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ZOOALS DIE GEHOUDEN WORDT IN NEDERLANDSCH-INDIE 

EEN DAG "'\TAN GROOTEN ZEGEN EN GODSOPENBARING. 

Commissioner Dr. S. L. Hrengle schreef 
eens in een artikel getiteld ,,Jeugd en Heilig
heid" als volgt : 

,,De hoop der wereld ligt in de jongeren, 
die Jezus kennen, die God liefhebben, wi.er 
oogen wijd geopend zijn voor de waarheid, 
die in Christus is en die ,,het Lam volgen 
waar Het ook henengaat". 

Zal de wereld niet wegzinken in den zwar
ten afgrond der Donkere Eeuwen - en ik 
geloof niet, dat dit gebeuren zal - clan 
moeten de jonge menschen haar licht zijn". 

Het Leger des Heils gelooft in de bekee
ring der jeugd ; het gelooft dat de jeugd 
door God geroepen wordt tot een heilig 
leven en tot zelfopofferenden dienst ; daarom 
tracht het Leger qe jeugd voor God te 
winnen. Hierin vindt men bet doel van de 
bijzondere samenkomsten voor jongelieden, 
die gehouden werden gedurende de afge
loopen maand, waarvan zeer bemoedigende 
berichten ons b ereikten. 

jsoERABAJA. l 
I onder le1ding van 

L
MEVROUW KOMMANDANT 

DE GROOT 
---------------

DE Jongeliedenweek begon te Soerabaia 
met den J ongeliedendag in de Loge op 

Toendjoengan. Reeds lang tevoren had jong 
Soerabaia zich daarop gespitst en vooral het 
feit, dat Mevrou~ Kommandant de Groot 
dezen dag · zou leiden, was voor ons een 
waarborg, dat het goed zou zijn. 
. Bij aankomst van den trein uit Bandoeng, 
waarbij eenige officieren aanwezig waren 
ter verwelkoming, gevoelden wij reeds het 
voorrecht deze hooge gaste in ons midden te 
hebben. 

Zondagmorgen arriveerde reeds vroeg een 
groep van Malang, welke mee kwam genie
ten. 

In de eerste samenkomst des morgens om 
half tien was er direct een geest van eenheid. 
Er werd spontaan gezongen en er was groote 
aandacht voor het gesproken woord. De 
geschiedenis van Jozef en zijn verhoµding 
tot zijn broeders en zijn ouders deed deze 
oud-testamentische figuur weer voor ons 
leven in al haar schoonheid. 

In de middagsamenkomst heerschte een 
opgewekte toon. De mooie groep padvindsters 
van Soerabaia II, onder leiding van Leidster 
W. Uijlings, voerde eenige aardige oefeningen 
uit. Den geheelen dag is Soerabaia JI op 
flinke wijze vertegenwoordigd geweest. Na 
·deze meeting werden wat versnaperingen 
verstrekt, waarop groep Malang helaas naar 
huis moest. 

Zeven uur 's avonds was de laatste bijeen
komst. De zaal was 6vervol, sommigen moes
ten zich zelfs met een staanplaats tevreden 
stellen. Wat een heerlijk, jeugdige gloed 
doorstroomde allen. Het verhaal van Jozef, 
die, trots de felste verzoeking, bedrog en 
gevangenschap, dicht bij zijn God bleef leven, 
had wederom aller belangstelling. De gevol
gen van zijn getrouwheid waren dan ook 
heerlijk. Hij bracht het tot onderkoning van 
Egypte en werd weer met zijn familie heree
nigd. 

In vele jonge harten kwam ook het ver
langen om voor God te leven. Aan het einde 
der samenkomst stond een klein meisje van 

nog geen tien jaar op en geheel uit zichzelf 
ging zij naar voren en knielde neer om haar 
hart aan God te geven. ,,Ik wil een kind van 
Jezus zijn en ik wil zoo graag goed wezen" 
welde op uit die lieve kinderziel. 

Nog zes anderen volgden en na het beein
digen der samenkomsten was er zeker ook 
vreugde in den hemel. Dat God deze jonge 
levens beware. 

Kapitein Palstra, die Mevrouw de Groot 
vergezelde, nam een groot aandeel, vooral bij 
het vertalen. Er werd zoowel in het 
Hollandsch als in het Maleisch gesproken. 

Het was inderdaad een fijne dag. U. 

geschilderd. Er was niemand die den moed 
had met Goliath te vechten, die bovendien 
God hoonde. Toen kwam David. Hij was een 
eenvoudige, oprechte, godvruchtige jonge 
man, een herdersknaap. Hij bond den strijd 
aan met den reus in naam van God en 
Israel, en Halleluja, hij overwon. Keurig 
schetste de Brigadier verschillende tafereelen 
uit het leven van dezen jongen man, die, 
op Gods kracht rekenende, de overwinning 
behaalde. 

Deze mogelijkheid bestaat voor een ieder, 
die de stem van God wil gehoorzamen. 

* * * 

De Padvindsters van Bandoeng I. Leidster Mevr. Lt. Kol. Dr. Wille. 

BATAVIA. 
troepen aangevoerd door 

L
BRIGAD!ER EN MEVROUW 

PALSTRA 

H ET spreekt vanzelf, dat wij gaame 
mededeelingen doen van den J. L. dag, 

dien wij hadden onder leiding van Brigadier 
en Mevrouw Palstra. Een groot aantal jonge 
menschen was opgekomen, en reeds in de 
ochtendmeeting ervoeren wij de tegenwoor
dighe,d Gods. Nadat wij enkele mooie 
liederen gezongen hadden, sprak de Brigadier 
de schare toe, met een opgewekte, bezielen
de stem, waaruit wij vernamen, dat er maar 
een verlangen was in hun hart en wel om 
een zegen te zijn. Gaarne, zoo ze1de 
spreker, had ik voor allen een cadeautje 
medegebracht, maar daarvoor zou ik tc veel 
geld noodig hebben. Toch wist hij iets, wat ook 
als een blijvend aandenken kon zijn ; eer. 
echt frisch koor, op Zuid-Afrikaanscne 
wijs. (Zie pag. 8). 

Dit koor werd dan ook spontaan door 
allen medegezongen. 

Mevrouw Palstra sprak daarna op echt 
moederlijke wijze. Zij haalde den tekst aan: 
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is. 

Met overtuiging werd gesproken en een 
ieder door haar bemoedigd en ~waarschuwd. 
De Officieren zongen een lied, waarna de 
Brigadier het bijbelwoord behandelde. 

Het leven van David, als krijgsman, werd 

De middagsamenkomst was schitterend; een 
groote schare was aanwezig, er werd gezon
gen, en we genoten van verschillende 
voordrachten en samenspraken. Alles ~erkte 
mede tot een gezegenden middag. 

Mevrouw Palstra kwam terug op het 
onderwerp David en schetste hem als een 
jongeling, hoewel schoon van aangezicht, 
toch zeer eenvoudig blijvend. Lief en vrien
delijk gaf zij raad aan de vele jongemenschen, 
die naar haar luisterden. Hoe kon zij ook 
anders ; een moederhart kent en weet den 
strijd welken de jeugd doormaakt. Na deze 
samenkomst was een kleine pauze, en werd 
er een frissche dronk aangeboden. 

* * • 
Zeven uur was de laatste, maar ook de · 

beste samenkomst. 

De Brigadier liet ons zingen: Met Jezus 
reis ik hemelwaarts. Er was ook voor dezen 
avond gebeden. Enkele Officieren getuigden 
van den zegen Gods, ervaren in hun jeugd, 
waarna Mevrouw Palstra een solo zong. 

Daarna kwam de Brigadier nog eens weer 
terug op zijn onderwerp en schetste David 
als een vader, die treurde over zijn zoon 
Absalom. Na enkele illustraties vroeg hij, •>f 
er iemand was, die J ezus wilde kiezen, Hem 
aannemen als Leidsman. 

,,Liefde, o zoo groot" werd gezongen en 
herhaald, terwijl de een na den antler op 
stond en zich boog voor den Heer, zoodat 
een tiental de goede keuze deed. 

B. 

I SEMARANG. l 
'L._Lt. KOLO-NEL en------1

1 
MEVROUW 

RIDSDEL 

,,We gaan naar Semarang voor den J. L. 
Dag ! " Zoo werd er gezegd in Pekalongan, 
Rembang, Oengaran, Krengseng en Tang
goeng. Uit al deze plaatsen en van de V"er
schillende Jongelieden-Korpsen in Semarang 
maakte de jeugd zich op voor Pontjol. Lt
Kolonel en Mevrouw Ridsdel, die dezen bij
zonderen dag zouden Ieiden, en Brigadier 
Woodward en de andere Officieren, zagen 
eveneens uit naar gezegende samenkomsten. 

Zondagmorgen bij het betreden der breede 
Logetrappen, zag je ze in groepjes bijeen, de 
meisjes van Oengaran in 't wit, de jongens 
van Krengseng, KK.'s in vol uniform, 
.Padvinders, Officieren, het rustige groepje 
Javaansche ld.nderen van het Ooglijders
Hospitaal. 

Het was even een toer aan het begin der 
samenkomst om die jongelui van al die plaat
sen in een tempo aan het zingen te krijgen, 
maar het lukte toch met behulp van piano
begeleiding. Het nieuwe koor, door Mevrouw 
Ridsdel speciaal voor dezen dag gemaakt 
en ook in 't Maleisch vertaald, werd uit 
voile borst gezongen. 

De Kolonel had tot onderwerp voor dien 
dag ,,onze hemelsche wedloop" gekozen en 
vergeleek dien met het hardloopen bij de 
oude Olympische spelen, zooals Paulus ook 
in zijn eersten brief aan de Korinthiers deed 
(zie hfdst. 9 : 24). 

Nadat het meisjes-zangkoor van Oengaran 
onder leiding van Adjudant Wuite een paar 
verzen had ge"zongen naar aanleiding van- en
kele voorvallen uit de jeugd van Samuel, 
kwam Mevrouw Ridsdel aan het woord. Zij 
behandelde de verstrekkende gevolgen van de 
goede beslissing van den zestienjarigen 
Israelietischmi Koning J osia. 

Met gezamenlijken zang en gebed werd de 
meeting gesloten. 

*** 
's Narniddags zouden de jongelui zelf en

kele nummers ten beste geven en met groo
te belangstelling keken en luisterden wij 
ernaar. De demonstratie begon om 5 uur en. 
werkelijk hebben de verschillende groepen. 
een pluimpje verdiend. A1s begin werd het 
groot saluut gebracht door een klein maar 
dapper groepje P. V.'s van Semarang I. Ver
volgens wisselden zang, (Oengaran-zangkoor), 
muziek (Boegangan fluitkorps) en oefeningen 
(drillers v/h Ooglijders-Hospitaal) zich af. 
Vooral de laatste werden keurig en kwiek 
uitgevoerd. De witte sportpakjes maakten 
h.ierbij een aardig effect. 

Tot slot vertoonden de kinderen van het 
Ooglijders-Hospitaa1 nog twee tableaux. Het 
eerste stelde voor de weenende vrouwen 1 ij 
het Kruis en het laatste gaf de gelijkenis 
weer van de vijf wijze en vijf dwaze maag
den. De ernst en bescheiden voordracht van 
dit stuk maakte diepen indruk. 
-In de pauze, die volgde, werd een koele 

dronk met wat krentebroodjes gepresenteerd, 
die alien zich best deden smaken. Nog wat 

Zie verv. Pg. 7 kol. 2-
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BRIGADIER EN MEVROUW LEBBINK 

TE BANDOENG. 

Zondag, 12 Augustus, had de opening van 
de Jongelieden-week plaats en ik-die voor 
het eerst zoo'n jeugddag in het Leger des 
Heils meemaakte - kan niet anders zeggen, 
dan dat het een schitterend geslaagde dag is 
geweest, een dag van bijzondere beteekenis 
voor velen onzer, een dag van rijke, hemel
sche zegeningen. 

Het fraaie, heldere weer en verschillende 
andere factoren werkten er niet weinig toe 
mede dezen Zondag tot een onvergetelijken 
te maken. 

Reeds lang voor het aanvangsuur (half tien 
's morgens) verzamelden vele jonge menschen 
zich voor de Kweekschool aan den Boengsoe
weg, waar de meetings, welke onder leiding 
stonden van Brigadier en Mevrouw G. Leb
bink, gehouden zouden worden. Toen de 
uitnoodiging gedaan werd om de zaal binnen 
te komen, was deze weldra gevuld en bleef 
er geen plaats onbezet. 

Direct na het openingslied heerschte er een 
plechtige, vredige sfeer en gevoelden wij, dat 
God in ons midden was. 

Na een ieder hartelijk welkom geheeten te 
hebben, besprak de Brigadier op eenvoudige 
en klare wijze het leven van den Godsman 
J ozua. In duidelijke trekken schilderde 
spreker dezen held van het Oude Testament 
als een man uit een stuk, met slechts een doel 
voor oogen : zijn God te volgen en te dienen. 
Dezelfde vraag, die J ozua voor zijn aftre
den als Leider der Israelieten tot zijn volk 
richtte, stelde de Brigadier ook aan de jeug
dige toehoorders : ,,Kiest U Heden, Wien Gij 
Dienen zult ?",en het getuigenis van Jo
zua tot het zijne makend, verklaarde hij : 

,,Ik en die mij toebehooren, wij willen den 
Heer dienen". Het was een gewichtig mo
ment, toen de jongeren voor de keuze gesteld 
werden en wij zijn er vast van overtuigd, 
dat menige jongen en menig meisje zijn of 
haar keuze bepaalde. 

