten (zie pag. 
4 en 5). 

* ** 
Wij vroegen Majoor Laois een en 

antler voor de Strijdkreet te schrijven 
omtrent de K weekschool en de Kadet
ten en gelooven, dat het volgende van 
waarde zal zijn voor onze lezers. 

Het Leger des Heils gelooft heel 
sterk, dat het noodig is, de jeugd voor 
God te winnen, in de jonge menschen 
een begeerte te doen ontwaken om de 
belangen van het Koninlr . ..rijk Gods te 
behartigen, hen aan het werk te zet
ten, anderen te helpen en zichzelf zoo 
goed mogelijk daartoe te bekwamen. 
Hiertoe dient, onder andere takken van 
arbeid, het vormen van Korps-kadetten 
brigades. 

De Majoor (die tevens Kandidaten
Secretaris is voor het Territorie) 
schrijft, dat in de laatste jaren steeds 
meer Officieren warden gewonnen uit 
de Korpskadettenbrigadt.s. 
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I DE KADETTEN VAN BET LEGER DES HEILS I 
! Wie zijn ze? Wat is hun doel? ~ 
i I 
i . Van waar komen ze en waar gaan ze heen? i 
i ~ 
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Korpskadetten zijn jongelieden van 
13 tot 18 jaar, die bekeerd zijn en die 
zich geroepen gevoelen zich te bekwa
men voor den Leger-des-Heilsstrijd, 
als Officier of als Plaatselijk Officier. 
Wekelijksche klassen warden voor hen 
gehouden, onder leiding van een K. K. 
Sergeant, voor Bijbelstudie en onder
wijs in de Leerstellingen en Orders en 
Reglementen van onze Organisatie. 
Gelegenheid wordt den Korpskadet 
ook gegeven zich practisch te bekwa
men door een actief deel te nemen aan 
de samenkomsten; de Strij dkreet te 
verkoopen enz. 

Nu de eerste vraag bovenaangesteld. 

Wie zijn de Kadetten ? 
In de allereerste plaats schrijven wij, 

dat zij alle bekeerde menschen zijn, 
diP eenige':l tijd HEl'ilssoklaat z~n ge
weest, zulks uit overtuiging en eigen 
vrijen wil. Zij hebben den leeftijd van 
18 tot 26 jaar en moeten een sterke 
gezondheid genieten. Zij moeten over 
die karaktereigenschappen en geeste
lijke vermogens beschikken, die noodig 
zijn, willen zij zich ih de toekomst tot 
welslagende Officieren ontwikkelen. 

Van waar komen deze Kadetten tot 
ons? 

Van alle deelen van den N eder
landsch-Indischen Archipel. In den 
cursus, nu pas geeindigd, waren ver
schillende nationaliteiten vertegen
woordigd. 

Er zijn kadetten, die in onze eigen 
Kinderhuizen grootgebracht werden, 
anderen, die in hunne kinderjaren onze 
dagscholen bezochten, velen gingen 
gerege1d naar de kindersamenkomst of 
naar de Bijbelklas van het Leger 
des Heils. Die kindersamenkom
sten warden iederen Zondag ge
houden in plaatsen, waar het Leger 
des Heils wer'kzaam is. Er zijn er, die 
door het lezen van de Strijdkreet of 
andere uitgaven van het Leger des 
Heils zich geroepen gevoelden zichzelf 
aan te bieden als Kandidaat voor het 
Officiersschap ; anderen werden ge
troffen door een getuigenis van een 
Officier of door een bijzonderen op
roep voor arbeiders in Gods Konink
rijk. 

En allen zijn gekomen, door Gods 
Geest daartoe geleid ! 

Om een, in Indie algemeen-heer
schend, verkeerd begrip weg te nemen, 
dient vermeld te warden, dat niet 
iedereen Officier kan warden, .die 
dat zou wenschen en dat ook niemand 
als Kadet aangenomen wordt bij wijze 
van werkverschaffing. Het Officiers
schap is geen ,,baantje", <lat dient tot 
bevoorrechting van zichzelf, doch be
teekent een leven, gewijd aan den 
dienst van ,,anderen", geen beroep, 
doch een roeping. 

Alleen zij, op wier leven geen smet 
rust en die weten door God geroepen 
te zijn, komen daarvoor in aanmerking. 

W aarin hestaat de Kadettenopleiding ? 
Zoodra iemand aangenomen wordt 

als Kand idaat, begint een schriftelijke 
opleiding, gevolgd door een opleiding 
in de Kweekschool te Bandoeng, waar 
de leerlingen, nu Kadetten genoemd, 
intern zijn. 

Deze opleiding duurt ongeveer 10 
maanden en bestaat uit theoretische en 
practische lessen. De theoretische les
sen bepalen zich in hoofdzaak tot den 
Bijbel, Leerstellingen, Orders en Re
glementen voor Officieren van het 
Leger des Heils, muziek en zang, aard
rijkskunde, lezingen over verschillende 
onderwerpen den Leger-des-Heilsar
beid en het Officiersschap betreffende 
enz., terwijl de practisohe lessen ge
richt zijn op het leeren leiden van bij
eenkomsten en het verrichten van 
andere L. D . H. werkzaamheden. 

Van tijd tot tijd wordt er een examen 
afgenomen om te kunnen constateeren, 
welke vorderingen de Kadetten maken. 
Waaraan echter de meeste tijd en zorg 
besteed wordt, is de geestelijke groei 
van den Kadet. Geleerdheid, zonder 
een diep, persoonlijke ervaring in de 
dingen Gods, is van geen waarde in 
het werk, waaraan de Kadet van het 
Leg r 1:::s " i' n of ' r 
wijden. Het hart moet zijn vervuld 
van liefde tot God en tot de verloor
nen, moet rein zijn en rein bewaard 
worden door de kracht van den Heili
gen Geest. Dit geschiedt niet door iets 
van buiten aangebracht, maar is Gods 
werk in het hart. 

Waar gaan de Kadetten heen ? 
W anneer de cursus geeindigd is, 

wordt in ernstige overweging genomen 
de kwestie van ,,aanstelling". Over 
iederen Kadet wordt afzonderlijk ge
sproken, de rapporten van den Kweek
sohoolleider en zijn assistenten warden 

(vervolg pag. 4 kol 3). 

Met de Vlag voorop staan de Kadetten klaar om uit te gaan de blijde boodsc:hap te brengen van redding en bevrijdi.ng. 
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H ET is en blijft altijd een onderwerp van 

snijdend wee de kwestie va.J. de bestrij
ding der lepra en verpleging der leprozen. En 
het wekt altijd weer opnieuw ons aller be
wondering, hoe eenvoudige heilssoldaten, mis
sionarissen en zendelingen, altijd weer hun 
e!gen leven u'.tschakelen om dat te w1jden 
aan deze zieken, die zoozeer hulp nood}g 
hebben. Niet alleen medische hulp, maar 
vooral ook moreelen steun en een h elpende 
hand en vriendelijk woord, in hw1 zwaar 
lijden. 

Dat. drong zidh ook gisteravond weer op, 
toen Kommandant de Groot, de lelder van 
het Leger des Hells in Ned.-Indie, dank zij 
de vriendelijke welwillendheid van Gouver
neur en Mevrouw van Suchtelen, in het Gou
verneurshuis a1hier voor een aantal genoo
digden onder wie de Sultans van Deli, Lang
kat en Ser>dang, een en antler kon vertellen 
van den strijd die ook het Leger des HeHs 
hier in Indie tegen de lepra voert, bij het 
vertoon~m van enkele films over dit onder
werp. 

Gouverneur van Suchtelen sprak een in
leidend woord, waal'bij hij vertelde hoe hij 
voor het eerst met hei Leger des Hells in 
aanraking was gekomen en hoe hij vooral 
naar aanleiding van hetgeen hij in de practijk 
in Indie had gezien, de grootste bewondering 
en eerbied heeft gekregen voor hetgeen ook 
de menschen van het Leger des Hells, op <lit 
gebied verrichten. 

Kommandant de Groot zette vervolgens 
uiteen hoe het Leger, naar het voorbeeld van 
J ezus, streeft naar het betrachten van naas
tenliefde en dit vooral ook wil toepassen op 
hen, die door deze ziekt~ worden bezocht en 
die zoo dringend hulp noodig hebben. Hij 
schetste het groote verschJ tusschen de arme 
zieken, die in behoorlijke leprozerieen ver
pleegd wol'den en hen, die min of meer aan 
zich zelf worden overgelaten, uitgestooten 
door de bevolking, te zamen gebracht in een-

Het Doorgangshuis, ,,N1euw Leven," 
te Bandoeng. 

0 NLANGS is verschenen het Reclassee

rings-.Jaarverslag van het Leger des 

Heils waarin duidelijk te lezen staat, dat een 

gestadige vooruitgang en uitbreiding van de
zen tak van belangrijken arbeid heeft 
plaats gehad. 

Behalve wat in deze brochure is opgenomen 

schreef de Heer S. P. Braaksma, Landsambte

naar voor de Reclasseering in Midden- en 

Oost-Java het volgende: 

,,Een van de bekendste reclasseeringsorga
nisaties is het ,,Leger des Heils," dat in 1928 
met zijn arbeid op dit terrein begon. Toch 
duurde het nog tot 1932 alvorens het ,,Leger" 
den uitbouw van <lit werk doelbewust ter 
hand nam. 

Op 20 Maart 1932 mocht ik met 
Kommandant De Groot en den heer D. Ra
maker een bespreking hebben over de wen
schelijkheid om het ,,Leger" meer algemeen en 
systematisch in het reclasseeringswe:rk te 
betrekken. Naar ik ook reeds op andere 
terreinen van arbeid dezer organisatie meende 
opgemerkt te hebben, zijn bij Kommandant De 
Groot, deriken en doen een, als deze leider 
van de wenschelijkheid en mogelijkheid van 
het aanvatten van nieuw maatschappelijk 
werk overtuigd is. 

Het duurde dan ook niet lang of door den 
heer D. Ramaker, officier bij het ,,Leger", 
werd, als reclasseeringssecretaris, op bevel van 
den Kommandant op krachtige er. voortref
felijke wijze de organisatie van den reclassee
ringsarbeid ter hand genomen. Verschillende 
reclasseeringsbrigades werden opgericht; op 
kleinere plaatsen de daar aanwezige officieren 
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S T R JJ D K R E E T 

LEZING GEHOUDEN~·1:E~ MEDAN~ ! 
door KCMMANDANT DE GROOT 

ten huize van 

GOUVERNEUR Jhr. B. C. C. M. M. VAN SUCHTELEN 

(Hierbij geven wij het verslag. opgenomen 
in de Deli Courant van 5 Juni 1934). 

zame strandkampongs, waar ze juist vol
·doende krijgen om in het leven te blijven, 
maar waar ze verder vrijwel van alle hulp, 
medische zoowel als geestelijke, verstoken 

- blijven. 

Spreker herinnerde er in dit verband aan, 
hoe hij 18 jaar geleden voor het eerst in 
aanraking was gekomen met dit vraagstuk 
en hoe hij tJoen van nabij de ellende van 
deze aan zich zelf overgelaten menschen had 
kunnen zien, een-e eUende, die alle beschrij
ving tart. Ook verh~lde hij hoe hij hier voor 
het eerst in Deli kwam om deze zaak hier 
ter hand te nemen en hoe hij hier toen gul 
en van ganscher harte ontvangen werd, waar
bij de _heer Cremer sr. begon met een gift 
van f 1000.-, waaraan de Deli Mij. f 5000.
toevoegde en de heer Tjong A Fie f 4500.
en hoe op die wijze in den kortst denkbaren 
tijd de leprozerie Poeloe Si Tjanang tot stand 
kwam. Ook gaf hij een van vol leven sidde
rend beeld van de gevoelens der lijders, wan
neer zij - letterlijk en figuurlijk - de hand 
toegestoken krijgen, daarbij ophalend herin
neringen uit zijn eigen leven en zijn aanra
king met pat:enten, ook lijders uit Medan, 
d~e naar Pelantoengan vervoerd werden om 
daar opgenomen te worden, aangrijpende 
verhalen van mogelijkerwijze het grootste 
leed, dat den mensch kan treffen en clan in 
aansluiting daarop van de grootste liefde van 

den medemensch, die lhij clan kan onder
vinden. 

Het zijn schrille schilderingen van de ziel 
beroerend menschenleed, zooals alles schril 
en scherp gekleurd is, dat met dit lijden 
samenhangt. 

Geen wonder, dat de man met zijn groote 
hart, grijs geworden te midden van smart en 
lijden, ook bij de slagen die hem zelf troffen, 
toch zoo overstelpt is door het leed van den 
naaste, dat hij een strijdbare figuur is ge
worden voor het lot der leprozen en ieder 
en alles oproept, de Regeering, de medici, 
~e p~rticulieren, ons allen om de voorziening 
m d1t maatschappelijk manco mogelijk te 
maken. 

En wie zou het dan niet kunnen begrijpen 
dat soms de woorden eens blijven steken en 
soms een scherpen klank krijgen, waarbij we 
weten, dat ze niet anders gesproken zijn clan 
om het goede te bereiken, het goede voor 
ai::tderen. 

Zoo leidde Kommandant de Groot ons op 
de film, in gezelschap van Mevrouw de Jonge, 
de echtgenoote van den Landvoogd, naar en 
door het mooi-gelegen Pelantoengan met 
zijn mooie uitziohten over de bergfn ~n zijn 
klaterend riviertje, dat d2 grens vormt tus
schen de Europeesohe en inheernsche kampen 
van leed. Maar ook midden door dat rnen
schelijk lijden, langs de verbandplaatsen de 

"ek ' z. enzalen en . . . . . . het einde. 

~. 

RECLASSEERINGSARBEID I 
VAN HET 

LEGER DES HEILS IN NEDERLANDSCH-INDIE. 

ook voor dit werk beschikbaar geste'.d: een 
doorgangshuis speciaal voor ontslagen ver
oordeelden en hun gezinnen te Ba:i.doeng ge
opend, terwijl ook andere tehuizen van het 
,.Leger" in bepaalde gevallen hun deuren 
hie:rvoor niet sluiten, voorlichtingsrapporten 
aan den Directeur van J ustitie e:i. aan den 
rechter (zelfs een enkele maal in de buiten
gewesten) uitgebracht, patronaten ingesteld, 
enz. Zoo bestrijkt het ,,Leger" thans het ge
heele arbeidsterrein der reclasseering. 

Ik mag dan ook besluiten met een woord 
van hartelijken dank aan : Kommandant de 
Groot voor de omzetting van de belofte van 
steun in de levende daad, 
aan den heer D. Ramaker (thans op Celebes), 
aan den heer F. H. Hiorth (den tegenwoor
digen reclasseerings-secretaris), de voorzit
ters, verdere officieren en soldaten der ver
schillende reclasseeringsbrigades voor hun 
toegewijden arbeid. 