Voor de Maleisch sprekenden vertaalde 
Majoor Hiorth. 

Het Jongeliedenzangkoor zong toen ver
scheidene malen met blijdschap en geestdrift. 

Daarna nam Mevrouw Brigadier Lebbink 
het woord. Zij verhaalde ons van Samuel, 
die in den beginne zijn God niet kende, 
niettegenstaande hij dagelijks in den tempel 
den priester Eli hielp. Dit vond zijn oor
zaak hierin, dat hij slechts een vormgods
dienst bezat, waar zijn hart niet in betrok
ken was. Eerst nadat hij Gods stem ver
nomen had, begreep Samuel volkomen, wat 
het zeggen wilde zijn Heer te dienen. Met 
klem waarschuwde zij voor het gedachteloos 
opzeggen van gebedsformules, voor de ver
vorming van den godsdienst tot een vorm
of lippendienst zonder inhoud en spoorde 
zij de jongens en meisjes aan om evenals 
Samuel - naar Gods stem te luisteren en 
daarnaar te handelen. . 

Alvorens deze ochtendbijeenkomst te slui-
ten, werd een ieder de kans geboden naar 
voren te komen om God te zoeken. 

Des middags om 5 uur kwam men weder
om in de zaal bijeen. Verscheidene Offi
cieren werden in de gelegenheid gesteld hun 
getuigenis te geven en alien - de een !anger, 
de antler korter in den dienst des Heeren -
gaven als hun ervaring, dat het goed was 
bij den Heer te zijn, Hem te mogen dienen, 
liefhebben en voor Hem te mogen arbeiden. 
Geen beteren raad konden zij den jonge
lieden geven, dan J ezus aan te nemen als 
hun leidsman, hun gansche leven aan RGm 
te wijden en Hem getrouw te dienen. 

Om zes uur werd deze bijeenkomst bzcin
digd en konden de kinderen zich te goed 
doen aan krentebollen en thee. , 

Om 7 uur werd de laatste samenkomst 
voor dien dag gehouden. Het was een he:!r
lijk uur, doorgebracht in Gods tegc•Jwoor
digheid en meer dan ooit werd voor mij be
waardheid, hoe goed het' is om met God te 
zijn. 

Mevrouw Lebbink had als onderwerp ge
kozen de vriendschap tusschen David en 
Jonathan. Vrienden kunnen van grooten 
invloed zijn op des menschen leven en daar
om is het zaak goed toe te zien, wie men 
zich tot vriend of vriendin kiest. Kan een 
goed vriend - zooals in dit geval Jonathan 
- van veel zegen en hulp zijn, zoo kan een 

Zie verv. kol. 4. 
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Mevrouw Kommandant de Groot bezocht 
Korps Batavia I. 

H ET was een groote vreugde voor de 
Offi~ieren en Soldaten van Batavia 

dat Mevrouw Kommandant de Groot d~ 
samenkomsten zou leiden. 

De Heiligingsdienst droeg een bijzonder ka
rakter, daar de twee kinderen van de 
Kapiteins Barteling en Papilaja werden 
opgedragen aan God en het Leger. 

Het was een plechtig oogenblik, toen 
Mevrouw de Groot de kleinen in haar armen 
nam en opdroeg. De beide moeders spraken 
enkele woorden van dank aan God voor de 
vreugde moeder te mogen zijn en haar kin
deren te mo gen brengen tot J ezus. De 
meisjes van het Tehuis zongen : Er is op 
deez' aarde een Hand, Die mij leidt. Daarna 
sprak Mevrouw de Groot tot ons naar aan
leiding van 1 Sam. 1 : 28. over Hanna, die 
haar belofte hield aan God. Het was een 
goede morgen. 

Des middags was er een goede Openlucht
samenkomst. 

De avondmeeting stond geheel in het teeken 
van Moeder. Enkele Officieren, o.a. Adjudant 
Lorier en Adjudant Cullen spraken van de 
liefde hunner moeder, waarna Mevrouw 
Muskee zong: 

,,Ik heh een bijbel tehuis". 
N ogmaals sprak Mevrouw de Groot tot 

ons naar aanleiding van Jesaja 66: 12 en 
13 : Als een, dien zijne moeder troost alzoo 
zal Ik u troosten. ' 

Zij schetste de" lief de Gods voor de verloor
nen. Hoewel niemand in het openbaar 
besliste, gelooven wij, dat dezen avond een 
groot werk werd gedaan. 

Een voor allen. 

Samenkomsten te Bandoeng ()oder leiding van 
Brigadier en Mevrouw Palstra. 

N TET zonder reden wordt Moedersdag 
een der mooiste dagen in het Leger 

genoemd. 
Ook hiervan kan Bandoeng I getuigen, 

waar de samenkomsten werden geleid door 
Brigadier en Mevrouw Palstra. 

Welk een lieflijke geest waarde in de 

Heiligingsmeeting, welk een teedere plech
tigheid was de opdracht van de beide kin
deren van Br. en Zr. Vermaat. Dat de volle 
verantwoordelijkheid van deze daad door de 
ouders gevoeld werd, bleek wel uit het 
korte woord dat de Vader daarna sprak. 

Hierna bepaalde Mevrouw Palstra ons hij 
de Moederliefde der Kananesche vrouw, die, 
na vergeefs bij anderen hulp gezocht te 
hebben, deze, na lang aanhouden en aarzelen, 
vond bij Jezus. 

Grooter dan deze liefde is die van den 
Reiland voor ons. 

Drie zusters knielden in den nabidstond 
neer om meer van die liefde te ontvangen. 

In de avondsamenkomst (een stampvolle 
zaal) gaven tevens de Adjudants Tichelaar 
vaarwel. Mevrouw sprak over het blijde 
vooruitzicht straks haar Moeder weer te 
zullen ontmoeten, de Adjudant zelf memo
reerde de verschillende aanstellingen gedu
rende de verstreken 7 jaren en de vele 
ontvangen en doorgegeven zegeningen. 

Mevrouw Palstra had als onderwerp 
gekozen : Rispa, wier twee zonen moesten 
sterven, omdat hun Vader Saul den eed 
aan de Gibeonieten gebroken had. Zij trot
seerde echter de hitte van den dag en de 
koude van den nacht om bij haar beide zonen 
te waken. David, getroffen door zooveel 
Moederliefde, beloonde deze door de ge
storvenen een eervolle begrafenis te geven. 

Meer dan Rispa deed, deed Christus voor 
ons. Grooter dan haar liefde, is die van 
Jezus, Die voor ons bidt, en pleit en over 
ons waakt en ons bewaren wil, indien wij 
Hem slechts de vrije hand in ons leven laten. 

E. N. V. 

Opdrachtsdienst in het Leger des Heils. 

De opdracht is ge~n ceremonie, die l.len 
volbrengt in de hoop, dat het kind op de cen 
of andere manier hierdoor verlost wordt, ~-iet 
is niet anders dan een ,,voorstellen" aan J.en 
Heer, waarbij de ouders hun verlangen uit
drukken, dat God van hun kind bezit zal ne
men, ·zelfs al zal dit in bezitnemen met zich 
meebrengen : moeite, lijden, gebrek of opof
fering, wat men bij oprechte toewijding aan 
God verwachten kan. 

* * * 
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$ $ 

i ,,E:: ::t: ::::::::ch::~NSCHEN MAKEN." ~ 
@ ~ heng'laar stand aan den kant ; ~ 
~ Maar hij ving er geen enkel vischje, @ 
~ Wat had hij daaraan het land. ~ 

@ Een ander heng'laar, stroomopwaarts, i 
e> Die ving ze maar, keer op keer; ~ 
~ Het leek wel, also£ hij steeds visch ving @ $ Zoo vaak hij zijn hengel liet neer. ~ 

@ Jk bleef even stilstaan en vroeg hem, ~ 
~ Hoe hij toch dat heng'len wel deed ? ~ 
@ Hoe hij steeds die vischjes verschalkte, 
~ Wijl die and're nimmer kreeg beet ? $ 
@ ~ 
~ Hij zeide : ,,Th: weet wel de reden ; @ 
@ 'k Houd mijzelven steeds achteraf. ~ 
~ Als mijn schaduw op 't water zou vallen, ~ $ Dan ving ik geen vischje, tot straf. 

@ Zoo menige visscher van menschen i 
~ Vischt daarom steeds achter het net, ~ $ Omdat hij het kruis houdt verborgen @ $ En zichzelven daarvoor heeft gezet. ~ 

@ Als ook gij een zegen wilt wezen $ 
~ En verloornen brengeh naar huis, ~ 
@ Wil dan achter Christus U verbergen @ 
~ En U zelf nooit plaatsen voor 't kruis. ~ 

~ Vrij naar het Engelsch. ~ 
$ H. LOOIS, Majoor i 
~ . $ 
·~~~~~~<!!:::::'i>~<!!:::::'i>~~~@:::::W~<!!:::::'i>~~~<!!:::::'i>~• 
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De Opdracht sluit ook in zich, dat de cm
ders, zoover dit in hun ·vermogen ligt, het 
kind verre zullen houden van wereldsche din
gen, die het van God en den rechten weg 
zouden kunnen afvoeren. 

Samuel aan den Heer opgedragen. 
Sinds dien eersten opdrachtdienst, welke 

in den heiligen tempe1 p aats had, hebben 
duizenden moeders haar k inderen ,,den 
Heere overgegeven", hoewel er wellicht 
nimmer een opdracht gehouden werd, die 
ZLJlk een volkomen toewijding vroeg als het 
,,den Heere overgeven'', van het kind Sa
muel. Juist op den tijd, waarin de aanminnig
heid zoo groot is, en het moederhart zich zoo 
zeer verheugen kan, ,,toen het kind zeer 
jong was", scheidde Hanna voor altijd van 
hem, en zag hem slechts bij gelegenheid van 
haar jaarlijksch bezoek aan den tempel. 

Doch Hanna's toewijding werd rijk beloond. 
Zij ontving niet slechts persoonlijken zegen, 
maar hoe groot moet haar vreugde en 
voldoening bij die jaarlijksche bezoeken zijn 
geweest, toen zij bevond, dat ,,de jongeling 
den Heere was dienende, voor het aangezicht 
van den priester Eli". 

Dat deed Jezus. 

Een Athei:st probeerde eens een tot Christus 
bekeerden Indier er van te overtuigen, dat 
zijn godsdienst van geen nut was en hem 
nooit beter zou maken. ,,Wat heeft die Je
zus toch voor u gedaan ?" vroeg hij. 

,,Hij heeft mij gered ! " riep de inboor
ling vol vuur uit. 

,,En wat beteekent dat ?" vroeg de God
loochenaar met een ongeloovigen glimlach. 

,,Ga eens mee," was het antwoord, ,,en 
ik zal u wat laten zien." Aldus sprekende, 
trok hij hem naar buiten, raapte een aantal 
droge bladeren op, waarvan een flinke hoe
veelheid bij de hand was en maakte er een 
grooten kring van. Toen zocht hij een worm 
en er een gevonden hebbende, legde hij 
dien binnen den ring. Daarop nam hij een 
brandenden lucifer en stak de bladeren in 
brand, terwijl de spotter, niet weinig ver
baasd, toekeek. Zoodra de hitte des vuurs 
den worm bereikte, begon hlj te-10·0"rtkE~len 

en teekenen van wanhoop te vertoonen, doch 
kon niet ontkomen aan het smeulende vuur. 
De hand van den man schoot nu plotseling 
door den rook heen, rukte den worm uit 
zijn ge\raarlijke positie en legde hem op het 
groene gras, buiten alle gevaar. 

,,Zie," zei de Indier, ,,<lat heeft de geze
gende Reiland nu voor mij gedaan. Ik was 
bestemd voor het helsche vuur - en kon met 
geen mogelijkheid ontkomen ; ik was ver
oordeeld, op het punt te vergaan, maar Hij 
redde mij door voor mijn zonden te sterven, 
mij als een brandhout uit het vuur rukkende· 
en Hij heeft mij, armen, stervenden worm, ce~ 
plaats aan Zijn hart gegeven". 

Het spreekt vanzelf, <lat de spotter door dit 
alles tot stilzwijgen was gebracht. 

verv. van kol. 1. 

slecht vriend ons eeuwig ongeluk bewerk
stelligen. Een Vriend, Die nooit teleurstelt, 
is Jezus. 

Brigadier Lebbink, hierna het woord ver
krijgend, besprak de noodzakelijkheid om 
de zonde uit het !even te bannen en haar 
geen ingang te doen vinden in het hart. 
Want door de zonde toe te laten, kan ~en 
!even, hoe goed ook begonnen, slecht ein
digen. Een duidelijk voorbeeld hiervan was 
Saul, die eerst aangenaam was in de oogen 
van God, doch door de zonde (ongehoor
zaamheid aan God) in zijn leven te tole
reeren, langzamerhand geestelijk achteruit
ging. Het ging van kwaad tot erger, totdat 
hij tenslotte zijn !even eindigde als zelf
moordenaar. 

Deze illustratie liet niet na diepen indruk 
te maken op de jonge menschen. Toen -::ian 
het eind de uitnoodiging kwam voelden ;vrj, 
hoevele zielen een zwaren strijd voerden. 
God was in ons midden en deed Zijn verlos
singswerk, zoodat het eind van dezen zoo 
gezegenden dag werd bekroond met vijf 
zielen, die de keuze deden den Heer voort
aan te willen dienen. 

.J. K. 
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De Insigne voor 25~ jarigen dienst 
uitgereikt aan 

Zuster Fransz van Batavia 1. 

Enkele Officieren kunnen zich herinneren, 
dat 25 jaar geleden, (en velen na dien tijd) 
bij hun aankomst te Tandjong Priok, een 
van de makkers die hen allen vriendelijk 
verwelkomde onze zuster, Sergeant-Majoor 
Fransz was. God heeft haar gezegend en 
baar voor velen een zegen doen zijn. 

Een groote schare Heilsofficieren- en 
:soldaten biedt haar bij deze onderscheiding 
bartelijke gelukwenschen aan. 

* * * 
De langverwachte dag was eindelijk aan

gebroken, waarop onze Sergeant-Majoor v66r 
vijf en twintig jaar werd ingezegend als 
heilssoldate. Reeds vroeg maakten de kin
deren en volwassenen zich op, om blijk te 
geven van hun sympathie. Eerst zongen de 
kleintjes van de Compagnieklas een mooi lied 
en werden bloemen overhandigd. Direct daar
na zongen de meisjes van het Meisjeshuis : 

,,Als de ranken aan den wijnstok, 

Zijn w'aan U verbonden, Heer". 

Nadat enkele woorden gesproken waren, 
feliciteerden allen de jubilaresse, en wensch
ten haar nog vele voorspoedige jaren toe. 

Voor de meetings was Majoor Hiorth over
gekomen. Reeds bij het begin der eer5te 
samenkomst ervoeren wij Gods Geest. Getui
genissen werden gegeven, het leven en werken 
van onze getrouwe Sergeante werden daarbij 
als voorbeeld aangehaald. Spontaan werd 
gezongen, waarna de Majoor voor ons behan
delde : Spreuken 4 : 23 ,,Behoed uw hart 
boven al, wat te bewaren is'', waarbij beel
den uit het I el an, Z1 ... ra s werdan 
gebruikt. Ja, bet was een gezegende morgen. 
Direct na deze meeting maakten vrienden 
en makkers zicb gereed om naar de woning 
van onze zuster te gaan ; wij stelden ons 
op en zongen baar lievelingslied : 

,,0 blijde dag, toen ik den Heer 

Verkoos tot Koning van ~ijn hart''. 
Majoor Hiorth sprak daarna onze zuster 

toe, en dankte God voor baar leven, waarna 
de Majoor, uit naam van Kommandant J. W. 
de Groot, haar bet insigne van 25 ja r ge
trouwen dienst overbandigde, zeggende: God 
zegene de Sergeant-Majoor", betwelk werd 
beaamd door alle aanwezigen. Adjudant Lo
rier dankte God voor de genade gescbonken 
aan Sergeant-Majoor Frans, en voor de zie
len, die zij voor Jezus beeft mogen winnen. 

De avondsamenkomst was een gloedvolle; 
met kracht werd Gods woord gebracbt, (Lu
cas 16 : 19--31) handelende over den rijken 
man en den armen Lazarus. Al zagen wij 
geen zicbtbare resultaten, toch gelooven wij, 
dat God dien dag een groot werk heeft 
gedaan aan veler harten. 

PEKALONGAN Jl 
Nieuwe afdeeling van den II 

Gezinsbond opgericht. II 
M AANDAGAVOND, 13 Augustus, was 

voor ons korps een zeer bijzondere 
avond. We hadden n.m. het welkom van 
Mevrouw Lt.-Kolonel Ridsdel, vergezeld van 
Kapiteine Brouwer. 

Dat het bezoek op prijs werd gesteld bleek 
uit de goede opkomst. 

De kinderen zongen een lied, waarna de 
Adjudant een woord van welkom sprak. 

Dien avond werd de gezinsbond ge'instal
leerd en twee zusters werden ingezegend 
tot Plaatselijk Officier daarvan. Zr. Lazirus 
tot secretaresse en Zr. Rasioen tot huisbe
zoeksergeante. Het was een goede, gezegen
de avond. Het woord van Mevrouw Ridsdel 
hracht menigeen tot nadenken en aan het 
eind der samenkomst kwamen zes Chinee
sche makkers tot den Heer waarvan vijf 
nog maar kort onze meeting~ bezoeken. 

B . 0. 
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VROUWEN. {U D lllJllll!L 
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 
3. REBEKKA. :=:::=:::=:::=::==:=:::=:::=:::=::=' 

Er is onder al de dichterlijke en 
schoone beelden en verhalen in den 
Bijbel een, dat in bekoring en frisch
heid uitblinkt. De geschiedenis van 
Rebekka in Gen. 24. Alles erin is 
eenvoudig, rein, beminnelijk ; men 
voelt zich onder den schoonen Ooster
schen hemel, de atmosfeer is er klaar 
en doorzichtig. En in deze lijst, Re
bekka, het jonge, ideale meisje, in al 
:haar ongerepte schoonheid, bevallig 
en eenvoudig vrouwenwerk verrich
tende. Zij is bereid drinken te geven 
aan een vreemdeling, een haar geheel 
onbekenden reiziger, en zij geeft zelfs 
water voor zijn kemelen ; medelijdend 
voor mensch en dier, voorkomt zij het 
verzoek en biedt hoogst wellevend 
aan. Van nature beminnelijk, kan zij 
niet anders en verwerft zich veler lief
de door hare kieschheid en beschei
denheid. Eerbiedig, zooals het de 
vrouw in het Oosten past, geeft zij 
Eliezer te drinken. Zij haast zich naar 
huis, verbaasd, dat die man haar zulke 
rijke geschenken geeft voor zulk een 
geringe daad. Thuis gekomen vertelt 
zij haar ouders alles zoo openhartig 
mogelijk en zonder eenige bijgedachte 
van wat er zooeven gebeurd is. 't Is 
alles zoo natuurlijk en ongedwongen. 
Is dit niet het jonge me1sJe naar ons 
hart ? Soms ontmoet men er zoo een, 

het zonnestraaltje in het gezin, beleefd, 
beminnelijk en voorkomend voor allen. 
Ja, zelfs een n6g grooteren invloed om 
zich verspreidend, als zij 66k inderdaad 
een ware volgeling is van Hem, Die 
kwam niet om gediend te worden, 
maar om te dienen. (Luk. 22 : 27). 
Geen wonder, dat het verschil temeer 
wordt opgemerkt als men een baas
achtig en kritisch me1sJe ontmoet, 
dat op allerlei werk minachtend neer
ziet en zich daarvan zooveel mogelijk 
onthoudt. Eliezer gevoelt, dat deze 
bekoorlijke vrouw de gade moet wor
den van zijn heer Izak ; zij is het, 
die hij biddende uit Gods hand zelf 
verwachtte. Nu kan hij ook gerust 
verder den Heer laten zorgen en gaat 
bemoedigd naar de ouders van het 
meisje, wien hij het doel zijner reis 
bekend maakt; ook zijn gebed aan 
den rand der put en de zichtbare ver
hooring daarvan. 

Vanzelfsprekend z1Jn Bethuel en 
Laban zeer verbaasd over de komst 
van dezen vreemdeling, doch na alles 
gehoord te hebben, kunnen zij niet 
anders zeggen dan: ,,van den Heere 
is deze zaak voortgekomen" (ver.,; 50). 

Na een bevestigend antwoord van 
Re bekka, dat zij gewillig is met dezen 
man mee te trekken, verlaat zij het 
ouderlijk huis, vergezeld van hare 

Het Tehuis te Oengaran voor vrouwen en meisjes . 
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,,voedster" en de zegenbeden harer 
geliefden. 

Terwijl Rebekka op weg is naar 
haar toekomstig tehuis, gaat Izak 
tegen den avond in het veld om 
te bidden, want sinds het verixek van 
Eliezer heeft hij ook telkem; moeten 
denken aan de gave, die hem wacht. 

Zou God hem haar zenden '! Hoe 
zou zij wezen en wat zou hij doen cm 
haar waarlijk gelukkig te maken? 

Zoo peinzend, heft Izak zijn oogen 
op en ziet een klein gezelschap nade
ren; ook Rebekka ziet hem van haren 
kameel haar tegemoet komen en die 
geheimzinnige aantrekking tusschen 
twee verwante zielen doet haar onmid
dellijk weten, dat zij beiden door God 
voor elkander bestemd zijn. 

,,En Izak bracht haar in de tent van 
zijne moeder Sara en hij nam Re bekka 
en zij werd hem ter vrouw en hij had 
haar lief. Alzoo werd Izak getroost 
na zijner moeders dood" (vers 67). 
Welk een eenvoud en welk een rijkdom 
van opmerking in deze weinige woor
den ! Ziedaar de taak voor een jo:ige 
vrouw om een ware vriendin en hulp 
voor haar man te zijn en welk een 
waarborg van geluk voor den jongen 
man, die aan hare zijde het huiselijk 
leven geniet. Laten onze jonge ::'nen
schen, die soms twijfelachtige le..!tuur 
lezen en willen weten, of ze ,,elkaar 
krijgen", onze Bijbelsche verhalen 
maar eens rneer bestudeeren en niet 
vergeten het kostelijk woord des Hee
ren (Joh. 16: 24). 

,,Eidt, en gij zult onvangen, 
opdat uwe blijdschap vervuld zif' 

Gezinsbond Bandoeng I. 

Het bericht, dat Mevrouw Brigadier 
Palstra zich bereid verklaard had de aan
stelling te aanvaarden als Secretaresse -1an 
onzen Gezindsbond, deed ons waarlijk heel 
veel genoegen, zoodat het niet te verwonde
ren was, dat haar op den 22sten dezer een 
hartelijk welkom ten deel viel 

Vele van de zusters waren opgekomen en 
wij hadden een goed en gezellig uurtje met 
elkander. 

Mevrouw Lt.-Kolonel Ridsdel had de lei
ding der samenkomst en leidde Mevrouw 
Palstra bij ons in en ook Zuster Kempers 
sprak namens de Gezinsbondleden eenige 
woorden van welkom. 

Vele zegeningen hebben wij mogen ontvan
gen in de jaren, dat Mevrouw Majoor Loois 
onze Secretaresse was - en daar danken wij 
haar voor - en in de toekomst hopen en 
gelooven wij voor een goeden tijd met 
Mevrouw Brigadier Palstra. 

Een der !eden. 

BEZOEK VAN MEVROUW Lt. KOLONEL RIDSDEL AAN MALANG. 
INZEGENING VAN NEGEN RECRUTEN TOT HEILSSOLDAAT. 

'k Geef U, Heer, mijn hart, mijn leven, 

Neen, 't is niet te veel voor Jezus. 

Dit lied, gezongen door onze pas ingezegen
de heilssoldaten, was de grondtoon van alle 
samenkomsten. 

Het was voor Malang een groot voorrecht 
Mevrouw Lt.-Kolonel Ridsdel, bijgestaan 
door Mevrouw Majoor Uylings, te mogen 
verwelkomen als leidster van de meetings, 
waarin een paar makkers, grootendeels be
keerlingen der jongste conferentie, tot heils
soldaat zouden worden ingezegend. 

Reeds Zaterdagavond, toen enkelen bijeen 
waren voor een korten ,,Verbondsdienst", 
voelden wij, dat Gods Geest tegenwoordig 
was; in allen ernst stapten de nieuwe mak
kers een voor een naar voren om voor 
de andere soldaten de Krijgsartikelen te 
teekenen. 

Eerbiedig stegen de gebeden naar onzen 
Hemelschen Vader op, dat deze stap niet 
het eind zou zijn, maar het begin van een 
!even en strijden voor Christus. 

Zondagmorgen, lang voor den aangek.,n
digden tijd, verzamelde zich een groote 
schare in de Recreatie-zaal, (onze eigen zaal 
bleek veel te klein) om een, voor Malang 
zoo bijzonder interessante plechtigheid bij 
te wonen : de inzegening van negen re
cruten, tot heilssoldaat. 

,,Bezoek met mij den Kruisberg", klonk 

het eerste lied, en ieder voelde het verlan
gen om dichter bij den Reiland te _komen; 
gedurende de samenkomst werd dit verlan
gen sterker. Het oogenblik kwam, dat onze 
makkers, neergeknield onder onze geliefde 
Legervlag, tezamen zongen: 

,,Houd mij trouw Heer aan U". 

God kwam met kracht tot ons. Wij voel
den de aanraking van den Heiligen Geest. 

Mevrouw Ridsdel's onderwerp : ,,Ik:. hen 
dat hemelsch ge:zllcht niet ongehoorzaam 
geweest", trof ons allen, en wij gelooven, dat 
velen dien morgen besloten, hun leven te 
wijden aan Christus. 

's Avonds hadden wij een echte ouder
wetsche Verlossings-samenkomst, waarin 
verschillenden getuigenden van een persoon
Iijken Reiland. Ofschoon er geen resultaten 
gezien werden, toch weten wij, dat Gods 
woord in getrouwheid werd gebrach,t en 
ingang gevonden moet hebben in de harten 
der onbekeerden. Wij danken Mevrouw 
Ridsdel voor al, wat zij door Gods genade 
voor ons is geweest. 

De gezinsbond. 

Maandagmiddag hadden 30 leden van den 
Gezinsbond het voorrecht onze twee be
zoeksters met zich te hebben. De liederen: 
,,Welk een Vriend is onze Jezus" en ,,Vast 

staan des Heeren beloften", werden harte
lijk gezongen. Na een inleidingswoord van 
Mevrouw Kolonel Ridsdel, gevolgd door een 
voordracht, kwam de pauze; een heerlijk 
kopje thee werd geschonken en taartjes, 
door drie van de leden gemaakt, werden 
rondgediend. 