Uw belangelooze, liefdevolle arbeid vormt 
een der hoeksteenen, waarop het reclassee
ringsgebouw in den ,,gordel van smaragd" 
opgetrokken is !" 

Onze Officieren, die zich bezighouden met 

dit werk, mogen zich verheugen over heerlijke 

resultaten van de Evangelie-prediking in de 

samenkomsten en in de persoonlijke gesprek

ken met de gedetineerden. Zoo juist ontvingen 

wij het hieronderstaand bericht : 

,,Zondag hadden wij een heerlijken tijd in de 
gevangenis te 0 en mochten de vreugde sma-

ken 9 zielen te zien komen aan de voeten 

van onzen Meester. 

Wij waren op bezoek bij Br. X, hebben daar 

gezongen en gebeden en gingen toen naar Z. 

Hij kwam ons snel met uitgestrekte handen 

tegemoet en zeide, dat hij zich volkomen aan 

God wilde geven. Wij hebben met hem gebe

den en hem zelf ook laten bidden. Het waren 

heilige oogenblikken, we werden zelf daardoor 

hoogerop gevoerd." 

MIJN BEKEERING. 

Een persoonlijk getuigenis van 
een gedetineerde. 

IN tegenstelling met andere bekeerings
gevallen kan ik niet spreken van een 

plotselingen overgang van zonde tot gerech
tigheid, maar veeleer van een langzame 
verandering, zich strekkend over een aantal 
jaren. 

Als jongen ging ik geregeld naar de 
Zondagsschool. Eens werden er sarnenkom
sten gehouden door een Evangelist, die door 
zijn prediking vele jonge menschen tot be
keering bracht, onder wie ook mijn eigen 
broer, die twee jaar ouder was clan ik. Aan 
mij werd ook gevraagd mijn zonden te be
lij den. Ik begreep he<t echter niet, ~k besefte 
niet eens, dat ik zondig was en vond d t 
het huichelarij zou zijn om naar vor~n ~ 
gaan, alleen omdat anderen dat deden. 

Vijftien jaren geleden, . als jongen van 16 
jaar wel'd ik veroordeeld tot levenslang 

. £ e 
gevangenlsstra . Ik kan niet zeggen dat .'k 
dadelij~ berouw had, eerder was ik 'vervu~d 
van dmvelsche gedac.'lten en het meest h' ld 
ik mij bezig met het bedenken van ee ·~ 
ter ontkoming. n Pan 

Zooals vele anderen, woonde ik de Gods 
dienstoefening alleen h!J. · om , z d -

. . .. s on ags een 
uurtJe u1t m1Jn eel te komen Ik 1 . · u1sterde 
wel naar de preek, maar het ging bij mij 
het een-e oor in en het andere weer uit. 

Na een poging tot ontvluchting kreeg ik 
eenzame opsluiting voor acht maanden en 

Redasseeringsbrigade, Bandoeog. 
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Maar ook zagen we, hoe daar het lot der 
zleken verzaoht wordt, hoe zij dikwijls bin
nenkomen, verwaarloosd en ellendig en daar 
dan een liefderijke opna:me vinden, met ver
zorg'.ng en troost. En hoe de lijders zich dan 
toch, me;t het troostrijke aanpassingsvermo
gen, dat den mensch welhaast onder alle 
omstandigheden kenmerkt, weten te schikken 
en bhuis te gevoelen, hoe zij hun blcemen 
verzorgen, in hun clubgebouw genieten van 
muziek en andere ontspanningen en hoe dan 
een bezoE.-kster als Mevrouw de Jonge daar 
tusschen hen rondgaat, voor ieder een vrien
delij"k woord, een meelijdende ge<lachte en 
voor ieder ook een liefdevol souvenir aan 
haar bezoek, dat wel moet schijnen a1s ecn 
extra-zonnestraal in danker bestaan. 

Schril is clan wel de tegenstelling met die 
andere schuilplaatsen, waar geen liefdevolle 
hand zich tot verpleging uitstrekt, de kust
kampongs der leprozen, aan het strand van 
Bali, waar zij alleen en aan zichzelf over
gela ten, hun ellendig leven moeten lijden . . 

En dan doet het goed te weten, dat er 
iemand is als Kommandant de Groot, die 
niet aflaat om de alarmklok te luiden, ten 
bate van deze lijders en als hij sorns in zijn 
begrijpelijk medevoelen in een enkel woord 
of uitdrukking mogelijk iets te ver gaat, clan 
nemen we dat gaarne op den koop toe, ver~ 
zekerd van de goede bedoeling, omdat WlJ 

weten dat hij opkornt voor het lot van hen, 
die hij in Christus' naam en naar Christus' 
woord, op zich genomen heeft te steunen, 
zoolang God hem adem geeft. 

Zoo werd dit alles, mits goc<l verstaan, tot 
een aangrijpenden avond en een zielontroe

rend pleidooi. 
Daartusschen door zongen de officieren van 

het Leger des Hells enkele coupletten, terwijl 
ten slotte, in gespannen stilte de Gouverneur 
nog enkele woorden sprak, waarbij hij Kom
mandant de Groot tevens bedankte voor zijn 
uiteenzetting. 

rnocht gedurende dien tijd nie<t eens bezoek 
ontvangen van mijn moeder, <lie mij ander9 
iedere •maand was komen op=ck , l't/Iaar 

mijn moeder schreef mij geregeld ; zij zond 
mij een Bijbel en vroeg mij om iederen dag 
een stukje daaruit te lezen. Om haar een 
genoegen te doen, beloofde ik 't en uit 
pliohtsgevoel deed ik hct ook. De Bijbel was 
het eenige, dat ik te lezen kreeg gedurende 
al die maanden en vele malen las ik bern 
door, echter altijd met critische gedachten 
en zoeken naar tegenstrijdigheden, welke ik 
ook meende te vinden. 

Waarschijnlijk was het deze houding, die 
mijn bekeering in den weg stond. Trots zoo 
veel Bijbellezen, bleef ik nog langen tijd een 
ongeloovige. 

Na acht maanden modht ik weer tot de 
gewone omstandigheden in het gevangenis
leven terugkeeren op mijn woord, dat ik geen 
poging meer zou doen tot ontvluchten. Deze 
belofte heh ik, evenals die aan mijn moeder, 
altijd gehouden. Ik kreeg toen werk en moest 
leeren opschriften te graveeren op grafstee~ 
nen. De gedachte aan den dood bleef m!J 
voortdurend bij en ik begon ernstig te den
ken over het leven, zijn oorsprong, enz. Ik 
las boeken, gesohreven door filosofen, maar 
V'Ond geen bevrediging. Zij verklaar<len de 

zaak niet. 
Op een Zondagmorgen, jaren geleden, 

k r ~n Brigadier een Officier van het wame= ' .. 
Leger des Heils, met een , groepJe .He1l~-
soldaten om een samenkomst te houden :n 

. k · t ggen dat ik de gevangenis. Ik an n1e ze , 
. ar ik had erg onder den mdruk kwam, ma 
.. d dacht 't eens met er reeds langen hJ over ge . £ 

den godsdienst te probeeren om te z1en do 
h.. n t~n e 

het echt was of slcchts sc !Jn, eG d "lde 
. van ons o w1 

Brigadier vroeg w1e . Id 
d "k P In werkelijkhe1d voe e 

zoeken, ston 1 o . . 
- hul"chclaar maar ik was vast 

"k me een ' 1 
01 

't nu door te zetten Dien nacht 
bcsloten o · d 
bad ik in mijn eel - (ncen, het "."as met e 

t keer in mijn leven, dat ik gebeden 
eers e .. 
heh) _ ernstig bad ik, dat God mJJ beter en 

sterker wilde maken. Ik kreeg ~:en ~nt-
__ .J Avond op avond las ik m1Jn BIJbel 

wooru. t 
en bad ik: tot God, met hetzelfde resultaa · 
Van tijd tot tijd keerde ik terug tot het on
geloof, en dan werd lk weer gedreven om 
tot God te bidden om hulp. Maanden lang 
verkeerde ik in een toestand van onrust. 

(Vervolg pag. G.) 



Zr. FRANS VAN BATAVIA. 

25 jaar Heilssoldaat. 

GODE ALLE :EER. 

Wanneer ik deze woOTden neerschrijf, gaat 
er heel wat aan mijn gedachten voorbij. Het 
is n.m. 25 jaar geleden, dat ik als Soldaat 
van Koning Jezus werd ingelijfd ; vandaar 
het opschrift: Gode alle eer. 

Als trouw Kerkbezoekster kwam langza
merhand een grooter verlangen in mij naar 
de dingen aangaande Gods Koninkrijk. 1VI1jn 
'bede was dagelijks : ,,Heer open mij de 
oogen." Dank God, Hij is een verhoorder 
der gebeden. 

Ik zag een Heilssoldaat ; mijn aandacht 
werd getrokken en haar volgende, kwam ik 
zoodoende voor het eerst in aaruaking met 
de wereld-organisatie: het Leger des Hells. 

Eigenaardig wci.s de wijze van prediking, 
ewnals het persoonlijk getuigen. De vraag: 
,,Weet gij bekeero te zijn," deed mij vreezen. 
Ik bad ernstig en Halleluja, Jezus schonk 
mij de overtuiging, dat ik Hem, zonder be
keerd te zijn, nooit aanschouwen zou. Zoo 
kwam ik, evenals een Bunjan, met al mijn 
lasten tot den Heer. Achter deze jaren 
staande moet ik zeggen : Hij bleef dezelfde ; 
was ik ontrouw, Hij was de Getrouw~. Hij 
leerde mij bidden, Hij leerde mij verg:ffenis 
vragen, Hij leerde mij om in alien eenvoud 
voor elk werk bereid te zijn. Ik won mijn 
lkinderen voor Hem, verkocht de Strijdkreet 
om dan tevens mijn kansen aan te grijpen. 
Den armen vertel<le ik, dat Jezus rijk rr.aakt, 
den rijken, een schat te bezitten, dien de 
mot en de roest niet verderft. Met ouden en 
jongen mocht ik pleiten en vele verloren 
schapen vonden verlossing in het Bloed van 
Jezus. 

Wat ik zou willen zeggen tot de afgedwaal
den, is dit: ,,Keer terug naar het Vaderhuis, 
waar gij rust en vrede vindt." Door Gods 
genade mocht ik voor vele jonge militairen 
uit Holland een zegen zijn. De eene had ge
teekend in drift, een antler in dronkenschap 
en hoewel zij bij mij een tehuis vonden, ge
voelde ik toch, <lat zij hun eigen omgc nit 

misten. 

Gaat het zoo niet dikwijls met hen, die 
den goeden weg verlieten of het elders zoch
ten en steeds weer tot de erkentenis kwamen: 
,,Ik hen de plaats kwijt, die Jezus mij gaf." 

God wenscht, dat wij blijven, waar Hij zelf 
ons stelde. Hiervan getuigt de volgende 
ill ustra tie : 

Een monnik arbeidde onder ernstige zieken, 
m.elaatschen, die hij iederen dag m et de 
grootste liefde verpleegde. Op zekeren mor
gen, in gebed zijnde, ervoer hij, hoe Gods 
Geest hem op machtige wijze nabij was. Hoe 
gelukkig maakte hem dat. Eensklaps echter 
ging de bel, die hem tot zijn pat:enten riep. 
Wat moest hij doen ! Bij zijn Heer blijven, 
of gaan, waar zijn taak hem wachtte ? Even 
aarzelde de monnik ; liever wilde hij blijven. 
Tenslotte stond hij op en ging. 

Na het verrichten van zijn arbeid, keerde 
hij naar dezelfde gebedsplaats terug en zie, 
meer dan ooit te voren gevoelde hij de dichte 
nabijheid van Gods Geest, Die tot hem zeide: 
,,Indien gij hier gebleven waart, zoo ware Ik 
heengegaan, nu gij echter deedt, waartoe Ik 
U geroepen heh, hen Ik gebleven." 

Tot mijn groote vreugde zijn mijn kinde
ren tot op heden trouw gebleven ; mijn eene 
dochter is Jongelieden Sergeant-Majoor en 
mijn andere J. L. Penningmeesteresse, terwijl 
mijn zoon als J. L. werker tijd en krachten 
geeft. Voorheen mocht ik als J. L. Sergeant
Majoor mijn arbeid verrichten, thans als 
Sergeant-Majoor en uit de volheid van mijn 
'hart blijf ik zeggen : 

En nu, Halleluja ! de rest van mijn tijd 
Zij gansch aan de zaak van mijn Koning 

gewijd. 

Mijn getttigenis na een 25-jarige ervaring 
is het volgende : Wannccr wij Gods wil doen 
op de plaats, waar Hij ons gcstcld heeft, zaJ 
llij ons Zijn zcgcn nict onthoudcn. 

0, de vree, dieon Jezus geeft, 
Gaat ver boven aardsch gewin, 

En mijn pad wordt lichter steeds 
Naar de mate, dat 'k Hem min. 

Zr. Frans. 

S T R IJ D K R E E T 

=========================================================~ 

V'ROUWEN UIT DEN BIJBEL 
De eerste van een serie artikelen door 

M e v r o u w Lt. K 0 L 0 N E. L R I D S D E L. 

~:=========• Het doet ons genoegen onze lezers( essen) te kunnen berichten, 
dat Mevr. Lt. Kolonel Ridsdel ans beloofd heeft iedere maand 

EVA~ 
iets voor de Strijdkreet te schrijven, wat speciaal voor onze II 
zusters bestemd is. Zeker wordt dit zeer op pr?js gesteld. 

' , 
D E naam van de eerste vrouw in den 

Bijbel, wier geschiedenis zoo ver
strekkend is geweest. God had haar 
aan Adam als levensgezellin gegeven, 
en samen behoorden zij <lien Schepper, 
Die hen schiep naar Zijn beeld, naar 
Zijn gelijkenis. Volgens den Bijbel was 
de vrouw afhankelijk van den man en 
oorspronkelijk was er in dcze afhan
kelijkheid evenmin iets pijnlijks, als in 
den arbeid van den man. Immers al 
wat God gemaakt had, was zeer goed, 
dus ook dit. Den band, die haar aan 
hem bond, voelde zij slechts als iets 
aangenaams en zij verheugden zich in 
elkanders lief de. De man was haar 
beste vriend, haar eenige vertrouwde, 
zij was hem gelijk, de hulpe tegenover 
hem, die hij tevergeefs gezocht had in 
de gansche schepping. Zij waren man 
en vrouw. 

Zou het in onzen tijd, waarin de 
vrouw met schijnbare verachting van 
eigen plaats zich een andere stelling 
zoekt te veroveren, waarir.. zij niet 
langer de hulp van den man, maar 
zijn kameraad is, niet noodig zijn dat 
zij eens die eerste bladzijden van on
zen Bijbel herlas? Noch kameraa·d, 
noch slavin, maar een hulp en gade, 
niet te loopen voor of achter den man, 
maar naast hem, als 't ware onder zijn 
bescherming. Wij zien de volstrekte 
gelijkheid van man en vrouw voor hun 
Schepper. Een in afkomst, hadden zij 
een taak, een doel, een hoop. 