Daarna sprak Mevrouw Ridsdel van de 
vrouw, die haar maanzieke kind tot den 
Reiland bracht; dit incident werd gebruikt, 
om te toonen, hoe alle zorgen en nooden tot 
Christus gebracht kunnen worden, Die in 
alles raad en hulp weet te geven. Het was 
een gezegend uurtje. 

De Gezinsbond in Malang gaat steeds 
vooruit en voorziet in een werkelijke behoefte. 
Onze bede is, dai alles moge medewerken tot 
de uitbreiding van Gods Koninkrijk. 

H-Y. 

Militair Tehuis te Malang. 
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G od had van het volk van Israel 
een heel andere handelwijze 

verwacht clan Hij ondervond, toen 
Hij het opriep om met Hem te spreken. 

Indien de Israelieten gehoorzaam 
waren geweest aan Gods bevel, dan 
zou de Heer zich over hen verblijd 
hebben. Maar inplaats daarvan stelden 
zij Hem diep teleur en dat niet alleen, 
zij deden zich zelf veel kwaad en maak
ten den Naam des Heeren ten schande. 

Dezen toestand ziende, gaf de Heer 
uitdrukking aan Zijn gevoelens met de 
volgende woorden : Och, dat gij naar 
mijne geboden geluisterd had. 

Stijfhoof digheid was het gevolg van 
hun herhaaldelijk ongehoorzaam zijn. 
,,lk wist, dat gij hard zijt en uw nek 
een ijzeren zenuw is". Onverschillig
heid ten opzichte van de waarheid had 
hen huichelaars doen worden, want zij 
wilden toch den schijn hebben, dat zij 
godsdienstig waren. 

Daarom sprak de Heer tot hen : 
,,Hoor dit, gij huis van Jacob, die 

genoemd wordt met den naam van 
Israel, en uit de wateren van Juda 
voortgekomen zijt ! die zweert bij den 
Naam des Heeren, en vermeldt den 
God Israel, maar niet in waarheid, 
noch · in gerechtigheid". 

(Jesaja 48 : 1) 
Zij hadden over heel veel dingen 

gesproken en geredeneerd, maar niets 
bereikt. 

Vrede gelijk een rivier 
In een van hart-tot-hart gesprek met 

Zijn volk toonde de Heer den Israelie
ten deze waarheid door een illustratie 
te gebruiken aangaande vrede en 
gerechtigheid. 

Hij voerde hen in gedachten naar 
een stroomende rivier en vertelde hun, 
dat hun vrede z66 zou zijn geweest, 
indien zij slechts Hem hadden gehoor
zaamd. 

Vrede gelijk een rivier ? Zouden wij 
niet eerder het stille water van een 
meer met vrede vergelijken ? Is er niet 
te veel onrust in een rivier ? 

• ••• 
Eens zat ik aan den oever van de 

Zambesi, iets hooger dan de Victoria 
Falls en daar sloeg ik de machtige 
wateren gade, die maar steeds voort
vloeiden, zonder ophouden, sprekend 
van de onuitputtelijke bronnen achter 
hen, en den grooten oceaan, die v66r 
ze lag. Geen dood, stilstaand water, 
maar een rivier, die zich steeds voort
bewoog. 

Vrede is niet : onbeweegl.ijke stilte, 
maar stille beweging. Men vindt dezen 
vrede in de ziel, die door God is aan
geraakt ; hij is een onophoudelijke 
stroom. Hij heeft zijn oorsprong in God 
en leidt naar God. Zulke vrede is het 
gevolg van gehoorzaamheid aan de 
bevelen Gods. Een stroomende rivier 
is een symbool van vrede. 

Zij, die den Indischen oceaan gepas
seerd zijn in den West-moesson, weten 
iets van de kracht van machtige gol
ven. 

Als wij op het strand staan bij het 
opkomen van den vloed, welk een in
druk maakt het clan niet op ons de 
golven te zien binnen rollen in harmo
nie met de wetten der natuur. 

Het karakter van een waar volge
ling van Christus moet altijd indruk 
maken, steeds verder en verder voort
gaande als de golven der zee. 

• • • 
Ten opzichte van een ieder heeft 

God zekere verwachtingen. In stille 
uren, in oogenblikken, waarin wij Hem 
zoeken, laat Hij ons zien, hoe wij be
hooren te zijn. 

De bevelen Gods zijn in ons eigen 
hart opgeschreven. Wij kunnen ons niet 
verontschuldigen door te zeggen, dat 
wij onwetend daartegenover staan. De 
tijd van onwetendheid is voorbij, de ~ 
stem van God wordt vernomen, bet 
Licht is gekomen om de wereld te ver
lichten. 

God verwacht van U en mij, dat wij 
ans geheele wezen aan Hem onderwer
pen. Dan zal onze vrede niet meer zijn 
gelijk het stilstaan van een doelloos 
wezen, maar gelijk een steeds vloeiende 
rivier; onze gerechtigheid zal echt zijn 
en dientengevolge ook krachtig als de 
golven der zee. 
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In de maand November a. 

dat het Leger des Heils zijn 

en in verband hiermede zullen 

demonstraties worden gehouden. 
,,Gij zijt moede geworden in de hoe

veelheid uwer beraadslagen". • • • 
Wat omtrent de andere illustratie : 

,,Uwe gerechtigheid als de golven der 
zee'. 

De rechtvaardigheid van onzen Mees- Zie uit naar nadere mededeeli 
ter kon allen tegenstand onder de In een woord, er was slapheid van 

karakter. Vrede had hen verlaten, hun 
godsdienst was van geen beteekenis 
meer, hunne gerechtigheden waren zoo 
als de Bijbel 't zegt : ,;als een wegwer
pelijk kleed". 

Als wij ons afwenden van het volk 
van Israel en ons zelf bezien, kunnen 
wij poolshoogte nemen van onzen eigen 
toestand. 

Als wij vreezen, dat wij een of andere 
ziekte gekregen hebben, laten wij een 
bloedproef nemen en het resultaat van 
het medisch onderzoek verklaart den 
juisten toestand. 

Op dezelfde wijze wordt, ten opzich
te van minder belangrijke dingen dan 
het menschelijk lichaam, door che
misch onderzoek vastgesteld hoe de 
werkelijke toestand is, om desillusie te 
voorkomen, om te weten, hoe iets te 
gebruiken, want zekerheid en grondige 
kennis van den waren toestand is 
noodzakelijk in de handelswereld, in 
de wetenschap, in rechtzaken en in alle 
maatschappelijke aangelegenheden. 

Wij moeten acht slaan op het feit, 
dat zonde, in welken vorm clan ook, 
het beste in den mensch doet verzwak
ken en een overweldigenden invloed 
'11.itoefent op de mentaliteit. Door vele 
menschen worden de meest onzinnige 
-en dwaze dingen gedaan en verzonnen, 
terwijl het beste dat hen wacht en voor 
:het nemen is, niet wordt aanvaard. 
Dat zij later diep berouw hebben, 
bevestigt deze waarheid. 

Het zoeken naar rechtvaardigheid 
brengt nooit berouw met zich mee. 
Zich van de zonde afzijdig te houden 
is de hoogste wijsheid; daarom behoo
ren wjj die wijsheid te zoeken. 

God, in Zijn liefde, zoekt steeds de 
onverstandige ziel op. Zelfonderzoek 
helpt ons tot waar berouw en bevr.ij
ding. 

Is 't een wonder, dat het volk van 
Israel zijn vrede verloor door de 
zonde en dat zijn rechtvaardigheid geen 
stand kon houden in de oogen der 
wereld? 

Het had zijn vrede verloren door 
ongehoorzaamheid, door laksheid, door 
het zich laten meevoeren door het 
slechte voorbeeld · van de heidenen. 

Onder zulke omstandigheden kan er 
geen vrede meer zijn in het hart. 

De Israelieten hadden de kracht ver
loren om boven anderen te staan. Hun 
godsdienst maakte geen indruk meer. 
Zij hadden geen vastheid en evenals 
de branding, werden zij door den wind 
heen en weer gedreven. 

Hun rechtvaardigheid was als het 
schuim. En nu komt de Heer met deze 
mooie beeldspraak: ,,gerechtigheid als 
de golven der zee". 

N og een groepje Officierskinderen. 

Kinderen van Majoor en Mevrouw H. 
Loois, van de Majoors Schulz, en van de 

Adjudants Tichelaar. 

Red, 0 Reiland, onze kinderen ! 
Wees hun Gids op 's levens baan; 

Wil voor 't kwade hen behoeden, 
Leer hen steeds met U te gaan, 

Dat ze in in witte kleedren eenmaal 
Om Uw troon, Heer, mogen staan ! 

Leid, o, Reiland, onze kindren 
In Uw dienst, zoo schoon, zoo goed, 

Leer hen Golgotha bestijgen, 
Zondaars brengen tot Uw bloed, 

Om zeals paarlen voor Uw kroon eens 
Neer te leggen aan Uw voet. 

Neem, o Reiland, onze kinderen 
Maak ze d'Uwen voor altijd, 

Opdat in hun stervensure 
Gij ten licht en steun hun zijt. 

En wij z' in U w armen vinden, 
Trouwe Heer, in d' Eeuwigheid. 

oogen zien. Hoe groot was Zijn macht, 
toen Hij in tegenwoordigheid van Zijn 
vijanden de vraag kon stellen : ,,Wie 
kan Mij van zonde beschuldigen ? 

Sprekende tot Zijne discipelen in de 
laatste dagen voor Zijn sterven, liet 
Hij hen iets gevoelen van de rivier 
des vredes in Zijn eigen hart. 

Dit leven, zoo verheven en tevens zoo 
eenvoudig als het Zijne, is ook voor 
ons weggelegd. ,.....__..........,.._.._...__. .......... ..._.._.......__,,_ __ .......... ......,..__..__......,.....,....,___ 

Was zij werkelijk een Chineesch 
meisje, of was zij Europeesch? Wi.st 
iemand hoe zij heette ? Vanwaar was 
zij gekomen ? Zij wist het zelf niet, ook 
haar naam was haar niet bekend ; men 
noemde haar Anna. Zij dacht dat haar 
ouders overleden waren. 

Zij was in huis geweest bij een Chi
neesche familie, te S. en toen zij daar 
niet langer blijven kon, kwa:n ze bij 
een andere Chineesche familie terecht. 
Hier werd zij eerst heel vriendelijk 
behandeld, maar langzamerhand begon 
zij te gevoelen, dat zij als een last 
beschouwd werd. Zij voelde zich daar 
hoe langer hoe ongelukkiger, en op 
zekeren dag, ging zij naar een ouden 
Inlander toe, en vroeg, of hij haar hel
pen kon. 

H ij durfde haar niet in huis te ne
men, maar bracht haar naar het 
politie-bureau en vroeg den Commissa
ris om hulp. 

Een onderzoek werd ingesteld. Alle 
pogingen, om uit te vinden, wie het 
meisje was en wie haar ouders waren, 
bleven vruchteloos, alleen werd gezegd, 
dat zij jaren tevoren met een familie 
was meegekomen van Menado naar 
Java. Vermoed werd dus, dat Anna 
een Menadoneesch meisje was, dat 
door haar u\'ders aan kennissen was 
afgestaan, die, na Vt.--z.iop van tijd niet 
meer in staat zijnde het kind op te 
voeden, haar aan anderen gaven, zon
der echter de ouders daarvan in kennis 
te stellen. 

Het kind was toen slechts 3 jaar oud 
en kon zich dus niet herinneren, wie 
haar hadden meegebracht, of wie haar 
ouders waren. Wat nu te doen ? Zij 
moest toch verzorgd worden. 

4G4DIDS 
Op verzoek van een Ambtenaar van 

het Departement van Justitie werd zij 
in 1924 in het Kinderhuis van het 
Leger des Heils te Djocja opgenomen, 
waar zij zich heel spoedig thuis ge
voelde. 

Zij mocht naar school en was erg 
blij, dat zij deze kans had om, evenals 
de andere kinderen, te leeren lezen 
en schrijven. 

De lief de van J ezus sprak ook tot 
haar hart en Anna werd bekeerd. Zij 
werd Heilssoldate en Korpskadet en 
had een groot verlangen om in het 
Leger des Heils te werken. 

In het Ziekenhuis te Soerabaja vvas 
iemand noodig -0m een me1s3e 
te vervangen, dat in de keuken dienst 
had gedaan en binnenkort ging trou
wen. Anna kon dus haar plaats int!e
men en werkte daar blijmoedig en 
getrouw. 

Ver weg, in Menado, wa.s d~ L~ger 
des Heils-banier ontplooid: vele men
schen bezochten de samenkom<;ten, 
onder hen een aantal jonge mannen 
en vrouwen, die zich geroepen gevocl
den, hun leven lf:e wijden aan den 
dienst des Heeren als Officier van het 
Leger des Heils. 

Na volbrachten proeftijd werden 
zij aangenomen als Kandidaat en 
maakten zich gereed om naar de 
Kweekschool te Bandoeng te vertrek
ken. Afscheid werd genomen van 
ouders en andere familieleden en vol 
goeden moed en met groote ver.•:ach
ting stapten zij aan boord naar het 

IL 
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Bij het ter perse gaan bereikte ons 

het bericht, dat de Kommandant veilig 

in Nederland is aangekomen, waar hij 

hartelijk verwelkomd werd. Belangrij

ke samenkomsten werden door hem 

geleid in de groote steden. 

Over enkele dagen zou hij zich naar 

Landen begeven om zitting te nemen 

in den Hoogen Raad, welke bijeen 

geroepen werd voor de verkiezing van 

den nieuwen Generaal. 

GR IJ K ! 
DES HEILS 
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zal het veertig jaar geleden zijn 

erk beg on in N ederlandschr In die 

zeer bijzondere samenkomsten en 

gen. 

E J[ ID J[ 1'l 4G., 
onbekende. 

Te Donggala kwamen er nog ~neer 
met dezelfde bestemming : Bandoeng. 

Te Soerabaja aangekomen werden 
zij door de Officieren aldaar ver
welkomd. Vreemdelingen, en zich toch 
niet vreemd gevoelende, want cle 
Officieren waren van hetzelfde Leger 
als daar ginds op Celebes. 

De boot kwam nog al vroeg binnen ; 
er was dus tijd om deze jonge makkers 
iets van den Leger des Heils-arbeid 
te Soerabaja te laten zien, hetgeen 
zij zeer op prijs stelden. 

Een bezoek werd gebracht aan het 
Tehuis voor Socialen Arbeid, aan de 
Leprozerie te Semaroeng en ook aan 
het Ziekenhuis te Darmo. 

Daar zagen de Kadetten de zusters 
aan het werk in de ziekenzalen, in 
de naaikamer en in de keuken. Een 
van hen zag een meisje, dat in 't bij
zonder zijn aandacht trok. Hij zelf 
zegt, dat een stem binnen in hem ver
telde, dat dit zijn zusje was. Hij sprak 
met haar, hij vroeg haar verschillende 
d!ingen, zij hem ook, en na korten 
tijd was het hun beiden duidelijk, dat 
zij broer en zus waren. 

Met de volgende mail ging een zP.er 
belangrijke brief naar de ouders te 
Menado; natuurlijk moest er een kiek
je opgezonden worden en wie beschrijft 
de gevoekns van blijdschap en dank
baarheid nu het kind eindelijk gevon
den was. 

Toen hun zoon naar Java ging, zul
len zijn ouders hem zeker wel gezegd 
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W ANNEER men in de wereld 
verkeert, in aanraking komt met 

menschen van verschillende gezindten 
en de uitwerking ziet van de gods
diensten door hen beleden, op de levens 
van anderen, dan wendt men zich met 
groote beslistheid tot den kostbaren 
Bijbel, waarin het geheim van alle 
geheimen gevonden wordt : op welke 
wijze een geheiligd leven te leiden. 

Een godvruchtig leven komt uit het 
volgende voort : God bezitten, God 
kennen, God gehoorzamen ! Zijn werk, 
Zijn wil volbrengen. Door de zonde 
volkomen uit ons Leven te bannen, 
niet door ze goed te praten,.ze als een 
noodzakelijk kwaad te beschouwen of 
ze te verdoezelen, behooren we in deze 
wereld heilig te leven. 

Ik denk wel, dat wij allen min of 
meer instemmen met het bovenstaan<le, 
maar de vraag, welke zoo dikwijls 
oprijst, is : hoe moet de theorie in 
practijk gebracht worden? 

Om iets in deze wereld te bereiken 
is groote inspanning van onzen kant 
noodig. Eerst na hard ploeteren worden 
de rijkdommen verkregen, waar het 
hart naar uitgaat, meerdere ontwik
keling valt ons pas ten deel : na dag 
en nacht studeeren, onszelf dwingen 
onzen plicht te doen en vast te houden 
aan hetgeen voor oogen staat. Om een 
goed zakenman of goede zakenvrouw 
te warden behooren onze - gedachten 
geconcentreerd te zijn op hetgeen we 
h e:rei. en w; Jen H e t is van belang de 
nieu wste zakenmethoden te bestudee
ren en op de hoogte te blijven van den 
tijd. Ditzelfde kan gezegd worden met 
betrekking tot de studie in de medicij
nen, muziek, kunsten en wetenschap
pen, enz. · Zijn we voor onszelf 
vastbesloten te slagen, dan zal onze 
wensch hoogstwaarschijnlijk in ver
vulling gaan. 

hebben, uit te zien naar zijn zusje, 
zonder het minste vermoeden, dat hun 
dochter ook tot het Leger des Heils 
behoorde en er zoo vele jaren door 
beschermd was. 

De tijd brak aan voor de uitzending. 
Niemand van de Kadetten van Menado 
zou direct teruggezonden worden. Zij 
zouden de kans hebben, nog meer er
varing op te doen. Wat was 't dan, 
dat op het laatste oogenblik den 
Kommandant deed besluiten, toch 
twee van hen naar hun eigen volk te 
la ten terug gaan en hoe kwam het, dat 
juist deze jonge man daarvoor geroepen 
werd ? Gods hand was in dit alles. 

Het meisje had gevraagd, of zij, 
wanneer de Kadetten terugkeerden, 
ook mee mocht ; zij had geld gespaard 
voor de reis. Haar wensch werd ver
vuld. De gebeden van ouders en kinde
ren zijn verhoord. 

Een brief is juist ontvangen, waarin 
Anna ons vertelt van de groote dank
baarheid en vreugde, die haar hart 
vervullen, ook het hart van hare 
ouders, omdat zij elkander wederom 
mochten ontmoeten. 

En boven alles klinkt die toon : ,,De 
Heer maakt alles wel ! ,,. Het meisje 
schrijft : ,,Ik hen blij hier mijn Korps
kadetten lessen te kunnen voortzetten 
en te mogen arbeiden in het Korps. 
En als ~e Heer mij ook roept om 
Officier te warden, zal het mijn groot
ste vreugde zijn, met geheel mijn hart 
Hem te dienen en te volgen, waar 
Hij mij leidt." 

Hoe wonderbaar zijn Uwe wegen o, 
Heer! 

Moge God steeds Zijn zegen geven 
aan dit gezin. 

Een geheiligd leven echter is niet 
afhankelijk van eenig besluit onzer
zijds, noch van eigen wilskracht. Het 
is het gevolg van een innerlijke kracht, 
welke niet van onszelf uitgaat. Indien 
deze kracht niet aanwezig is, kan van 
een godvruchtig leven geen sprake zijn. 
Bestaat zij daarentegen wel, dan kan 
zoo'n leven niet verborgen blijven. 

,,God zou niet verborgen kunnen 
zijn". 

Zich overgeven aan Gods wil, 
vertrouwen hebben in Hem en in Zijn 
bewaring, dat alles is noodig, zal de 
volheid eener onbegrensde, oneindige, 
zegevierende genade ons deel worden. 
Onderwerpen we onzen wil aan den 
Zijnen, dan stijgen we opwaarts tot 
Hem en zullen onze levens ten allen 
tijde onder Zijn bescherming staan. 

* * * 
Ik was zeer getroffen door hetgeen 

ik eens las van een zeer eenvoudig 
uitzienden vlinder; krijgt men bij het 
omhoog vliegen den onderkant van de 
vleugels te zien, dan merkt men Gp 
hoe schoon die is ; gedeelten er van zijn 
schar lakenrood met zwarte strepen en 
randen, net driekleurige viooltjes. Deze 
openbaring komt als een wondervolle 
verrassing, wanneer de vlinder zijn 
eenvoudig, grijs kleed afwerpt. Een 
opstijgen echter is noodig om dit 
schoons te kunnen aanschouwen. 

Is dit ook niet met ons het geval ? 
Zoolang we blijven in de teleurstellin
gen en verwarringen, veroorzaakt door 
,,zelf probeeren" en heen en weer blij
ven slingeren als een schip zonder 
roer, zijn we als die vlinder, die bevre
diging tracht te vinden in aardsche 
dingen, doch, heff en we ons tot God 
op en geven we ons over aan de heer
lijkheid van Zijn tegenwoordigheid, dan 
bemerken we, hoe dat heilige leven, 
hetwelk het meest nuttelooze vult met 
licht, invloed, belangstelling en kracht, 
ons uit Hem toevloeit. 

* * * 

Welk een tegenstelling vormt al dit 
heerlijke, voor ons weggelegd, met 
andere godsdiensten, waarin alles 
afhangt van eigen verdienste. 

Neem b.v. den Mohammedaanschen 
godsdienst. Er zijn natuurlijk goede 
dingen in, zooals de plaats, welke aan 
het gebed toegekend wordt. Hoe vaak 
hebben wij, die in het Oosten gearbeid 
hebben, 's morgens vroeg den oproep 
gehoord tot gebed ! Iederen morgen 
met het opgaan der zon luisterden wij 
naar de stem van den muezzin om de 
menschen aan te manen tot God te 
spreken ; er mocht wel nadruk gelegd 
Worden op het feit, dat dit niet eens 
per week plaats heeft, maar iederen 
dag. 

De menschen bidden op bevel ; hun 
wordt gezegd : ,,Bidden is beter clan 
slapen". Dit is nog niet alles, want de 
Mohammedaan bidt vijf keer daags. 
Soms, neen, dikwijls, in het openbaar 
en op de meest ongelegen momenten, 
zooals in trein of tram, maar de goede 
Mohammedaan onttrekt zich niet aan 
het gebed. Indien gij hem vraagt, wat 
hij gelooft, dan zal hij u zeggen : ,,Daar 
l.s geen God, behalve God en Moham
med is Zijn prof eet". 

Wat vindt men in deze feiten-gods
dienst, dat kracht kan geven om heilig 
te leven ? Geen Christus (behalve 
beschouwd als een goed mensch en een 

goed voorbeeld), geen reiniging van 
zonde, geen kracht tot redden, geen 
verlossing, geen verzekerdheid het 
eeuwige leven deelachtig te kunnen 
warden. 

Zoo Jigt er iets zeer aandoenlijks 
in het leven van een echten Hindoe, 
die zoo zeer het schoone liefheeft. Sla 
zijn toewijding eens gade; zie hoe hij 
lijdt; wat doet het er toe of de spijkers, 
waarop hij ligt, zijn lichaam verwon
den ? Of kijk eens naar den man, wiens 
hand al een jaar lang omhoog staat 
tot de arm stijf, gevoelloos, dun en 
levenloos geworden is. Is hij niet bezig 
verdienste op verdienste te stapelen 
en zal hij het goede, dat hij doet, niet 
terugvinden in het een of andere 
voortbestaan ? 

Een vrouw begeeft zich bergop
waarts ; zij loopt niet, ofschoon de vele 
mijlen moeizaam klimmen voldoende 
kwelling voor de meesten onzer zou
den zijn ; neen, zij ligt languit, plat op 
haar gezicht ; ze trekt haar knieen op 
en gaat weer languit liggen en nog weer 
eens en nog eens, totdat zij te Mount 
Kylas komt, waar de Gaden leven en 
zij God in een visioen zal zien. Zeker, 
daarvoor is geen prijs te hoog, maar, 
wanneer men de arme vrouw, terug
komende van het Himalaja gebergte 
tegenkomt, dan moest ze eigenlijk 
uitroepen: ,,Mijn hart is niet vol
daan !" 

Men zou kunnen spreken van de 
Boeddhisten met hun eigenaardige 
leer. Voor hen is zonde onvermijdelijk. 
Wij kunnen volgens hen niet spreken 
zonder te zondigen of ademen zonder 
misschien een of ander klein insect te 
dooden : het leven zal dus onbezield 
moeten worden in de hoop, dat, als er 
niet gesproken of gehandeld wordt, er 
minder zonde zal zijn. 

Wij denken aan de duivelaanbidders, 
die offers brengen aan de booze gees
ten, uit vrees voor het kwaad, dat ze 
den mensch zouden kunnen aandoen. 
Ten koste van alles moeten die tevre
dengesteld worden. Geen off er is daar
toe te groot. Wanneer hun gevraagd 
wordt: ,,Waarom aanbidden jullie den 
goeden God niet, het Opperwezen ?" 
dan antwoorden zij: ,,0, maar Hij doet 
ons geen kwaad. Het is niet noodig Hem 
te aanbidden ! " 

En zoo vereeren millioenen zielen 
ook heden ten dage de demonen . , 
z1chzelf overgevend aan duivelarij en 
~an alle soorten van zonde en ondeugd, 
in naam van een godsdienst, welke 
leert, dat al deze dingen welbehagelijk 
zijn aan de geesten, welke ze dienen. 

Hoe waar is het toch, dat men door 
de gansche wereld heen een heilig 
God en een krachtgevenden Reiland 
noodig heeft. Dat is zeker de reden, 
waarom het Oostersche volk, eeilIIlaal 
werkelijk bekeerd, een helder inzicht 
heeft in de eeuwige waarheden, welke 
ons vanaf onze kindsheid zoo bekend 
zijn. 

Men roept van Groenlands kusten, 
Men roept van Inciie 's strand, 

Van Afrika 's woestijnen 
En 't heet geblakerd zand. 

Van 's werelds oude stroomen 
En wouden, wijd en zijd, 

Om redding en bevrijding 
Uit dood en donkerheid. 

Wie zou 't dan durven wagen, 
Om wandlend in het licht, 

Het andren te onthouden? 
Elk kenne nu zijn plicht ! 

Dat 't blijde nieuws dan klinke 
Van redding door het Bloed, 

Tot ook de verste natie 
Zich buigt aan Jezus' voet ! 

Voert, winden, op uw v lerken 
Dat Evangelie mee, 

Totdat het de aard bedekke 
Gelijk een diepe zee ; 

En over heel de schepping 
't · Geslachte Lam regeer' 

En alien Hem erkennen 
Als Schepper, Koning, Heer! 
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De samenkomsten op Zondag 12 Aug. 

in de CongreszaaL 

H OEWEL vele strijders voor de zaak des 

Heeren in de bovenzaal bezig waren het rijk 
van Satan te bekampen, was er toch nog een 
Gideonsbende beneden, in de Congreszaal, 
onder aanvoering van Kapitein Boschma, om 
daar een veldslag te leveren. 