Wat een teleurstellende geschiedenis 
wordt ons meegedeeld over de onge
hoorzaamheid van Eva, en welk een 
waarschuwing voor ons. God had ge-

• 

W eg naar de bijeenkomstzaal. Bcegangan. 
Semarang. 

INGESLOTEN. 

Als de Heere de gevangenen 
Zions wederbracht, waren wij 
gelijk degenen, die droomen. 

(Ps. 126 : 1). 

Een zuster vertelt van een merkwaardige 
ervaring. 

T OEN ik laatst deze woordan in mijn 
Bijbel las, kwam mij een ervaring, die 

i:k enkele jaren geleden had, in de gedachte. 

Ik was destijds een jonge Kapiteine en 
had een aanstelling op een der Divisie
Hoofdkwartieren in Groot-Brittannie. Op ze
keren Zaterdagmiddag was ik laat op kantoor 
gebleven, om een bijzondere taak, die mij 
was opgedragen, af te maken. Toen ik klaar 
was, maakte ik mij gereed, om naar huis 
te gaan. Zorgvuldig sloot ik de deuren van 
het kantoor en - kwam toen, tot mijn groote 
verrassing, tot de onaangename ontdekking, 
dat de straatdeur op slot was. Ik had geen 
sleutel, waarmede ik de deur kon ontsluiten; 
nog nooit had ik mij alleen in het gebouw 
bevonden en het was dus v66r dezen nog 
nooit noodig geweest voor mij, haar te openen 
of te sluiten. 

sproken en zij hield geen rekening met 
het bevel ; en nu schijnt sinds haar 
dagen ieder gebod, dat tot :ms komt; 
ons hard. 

Dat wij toch leeren gehoorzamen ! 
Eva's zonde bestond in ongehoorzaam
heid. Met de slang vroeg ze zich af : 
,,Is het ook dat God gezegd heeft ?" 
En wij zijn geneigd hetzelfde te her
halen. ,,God is zoo goed, zou Hij mij 
schuldig houden voor deze kleine on· 
waarheid, of voor deze lichte over
treding van Zijn wet ?" 

Ook zondigde Eva door toe te geven 
aan de begeerlijkheid. Zij liet zich 
verleiden ; en hoeveel Eva's tellen we 
niet in ons midden ? 

Hoevel en la ten zich misleiden door 
de ijdelheid der wereld, door den dorst 
naar genot, door de bloemen op den 
breeden weg ? 

Tenslotte was het hoogmoed die Eva 
deed zondigen. Zij wilde zich verhef
fen boven den staat, door God voor 
haar gekozen. En is het niet de groote 
verzoeking van onzen tijd, dat wij 
hooger dan onze omgeving willen stij
gen, in eer of in aanzien ? Tot de dag 
aanbreekt, dat de sport onder onze 
voeten breekt en wij dieper vallen 
naarmate wij hooger stonden. Dat ook 
wij, evenals J ezus in de woestijn, den 
verzoeker afwijzen met een : ,,Daar 
staat geschreven ; dat wij leeren het 
zw.aard des GeE>stes met zekerheid te 
hanteeren, hetwelk is Gods woord en 
dat wij aandoen het borstwapen der 
gerechtigheid, waartegen al de vurige 
pijlen des boozen zullen worden uit
gebluscht." 

Om het zacht uit te drukken, was ik wel 
een weinig verontrust en ik wist niet, wat te 
doen. Hoogstwaarschijnlijk zou niemand hier 
in het gebouw komen voor Maandagmorgen. 
Ik was een gevangene ! 

Voor ik het eigenlijk zelf wist, riep ik even 
later den Heer aan en legde Hem den toe
stand voor. Ik vroeg Hem, of Hij iemand 
wilde zenden, die de deur voor mij zou 
openen. Wat hoonde en bespotte de duivel 
mij ! Dat ik kon denken, dat God mij uit 
dezen nood zou helpen ! 

De uren gingen voorbij. Nu en dan herin
nerde ik den Heer er aan, dat ik nog steeds 
gevangen was en Zijn hulp noodig had. De 
duisternis viel; ik zag het Echt der straat
lantaarn schijnen door het vallicht boven de 
deur, maar ik kon niemand zien en omge
keerd, kon ook niemand mij zien. Niemand 
...... behalve God! 

Een nabijzijnde torenklok hoorde ik negen 
uur slaan. Vier uur lang was ik nu al opge
sloten geweest - nu eens zittend op de trap, 
dan weer dwalend door de ledige gangen 
voor de gesloten kantoordeuren ! 

Terwijl ik boven op de trap zat te kijken 
naar de smalle lichtstreep boven de deur, 
hoorde ik opeens, dat er een sleutel in het 
slot gestoken werd. De deur zwaaide open 
en de gedaanten van twee mannen teeken
den zich tegen den door de straatlantaarn 
verlichten ac.litergrond af. Ik schreeuwde het 
uit ; ik weet niet meer, wat ik zei of deed, 
maar ik was de trap af, zonder mij bewust 
te zijn, dat ik me bewogen had. Een der 
heeren bleek een lid der firma te zijn, die 
haar kantoren op de verdieping boven ons 
Hoofdkwartier had. 

,,Maar Kapiteine, wat doet u hier !" riep 
hij uit. 

Ik legde hem uit, hoe ik hier al dien tijd 
had zitten wachten en zioh tx>t zijn vriend 
wendend, zeide hij: ,,Nu, wat zeg je daar
van ?" 
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Twee zuster Kadetten c-p huisbezock. 

Toen vertelde hij mij, dat hij dien avond 
wel drie of vier maal een sterken drang, om 
naar zijn kantoor te gaan, gevoeld had. Iede
ren keer echter-had hij dat gevoel ook weer 
van zich afgezet. Hij was er zeker van, dat 
de deuren van zijn kantoren goed gesloten 
waren, en hij wist geen enkele reden, waarom 
hij dan weer terug zou gaan. Ten laatste ec:h
ter had die drang zich zoo sterk doen ge
voelen, dat hij zijn vriend, die den avond 
bij hem doorbracht, gevraagd had, of deze 
met hem mee wilde gaan naar de stad. Na
tuurlijk had de antler gevraagd: ,,Waarom ?" 
en daar hij geen bevredigend antwoord had 
ontvangen, meende deze, <lat zijn vriend een 
voorg.evoel had van een of ander naderend 
onheil : brand, of inbraak of iets van dien 
aard. En hij had er in toegestemd, om mede 
te gaan. 

,,0, ik weet wel, waarom u zoo sterk ge
voelde, dat u hierheen fnoest gaan," zeide ik. 
,,Ik heh den Heer gebeden, of liij iemand 
wilde zenden, die de deur voor mij zou 
openen, en Hij heeft u hierheen gezonden." 

Nooit zal ik de uitdrukking op het gez:cht 
van dien man vergeten, toen hij zeide : 
,,Als kind placht ik ook te bidden, vele jaren 
geleden echter hen ik er mede opgehouden. 
Ik dacht, dat gebed niet veel waarde had. 
Als het evenwel het middel kan zijn, om 
iemand van zoover hierheen te brengen, als 
ik gekomen hen, opdat deze deur voor u 
opengemaakt zou worden, dan heeft het ge
bed toch een veel grootere kracht, dan ik 
meende." 

Ik dankte de heeren voor hun komst en 
wenschte hun ,goeden avond'). He was toen, 
<lat ik mij gevoelde als ,, ...... degenen, die 
droomen". Ik weet nog, dat ik de straat over 
stak en mijn hand legde op de brieven:bus, 
die dicht bij ons Hoofdtkwartier stond, om 
mijzelf te overtuigen, dat ik werkelijk wak
ker was. 

's Maandagsmorgens kwam de heer, die 
de deur voor mij ontsloten had, den Divisie
Officier bezoeken en vertelde hem, wat er 
was voorgevallen. Hij herhaalde, wat hij tot 
mij gezegd had, en voegde er aan toe, dat 
hij besloten had, om voortaan ook weer zijn 
kracht te zoeken in het gebed. 

Ik had mezelf al eens afgevraagd, waarom 
de Heer toc:h geen Heilssoldaat gezonden had, 
om de deur voor mi.j open te doen. Nu besefte 
ik echter, dat Zijn wegen niet onze wegen 
zijn. Hij had een man gezonden, die niet meer 
in de kracht van het gebed geloofde, en 
maakte het hem duidelijk, dat de Heer hem
zelf gebru!kt had als instrument in Zijn 
handen, om een gebed te verhooren. 

Jezus zeide eens tot degenen, die Zijn hulp 
zochten : ,,U gesc:hiede naar uw geloof !" Dat 
was een wonderbare uitspraak en toch zegt 
Hij tot ons nog hetzelfde. 

GEHOORZAAM, ?.ONDER TE 
VRAGEN ,,W AAROM" ! 

Men stelde op zekeren dag een aantal kin
deren de vraag, hoe de engelen den wil van 
God uitvoerden. Elk kind gaf zijn meening 
daaromtrent te kennen. 

Het eerste verklaarde : ,,Ze doen Gods wil 
dadelijk, daar twijfel ik niet aan !" 

Het tweede zei : ,,Ze doen hem snel en gaan 
daarmee voort, als ze er eenmaal mee be
gonnen zijn." 

Het derde : ,,Ze doen hem a1tijd en bij 
iedere gelegenheid weer, dat is zeker !" 

Er volgden enkele oogenblikke.1 van stilte; 
alien dachten nog verder over die vraag na, 
zonder <lat iemand iets zei. Toen waagde een 
klein, schuchter knaapje het om te beweren ; 
,,Ze doen hem zonder te vragen : waarom ?'' 

Het is voldoende voor ons om te weten, 
dat het de wil van God is . • . Het ,,Waarom" 
behoort aan God, en als wij Zijn wil ten uit
voer willen brengen, moeten wij gehoorzamen, 
zonder steeds ,,waarom?" te vragen. De Heer 
weet steeds het beste, wat goed voor ons · is, 
al begrijpen wij Zijn wegen ook niet. 
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De krijgstrompet klinkt weer ; zij roept 
tot d~m strij d. 

Soldaten zijn noodig, tot alles bereid. 
'k Volg 't voorbeeld mijns Konings; 

Zijn doel is ook 't mijn' ; 
Voor Je:1rus, rnijn Helland, wil 'k Heils

soldaat zijn ! 

GOED NIEUWS 
VAN DE 

MINAHASSA! 

Majoor Rosenlund heeft ons geschre
ven over zijn jongste tournee naar de 
buitenposten van Menado en met hem 
danken wij God voor de heerlijke over
winningen, die daar steeds warden 
behaald. 

Te Kakas heeft de Majoor na aan
komst 's avonds nog een samenkomst 
kunnen houden met de makkers al
daar. Dinsdagochtend werd besteed 
aan belangrijke besprekingen en 's 
avonds, hoewel het regende, kwamen 
er 150 menschen de samenkomst bij
wonen. Elf recruten werden ingeze
gend onder de vlag. 

Den volgenden morgen werd de reis 
voortgezet naar Tompasso. Na huis
bezoek en behandeling van zaken werd 
's avonds een samenkomst gehouden, 
waarbij 250 menschen tegenwoordig 
waren. Hier werden twee J ong-solda
ten ingezegend - de eerste inzegening 
hier ter plaatse, ofschoon verscheidene 
van onze Officieren van deze plaats 
afkomstig zijn. De Majoor is er van 
overtuigd, dat ons Leger te Tompasso 
een heerlijke toekomst tegemoet gaat. 

Den volgenden morgen ging de reis 
naar Sonder. Hier werden eerst enkele 
zieke makkers bezocht. Ondanks den 
regen was het toch mogelijk ook hier 
's avonds een bijeenkomst te houden, 
waarbij 14 recruten werden ingezegend 
en 5 kinderen aan den Heer opge-
dragen. / 

Vrijdag in den namiddag werd een 
soldatensamenkomst gehouden, ten 
huize van Sergeant Sumilat ; daar
na een optocht naar kampong Wawa, 
waar een rijkgezegende samenkomst 
gehouden werd op echt Leger des Heils 
manier. Bij deze gelegenheid wapperde 
de Legervlag voor het eerst te Wawa. 
Onder groote belangstelling had de 
inzegening plaats van 'niet minder dan 
15 soldaten, 20 recruten en 16 Jong
soldaten; een kind werd aan den Heer 
opgedragen en 2 zielen kwamen voor 
het eerst tot den Heiland. Het was een 
indrukwekkende en vreugdevolle sa
menkomst, bijgewoond door ongeveer 
300 menschen. 

Een merkwaardige getuigenis. 

Verder schrijft Majoor Rosenlund, 
hoe hij in deze samenkomst diep ge
troff en werd door het getuigenis van 
een van de makkers, broeder Wowor, 
die vertelde, hoe hij 10 jaar lang ziek 
was en zes jaar als kreupele zijn bed 
moest houden. Niemand bekommerde 
zich om hem, totdat, een jaar geleden, 
het Leger des Heils naar Sander kwam. 
Bij die gelegenheid bezocht Envoy 
Joseph hem en bad met hem. Doch 
dat niet alleen ; de Envoy had hem 
gezegd: ,,In den Naam van Jezus 
Christus, Gods Zoon, sta op en wan
del." Hij keek den Envoy aan, en toen 
hij bemerkte, dat deze in ernst was, 
stand hij werkelijk op ; God gaf hem 

STRI}DKREET JU 

Het vormen van ,,Bloed-en-Vuur'' Officie
ren - d.w.z. Officieren, die bezield zijn met 
geestdrift en in staat om de belangen van het 
Leger des Hei1s in al zijn afdeelingen en 
vertakkingen te behartigen en te bevorderen. 
Ziedaar het doel van '.het opleidingsweTk. 

Zooveel mogelijk moeten HeilsofficieTen na 
volbrachte opleiding voldoen aan de volgen
de eischen: 

kinderen Gods zijn, grondig bekeerd, 
geheiligd en gedoopt met den Heil1gen 
Geest; -

Heilssoldaat zijn uit overtuiging; -

een behoorlijke kennis bezitten van de 
voornaamste leerstellingen, beginselen 
en werkwijzen van het Leger des Heiis. 

Om het geestelijk leven der Kadetten te 
sterken en hen aan te moedigen tot dat leven 
van zelfverlooclhening en toewijding, waairtoe 
ze geToepen zijn, worden in de Kweekschool 
van tijd tot tijd ,,geestelijke dagen" gehouden. 

Het doel van den geestelijken dag is om 
dien vurigen, persoonlijken godsdienst tot 
ontwikkeling te brengen, welke niet alleen ten 
grondslag Hgt aan de bruikbaarheid van een 
Heilsofficier, doch ook onmisbaar is voor zijn 
welslagen in da<t werk. 