God was met ons, een van geest waren wij. 
Zr. Verleien uit Malang gaf dien morgen haar 
welkom. Mevrouw Majoor Schulz zegende 
ons door haar · getuigenis. Het bijbelwoord 
maakte diepen indruk, in stilte wijdden velen 
zich opnieuw aan den dienst des Heeren. 
Een zuster kwam haar al brengen aan den 
Heer. 

's Avonds was de glorie er in, de blijd
schap in 't dienen van God straalde uit naar 
alle kanten en werkte aanstekelijk. 

Spontane getuigenissen, op den man af. 

't Bijbelwoord, door den Kapitein gebracht, 
liet ons de groote liefde van God aanschou
wen, die zich uitstrekt tot de diepstgezon
kenen. Drie personen wierpen zich in den 
Heilsstroom. Halleluja ! Gode zij al d' eer ! 

B. 

Padvindsters van Soerabaja IL 

Leger des Heils muziekboeken. 

Adjudant Ramaker heeft gevraagd, als er 
onder onze Officieren, Soldaten of Leger
vrienden zijn, die oude Leger des Hells lie
derenboeken met rouziek over hebben, of 
zij die willen afstaan voor het gebruik in 
onze scholen op Celebes .. 

SEMARANG 
Op Zaterdag 28 Juli hadden wij een J. L. 

demonstratie in het Ooglijdershospitaal. Voor 
deze gelegenheid was Brigadier Beckley uit
genoodigd, doch tot onze spijt was zij ver
hinderd te komen, maar Majoor Stewart was 
bereid, de leiding op zich te nemen. 

Om 7 uur werd begonnen met zang en 
gebed. De zaal was meer dan vol en daar 
het onze bedoeling was menschen van buiten 
te krijgen, waren we blij, dat verscheidenen 
aan onze uitnoodiging hadden gehoor gege
ven. 

Na het gebed werd een lied gezongen door 
bet J. L. zangkoor. Het tweede nummer was 
Zweedsche gymnastiek. De jongens zagen 
er helder uit in hun roode broekjes en witte 
blouses. En wat voerden zij de oefeningen 
keurig en gelijk uit. 

Als derde nummer was aangekondigd : Het 
ruw', oude kruis." 

Op co=ando werd door de jongens een 
kruis gevorrod en twee meisjes, in het wit 
gekleed, stelden voor twee vergeving-vra
gende zondaressen, zich vastklemmend aan 
het kruis. Door allen werd daarbij gezongen 
dat mooie lied : ,,Op een heuvel ver weg". 
Daarna kwaroen de jongens nog eens om 
een paar standen te doen. De verschillende 
nummers werden afgewisseld door muziek 
of het zingen van koren. 

Als laatste nummer werd ons aanschouwe
lijk voorgesteld de gelijkenis van de vijf wijze 
en de vijf dwaze maagden. Het werd nog ver
duidelijkt door zingen en spreken. Het was 
een waarschuwing voor hen, die niet konden 
beslissen Jezus te volgen, terwijl duidelijk 
uitkwam, dat er wel eens een dag kon komen 
dat zij het ,,te laat" uit Jezus' mond moesten 
hooren. 

Allen waren getroffen en we danken 
Broeder Kippuw, die met zooveel geduld, dit 
alles de kinderen heeft geleerd. 

Majoor Stewart sprak tot slot een passend 
woord, waarna Majoor Saridjem met dank
gebed sloot. Moge God ook op deze bijzon
dere poging Zijn zegen geven en moge het 
een middel geweest zijn enkelen te brengen 
aan de voet van het kruis. 

K. 

S T R IJ D K R E E T 

(vervolg van rapport in S. K. voor Augustus). 

Woensdagavond vond den Kolonel te Siba
laja, waar een goede heilsbijeenkomst gehou
den werd. Een aandachtige schare luisterde 
en aan het eind van de samenkomst kwamen 
22 zielen tot den Heer ; sommigen bij ver
nieuwing, anderen voor de eerste maal in 
hun leven. 

Donderdag 12 Juli was een groote dag in 
het leven van twee onzer makkers. Kapitein 
G. Tandaju en Kapiteine D. Hans zouden n.l. 
op dien dag in het huwelijk treden. De huwe
lijksinzegening des avonds om 7 uur werd 
geleid door Kolonel Brouwer en vond plaats 
in de zaal van het Korps Kalawara (Kolonie). 
De bijzonderheden hierover zijn weergegeven 
in een afzonderlijk rapport. 

* * * 

Vrijdagmorgen kwamen wij bijeen in Kala
wara, een dertigtal Officieren en goeroes, 
voor een bijzondere geestelijke bijeenkomst. 
Met liefde voerde de Kolonel ons dieper in 
in de geestelijke waarheden en deed ons de 
behoeften van eigen hart en leven zien. Met 
een nieuwe toewijding aan den Heer werd 
deze bijeenkomst besloten, waarna een be
zoek gebracht werd aan Korps en School 
te Koelawi. Zaterdag vond ons met den 
Kolonel in Bora. Des avonds een goede 
bijeenkomst, waarin o.a. de nieuwe Luite
nante een woord sprak van hart tot hart. 
Na de toespraak van den Kolonel deed het 
zoontje van een onzer Officieren heel beslist 
de goede keuze en kwam in het openbaar 
tot den Heer. 

Zondagmorgen bracht den Kolonel naar 
Rowiga, waar een vereenigde bijeenkomst 
van de Korpsen uit de Rowiga-sectie plaats 
vond. De Heer was in ons midden en in de 
uitnoodiging des morgens kwam een dertig
tal menschen tot Jezus. Halleluja ! 

Na afloop van de openbare bijeenkomst 
volgde een bijeenkorost met Officieren en 
goeroes, waarin wij ook kostelijke 0-0gen
blikken hadden met onzen Meester en 
Helland. 

Des avonds om 7.30 bijzondere bijeenkomst 
in Paloe, bijgewoond door een flink aantal 
belangstellenden. Zang en getuigenis wissel
d.en elkander a£ en zoowel d-c inleidende -
als Bijbel toespraak van den Kolonel werden 
zeer gewaardeerd. 

God zij met U Kolonel ! Dank voor Uw 
bezoek ! 

Huwelijksinzegening Kapitein G. Tandaju 

en Kapiteine D. Hans. 

12 Juli 1934 was een gewichtige dag in het 
leven onzer makkers, Kapitein G. Tandaju 
en Kapiteine D. Hans, waarnaar reeds lang 
uitgezien was. Precies om 7 uur werd <.le 
bruid door Kolonel Brouwer binnengeleid 
gevolgd door den bruidegom met Mevrouw 
Ramaker. - Uit volle borst werd het ope
ningslied gezongen, waarna een der familie
leden van het bruidspaar voorging in gebed. 
Hierop werd Gods W oord gelezen en na het 
zingen van een ander lied overgegaan tot 
de plechtige inzegening van het huwelijk 
volgens Leger-gebruik. Duidelijk en mdt 
ernst las de Kolonel de huwelijksbeloften 
en overtuigd klonken de bevestigende ant
woorden van het bruidspaar. Neergeknield 
onder de vlag van het Leger werd toen het 
huwelijk gesloten verklaard, waarna Me
vrouw Adjudant Poutiainen Gods zegen 
afsmeekte over deze verbintenis. - Har
telijk klonken de ,,amens" bij inzegening en 
gebed, getuigende van algeheele instemming 
der aanwezigen. 

Hierna kwamen verschillende sprekers aan 
het woord. Allereerst Adjudant Poutiainen, 
onder wien de bruidegom vroeger als on
derwijzer werkzaam was en in wiens korps 
de bruid enkele jaren als soldaat medestreed. 
Vervolgens Adjudant Nelwan als familielid, 
waarna Mevr. Adjudant Tarima als vriendin 
van de bruid een goed woord sprak. Hierna 
voerde Adjudant Ramaker, onder wien de 
bruid gedurende de laatste elf maanden 
werkzaam was, het woord. Allen gaven uiting 
aan appreciatie voor het bruidspaar en hun 
werk als ongehuwde Officieren en voegden 
aan hun zegewenschen de bede toe, dat zij 
in Gods Koninkrijk, als man en vrouw, 
steeds zullen voortgaan, thans vereenigd, tot 
grooten zegen en nuttigheid. 

Dan kwam het oogenblik waarop eerst 
bruid en daarna bruidegom een woord 
sprak. Beiden getuigden van de liefde en 
goedheid des Heeren en van den wonderbaren 
weg waarin Hij hun steeds heeft geleid en 
hun voet voor struikelen en vallen bewaard 
heeft. 

Kolonel Brouwer sprak dan naar aanlei
ding van Gods W oord nog eenige kostelijke 
woorden, toegelicht met eigen goede 
levenservaring. Veel indruk maak'te deze 
toespraak op de aanwezigen en zeker zullen 
van dezen avond ook in de eeuwigheid 
resultaten openbaar worden die ons hart 
zullen verblijden. 

Door Mevrouw Adj. Ramaker werd de 
bijeenkomst met dankgebed gesloten. - God 
zegene de Kapiteins Tandaju in hun arbeid 
in Kantewoe. 

D.R. 
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BOEKHANDEL VAN BET LEGER DES HEILS. 
JAVASTRAAT 16, BANDOENG. 

Wij hebben in voorraad: 
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SEPTEMBER 1934 

J[NTERNATIO~AAL 

LEGERNIEUWS. 

Generaal Higgins. 

I. 

De Generaal is teruggekeerd naar Londen 
na zijn bezoek aan Denemarken, Zweden en 
Finland in welke Territories rijk gezegende 
samenkomsten door hem werden geleid. 

Dit tournee volgde direct op het bezoek 
door den Generaal gebracht aan Nederland 
tijdens het Congres aldaar. Uit de ,,Strijd
kreet" zoowel als uit persoonlijke brieven 
hebben wij met vreugde en belangstelling 
vernomen, welke won derbare samenkomsten 
gehouden werden. 

Mevrouw Generaal Higgins 

Na een zeer succesvolle campagne in West
Indie is Mevrouw Generaal Higgins. verge
zeld van haar dochter, Mevrouw Lt.-Kolone . 
Taylor, veilig teruggekeerd. 

Mevrouw Higgins heeft tijdens haar ver
blijf in dat ver afgelegen Territorie bij
zondere samenkomsten geleid voor Officieren 
en voor Heilssoldaten, benevens de groote 
openbare samenkomsten, waardoor groov 
scharen be1eikt werden met het Evangelie. 
Gedurende de week-end samenkomsten wer
den meer dan 100 zielen gewonnen voor het 
Koninkrijk. 

God gaf Zijn zegen in ruime mate. 

De Crystal Palace-dag. 

Het Nationaal Congres, op Zaterdag 23 Juni 
in het Crystal Palace gehouden en bijgewoond 
door meer dan 50.000 Heilssoldaten, tevens 
bedoeld als 69ste verjaardag van de geboorte 
van het Leger des Heils, is in alle opzichten 
geslaagd. 

Het Congres werd geleid door den Gene
raal, bijgestaan door den Chef van den Sta£ en 
de Territoriale Kommandants. Ware vreugde 
was het kenmerk van ieder uur van den dag. 
Niet minder dan 25 samenkomsten werden 
geh<ruden. Vooral werd gelegenheid gegeven 
tot gebed en geestelijke opbouwing; de dag 
werd begonnen met een plechtigen wijdings
dienst, door een enorme schare menschen 
bijgewoond. 

Telkens wanneer gesproken werd over het 
a.s. uittreden uit actieven dienst van den 
Generaal werd spontaan uiting gegeven aan 
de gevoelens van diepe erkentelijkheid voor 
zijn toegewijde en bekwame leiding en van 
innige toegenegenheid voor hem persoonlijk. 

Van den Koning van Engeland en den Prins 
van Wales waren telegrammen en gelukwen
schen binnengekomen, welke door den Gene
raal werden voorgelezen. 

De Lord Mayor van Londen, Sir Charles 
H. Collectt, K., was ook aanwezig en sprak 
in den namiddag de schare toe. 

Belgisch Congo. 

Adjudant en Mevrouw Becquet van Belgie 
zijn door den Generaal aangesteld om den 
Leger des Heils arbeid in dit gedeelte van 
Afrika te beginnen. 

God zegene deze pioniers. 

Majoor en Mevrouw Taat. 

Bij het lezen van het bericht in de Neder
landsche Strijdkreet, dat Majoor en Mevrouw 
Taat uit actie'llen dienst zijn getreden, 
komen allerlei herinneringen op in de gedach
ten van makkers die ook bier in Neder
landsch-Indie met hen meegestreden hebben. 

Wij danken God, voor hun trouwen arbeid 
ook in dit land en wenschen hun nog "ele 
jaren toe van zegen en vreugde. 

Bijeenkomstzaal, Korps Malang. 
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OFFICIEELE 
MEDE DE ELI NGEN. 

Bevorderd: 

Adjudant E. Walo tot Majoor. 

Gehuwd: 

Kapitein G. Tandaju in opleiding gekomen 
vanuit Palolo, 18 November 1930. 

met 
Kapiteine D. Hans, in opleiding gekomen 

vanuit Soerabaja 24 September, 1930. 
te Kalawara, op 12 Juli, 1934. 

Luitenant B. Saito in opleiding gekomen van
uit Banasoe 18. Nov. 1930. 

met 
Luitenant R. Rigo in opleiding gekomen van

uit Kantewoe 22 Oct. 1931. 
te Kalawara, op 24 Juli, 1934. 