Deze persoonlijke godsd.ienst hee.fit drie 
kenmerkende eigenschappen - geestelijke 
gezindheid, toewijding en heilssoldatiisme. 
Wat is heilssoldatisme? Hiermee wordt be
doeld de ,,Bloed- en Vuur" -geest, of m.a.w. 
die ijver, gloed, blijdschap en geloof, welke, 
gepaard met het vuur van den Heiligen Geest, 
iemand tot een goed Heilssoldaat maken. 

• • • 
Donderdag 24 Mei was hat zulk een dag 

in onze Kweekschool te Bandoeng. Langen 
tijd was uitgezien naar den ,,volgenden gees
telijken dag", en de Kommandants ze1f zou
den dien leiden. In een drietal zittingen -
twee des morgens en een in den namiddag -
kwamen wij bijeen om in de lezingzaal, onze 
,,opperzaal", Gods stem in ons binnenste te 
vernemen. De Chef Secretaris en Mevrouw 
Ridsdel, zoowel als enkele andere Staf-Offi
cieren van het Hoo£dkwartier vergezelden 
den Kommandant, terwijl ook enkele Offi
cieren van bu.iten zich uit hun drukke bezig
heden hadden losgemaakt om deze samen
komsten mee te maken. 

Met ean opwekkend lied, gezongen onder 
leiding van Majoor Loois, het Hoofd der 
Kweekschool, werd de eerste ziltbing geopend. 
Zulk zingen als van een groep Officieren en 
Kadetten, dat hoort men niet alien dag ! 
Wat een gloed, wat een bezieling - jeugdige 
enthousiasten, zij, die in het voile le'Ven den 
strijd strijden, de ouderen, die de hitte des 
daags hebben doorstaan. Manne!Il en vrouwen, 
die weten, waa.rover ze zingen, de waarheid 
hebben ervaren van de liederen, die zij 
zingen. 

Na het geood - aan Gods regen is het al 
gelegen - stond de Komman<lant op om de 
geestelijke toespraken in w leiden. Met zijn 
geheele ziell. gaf hij :lli.ah aan ;,rijn gehoor, 

Leger des Heilszaal, Menado. 

daartoe de noodige kracht. Dat was 
het begin; nu, een jaar later, kan hij 
nog loopen, alhoewel hij altijd twee 
stokken moet gebruiken. Hij is de !ei
der van onze Zondagsschool te Wawa 
en daar hij vroeger goeroe is geweest, 
kan hij tot groote hulp zijn voor onze 
kinderen. 

Aangaande de kindermeetings schrijft 
de Majoor, dat er nu in 6 plaatsen in 
de Minahassa Zondagsschool gehouden 
wordt, waardoor een 300-tal kinderen 
onderwezen wordt. Op vele andere 
plaatsen zouden ze kunnen beginnen, 
als er meer werkkrachten waren. 

Aan het slot schrijft de Majoor: ,,Ja, 
prijst den Heer ! Wij mogen het tel
kens weer ondervinden, dat Hij met 
ons is." Halleluja ! 

EEN DAG M ET 
De Iaatste .,geestelijke dag" v6 

KOMMANDANT EN MEVROUW DE GRO 

_ ~ · -Des avonds een zegenrijke Hei 
<':>~~@::::1i)~~~~~~~ 

doordrongen als hij was van de nooden van 
den Heilsstrijd. Onze !eider weet wat 
noodig is voCYr en wat gevraagd wo~dt van 
de strijdmachten, die hij ::i.anvoert. Enkele 
korte oogenblikken wijdde hij aan mededee
lingen omtrent de beslissing van .:mzen Ge
neraa!I. om tegen het eimid van dit jaar zijn 
taak neer te leggen. (Wij danken God voor 
de wijze waarop Ge-neraal Higgin!:, door Hem 
met wijsheid en kracht aangedaan, ons we
reldwij de Leger heert bestuurd en vertTou
wen, dat God, Die onze organisatie in het 
leven riep, ook in de toekomst zal zorgen en 
voorzien.) Dan toonde de Kommandant, met 
breede trekken voorbeelden aanhal-ende uit 
de Sdhri.ilt, aan, wat de kraoht uitmaakrte van 
de Godsmannen en Godswouwen van ouds 
en wat ook heden ten dage nog het geheim 
is van het welslagen van trouwe arbeideTs 
des Heeren. De Geest Gods bewoog de harten 
en aan het einde van het eerste gedeelte van 
den morgen werd in menig gemoed een stille 
strijd gestreden, doch, Goddank, ook de zege 
behaald. 

• * • 
Na een korte onderbrekiing verzamelden 

alien weer, nu in de lbreede vestibule van het 
gebouw, omdait het boven wat te warm was 
geworden. Spoedig waren we er weer hee1e
maal in, te meer nu er zoo hartelijk ingestemd 
weTd met melod.ie en woorden van het lied : 
,,lit wil de kruisvaan dragen". 

Lt.- Kolonel Ridsdel werd nu ver20cht te 
spreken. Zijn opmerkingen waren gebaseerd 
op een tekst, welken hij dien mOII'gen in den 
,,Heilssol:daten-gids" had ge[ezen, n.l. uit 
Fi1ippensen 1 vers 6 : ,,vertrouwende ditzelve, 
dat Hij, Die in u een goed wer'k begonnen 
lheefti, dat voleindigen zal tot op den dag 
(der komst) van Jezus Chriistus". Met krac'ht 
wist hij de lessen hiocuit toe te passen op 
zijn toehoorders, die er, zooals later bleek, 
ook werkelijk be2lieliing en hulp door hadden 
ontvangen. 

Wanneer Mevrouw de Groot den Bijbel 
ter hand neemt, weet men bijna zeker iets 
nieuws, lets frisch te zullen hooren. Zij heeft 
er slag van om, vooral meer onbekende 
Bijbe1verhalen, eenvoudig, dooh treffend te 
beilii.chten. V eel, zoo zei Mevrouw, kunnen 
wij 1€eren uit het voorbee1d van goede men
sdhen. Het voorbeeld van een ongehoorzamen 
d~enaar Gods kan echter soms zelfs nog 
sterker spreken. 

In het boek Numeri staat de geschiedenis 
van een profeet, een nakomeling van de 
voorouders van Abraham, uit Mesopotamie. 
Hij geloofde in den levenden God en had 

Verv. van Pag. I. 

den Kommandant overgelegd en deze 
in aanmerking nemende, als ook de 
plaatsen, waar hulp noodig is in korp
sen of in inriohtingen, wordt getracht 
den Kadet te plaatsen, waar hij of zij 
het nuttigste zal kunnen zijn. 
De uitzendingsdienst. 

Met hoeveel belangstelling wordt 
deze samenkomst tegemoet gezien, 
door de Kadetten zelf natuurlijk, door 
een schare vrienden en bloedverwan
ten en niet het minst door de Officie
ren, die iets met hen te maken hadden 
v66r of gedurende hun opleiding. 

Een gewichtig en blij moment is 't, 
wanneer de Kadetten uit de hand van 
den Kommandant hunne marsch-orders 
ontvangen. 

Daarna komt het oogenblik, wanneer 
zij geschaard om de Legervlag staan 
en terwijl ze aan God worden opge
dragen, stijgt uit het hart, dat niets 
meer voor zichzelf wil kiezen, maar 
zioh volkomen aan den Heer wil wij
den, een bede, dat Hij, Die hen geroe
pen heeft, hen trouw wil houden tot 
het einde. Moge God hen helpen. 

De roeping van Heilsofficier is een 
heerlijke roeping en brengt vreugde 
en voldoening in het hart van een 
ieder, die zich volkomen daarvoor 
geeft. 

Hiet einde van een goeden dag : een zee 
gezegende Heiligingsmeeting in Bandoeng I 

In de ochtend- en namiddaguren werde 
bijzondere samenkomsten geihouden voor d 
Kadel!ten, die hun z.g. geesbelijken dag had 
den. Vele Officieren van Bandoeng, Batavia 
en andere plaatsen, waren tegenwoo·rdig. Het 
Slot hadden we 's avonds in de Congreszaal. 
Een gevu1de zaal, groote belangstelling, een 
aandachtig gehoor. 

De toespraak van den Kommandant over: 
den waren wijn.stok, vruchtdragen en hell 
bedenken der ding_en, die boven zijn, maakte 
diepen indruk. Het zijn niet altijd rede
voeringen, g-ehouden volgens de rege<ls der 
Homilletiek, die de zielen zegenen en tot 
Christus brengen. Juist de eenvoudige woor
den, van eigen ervaring getuigend, woorden, 
waaraohter daden staan, raken de iharten. 
Een ernstig verlangen om veirlost te worden 
van alle aardsche banden en om schatten 
in den Hemel te vergaderen, maakte zic<h va:c 
velen meester. 

BELANGRIJKE AANKONDI 

Verleden maand werd in de Strijdkreet h 
richt opgenomen, dat Generaal Edward Hi 
in November a.s· zijn generaalschap neer te 
tot gevolg dat een nieuwe Generaal gekozen · 
door den Raad van Officieren, speciaal daar 

In verband hiermede zal Kommandant de 
den Hoogen Raad, tegen het einde van d< 
Europa vertrekken. 

Wij zijn ervan verzekerd, dat de gebe 
Officier en Heilssoldaat hem zullen vergezell· 
een voorspoedige reis en make voor hen 
Groot (die hier bij ons achterblijft) alles wel 

Wij zullen allen den Chef-Secretaris ter zi 
lang de zaken hier ter hand zal nernen en 
houden. 

Wij willen ook niet het verzoek van Gen 
alle Heilssoldaten vergeten om te bidden, 
moge doen voortgaan met het dienea der tL 
is voortgeschreden. 

NIEUW S 
Het verheugt ons te kunnen beri 

landsch-Indische Regeering een scbt 
een rapport van den Resident van JJB 
was, waaruit blijkt dat thans de toeB 
genoemd kan worden. 

Sinds het laatste bezoek van deJl 
1933 plaats vond, heeft de verzorg' 
stelling der Regeering en van z. j;. 

Uit bet rapport van den Resid 
in opdracht van den Landvoogd, 1' t 

belangrijke verbeteringen hebben P1 

huisvcsting der leprozen ; zoo ~e 
Mantri's werden . aangesteld om dll 
wonden te verbinden. DrinkwaterP 
een rivier werd verlegd teneinde 

Wij danken de Regeering voot 
lijden dezer ongelukkigen te ve-i'J,9 

Ongetwijfeld zal ieder, die begaaJl' 
met ons verheugen over de verbet 
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uitzending op 27 Juni 1934. 

T LEIDDEN BIJZONDERE SAMENKOMSTEN 
~ 
$ 

gingsmeeting in de Congreszaal.- $ 
~~~~~~~~~~~ 

De H oofdkwartier-Zangbrigade zong : 
Als de :rian:ken aan den wijnstok, 

Zijn w'aan U verbonden, Heer; 
Gij gaaft ons de heil'ge roeping, 

Vrncht te W'agen tot Uw eer. 
In ons zelf zijn wij onmach<big, 

Zonder U komt niets tot stand ; 
Maar wij zullen veel vermogen, 

Zoo we in U zijn ingeplan t. 

W el1iswaar gaf niemand gehoor aan de uit
noodiging om aan de Zondiaarsbank neer tc 
knielen, m aar dat velen dien avond huis
waarts kee:vden met de heilige begeerte naar 
een rein, vruchtdi·agend !even, hiervan zijn 
wij overtuigd. 

De Geest in deze samenkomst gedurende 
de toespraak van den Kommandant, getuigde 
van de waarhei.d, neergieschreven in Zacharia 
4 vers 6 : Niet door kracht, noch door ge
weld, maar door Mijnen Geest zal het ge
schieden, zegt de Heere der heirscharen. 

ING. 

.t belangrijke be
gins besloten had 

,eggen. Dit heeft 
al moeten worden 
oor aangewezen. 
root, als lid van 
maand Juli naar 

en van iederen 
n. God geve hem 
en Mevrouw de 

e s "n• 
de Vlag omhoog 

raal Higgins aan 

F.W.L.H. 

Kommandant J. W. DE GROOT. 

t onze Hemelsche Vader het Leger des Heils 
enschheid, op welken weg het in het verleden 

openluchtsamenkomst. 

BALI. 
en, dat de Kommandant van de N eder
en ontving, waarbij een afschrift van 
en Lombok aan de Regeering gevoegd 
d der leprozen van Bali bevredigend 

ommandant aan Bali, dat in Januari 
er leprozen de voortdurende belang

:m Gouverneur-Gene1·aal zelve gehad. 

v:an Bali en Lombok, dat hij maakte 
dat gedurende den laatsten tijd zeer 
ts ~egrepe~, o.a. op het gebied van 
n m G1anJar 80 lmisjes gebouwd. 
rozen te verplegen en dagelijks de 

n werden gegraven, de monding van 
gevaar te ondervangen, enz. 

tgeen Zij heeft willen doen om bet 

et het lot van deze geslagenen, zich 
g van hun toestand. 

de gave om toekomstige gebeurtenissen voor 
uit te zeggen. H ij deed echter ook aan 
tooverij , h etwelk een gruwel is in de oogen 
des Heeren. Om der wille van gesohenken, 
we1ke hem door den Moaibietischen koning 
BaJa:k: werden aangeboden, wenschte Bileam 
wel, dat hij de Godsopenbaring, die h ij ont
vangen had, kon ne'ge eren. Hij wist, wait hij 
niet mocht doen, doch begon te redeneeren 
met den duivel, dwong van God toestemming 
af om met des konings afgezanten mee te 
giaan, en een bezwering uit ,te spreken over 
Israel. Ten slotte ging hij .. .. . ., zijn eigien 
verderl tegemoet. Een ezelin redde zijn leven. 
Heit stomme dier wer<l geslagen, gekweld, 
omdat het nie<t verder wou. En toen sprak 
dait dier tot hem. Hij zag zijn fout in, zag 
den engel des verderfs V'Oor zich staain. Hij 
moest nu eohter voort, maar kon slechts dat 
spreken, wat God hem ingaf. Hunkerend 
naar de rijke giften, hem door den vijand 
Gods be'loo£d, werd hij vool'llgedreven. De 
taia:k, die hij op zich nam, bractht hem geen 
zegen. Hoewel hij Gods uitspraken deed hoo
ren over het uitverkoren volk van God, 
hing zijn hart aan de vergankelijke dingen 
der wereld. En zijn einde was dienovereen
komstig - de vloek, waarmee hij anderen 
had willen vloeken, keerde op hem terug. 
Het is niet de kwestie Of wij Gods werk doen, 
maar hoe de gesteld<heid van ons ha.rt is bij 
het doen daarvan. 

* * * ' 
Re~s begon de zonnehitte af te nemen, 

toen wij voor den derden keer o.ns begaven 
naar de plaats der samenkomst. De Kom
mandant wenschite nu aan verschilleinde Offi
ciaren een kans te geven om ook iets uilt hun 
ervaring m ee te deelen. Eer st kwam Me
vrouw Lt.-Kolonel Ri:dsdd aan ho.t v.roord. 
Zelf was zij vroeger jarenlang een Kwee!k
sahool-Officier in Holland. Haar gedachten 
waTen dezen dag bijzonder bezig gehouden 
met de ,,roeping" waarmee een Kadet van 
het Leger des Heils geiroepen is, de nood
zakelijkheid van zoo'n roeping. Hier herin
ne:vde zij aan de roeping van den jongen 
Jeremia, en zoovele andere profeten en pro
fetessen. De kracht, die de grond is van de 
roeping. Het is God, Die geroepen heeft, en 
op Zijn gezag wovden wij uitgezonden. Die 
wetenschap sterkt in tijden van twijfelmoe
digheid, beproeving, teleurstelling. 

Tot zoover van hetgeen wij hoorden over 
langvervlogen tijden. 
Nu vroeg de Kommandant om actueele erva
ringen. Onder de gasten in ons midden zijn 
er, die Gods wOtll!dere kradht hebben ervaren 
getu:ige zijn geweest van Zijn macht o~ 

INTERNATIONAAL LEGERNIEUWS. 
Generaal Higgins. 

In het reisplan werd opgenomen een be
zoek aan Holland voor het houden van 
hijzondere samenkomsten voor Officieren. 
Wij kunnen ons indenken met hoeveel 
vreugde en met welke groote verwach
tingen deze meetings werden tegemoetge
zien, niet het minst door onze Nederlandsch
Indische makkers, die momenteel met verlof 
in Holland zijn. 

Mevrouw Generaal Higgins. 
Uit de laatste hier ontvangen Engelsche 

,,War Cry" vernemen wij, dat Mevrouw 
Generaal Higgins een hartelijk afscheid 
geboden werd, even voor haar vertrek naar 
West-Indie. Wij zijn er zeker van, dat de 
Heilstroepen in dat Territorie het zeer op 
prijs stellen dat Mevrouw Higgins hen een 
bezoek komt brengen. Moge God Zijn rijken 
zegen hierover uitstorten. 

Commissioner John Cunningham. 
Officieren, makkers en vrienden in Neder- • 

landsch-Indie, die Commissioner John 
Cunningham kennen, (vanaf 1916 tot 1921 
Territoriaal Leider voor dit Territorie) 
zullen ongetwijfeld met belangstelling ver
nemen, dat hij door den Generaal is aan
gesteld als Territoriaal Leider voor Zuid
Afrika, een land dat hem lang niet onbekend 
en onbemind is. Wij bidden hem en de zijnen 
Gods besten zegen toe. 

,,zwakken sterk als helden" te doen staan. 
Ze zijn er nog - helden en heldinnen van 
ihet Kruis in Indie. Tot wie wij opzien, en 
voor w1er voorbeeld wij God danken. In 
eenvoud en getrouwheid volbrengen zij nog 
steeds hun taak, door dezelfde kracht Gods, 
D ie de ouden b ezielden. Halfoluja ! 

Voor-trekkers en voort-trekkers. 

Een der voortrekkers van onzen zendings
arbeid in Midden-Celeb es is Brigadier Wood
ward. Voor zich, h ier onder de Kadetten, ziet 
hij meerdere van de ,,jongeren" zitten , vruch 
ten van den arbeid in die verre binnenlan 
den. Zijn boodschap is oud, genomen uit de 
woorden van onzen Helland, en toch nieuw, 
omdat ze hem den d aig tevoren nog in de 
trein tussdhen Djok ja en Bandoeng zijn in
gegeven. En hoewe1 oud, brenge n ze een 
nieuwen zegen en verkwikken het hart. 

Nog een, wier naam vrijwel over den ge
heelen A~chipel bekend is. Een vrouw, voor 
wie men eerbie<l heeft. Die er dag in, dag 
uit, jaar in, jaar uit, maar op uittrekt om 
middelen te verzamelen voor de instand
houding en uitbreiding van den heilsat"beid 
in deze giewesten. Maar wij weten, dat zij 
ZJich niet bepaalt bij ,,geldzoeken". ,,Verloce
nen, afgedwaalde zielen," die zoekt zij overal 
waar zij komt. De Kommandant verhaalde, 
hoe hij op zekeren keer e.en assistent-resi
dent tegenkwam, voor wien Majoor Kruscih
witz onbewust het middel in Gods hand was 
om hem tot Ohristus te brengen. De Majoor 
had hem toestemming gevraagd om in de 
gevangenis een samenkomst te houden. Hij 
vond het te gewaagd om haar alleen te laten 
gaan en vergezelde haar dus. En daar, ter
wijl zij stond te spreken voor die diepgeval
lenen, misdadiigers van ahlerlei aard, wer'kte 
Gods Geest in de ziel van den luisteraar, 
die wart adhteraf was blijvcn staan, en hij 
we:rid bekeerd. 

,,Werpt uw brood uit op de wateren, en 
gij zult het weervinden na vele dagen." 

Behalve Majoor Kruschwitz, sprak ook nog 
Adjudante Lehmann, van Batavia II. Haar 
leven spreekt krachtiger nog dan haar woor
den. Blij waren wij te vernemen van de 
overwinningen, die zij en haar makkers van 
het Ohincesdhe Korps hebben, maar wij we
ten iets van het geheim daarvan. ,,God is 
mat ons en Hij zegent ons." Zoo is de een
voudige uitleg ervan. Is het wonder, dat er 
zielen bekeerd worden, en de bekeerlingen 
krachtig opgroeien in het geloof en zelf op 
hun beurt zegen venspreiden ? 

Wij kunnen niet alleen voor-tre'kkers, 
baanbrekers zijn, maar laat ons dan goede 
voort-trekkevs zijn op het goede pad, dat 
gebaand is. God helpe c!e Kadetten om het 
goede werk, dat door anderen begonnen is, 
voort te zetten in denzelfden geest van on
baatzuchtige !.ie:6de tot den naaste, in over
gegevenheid aan den grooten Zender, Die 
met de roeping ook de kradht geeft om de 
opdraoht te vervullen ,,tot op den dag der 
k0'1nst van Jezus Ohristus." 

I 

T 

M. M. Brouwer, Kapiteine. 

COMMISSIONER 

JOHN A. CARLETON 

bevorderd tot Heerlijkheid. 

Van den Chef van den Staf is tele
grafisch bericht ontvangen van het 
overlijden van een onzer oudste Offi
cieren, Commissioner J. A. Carleton, 
in den rijpen leeftijd van 86 jaar, op 
den 20sten Joni j.l. 

Ofschoon de C ommissioner reeds 
jaren geleden uit den actieven dienst 
was getreden, bekleedde hij tot onge
veer een jaar geleden de positie van 
eere-president van de Levensverzeke
ring-maatschappij van het Leger des 
Heils, een belangrijke tak van arbeid, 
waaraan hij vele jaren zijn bekwame 
leiding had gegeven. Hij was steeds 
een zeer gewaardeerde medehelper en 
raadgever in alle besprekingen aan
gaande financieele zaken van ons 
Leger. 

Hij heeft den goeden strijd gestreden 
en is nu in de Heerlijkheid ingegaan, 
waar 9 jaar geleden Mevrouw Carleton 
hem is voorgegaan. God zegene en 
trooste alien, die door dit verlies ge
troffen zijn. 

Luister naar de blijde tijding ; 

J ezus stierf v oor u aan ' t kruis ! 

Door Zijn dood bracht H ij bevrijding, 

Plaats voor elk in 't Vaderhu is. 

Anne zondaar, 

Korn, tot Hem, Die stierf voor u ! 

ALLE DINGEN WERKEN MEDE 

TEN GOEDE. 
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Joachim was een godsdienstig man 
die zijn vrouw en kind innig liefhad : 
toen beiden hem door den dood ont: 
nomen werden murmureerde hij ech
ter niet, doch zeide : ,,God heeft hen 
weggenomen ; alles moet dus wel zijn." 

Groote hongersnood heerschte in het 
do~.' waar Joachim woonde en hij gaf 
al z1Jn geld om de hongerige menschen 
te voeden, totdat hijzelf zoo arm werd 
d:=it hij het huis moest verlaten. HiJ 
grng zwervend rond, met niets anders 
in zijn bezit dan een hond, een lamp 
en een gebedenboekje. 

Op zekeren avond klopte hij aan bij 
een boerderij en vroeg of hij daar 
mocht overnachten. Men wees hem 
echter af, omdat hij niets ter vergoe
ding kon betalen. De nacht was koud 
en zijn kleeding dun, maar in plaats 
van te murmureeren over zijn lot zei
de hij : ,,Wat God toelaat, is zeke~ het 
beste voor mij." 

Hij zocht een plaatsje op onder dik
ke struiken, stak zijn lampje aan en 
begon te lezen. Hij begon zich getroost 
te gevoelen door de goede woorden 
welke hij las, toen in eens een sterk~ 
wind zijn lampje uitblies en aanaezien 
~j geen lucifers meer bezat, mo:st hij 
In het donker blijven. ,,Ik begrijp niet 
waarom God dit heeft gedaan" zeid~ 
hij, ,,maar toch moet het voo; mijn 
bestwil zijn." 

Na een poos hoorde hij een hevig 
geluid, een groot dier sprang door de 
struiken heen en nam het hondje weg. 

,,God heeft nu alles van mij weg
genomen, wat mij eenigszins troosten 
kon", zeide Joachim, ,,maar toch weet 
ik, dat wat Hij doet, is wel gedaan". 

Toen de morgen aanbrak ging hij, 
koud en nat, weer naar de boerderij, 
waar men hem den vorigen avond had 
weggezonden. A1s de menschen nu zien 
hoe koud en doornat ik hen, dacht hij, 
zullen zij mij zeker wel binnen laten. 

Maar toen hij bij het huis kwam. 
zag hij tot zijn groote verbazing, dat 
gedurende den nacht roovers daar 
hadden ingebroken; al wat waarde 
had, was door hen weggenomen en 
allen, die zich in het huis bevonden, 
waren door de roovers vermoord. 

,,Nu kan ik begrijpen," zeide Joa
chim, waarom God, al wat er met mij 
gebeurde, toeliet:' Was ik binnengela
ten op de boerderij, dan hadden de 
inbrekers ook mij vermoord ; indien 
mijn lamp nog licht had gegeven, had
den de roovers mij gevonden, en ook, 
wanneer mijn hond geblaft had. 

Ik wist 't wel, dat alles wat God mij 
toezendt, goed voor mij is en nu heb 
ik dit mogen zien." 
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,,Naar den Hemel !" Hoe vaak hebben WlJ 

deze woorden gehoord, wann~r een onzer 
makkers ons voorging naar het Vaderhuis, 
en to ch ...... hoe weinig verstaan wij, waarom 
zij soms zoo spoedig deze wereld moesten 
verlaten, maar de Heer weet, wat het best 
is voor Zijn kinderen. 

Zoo ging het ons, toen wij het bericht ont
vingen, dat Kapitein Kompenia was heen
gegaan. Slechts enkele dagen neergeworpen 
op het ziekbed en toen ging hij op 8 Juni 
naar het Hemelsch Tehuis ! Welk een indruk 
maakte dit op ons allen, te meer, waar wij 
hem slechts ruim veertien dagen geleden in 
den besten welstand aantrof.fen voor een 
feestelijke samenkomst in Rowiga. In zoo 
korten tijd ...... Kapitein Kompt>nia niet meer 
onder de levenden. 