Overgeplaatst : 
Adjudant 0. P. Roed * naar Soerabaja II. 
Kapitein M. Brouwer naar Hoofdkwartier 
Ka7Jitein J. v. Lith naar Medan. Inlandsch 

Ko rps. 
Kapitein H. Mathews* naar Bandoeng II. 
Kapitein J. Schot naar Oengaran (tijd.). 
Luitenant H. Doelatip * naar Solo Mil. Tehuis 

Assistent. 
Luitenant D. Karepouwan * naar Tanggoeng. 
Kdt. Luitenant J. Obelafoe naar Batavia 

Sociaal Tehuis. 

Bandoeng, 24 Augustus 1934. 

J. W. de GROOT, 
Kommandant. 

OFFICIEELE ORDER. 

Oogst- en Dankfeest. 

Op Zondag 30 September a.s. zal in alle 
afdeelingen van het Leger des Heils in Ne
derlandsch-Indie bet Oogst- en Dankfeest ge
houden worden. Op Maandagavond 1 October 
zullen de ingekomen gaven verkocht worden. 

D. S. Ridsdel. 
Chef-Secrel.:aris. 

De nieuwe Werkcentrale. 

Nieuws uit Korea. 
Een Officier bezocht een buitenpost van zijn 

Korps met het doel een bijzonderen bid
stond te houden voor een man, die aan ver
stands-verbijstering leed. De arme stakker 
veroorzaakte zeer veel onrust in het dorp. 
Zijn familie had heel wat geld uitgegeven 
voor geneesmiddelen en eindelijk, in de hoop, 
dat zij de booze geesten zou kunnen verdrij
ven, liet men een duivelbezweerster komen, 
die heel vaak een bezoek bracht en alle kracnt 
inspande om den kwaden geest uit te drijven, 
maar dit alles hielp niet, de man werd steeds 
erger. 

Eindelijk werd de familie er toe gebracht 
de vrouw weg te zenden en den Officier met 
enkele makkers te laten komen om met den 
zieke te bidden en te spreken. Langen tijd 
werd vol geloof gebeden, totdat de man zoo 
ver was, dat hij naar de Legersamenkomst 
kon gaan. Daar knielde hij neer aan de zon
daarsbank. 

Nu is hij volkomen genezen van zijn krank
heid, hij is een heel antler mensch geworden; 
hij bezoekt geregeld de samenkomsten en ge
tuigt vol blijdschap van de kracht Gods in 
zijn leven. 

* * * 
Adjudant K. ontmoette op huisbezoek een 

man, die het geluk trachtte te vinden. Daartoe 
wendde hij zich tot een tooverdokter, die 
juist ·op bezoek was, toen de Adjudant kwam. 
Deze waarschuwde tegen het kwaad en het 
bedrog van den duivelskunstenaar, die daarop 
zijn boeken sloot en met zijn tooverij ophield. 

De Adjudant sprak toen tot den man, die 
in zorg verkeerde over zijn ziel en vertelde 
hem van den eenigen weg welke gelukkig 
maakt. Dien avond bezocht hij de sam<!n
komsi, beleed in 't openbaar zijn verkeerde 
handelingen, zocht verlossing bij Jezus en 
heeft sinds dien getoond, dat hij werkelijk 
bekeerd is. 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF-SECRETARIS. 

Lt.-Kolonel D. S. Ridsdel. 

\ 
.ri 

Het is een gezegende ervaring, God te vertrouwen en dan te ontvangen, I 
waarom we gebeden hebben. Meer gezegend is het echter, om God 
te vertrouwen, als he,t schijnt, dat we niet verkrijgen, waarcnn we 

~ hebben gevraagd. 
{ Hudson Tay!or. 
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Kommandant de Groot. 

In een schrijven van den Kommandant aan 
Mevrouw de Groot deelt hij mede, dat de 
reis naar Europa tamelijk goed was. De 
hitte in de Roode Zee en de zandstormen 
maakten dit gedeelte van de reis minder 
aangenaam. In Colombo had de Kommandant 
het genoegen om drie andere !eden van 
den Hoogen Raad te ontmoeten, en wel de 
Kommandants McKenzie. Maxwell .en 
Yamamuro, ook allen op weg naar Londen. 

Mevrouw Kommandant de Groot heeft den 
J. L. Dag te Soerabaja geleid, en is op Moe
dersdag· in Batavia I geweest, om aldaar de 
samenkomsten te leiden. In den morgendienst 
werden door Mevrouw de Groot twee kinderen 
aan den Heer opgedragen, en wel de kleine 
Gretha van da Kapiteins Barteling, en 
Edmee Thelma van de Kapiteins Papilaja. 
In den namiddag bezocht Mevrouw de Groot 
ook de openluchtsamenkomst op de aloon
aloon. 

;J. L. Dagen:. Mevrouw Ridsdel en ik 
hadden het voorrecht den J. L. Dag te leiden 
in Semarang. Wij hadden een zeer gezegen
den tijd. Goed nieuws bereikte ons ook uit 
de andere centra waar de jonge menschen 
van ons Leger bijeen kwamen, en de rap
porten toonen aan welk een zegen en 
aanmoediging deze bijzondere samenkomsten 
zijn geweest. In sommige plaatsen werd 's 
middags ook nog een Demonstratie gegeven 
door de kinderen, of deelden verschillende 
Officieren iets mee uit hun eigen ervaringen. 
Over het geheel kunnen de resultaten wel 
bevredigend genoemd worden. Moge God 
Zijn zegen en hulp schenken aan onze jonge 
m· ' e -, ie die11 ag ¥00 eei'st o ij 
vernieuwing tot Hem gekomen zijn. 

Volksraad. Door de leden van den 
Volksraad was verzocht om onze films van 
Pelantoengan en Bali te . vertoonen, waarom 
dan qok Majoor Strandlund en Kapitein 

Palstra werden afgevaardigd om dit te 
doen en een en antler toe te lichten. Na afloop 
der demonstratie werd het Leger des Heils 
bedankt voor de schikkingen die getroffen 
waren om de !eden van den Volksraad in de 
gelegenheid te stellen iets van den arbeid op 
onze Leprakolonies, alsook de toestanden der 
leprozen op Bali te laten zien. . 

Mevrouw Lt.-Kolonel Ridsdel heeft op 
Zondag 5 Augustus een bezoek gebracht aan 
Malang om daar de samenkomsten te leiden. 
Zij had het genoegen om dien dag negen 
Soldaten en vier J ongsoldaten in te zege
nen onder de V1ag. Maandagnamiddag kwam 
er een mooi aantal bezoeksters in de door 
haar geleide Gezinsbondmeeting. De dames 
in Malanr; iiebben vanaf de officieele opening 
van den Bond in April j .1. steeds groote be
langstelling getoond; Kapitein Harding Young 
heeft wekelijks een flink aantal bezoeksters 
te noteeren, wat tot vreugde stemt. 

verv. van Pag. 1. 
gezellig met elkaar gebabbeld en nader ken
nis gemaakt en dan was het al weer tijd 
voor de laatste samenkomst. 

*** 

Blij en verheugd klonken de jonge stem
men, toen het beginlied werd aangeheven. 
Hartelijk stemden allen in het gebed, dat 
eerst in 't Hollandsch en daarna in 't Ma
leisch werd uitgesproken. Dan geen verder 
oponthoud.Nogeens de wedloop. Het vervolg. 
En na een tweede lied het slot ervan. De 
Kolonel ging geheel op in zijn toespraak, en 
dat zijn jonge toehoorders goed geluisterd 
hebben, lijdt geen twijfel. 

Gods Geest had gesproken en velen ver
lieten, zoodra de uitnoodiging begon, hun 
plaatsen en baden, dat God hun zonden zou 
vergeven en hen helpen om als ware Chris
tenn den weg ten Hemel te bewandelen, op
dat ook zij aan het eind van hun loopbaan, 
een onverderfelijk kroon, de kroon des !evens, 
mogen ontvangen. Moge God al die gebeden 

Tevens willen wij melding maken 
van de opening van een nieuwe afdeeling 
van den Bond. Na den J . L. Dag te Sema
rang bezocht Mevrouw Ridsdel Pekalongan, 
waar zij eerst in den namiddag de leden 
van den Gezinsbond ontmoette en 's 
avonds in een openbare samenkomst de 
Secretaresse en Penningmeesteresse officieel 
aanstelde. Aan het einde dier meeting kniel
den zeven personen neer om den Heer te 
zoeken. 

Ooze zieke makkers. Tot ons leedwezen 
moeten wij melden, dat Adjudant Nyheim 
even voor zijn vertrek naar zijn nieuwe aan
stelling te Batavia, ziek is geworden en in 
het ziekenhuis moest worden opgenomen. 
De berichten zijn thans echter bemoedigend 
en wij bidden dat God hem spoedig weer 
geheel zal doen herstellen, evenals zijn lieve 
vrouw, wier naam ook op de ziekenlijst staat. 

Wij zijn dankbaar, dat Kapiteine Kuneken, 
die eenige dagen te Malang in bet zendings
ziekenhuis heeft gelegen, thans weer zoo 
goed als geheel hersteld is, en haar werk te 
Toeren hoopt te hervatten. 

Uit Engeland ontvingen wij bericht, dat 
Mevrouw Adjudant Johannessen een ope
ratie heeft moeten ondergaan; wij hopen, 
dat alles goed is gegaan en zij in staat zal 
zijn om met haar man veel van haar verlof 
in Noorwegen te genieten. 

Ook Kapiteine W attimena van Krengseng 
en de Kapiteins Mathews en Hondelink 
en Luitenant Bhe Kee Kwan waren deze 
maand minder goed, doch het verheugt ons 
te kunnen zeggen, dat zij goed vooruitgaan, 
en binnenkort weer aan den arbeid hopen 
te gaan. 

B '1dschap is er in de gezi.nnen van de Ka
piteinster Telgte van Rembang en de Kapi
teins Wattimena van Ambarawa over de ge
boorte van Carel Jan en Paoeloes Jakoboes. 
Moge de Heer ze doen opgroeien tot eer van 
Zijn naam. 

Een felicitatie voor Majoor Walo, die tij
dens het korte bezoek van den Kommandant 
aan Belawan tot dien rang werd bevorderd! 
Dit zal zeker een bemoediging zijn geweest 
voor de Majoor, die reeds vele jaren zoo 
trouw heeft gearbeid in deze gewesten. God 
zegene onze nieuwste Majoor! 

Op weg naar huis. De Adjudants Tichelaar 
en Hoffmann hebben zeven jaren met zegen 
en welslagen gearbeid in Nederlandsch-Indie 
en zijn nu op weg naar Europa om daar in 
Nederland en Duitschland hun welverdiend 
verlof te gaan genieten. Ook hebben wij aan 
Kapiteine van Lith, die anderhalf jaar met 
groote toewijding en bekwaamheid op het 
C. S. Departement van bet Hoofdkwartier 
heeft meegeholpen, een goede reis toege
wenscht, daar zij thans is aangesteld om 
het bevel op zich te nemen van het nieuwe 
inlandsche Korps dat in Medan zal worden 
geopend. 

verhooren. Ze stegen zoo spontaan en oprecht 
op uit de harten dier kinderen en jonge 
menschen. Twee en dertig kozen dien avond 
voor het eerst of bij vernieuwing Christus 
als Leidsman hunner jeugd. Halleluja ! 

M. M . B. 

H. M. KONINGIN WILHELMINA. 

Ter gelegenheid van de herdenkirig van den 
geboortedag van Hare Majesteit de Koningin, 
wil het Leger des Heils in Nederlandsch
Indie niet achterblijven in het aanbieden van 
hartelijke gelukwenschen. 

In het jaar dat voorbij is, heeft onze Ko
ningin droefheid en verlies geleden ; wij 
danken God voor Zijn kracht en genade 
steeds aan Haar betoond. 

Moge de Heer Haar nog lang sparen voor 
Haar volk in Nederland en Overzeesche Ge
westen. 

Andere overplaatsingen. Behalve de Adju
dants Nyheim, die reeds eerder genoemd zijn, 
hebben ook de Kapiteins Papilaja en Mathews 
en Adjudant Roed vaarwelorders ontvangen, 
en zullen zij tegen den tijd, dat deze 
Strijdkreet in handen onzer lezers komt, 
wel geheel zijn ingeburgerd in hun nieuwe 
arbeidssfeer. 

Padvindsters Bandoeng L Na de vacan
tie zijn de meisjes weer met nieuwen lust 
en moed aan den gang gegaan. Een aantal 
nieuwe Padvindsters heeft zich bij den 
troep aangesloten, welke onder leiding staat 
van Mevrouw Lt.-Kolonel Wille, die steeds 
met zooveel toewijding haar tijd geeft voor 
de ontwikkeling van den troep. 

In de gevangenis te Pekalongan werden 
tot nu toe eens per maand samenkomsten 
gehouden door de Officieren van ons korps 
aldaar. Dezer dagen kwam een mededee
ling van den Directeur, dat er voortaan twee 
maal in de maand samenkomsten mogen wor
den gehouden. 

Door Gods genade kunnen wij melden, dat 
gedurende de vorige maand acht der gedeti
neerden gehoor gaven aan de uitnoodiging om 
Christus te zoeken als hun Verlosser en 
Zaligmaker. 

Werkcentrale te Bandoeng. Tegen den tijd, 
dat onze lezers de S. K. in handen krijgen, 
zal de eerste groep jongemannen reeds in 
deze Inrichting gearriveerd zijn en hun op
leiding een aanvang hebben genomen. Majoor 
Hiorth en zijn assistenten zijn druk in de 
weer om alles in gereedheid te brengen en 
wij hopen dat er spoedig een flink aantal 
zal zijn, dat van deze gelegenheid gebruik 
zal maken. 