Kapitein J akobus Kompenia was een To
radja Officier, die altijd klaar stond voor 
zijn werk en die zijn beste krachten gaf voor 
lhet Koninkrijk Gods. Im.mer bereid om te 
helpen en aan te pakken waar dit noodig 
was, was hij de eerste, die dit jaar in de 
Celebes divisie het korpsdoelwit voor de 
Zelfverloochenings-aanvrage overtrof. In 1921 
bekeerd geworden, werkte hij een aantal ja
ren als vrijwilliger in onze Leger des Heils
scholen. In 1928 kwam hij in opleiding voor 
Officier en was gedurende de hatste vier 
jaren werkzaam in de Rowiga sectie. Bijna 
twee jaren was hij in bevel van 3et korps te 
Wajoe en t<>vens hoofd-goeroe van onze 
volksschool aldaar. Zijn arbeid voor den 

S T R IJ D K R E E T. JULI 1934 

KA.PlTEIN J. l~(Jl\'1PEN"l;\. BEV'Ol~DEl~I) TOT JE-It<-:EI-lLIJKHEID 
(VAN PA.LOE, MIODEN-CELEBES OP 8 JU~I 1934). 

Een Toradja strijder verwisselde bet zwaard 'oor de overwinnaarskroon. 

Meester is in deze plaats rjjk gezegend ge
weest. 

Den 8sten Juni verzamelden wij ons voor 
een plechtlgen begrafenisd1enst in Paloe. 
Adjudant Ramaker, de Secretaris voor de Di
visie was overgekomen om dezen dienst te 
leiden, waarb~j tevens tegenwoordig waren : 
Officieren van Kalawara, Bora, Paloe en van 
de Rowiga sectie voor zoover zij Paloe bij
tijds konden bereiken. Gedurende den marsch 
van het ziekenhuis naar het kerkhof zongen 
wij onze mooie legerliederen, J.ie spreken 
van den hemel. 

Op bet kerkhof begon Adjudant Wlkdal 
den dienst met h~t uitgeven van : ,,Mijn rust 
is daarboven" (in het Maleisch), waarna de 
Adjudants Tarima en Poutiainen ons voor
gingen in gebed. Nadat Majoor Roslund ons 
nog een antler lied had doen zingen, sprak 
Adjudant R:imaker op treffende wijze over 
onzen heengeganen makker, die bereid was 
toen de roepstem tot hem kwam en die in 
zijn leven een schoon voorbeel::i gaf van toe
wij ding en goed Officiersschap ; tevens sprak 
de Adjudant hartelijke woorci.en van troost 
tot Kapiteine Kompenia: ,,Wij zien niet in 
het graf, maar naar boven en hebben groote 
verw'achtingen van een heerlijk weerzien." 

De makkers van de Rowiga se-::tie zongen 
hierna een lied: ,,Ver boven aardsche zorg 
en pijn" (in het Maleisch), waarna Kapitein 
Frederiksen sprak over vier jaren samen
werken met den tot Heerlijkheid bevorderden 
Kapitein en over de laatste getuigenis, die 
hij van zijn lippen hoorde: ,,Alles is wel". 
Envoy Adam sprak enkele woorden namens 
makkers-goeroes, waarna Adjudant Ramaker 
nog enkele gedachten uitsprak naar aanlei
ding van Psalm 90. 

De bijeenkomst op het kerkhof werd door 
Adjudant Nelwan van Bora gesloten met 
dankgebed. 

Nu hebben wij een makker minder, maar 
wij danken God voor wat hij geweest is en 
voor zijn trouw tot het einde. 

Moge God ons helpen ook trouw te blijven; 
dan zullen wij elkander een.s ontmoeten, daar, 
waar geen zorg meer is. 

K. Fredriksen, Kapitein. 

Fen Appreciatie door Brigadier Woodward, 

die hem kcnde vanaf zijn eerste schooljaren. 

Kompenia werd zoo genoemd door zijn 
ouders, omdat hij geboren werd in den tijd, 
ongeveer in het jaar 1909, toen de Holland
sche militairen voor het eerst hun intrede 
deden in Lindoe, zijn geboorteplaats in 
Midden-Celebes. 

Alles, wat betrekking heeft op de Regee
ring, de autoriteiten en de landmaoht, wordt 
nog door de Toradja bevolking aangeduid 
als : Kompenie. 

Toen de tegenwoordige Majoor Loois de 
school te Lindoe overnam, .vas Kompenia 
te jong, om als leerling toegelaten te warden, 
maar dikwijls luisterde hij naar het zingen 
van de schoolkinderen, en zoodra hij er oud 
genoeg voor was, werd hij ook ingeschreven. 
Gedurende de vijf jaren, waarin hij de school 
bezocht, beijverde hij z:ch, om alles, wat de 
goeroes hem konden leeren, in z:ch op te 
nemen. 

Zoo begeerig was hij, om nog meer te 
leeren, dat hij schrijver dezes om toestem
ming vroeg, nog !anger op school te mogen 
blijven. Hij werd aangenomen als vrijwilliger 
om den goeroe te helpen, orde in de klas te 

Hij was lang en sterk gebouwd, had oen 
echt gezond voorkomen, een eerlijk, open 
gezicht, waarop altijd een blijde glimlach te 
zien was ; hij was innig gelukkig in zijn werk, 
een beminnelijke persoonlijkheid, een succes
vol Officier, die een edel karakter bezat. 

Thans is hij ons voorgegaan, tot hoogeren 
dienst opgeroepen, nalatende een aangename 
herinnering, overal, waar hij i::>ekend was. 

Zijn jonge weduwe heeft onze gebeden 
noodig in haar groot verlies. 

Toea Djanggoe. 

!
~~ 

Tot ons leedwezen 1wnden wij deze I 
maand geen f oto plaatsen van onzen 
makke·r ; wij hopen dit echter in het j volgend nummer van de Strijdkreet 

~ te kunnen doen. 

~~ 

~AAI~T EN BIDT. 

handhaven, de wegblijvers op te zoeken, enz. ~---------------------:: 
enz. 

Nadat hij geruimen tijd in zijn geboorte
plaats gewerkt had, werd hij overgeplaatst 
naar Koelawi, om daar wat meer uitgebreide 
kennis op te doen. 

Hij kwam tot bekeering en werd als Jong
soldaat ingezegend. Later als Soldaat en 
Korpskadet bewees hij goede diensten in 
verscheidene korpsen en scholen ; hij werd lil•li!::??t:£:..:_.:.:~!.::~~-;;~ 
Kandidaat en later Kadet in de Kweekschool ';;.;..---------------=== 
te Bora, onder leiding van Adjudant Midtbo. 

Steeds verlangend meer te leeren, greep 
hij iedere kans aan en deed examen te Paloe, 
o.m. in het geven van onderwijs in een der 
Gouvernementsscholen aldaar. Hij slaagde 
er in zijn Volksonderwijzers-diploma te halen. 

Behalve zijn eigen Tado taal leerde hij 
vloeiend Moma, Idja en Daa spreken en had 
natuurlijk grondig kennis van de Maleische 
taal. 

Mil!tair Tehuis. Djocja. 

OPENING VAN HET 

NIEUWE MILITAIR TEHUIS DJOKJA. 

Zaterdag 19 Mei had onde·r groote belang
stelling van militaire zijde de opening plaats 
van ons Tehuis, Saidan No. 7. 

l w I OP NAAR JERUZALD\i. l w l 
~....-~~.-.....--,,.._._....._... ........ ._,...,,....~ ........ --,.....,~...-. ....... ---._...~--.--,.....,._........-._,..__...,_....~ 

vervolg van pag. 2. 
Toen gebeurde het op een morgen, om

streeks 3 uur, dat ik plotseling wakker werd. 
. Ik lag heel kalm over God te denken. Het 
was, alsof ik Hem altijd gekend had. Ik 
voelde op dat oogenbl:k, dat ik gemeenschap 
met God had, en tot op heden hen ik nooit 
een oogenblik zonder die ervaring geweest. 
Mijn zonde was vergeven, de scheidsmuur 
tusschen mijn ziel en God was gevallen. 
Halleluja ! 

Precies om 6 uur n.m. nam Brigadier 
Palstra het woord en noodigde de aanwezi
gen uit om dezc bijzondere bijeenkomst te 
beginncn met het lied : Korn, o Bron van 
ied'ren zegen .. 

,,Ik hef mijne oogen op naar 

de bergen, van waar mijne hulp 

komen zal. Mijne hulp is van 

den Heere, Die heme! en aarde 

gemaakt heeft." (Psalm 121 : 1 

en 2). 

0 P naar Jeruzalem !" Deze woorden 
werden onlangs door den Komman

dant in een samenkomst gebezigd en zij 
ibrachten een stroom van gedachten tot mij. 
Ik dacht terug aan mijn jongelingsjaren, toen 
de menschen in optochten Iangs de straten 
trokken met vaandels, waarop geschilderd : 
,,Op voor den 8-urigen arbeidsdag." 

Ik dacht aan het volk van Israel, hoe zij 
optrokken naar de heilige stad, naar den 
Tempel des Heeren. Alles maakte zich op 
om naar Jeruzalem te gaan, oud en jong. 
We lezen hoe onze Heiland op 12-jarigen 
leeftijd met Zijn vader en moeder meeging 
naar den tempel. David bezong die tochten 
in zijn psalmen en deze ,,pelgrimspsalmen" 
zijn rijk van inhoud. 

,,Ik hef mijne oogen op naar de bergen, 
van waar mijne hulp komen zal." 

Daar rijst voor ons geestesoog den berg 
Sinai. Daar had God met Mozes gesproken 
en den kinderen Israels de tien Geboden 
gegeven. Van dien berg Sinai k.linkt ons in 
de ooren: ,,Want Ik, de Heere uw God, hen 
Een ijverig God, D:e de misd~ad der vaderen 
bezoek aan de kinderen, aan het derde en 
vierde lid dergenen, die Mij haten ; en doe 
bannhartigheid aan duizenden dergenen, die 
Mij liefhebben, en Mijne geboden onder
houden." Halleluja ! 

Dan is daar de berg Moria. Daar was het, 
dat Abrahams geloof op zulk een zware 
proef werd gesteld. Daar op <lien berg wordt 

ons geleerd, dat gehoorzaamheid beter is dan 
offerande en dat ,,God zal voorzien". God 
vraagt gehoorzaamheid. Wat een droefheid 
wordt er geleden, alleen door ongehoorzaam
heid. Slechts wanneer we gehoorzamen, zul
len we ondervinden, dat de Heer zal voorzien. 

De berg der verzoeking ! Daar weder
stond de Zoon des menschen den duivel. 
Daar werd de overwinning behaald. Daar 
wordt ons getoond het ,,Overwinningsleven". 

Golgotha ! Daar werd de dure prijs voor 
onze zonden betaald en het verzoeningswerk 
volbracht. 

Als ik bij 't kruishout peinzend sta, 
W aaraan Gods Zoon Zijn leven liet, 

Dan aoht ik 't wereldsche enkel scha, 
Alie aardsche grootheid zinkt in 't niet. 

• • • 
,,Op naar het hemelsch J eruzalem !" 
Is dat ook onze leuze ? Zijn wij pelgrims 

naar dit nieuwe Jeruzalem? 0, wat zijn wij 
toch bevoorrecht ! Wij hebben Gods Woord, 
de geschiedenis van het volk van Israel, de 
voorbeelden, lessen en waarschuwingen van 
Gods kinderen. Een wolk van getuigen rond
<>m ons. 

Zijt gij een moede pelgrim? Staat ge mid
den in den strij.cl, omringd door verzoeking ? 
Denk dan aan uw roeping, uw heilig streven ! 
Hef uwe oogen op naar de bergen ; naar 
Sinai, naar Moria, naar den berg der ver
zoeking, waar Jezus streed en overwon en 
naar den heuvel Golgotha. 

Tj. Tichelaar, Adjt. 

Ik kan mijn bekeering niet verklaren, ik 
kan alleen dit getuigenis geven in de hoop, 
dat het anderen mag helpen, die, zooals ik 
vroeger, in het doolhof van ongeloof ver
d"."."aal~. zijn. Moge God hen redden zooals 
H1J ffilJ geholpen heeft ! 

* ... • 
Het bovenstaande is een waar getuigen · . u 

~n een meuw bewijs, dat bekeering mogelijk 
is door : de kracht Gods tot zaligheid d 
h t · · , oor 

e rem1gende Bloed van Jezus Christus d d . . , o~ 
e vern1euwmg des harten door den H T 

Geest. er igen 

. ,,Ni:~ uit de werken der rechtvaardigheid, 
die WlJ deden, maar door ZiJ'ne barmh t• 
h · ar ig-

e1d,. d~r het bad der wedergeboorte en 
vern1euwmg des Heiligen Geestes d' H'. 
"k l .. k ' ien IJ 

I"IJ : lJ over ons heeft uitgegoten door Jezus 
Christus, onzen Zaligmaker." 

Reclasseeringsbrigade te Semarang. 

Na het gebed van Kapitein Hondelink, 
heette de Brigadier alle aanwezlgen hartelijk 
welkom. Daarna sprak hij over d-en tijd, dat 
het Leger des Heils in Djokja kwam en 
direct begon een militair tehuis te openen. 
Hij maakte ons duidelijk hoe noodig een in
stelling was, waar met liefde en blijmoedig
heid werd gcarbeid tot hell en zegen van 
hen, die een liefderijk tehuis zoo noodig 
hebben. 

De Brigadier sprak er over, hoe, trots de 
moeilijkheden aan het beheer verbonden, de 
Officieren met vreugde tijd en krachten daar
aan willen wijden. Om dit te kunnen doen, 
moeten we de kracht van God en de liefde 
van Christus bezitten. 

Hierna sprak Majoor Slaghte.r, de Plaatse
lijk-Militair Kommandant. In gevoelvolle 
woorden vertelde hij, hoe zeer hij bet werk 
ender de militairen apprecieert. In waarheid 
biedt het Leger des Hells hier in Djokja den 
militaircn een thuis aan dat wann en gezel
lig aandoet. Hij bracht daarvoor zijn dank, 
richtte zich een moment in bet bijzonder tot 
Brigadier Palstra en de Kapiteins Hondeli1:k 
en sprak de hoop uit dat het Leger des Heils 

' ·· egen-nog lang mocht voortgaan met ZlJn z 
rijken arbeid. 

Hierna wcrd, nadat Brigadier Palstra nog 
enkele woorden van dank had gesproken tot 
Majoor Slaghter, deze gebeurtenis met een 
dankgebed aan God voor Zijn liefde en 
leiding, besloten. 

Na nog gerulm.en tijd gczellig bij elkander 
tc zijn gebleven vertrokken de gasten en 
werd er voor de militairen een gezelligen 
avond bcreid, met prijs-biljarten, sjoelbak
ken en vrije consumptie. 

H. Hondelink, Kapt. 

() 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

INTERNATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Bcvordcrd: 
KOLONEL FRANK BARRETT, van het 

Internatlonaal Hoofd!kwartier, tot den rang 
van Lt.-Cornmissioner. 

HENRY W. MAPP, 
Chef van den Staf. 

* • • 
TERRITORIAAL HOOFDKWARTIER. 

Bcvorderd tot Heerlijkhcid : 

Kapitein Jakobus Kompenia, in opleiding 
gekomen uit Lindoe, Midden-Celebes, 1928, 

·van Paloe 8 Juni 1934. 

Ovcrplaatsingcn : 

Kapitein D. Boschma naar Magelang (Assist.
tijd.). 

Kapitein J. C. de Jonge naar Malang, Mil. 
Teh. en Korps (Assist.). 

Kapitein R. Oechsle naar Koe:ldoer Lepro
zerie (Assist.). 

Kapitein A. Weers naar Cheribon (Assist.). 
Kdt. Luitenante M. de Graaff naar het Tehuis 

voor Socialen Arbeid, Bata ... ia (Assist.). 

Bandoeng, Juni 1934. 

J. W. DJ!. GROOT, 
Kommandant. 

AANTEEKENINGEN 
VAN DEN CHEF-SECRETARIS. 

Lt.-Kolonel D. S. Ridsdel. 

\ 
_rr • .. _ 

,,Onspoed, zegen, vreugde en droefheid 
Zijn geheiligd door het Kruis ; 

Onverstoorb're VTede heerscht daar 
Onder 's levens stormgebruis." 

L. d. H. Liederen. 

Kommandant en Mcvrouw de Groot. 
Terwijl ik deze aanteekeningen neerschrijf, 

genieten onze Leiders enkele weken welver-
i 1d rlof, na weken van n::; en<l<> n 

arbeid te hebben verricht in verband met de 
Conferenties, die ge-houden zijn in een aantal 
centra, en de afdoening van de zaken, het 
Terr~torie betreffende. Ik hen er zeker van, 
dat U alien instemt met de bede, dat de Heer 
onze Kommandants rijkelijk moge zegenen en 
hen naar ziel en lichaam verkwikt weer in 
ons midden doen terugkeeren. 

Voor de Kommandant met verlof ging ver
toonde hij in Medan de films over het bezoek 
van Mevrouw de Jonge, geb. Baronesse van 
Wassenaer, aan Pelantoengan, en over de 
leprozen op Bali en de leprozerie ,,Sema
roeng" bij Soerabaja. De Gouverneur van 
Sumatra's Oostkust had welwillend toestem
ming verleend de films in zijn huis te ver
toonen en vele invloedrijke personen waren 
tegenwoordig. Volgens de Dagbladen van 
Sumatra maaJcte het zien van een en antler 
diiepen indruk op de aanwezigen en we zijn 
er van overtuigd, dat de Kommandant er goed 
aan gedaan heeft de heerschende toestanden 
onder de leprozen en het lijden, dat deze 
arme uitgestootenen moeten doormaken, 
onder de algemeene aandacht te brengcn. 

Het was mij een voorrecht den Komman
dan~ te vertegenwoordigen bij de opening van 
den Volksraad op 15 Juni 1.1. 

Nicuws uit de Midden-Java divisie. 
Het deed ons genoegen van Brigadier 

Woodward te vernemen, dat ':'.en goed begin 
is gemaakt met de nieuwe zaal voor de 
Chineesohe bevolking te Solo. De opening 
werxi geleid door den Brigadier en bijge
woond door den Chineeschen wijkmeester, 
die een waardeerende toespraak hield. Moge 
de Heer dezen arbeid zegenen en geven, dat 
vele zielen voor Hem gewonnen zullen worden. 

Verder schrijft de Brigadier ons, dat in 
Krengseng cen inzegening van Soldaten heeft 
plaats gehad; 114 Soldaten, 63 Recruten en 
12 Jong-soldaten werden aan onze rollen 
toegevocgd. HaJ.leluja ! 

Ecn gift. 

Een dezer dagen ontving de Kommandant 
op Hoofdkwartier een gift van f 1000.- voor 
ons werk onder de leprozen, afkomstig van 
het .Cioofdkantoor der N. V. ANIEM te Soe
rabaja, ter gelegenheid van de herdenking 
van haar 25-jarig bestaan. Onnooclig te zeg
gen, dat wij zeer erkentelijk zijn voor dit 
blijk van waarxieering in onzen arbeid. 

S T R IJ D K R E E T. 

ALT AARDIENST te BANDOENG 
GELEJD DOOR 

LT. KOLONEL EN MEVROUW RIDSOEL. 
Zondag 3 Juni werden wij aangevoerd door 

Lt.-Kolonel en Mevrouw Ridsdel. 't Was de 
eerste maal, dat wij de Kolonels zoo hee1e
maal voor onszelf hadden en dit werd door 
allen zeer op prijs gesteld. 

's Morgens was daar een geest van ver
wachting ; men gevoelde dit bij het binnen
treden der zaal. Daarbij was het : Altaar
dienst en iedere heilssoldaat weet, wat dit 
wil zieggen. 

Vele onzer hadden met opoffering van 
eigen wenschen en gemakken geld verzameld, 
om dit te brengen op het altaar. 

Toen dan ook de gelegenheid open werd 
gesteld om dit te doen, werd het met vreugde 
gebracht. 

Het altaar was evenwel niet bet onderwerp 
der prediking, doch het kruis en dan wel het 
dagelijksche kruis. Daarvan zong Mevrouw 
Brigadier Palstra en daarvan sprak Mevrouw 
Ridsdel. 

Zij zeide o.a., dat wij vaak geneigd zijn 
naar het kruis van onze naasten te zien en 
dan de meening zijn toegedaan, dat dit zoo
veel gemakkelijkcr te dragen zou zijn, totdat 
wij tot de ontdekking komen, dat 't kruis, 
dat wij zelf te dragen hebben, bet kruis is, 
dat op onze schouders past. 

't Was in onze harten : ,,Help mij o Heer, 
mijn kruis als Jezus dragen." 

Een zuster hernieuwde in 't openbaar haar 
toewijding. 

* • * 
Wat te zeggen omtrent de avondsamen

komst ! 
Terwijl wij het eerste lied zongen, uitge

geven door Brigad:er Lebbink : ,,Korn dan 
vrij, tot de bruiloft des Lams!" las men de 
blijdschap op de -aangezichlen. Een goede 
bidstond volgde en Gods kinderen gingen 
in voor zielen. 

Mij spreekt de blomme een tale, 
mij is het kruid belee!d, 

Daarna werd de gelegenheid opengesteld 
voor hen, die 's morgens niet met ons waren 
geweest, om hun gave te brengen op het 
altaar. 

Vervolgens zegende de Kolonel een mak
ker in tot heilssoldaat. 

Het was een plechtig oogenblik, toen onze 
broeder, staande onder de vlag, trouw be
loofde. Brigadier Palstra droeg onzen mak
ker op in ernstig gebed. 

Zijn eigen getuigenis, daarna gegeven, deed 
ons gevoelen, hoe goed onze makker den stap 
begreep, dien hiJ genomen had. 

Ook kregen wij een woordje van de echt
genoote van onren makker. Zij kon door 
aandoening overmeesterd niet veel zeggen, 
maar zij dankte God, dat haar gebed om de 
bekeering van haar man, verhoord was ge
worden. 

Even kreeg de Penningmeester, Kapitein 
Palstra, gelegenheid om het bedrag bekend 
te maken, dat in de verschillende altaar
diensten, dien dag bijeengebracht was, en 
wij hadden reden om God te danken, Die 
nog altijd de harten der menschen neigt om 
te geven, ook in deze benarde tijden. 

De Kolonel, vertaald door Kapitein Palstra, 
bracht ons Gods Woord. Het kwam met 
kracht tot ons, men hing aan de lippen van 
den spreker. Was het te verwonderen, dat 
daar verslagenen van hart waren ? Gods 
kinderen baden. Zwaar was de strijd, maar 
Christus overwon. Hij betoonde Zijn ver
lossingsmacht aan de zielen die tot Hem 
vloden. 

Is 't niet heerlijk te weten, dat God arme 
menschenkinderen wil gebruiken, om zielen 
voor Hem te winnen. 

Moge God hen trouw houden ! 

(Mevr. A
0

djt.) A. Steen. 

Mij groet het altemale, 
dat God geschapen heeft ! 

~~ 

I 
I 
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Guido Gezelle. 

DE HOOFDl{WARTIER-ZANGBRIGADE LEIDT EEN SAMENKOMST IN BANDOENG I. 

De meeting onder leidi:ng van de Hoofd
kwartier-Zangbrigade op Zondagavond 10 
Juni kenmerkbe zich door stiptheid en orde. 
leder lid vervulde dan ook de opgedragen 
taak met de grootste nauwg~zetheid. 

Klakslag 7 uur betrad de zangbrigade bet 
platform en opende de leider, Kapltein 
Palstra, de samenkomst, waarna de bidstond 
volg<le. 

Na heit 2de lied e<n voorlezing van het 
Bijbe1godeelte werd een oud, welbekend lied 
gezongen. 

Hierna sprak Mevrouw Brigadier Lebb:nk 
over het onderwerp: ,,De Ziekte". Het was 
te bemerken, dat zij zich op vertrouwd ter
rein bevond. In keuriggestelde volzinnen, met 
de juiste woordenkeus, schetste zij ons het 
ontstaan van z:ekten : bet binnendringen van 
de zi:ektekiem, het zich ziek gevoelen. bet 
dokbersconsult, met als gevolg het slikken 
van voorgeschreven medicijnen, soms zelis 
operatief ingrijpen. 

Punt voo'r punt bracht zij daarna over op 
geestelijk gebied en gevoelden wij allen de 
zuiverheid van haa.r toespraak. 

Zooals ik hen ! - Geen p1eitgrond, neen, 

Dan Uw vergoten bloed alleen ! 

En op Uw roepstem, anders geen, 

0 Lam van God, ik kom ! 

Na een solo van Mevrouw l\fajoor Hiorth, 
waarbij de zangbrigade het koo~ begeleidde, 
kreeg Majoor Schulz het woord om ons te 
bepalen bij: ,,Het Geneesmiddel". Treffend 
ze:de hij, dat voor de zoo juist genoemde 
2liekbe, de zonde, hier op aarde geen kruid 
gewassen is, dat ze dientengevolge als on
geneeslijk moet worden aangemerkt en in 
verband daarmede het beste te vergelijken 
is met de melaatschheid. Wel wordt getracht 
de ziekte tot stilstand te brengen of de pijnen 
draaglijker te maken, doch genezing is hier
voor op aarde niet te vinden. Slechts het 
Bloed van Jezus Chr:stus reini,gt, geneest, 
van alle zonC:en, ziekten. 

,,Zooals ik hen ! - geen pleitgrond, neen," 
was een mooi begin voe>r den nabidstond 
onder leiding van Adjudante Mensinga en 
hoewel niemand in het openbaar d6"'aange
boden genezing zocht, zijn w'j er van ver
zekerd, dat het gezongene en gesprokene nog 
langen tijd zal blijven doorwerken in de har
ten van de groote schare, die dien avond 
aanwez:g was. 

Het zaad is uitgestrooid en bidden we 
slechts, dat Gods Geest de naprediker moge 
zijn. 

Zooals ik hen ! - Geen slagboom., 

Verhindert mij tot U te treen ; 

'k Behoor U toe, ja, U alleen ! 

0 Lam van God, ik kom ! 

M. 

7 

Een onzer strijders hccngegaan. 
Een telegram van Adju:iant R:imaker, de 

Secretaris voor de Celebes-Di\·isie, bracht 
ons het droeve nieuws, dat Kap.tein Kompe
nia van Korps \Vajoe onverwach~ was heen
gegaan. Naar we vernemen, is de Kap;tein 
slechts enkele dagen ziek geweest. Voor 
zijn sterven gaf hij een heerlijk getuigenis 
en zeide, dat alles wel was. Moge zijn vrouw 
in deze donkere uren Gods dichte nabijheid 
ervaren ! 

Brigadier Lcbbink, onze Financieel-Secre
tarls; is thans op reis om de boeken te in
specteeren m de verschillende inrichtingen 
te Soerabaja. Semarang en Oengaran. Tevens 
zal de Brigadier enkele samenkomsten leiden. 
Onze steeds groeiende arbeid bre:igt natuur
lijk ook venneerdering van werk mee voor 
den Financieel-Secretaris en zijn staf. 

Brigadier Palstra, die het toezicht heeft 
over de versch:Ilende Militaire Tehuizen, 
heeft onlangs Djokja bezocht in verband met 
de overbrenging van het Militair Tehuis naar 
een antler gebouw. Onder veel belangstelling 
vond de inwijding plaats, die geleid werd 
door den Brigadier. 

Brigadier Beckley, de Secretaresse voor het 
Vrouwelijk Maatschappelijk Werk, heeft per
soonlijk toezicht gehouden over de zaken van 
het Vrouwen- en Kinderziekenhuis te Soe
rabaja tijdens de verwisseling van directrices. 
We zijn blij haar terug te zien op Hoo!d
kwartier ! 

Majoor Hiorth is eveneens van Hoofdkwar
tier weg geweest voor het leiden van samen
komsten in verschillende plaatsen. Bemoedi
gende re.sultaten konden worden gerappor
teerd. 

Welk.om terug . 
Wij zijn blijde een ouden strijdmakker in 

ons midden te kunnen verwelkomen, en wel 
Adjudant Rollis. Op 21 Juni is de Adjudant 
te Priok gearriveerd. Volgens zijn eigen zeg
gen heeft het verblijf in het moederland den 
Adju:iant buitengewoon veel goed gedaan en 
is hij verlangend weer aan den arbeid te gaan. 
Moge hij een nuttige en gelukkige dienst
periode tegemoet gaan ! 

Hartclijk gefelicitcerd ! 
Er heerscht vreugde in de gez0 nnen van 

de hieronder genoemde makkers ; de Adju
dants Motte en de Kadet-Kapiteins H:mde
link hebben een zoon mogen verwelkomen 
en de Kapiteins Barteling en Runtuwene 
verheugen zich over de geboorte van een 
dochter. 

Mena do. 
Majoor Rosenlund van Menado schrijft, dab 

hij een aantal buitenposten heeft bezocht. 
Soldaten, Recruten en Jong-soldaten zijn in
gezegend, en groote fakkeloptochten werden 
gehouden. Er schijnt een geestelijk ontwaken 
te zijn in dit deel van het Territorie. Laat 
ons gelooven, dat het zich moge verbreiden 
en dat wij de vreugde zullen smaken vele 
zielen tot Hem te zien komen. 

25 .Jaar Officier. 
Het doet ons genoegen een n?euwen naam 

toe te voegen aan de lijst van Officieren, 
die de Orde voor getrouwen en langdurigen 
dienst hebben ontvangen, en wel dien van 
Majoor Bouke Meijer. De Majoor heeft vele 
jaren van nuttigen dienst doorgebracht in 
Ned.-Ind:e en daarv66r eveneens als Korps
Officier in Nederland. Zijn makkers in Medan 
zullen hem ongetwijfeld op den 15den Juli 
komen feliciteeren, terwijl wij hem onze har
telijke gelukwenschen zenden en ons saluut 
maken voor 25 jaren van getrouwen dienst 
voor God en bet Leger. 

Adjudante Engstrom van de Leprozenko
lonie Poeloe si Tjanang is, naar wij verne
men, ongesteld. We wenschen haar een 
spoedige beterschap toe. 

Envoy's l\1inderhoud. 
De Kommandant heeft aan Br. en Zr. 

Minderhoud den rang van Envoy gegeven. 
De Envoy maakt deel uit van den Finan
cieelen Staf op Hoofdkwartier. God zegene 
onze kameraden ! 

Altaardienstcn. 
Van verschillende zijden bereikten ons be

moedigende berichten hierover. In de Lepro
zerie Poeloe si Tjanang werd deze dienst 
geleid door Kommandant en Mevrouw de 
Groot. Het was treffend, de leprozen naar 
voren te zien komen om hun gaven te 
brengen. We vernamen ,dat de totaal op
brengst in het Ooglijders-Hospitaal het duh
bele bedroeg van verled.en jaar. 
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ALTAARDIENST TE SOERABAIA I. 

onder leiding van Majoor Uijlings. 

Velen waren opgekomen om getuige te 
zijn van dezen dienst. Toen de Majoor de 
samenkomst opende door ons te verzoeken, 
staande een lied te zingen, merkten wij reeds 
Gods Geest in de samenkomst. Hoe heerlijk 
klonk bet lied door de zaal : 

,,U alleen ! 'k Begeer geen vreugde, 
Dan dat Gij de mijne zijt ; 
Daarvoor geef ik U mijn leven ; 
't Zij U eeuwig toegewijd !" 

Met welk een bezieling werd dien ochtend 
gezongen ! De bidstond die daarna volgde, 
ge<tuigde van een saamh-0-0righeid van Gods 
kindenm. Wij gevoelden Gods dichte tegen
w-0-0rdigheid. Na dezen bidstond legde de 
Majoor ons uit: de beteekenis van den altaar
dienst. Duidelijk en klaar vertelde hij, dat 
ons leven den Helland toebehoort en dat wij 
ons al aan Hem moeten geven. Nadat de 
zangbrigade een lied had gezongen, kregen 
wij een kort woordje van Majoor Veerenhuis, 
de nieuwe directrice van het Leger des Hells 
Ziekerfuuis alhier. Vol vuur getuigde zij van 
de liefide van Jezus Ohristus en Gods leiding 
in haar leven. 

Daarna behandelde Majoor Uijlings het 
Bijbellgedeelte ; wij voelden, dat de Heer tot 
ons sprak en toen de uitnoodiging kwam iets 
voor Zijn werk te geven, gingen. wij alien 
een voor een naar voren om onze ga ven op 
het altaar te leggen. Het was een plechtig 
moment. Na het zingen van een koor ver
zoaht de Majoor, degenen, die nog niet wisten 
het eigendom van Christus te zijn, een nieuwe 
toewijding te maken. 

Ofsahoon wij dien dag geen ziohtbare resul
itaten zagen, toch gelooven wij, dat de eeuwig
heid die zal openbaren, want Gods woord 
keert niet ledig terug. 

Na een kort dankgebed keerden wij huis
waarts, rijkelijk gezegend. 

F. J. Watt. 

V ALSCHE LICHTEN. 

Volg ze niet - Tommie Mot deed het en 
moest 't met den dood bekoopen. 

,,Poe !" zei Tommie Mot tegen zijn neefje 
Wimmie, terwijl hij met z'n vleugels flad
derde, ,,ik geloof niet alles wat die oude lui 
zeggen - ze weten niet alles ! Kijk eens 
naar die mooie, witte lamp daarboven ! 
Moeder zei nota bene : ,,Korn daar niet 
dichtbij, Tommie," en ze zei het met 
'2JOO'n bibberige stem ! Hoe kan die lamp 
me nu kwaad doen? En Vader gaf me ook 
al een waarschuwing. ,,Je zult je vleugels 
sdhroeien, als je er dicht bij komt, hoor, 
zei hij." Tommie rilde. ,,Deze herfstavon
den zijn kil, laten we ons wat gaan warmen." 

,,Bovendien", ging Tommie voort, terwijl 
'hij en zijn neef bet raam binnen fladderden, 
,,de lamp doet die menschen geen kwaad -
ze schijnen het lioht en de warmte er van 
prettig te vinden." 

't Was een donkere avond en in het huis 
van de familie de Bruyn was 't echt aan
genaam. Vader, Moeder en de kinderen zaten 
gezellig om de tafel te breien, de krant te 
lezen of postzegels in een album te plakken, 
al naar bij bun leeftijd en aanleg paste. 

Ze sohenen werkelijk van de lamp te ge
nieten ; en <lat deed Tommie ook - een 
poosje. Hij fladderde al dichter bij, tot hij 
op de lampekap zat en toen, duizelig door 
het sdhelle licht, vloog hij er regelrecht op 
af. Zijn lic'haampje begon onaangenaam 
warm te worden en ten .slotte werd bet beet, 
verschroeiend beet - zijn vleugeltjes flad
derden nog een paar maal zwakjes op en 
neer en toen kon hij niet meer en viel hij 
op den vloer. 

Den volgenden morgen veegde het dienst
meisje hem op het vuilnisblik en legde hem 
op de vensterbank om te zien of hij soms 
nog zou bijkomen. Maar Tommie Mot werd 
niet meer beter en toen zijn neefje naar hem 
toe kwam vliegen, om te zien, hoe 't met 
hem was afgeloopen, hijgde hij zwakjes : 
,,De oude lui hadden toch wel gelijk !" Toen 

Stierf hij. 

• • • 
't Zou heel goed zijn als onze jongelui er 

aan dachten, dat de oude menschen het ge
woonlijk bij 't reohte eind hebben. En wan
neer wij ons niet aan hun raad storen, 
brengen we onheil over onszelf. 

S T R IJ D K R E E T 

Gevoelens van jonge menschen die besloten hebben 
hun leven aan God te wijden. 
Hoe zij zelf erover schrijven. 

MIJN ROEPING ALS HEILSOFFICIER. 

Op vierjarigen leelitijd werd ik opgenomen 
in 't Kinderhuis van het Leger des Hells, 
waar ik liefiderijk verzorgd werd. 

In een kindersamenkomst op Goeden Vrij
dag werd ik aangegrepen door het verhaal 
van de kruisiging van Jezus en de gedaohte, 
dat Hij ook om mijne zonden in den dood 
was gegaan. 

Ik was overtuigd, dat er zonde in mijn 
hart was, ofschoon nog maar een kind, en 
het verlangen welde in mij op om mijn hart 
aan den Heer te geven. Toen de uitnoodiging 
gehouden werd, trad ik zonder aarzeling naar 
voren, knielde neer aan de zondaarsbank, en 
vroeg vergiffenis voor mijne zonden, welke 
ik verkreeg. 

Bij bet opstaan gevoelde ik mij een ander 
persoon, God had Zijn werk in mij gedaan 
en van dien tijd af werd ik gelukkiger dan 
ooit te voren. 

Ik traohtte ook de zonde te mijden en niet
tegenstaande ik pas 7 jaar was, begreep ik 
heel goed wat zonde was. 

In 1925 werden de eerste Jong-Soldaten 
van Bandoeng I ingezegend en ik acht mij 
gelukkig, tot <lat groepje behoord te hebben. 
Dat was voor mij een gedenkwaardige dag, 
want dat was het begin van mijn roeping, die 
God voor mij bestemd had, n.l. om in Zijn 
wijngaard te werken als Officier van het 
Leger des Heils. Dit 'besefte ik later pas veel 
beter. 

Twee jaar daarna werd ik ingezegend als 
Korps-Kadet. Dit was de tweede trede op 

den weg, die naar mijn roeping leidde, want 
als iemand K. K. wordt, is het meestal haar 
of zijn doel om Officier te worden of anders 
Plaatselijk-Officier. 

Mijn gedachte was het nog niet om Officier 
te wol"den, doch wel te blijven strijden in 't 
Leger des Heils. 

In 't jaar 1929 stond ik nogmaals onder de 
vlag en beloofde .God, als volwassen Heils
soldaat trouw te strijden in den Legerdienst. 
Een jaar ging voor:bij en ik werd geplaatst 
in het Hospitaal te Soerabaia, voor de naai
kamer. 

Een Kandidaten-Zondag werd gehouden. 
In de samenkomst sprak God tot mij door 
het koor: 

Laat mij gaan ! de Meester roept ; 
Zou ik doof zijn voor Zijn stem ? 
Laat mij gaan ! Zijn liefde dringt ; 
Alles geef ik op voor Hem ! 

Met wel'k een kracht kwamen die woorden 
tot mij. Ik voelde, dat God mij riep om tot 
de heidenen te gaan en hen te vertellen van 
den Verlosser der wereld. Doch ik gaf er 
nog geen gehoor aan. 

Op Bandoeng teruggekomen, vernam ik die 
roepstem opnieuw. Th: was met mijn gewone 
werk 1bezig, toen God mij nogmaals mijn 
roeping openbaarde. Ik kwam tot een beslis
sing, bood mij aan voor het Officiersschap 
en werd aangena.rnen. 

Gode zij dank, dat Hij alles voor mij wel 
heeft gemaakt, zoodat ik nu hert voorrecht 
mag hebben, in de Kweekschool te zijn, waar 

VOOR ONZE JONGE VRIENDEN. 
Verkrijgbaar bij het Handelsdepartement van het Leger des Hells, 

Javastraat 16t Bandoeng. 

EEN PRACHTIGE COLLECTIE LEERZAME EN INTERESSANTE 
BOEKENt TEGEN BILLIJKEN PRIJS. 

Jongensboeken. 
Commissioner John Lawley. 

door Mevrouw Lt. Commissioner 
Carpenter. Prijs .f 2.25 

Het goede spoor. (Padvindersboek) 
door Jae. Berghuis Jr. Prijs f 1.75 

Paling. 
door Noel Hope. Prijs f 2.25 

Knoopie Knapperdt of De Leger 
des Heils-P.V. van Winnendrecht Prijs f 1.65 

De Dordtsche Poorterszoon. 
door J. Snoep Jr. 

Ben Hur. 
door Lewis Wallace. 

De klerk van den Inquisiteur. 
door W. J. D. van Dijck. 

Admiraal Swartenhondt. 
door M. van der Duin. 

Alleen op de wereld. 
door Hector Malot. 

Prijs f 2.75 

Prijs f 4.00 

Prijs f 2.50 

Prijs f 3.00 

Prijs f 3.75 

KREUPEL - MAAR TOCH EEN HELD. 

Terwijl hij zoo op zijn krukken door de 
straat sprong en het gadesloeg, hoe andere 
jongens met vluggen tred naar hun baas 
stapten, of op hun fiets als 't ware langs 

· ihem been vlogen, voelde Tom zich erg ver
drietig en nutteloos. Hij was altijd kreupel 
geweest en was niet sterk genoeg, om veel 
te doen, maar zooals ge zult zien, bezat hij 
den geest van een held. 

Den nadht tevoren had er een vreeselijke 
storm gewoed en toen Tom de oude, typi
sohe brug genaderd was, die reeds honderden 
jaren de beide rivieroevers verbond, be
mel"kte hij, dat het water ihooger dan ooit 
tevoren was gestegen. Aan beide zijden van 
den walmuur waren hoogwatemnerken uit
gehouwen van vroegere data, maar nu golfde 
het water ver boven het hoogste mer'k. De 
brug, die de proef der jaren had doorstaan, 
was ondermijnd en leverde gevaar en wel-

De roode vlek. 
door W. G. van de Hulst. 

Adnah. 
door J. B. Ellis. 

Helden uit het Oude Testament 
(voor de Jeugd). 

Prijs f 3.25 

Prijs f 2.60 

door Commissioner Mildred Duff. 
Prijs f 2.25 

Mijn Jordanertjes. (zoowel jongens- als 
Meisjesboek). 
door Envoy A. v. Vlaardingen. Prijs f 2.25 

Meisjesboeken. 
Grietje (Leven en sterven van een doofstom 

meisje). 
door Ds. J. Kok. Prijs f 1.80 

Verkeerd begrepen. 
door Florence Montgomery. 

De kleine Lady. 
door Th. C. Elmslie. 

Truitje. 
door Gesina Ingwersen. 

Rimkje's rapport. 
door Ari Dane. 

Prijs f 2.50 

Prijs f 2.75 

Prijs f 2.75 

Prijs f 2.:!5 

liaht den dood voor ieder, d1'e er nog over 
ging. 

Wat moest hij doen? Vlug had Tom zijn 
plan gemaakt en strompelde hij terug naar 
het dorp, om het slechte nieuws te meld . h en. 
~uist,_ toen ij den hoek om sloeg, hoorde hij 

et s1gnaal van een motorhoorn, en zag hij 
een auto, die recht op de brug toereed. 

Naar bet midden van de straat hinkend 
wuifde hij met zijn kruk, om den auto ~ 
doe:1 sto~pen en nieuwsgierig naar de betee
kems h1ervan, liet de . bestuurder snel de 
remmen werken en braoh• zoo den wagen 
tot stilstand. 

,,De brug is onvcilig," stootte hij er met 
moeite uit en overrompeld door de opwinding 
en de ongewone inspanning, gl;-ed hij bewus
te!oos op den grond. Zijn tijdige waarsdhu
wmg redde mensohenlevens en, vreemd 
genoeg, bet bewijs van zijn zwakheid - de 
kruk - was 'het middel, dat hiertoe gebruikt 
was. 

JULI 1934 

ik buitengewoon veel iheb mogen leeren, doch 
bovenal mijn eigen ziel heh kunnen onder
zoeken, want wij behooren eerst zelf gehei
ligd te warden, alvorens wij uit kunnen gaan 
tot hen, die nog in duisternis wandelen. 

Mijn motto voor de komende jaren zal 
blijven: 

,,Zielen winnen voor God." 

C. Frantzen, Kdt. Sergt. 

• • • 
In 1930 was Adjudant Tanihatu met verlof 

in Ambon ~n verkreeg toen toestemming van 
het Hoofd van Plaatselijk Bestuur om samen
komsten te houden in het huis van wijlen 
Sergeant-Majoor Josef. 

Toen de Adjudant voor den derden keer 
een meeting !hield, noodigde . hij de menschen 
uit om ihun zonden aan God te belijden. 

Op dat moment sprak de Heere Jezus tot 
mij : ,,Kind, geef Mij uw ihart." Eerst wilde 
ik geen plaats maken voor Jezus, omdat ik 
de wereld en hare begeerlijkiheden nog lief 
lb.ad. Maar God is liefde en Hij minde ook mij. 
Door Zijn Heiligen Geest werkte Hij voort
durend aan mijn hart, totdat ik niet langer 
weerstand kon bieden en naar de zondaars
bank ging om mijne zonden te belijden aan 
Jezus. 

Jezus droeg mijn zonden in Zijn lichaam 
aan 'it kruis en ik weet, <lat al mijn zonden 
vergeven zijn, omdat Jezus de schuld betaald 
heeft. 

En Halleluja, door Zijn genade hen ik een 
kind van God. • 

Na mijn bekeering gingen mijn ouders en 
ik met de familie Taniihatu naar Ema, een 
plaats boven op een berg. De Adjudant gaf 
mij een boek ter leen : de Levensschets van 
wijlen Kolonel B. Gugehnann. 

Toen ik de eerste twee hoofdstukken gele
zen had, kwam bet verlangen in mij op om 
Officier te worden. Ik sprak hierover met 
wijlen S. M. Josef en hij raadde mij aan, om 
aanvrage te doen voor het Officierssahap. 

Dat deed ik en in Augustus 1933 onwing 
ik een sahrijven van Majoor Loois, · dat ik 
aangenomen was. 

Ofschoon mijn zusters en broers den Heer 
dienen, hen ik de eenige uit de familie, die
de ·roepstem van Jezus hoo:rde om mijn ge
hl'elc levC'Il in Zijn dicnst te gcvcn al.s Heils

o:l'ficier. 
In September 1933 vertrok ik van Amboina 

naar de Kweekschool. Wat hen ik nu geluk
kig, dat ik naar de roepstem van Jezus heb 
geluisterd om alles te verlaten en voor Hem 
te werken. 

Ik vetlang ook niets anders dan een ware 
strijdster te zijn en zielen tot Hem te brengen. 

E. J. J. Hattalaibessy, Kdt. 

11:E:EN DING DOE IK.." 

De bekende Spurgeon bracht eens een be
zoek aan de groote porseleinfabriek te Sevres, 
en hij zag daar een kunstenaar bezig een 
prachtige vaas te beschilderen. 

Ik keek naar hem, zegt Spurge•on, maar 
hij keek niet naar mij. Zijn oogen hadden 
wel wat beters te doen, dan naar een vreem
deling te kijken. Er stonden meer personen 
naar hem te kijkcn, en verscheidene van 
ihen maakten opmerkingen, doch de kunste
naar keek niet op van zijn werk. Hij had die 
vaas te besohilderen ; wat zou het hem daar
bij baten, of hij al naar ons keek, of dat hij 
opmerkte, dat wij onafgebroken naar hem 
kekcn? 

O wat zou heL gelukkig zijn, ials icder, die 
in bet werk des Heeren bczig is, xoo deed. 
EC ding doc ik." Sommigcn mogen de ,, n .. 

wenk!brauwen .fronsen, anderen mogen mlJ 
bcwondercn, maar, ,,een <ling doe ik." Of zij 
mijn werk beoordeelen, of zij meenen, dat ze 
bet beter kunnen doen, dat is hun zaak, maar 
mij gaat het niet aan. En is het werk, dat de 
Meester mij te doen geeft, misschien klein, 
}aat dat mij niet ontmoedigen; er is minstens 
evcnvecl bekwaamheid noodig voor bet ma
kcn van een horloge als voor cen torenklok; 
ja, het zou wcl kunncn zijn, dat de gerlngste 
arbeid in Gods oog de meeste waarde bad · · · 

Met een ding bczig te zijn is ihct gehe~ 
van vcel doen. Wij l<:iten ons Z'OO licht b!J 
onzen axibeid afleiden door den lof of den 
blaam van menschcn, en we vcrgcten, dat we 
niet de mensdhcn dienen, maar Hem, Die ons. 
gekocht heeft. 
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