Nadat Kommandant de Groot van Europa 
is teruggekeerd, wordt de Werkcentrale of
ficieel geopend. Zie uit naar nadere berich
ten. 

In memoriam. Met leedwezen lazen wij 
in de Banier over het heengaan van den 
heer A. Vermeer, in leven zendeling-leeraar 
te Mr.-Comelis. Wij zullen niet vergeten, 
hoe welwillend de heer Vermeer voor onze 
Heiligings- en Opwekkings-conferenties te 
Batavia de Rehoboth kerk openstelde en 
zelf ook een bezielende toespraak hield in 
een onzer samenkomsten. Moge God zijn 
nabestaanden troosten in hun smart. 

Oogstfeest. Zooals elders in dit blad ver
meld staat, zal eind September ons Oogst
en Dankfeest gehouden worden. Wij noodigen 
alien uit, die hun dank jegens God op 
practische wijze willen uiten, om hun gaven 
in natura of in geld aan de Korps-Officieren 
te doen toekomen. 

Van lief en leed in Celebes. 

Twee huwelijken. 

In Celebes werden gedurende de maand 
Juli twee huwelijksinzegeningen gehoudcn. 
De eerste gold de Kapiteins Deetje Hans 
en George Tandaju, die door Lt.-Kolonel 
Brouwer te Kalawara in den echt verbon
den werden. Zij zijn daarna naar hun ver
afgelegen post te Kantewoe vertrokken, waar 
de Kapitein het Hoofd is onzer L . d. H. 
School. 

In Kantewoe zegende Adjudant Ramaker 
een paar weken later het huwelijk in van 
Luitenants Rachel Rigo en Barlholomr:is 
Saito. God zegene onze jonge makkers en 
stelle hen in de toekomst meer dan ooit tot 
een grooten zegen voor elkander en anderen. 

In den Hemelhof overgeplant. 

Eva, het dochtertje van de Kapiteins Roeng
ka van Toro is na geruimen tijd ziek te zijn 
geweest, door den Hemelschen Hovenier 
overgeplant naar betere gewesten. Onze 
innige deelneming gaat uit naar de ouders 
die naar wij vernomen hebben, hun troost 
en kracht vinden bij hun Hemelschen Vader. , 
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P ADVINDERSKAMPVUUR TE BANDOENG. 

Afscheid van Adjudant Tichelaar en 
Assistent-Troepleider H. Loois. 

W oensdag 8 Augustus was het een drui.de 
van belang op het terrein naast het Jongens
huis van het Leger des Heils. 

De Padvinders waren bezig alles gereed te 
maken voor het Kampvuur, dat dien avond 
gehouden zou worden onder l.eiding van 
Majoor Loois. 

Een aantal belangstellenden en genoodig
den was aanwezig. Afscheid zou genomen 
worden van den Leider, Adjudant Tichelaar, 
die met Europeesch verlof zou gaan, en daar
om zijn functie moest neerleggen en '.'an 
den Assistent-Troepleider H. Loois, die, in 
verband met zijn studie, naar Batavia zou 
vertrekken. 

Na een openingslied en gebed sprak de 
Majoor een inleidend woord, waarbij hij 
hartelijke woorden richtte tot de vertrek
kenden. Instructeur Br. de Jongste memoreer
de de prettige samenwerking tusschen hem 
en den Troepleider. Br. Loois kreeg daarna 
gelegenheid om enkele woorden te spreken. 

In de toekomst zal hij zich niet zoo veel 
aan de Padvinderij kunnen wijden, maar de 
prettige herinneringen daaraan zullen hem 
altijd bij blijven. 

Ook de Leider, Adjudant Tichelaar, sprak 
een woord van afscheid, waarbij hij de hoop 
uitte tijdens zijn verblijf in Holland goede 
berichten te mogen ontvangen van de Ban
doeng-Padvinders. 

Hierna stelde Lt.-Kol. Ridsdel, namens den 
Kommandant, Kapitein Boschma aan als 
Troepleider. De Kapitein hoopte met Gods 
hulp een zegen te mogen zijn. 

Ter afwisseling werden enkele aardige 
nummertjes gegeven, die den lachlust ·.>p
wekten. 

Tot slot van dezen welgeslaagden en ge
zelligen avond weerklonk de ,,nacht yell". 

Wij Padvinders gaan voort onder het m::it
to ; ,,Redden en dienen". 

Een die er bij was. 

Men kon hem terecht een eenzam.en 
Heilssoldaat noemen. Telkens wanneer 
hij weer eens naar de stad dwaalde, 
het geluid van de trom hoorde en de 
opgewekte tonen van een Legerlied 
hem in de ooren klonken, kwam in 
zijn hart het verlangen op naar de 
oude karoeraadschap. Maar 't was, of 
er nog een sterker roepen tot zijn ziel 
doordrong. Een stem, welke kwam van 
de besneeuwde dennenwouden, van de 
onmetelijke witte vlakten, welke hem 
terugriep, naar de eenzaamheid, naar 
het avontuur. 

De pelsjagers, met wie hij zijn veel
vuldige avonturen deelde, kenden hem 
als een man van onkreukbm.·e eer en 
onbegrensden moed. Ze wisten, <lat hij 
een oprecht christen was en dikwijls 
hadden ze elkander afgevraagd, welke 
donkere schaduw er toch wel op zijn 
verleden zou rusten, wat toch de oor
zaak was, dat hij de bewoonde wereld 
zooveel mogelijk ontweek. Tom, de 
sheriff, meende te weten, <lat telkens, 
als hij met den opkooper van pelzen 
afgerekend had, diens eerste gang naar 
het postkantoor was, waar het geld 
onmiddellijk opgezonden werd naar 
Engeland. Dit diende, volgens zijn zeg
gen, om een oude schuld af te doen, 
die de vader van onzen held op zich 
had genomen, teneinde een ander uit 
de gevangenis te houden. 

Kort daarna was hij gestorven, zon
der in de gelegenheid te zijn geweest, 
die schuld geheel te betalen. De zoon 
trachtte nu in plaats van zijn vader 
het geld aan te zuiveren. Of dit fan
tasie was ? Wie zal het zeggen ? Een 
ding is zeker, het leven moet ongetwij
feld hard voor hem geweest zijn, voor
dat hij de zwijgzame, in zichzelf ge
keerde man werd, die hij thans was. 

N aar Alaska. 

Op zekeren dag kwam er bericht, 
dat er in Alaska goud gevonden was. 
Velen werden door de goudkoorts aan
gegrepen en verlieten Canada om aan 
de onherbergzame boorden van de 
Yukon te pogen een goudader te ont
dekken. Hij maakte zich ook op om 
naar het noorden te trekken, teneinde 
zijn geluk te beproeven. Hier leefde 

S T R IJ D K R E E T 

!~--~~~~-~----~-~~--~~-----~~ 
I DE CHEF-SECRET ARIS BEZOEKT BANDOENG II. S 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---a-- I ------..-....-...---~ 

De Chef-Secretaris en Mevrouw Ri<lsdel 
hebben ons Korps bezocht, en met vreugde 
denken wij terug aan gezegende uren, die 
wij op Moedersdag met hen doorbrachten. 

In de heiligingsdienst sprak de Kolonel over 
,,Moeder". Het waren teere herinneringen, die 
hij aanhaalde en die ons deden stilstaan bij 
de onschatbare waarde eener godvreezende 
moeder en haar invloed, die het kind blijft 
omringen, ook al is zij reeds heengegaan. 

Ook luisterden wij met belangstelling naar 
hetgeen Mevrouw Majoor Hiorth over het !e
ven van haar Moeder vertelde. 

Daarna sprak Mevrouw Ridsdel over de tee
dere liefde van den Hemelschen Vader jegens 
Zijn kinderen, welke door Jesaja 's woorden: 
,,Als een, dien zijn~ moeder troost, alzoo zal 
Ik u troosten" zoo treffend wordt weergege
ven. Onze harten ontvingen een rijken zegen. 

Lt.-Kolonel Brouwer sloot deze mooie 
samenkomst met gebed. 

* • • 
's Avonds waren weer, evenals des morgens, 

verscheidene H. K. Officieren meegekomen en 

b.adden wij een goede bijeenkomst. Hoewel 
nog zoo kort in Indie, wilde Mevrouw Ridsdel 
zich het voorrecht niet laten ontnemen cm 
zelf de samenkomst te openen. Met enkele 
Maleische woorden leidde zij het openingslied 
in en hield den bidstond. Nadat enkele ge
tuigenissen werden gegeven door makkers van 
het Korps, moest Kapiteine van Lith een af
scheidswoord spreken. Anderhalf jaar had zij 
trouw als Compagnie Leidster en P.V. Leidster 
meegestreden in het Korps. Nu gaat zij naar 
Medan om daar het bevel te voeren over het 
nieuwe Inlandsche Korps. God zij met haar 
en stelle haar tot grooten zegen. 

Mevrouw Ridsdel gaf, door Mevrouw l'Aa
joor Hiorth vertaald, nu haar getuigenis en 
daarna nam de Kolonel Gods W oord ter hand. 
N aar aanleiding van de geschiedenis van 
Naaman sprak hij over de bevrijding der 
ziel van zonde, daarbij duidelijk uitleggende, 
dat de Bron voor reiniging is te vinden in het 
Bloed van Jezus Christus. 

Een Chinees kwam tot die heilfontein. Prijst 
den Heer! 

Poe Mo Li. 

.... ······· ·········· .......... ·· ······················ ·······--·· ................... . 

~ 
Wij loven en prijzen den Heiland tezaam, 

Hij schenkt ons ware vreugd ; 
Met Jezus in het harte reizen blij wij hemelwaarts, 

Wij kozen Hem als Leidsman onzer jeugd. 
- --- . -- --. ------~ -. ----. . ··------------------·--------·-----·--·············--·-------··················· 

HIJ STIERF VOOR EEN ANDER. 
Een avontuurlijke geschiedenis. 

hij, temidden der ruwe goudzoekers, in 
waarheid aan den zelfkant der bescha
ving. Hij was de eenige van al de man-: 
nen, die geen sterken drank gebruikte, 
niet rookte, niet vloekte. Als hij een 
cafe bezocht, was dit slechts om zich 
te voorzien van de noodzakelijke 
levensbehoeften, die hij nergens an
ders kon krijgen. 

Midden in den winter kwam het be
richt, dat een man door de koorts was 
aangetast en door de sneeuw ingesloten 
was in zijn blokhut. Het was op een 
afstand van meer d;m honderd en 
vijftig kilometer. De ruwe mannen 
schudden het hoofd. Die reis te maken 
in dezen tijd van 't jaar, zou een wissen 
dood beteekenen. Onze held nam op 
zich deze bijna onmogelijke taak toch 
te verrichten. Tevergeefs trachtte men 
hem te bewegen dit plan te laten varen. 

De moeilijke weg. 

Van een jongen Indiaan kocht hij 
een span honden en een slede. Hij 
voorzag zich van een revolver, de 
noodige roondvoorraad werd ingesla
gen en £link toegerust ging hij op weg, 
de onmetelijke sneeuwvlakte op. Ten
einde warm te blijven, moest hij nu 
en dan achter de slede aandraven. Hoe 
meer hij vorderde per dag, des te meer 
kans van slagen bestond er. Op som
mige plaatsen was de weg zeer moei
lijk en moest hij voor de honden uit
loopen om een pad te banen. 

Eenmaal zakte hij met slede en 
al geheel in de sneeuw weg en het 
scheelde slechts weinig, of hij was er 
't leven bij ingeschoten. 

Met groote moeite wist hij zich te 
bevrijden en toog weer onversaagd 
verder. De honden hielden zich schit
terend. Het waren ui tstekende lo ope rs 
en de bevelen, welke hun nieuwe baas 
gaf met zijn zachte stem, werden steeds 
onmiddellijk uitgevoerd. Zij waren in 

deze witte sneeuwvelden zijn eenige 
vrienden. Hij wist het, zonder deze 
trouwe dieren zou zijn reddingspoging 
nooit slagen. Toen hij echter langs een 
woud van eeuwenoude dennen kwam, 
werden ze onrustig. De ,,Leider" liet de 
tanden zien en began te grommen. 
Vanuit het woud klonk plotseling een 
langgerekt gehuil, dat van verschillen
de zijden beantwoord werd. H).j wist, 
wat dit beteekende. 

1'e wolven. 

Daar kwamen ze ! Ze moesten 
uitgehongerd zijn, want anders ver
toonden zij zich zelden bij cic..glicht. 

Hij trok zijn revolver ; reeds was 
een der bloeddorstige dieren op de 
honden toegesprongen. Hij vuurde 
een - twee - driemaal. Bij ieder 
schot bad hij, dat God zijn hand zou 
richten, hem bijstaan, zoodat het hem 
mocht gelukken de verschrikkelijke 
beesten te verdrijven. Het moge 
vreemd schijnen, cl.at hij onder het 
schieten bad, maar het was zoo en God 
verhoorde hem. De drie kogels troffen 
doel en de overige wolven bleven hem 
nog wel een tijd achtervolgen, maar ze 
bewaarden toch een eerbiedigen 
afstand. 

Dien nacht droomde hij. De Heerc 
Jezus stand naast hem, zag hem lief
devol aan en zeide : ,,Th: heh nu den 
weg gebaand, teneinde u in staat te 
stellen, uw medemensch te helpe1~. 
Bedenk, dat al, wat gij voor een ander 
doet, voor mij gedaan wordt". 

Toen hij ontwaakte, was hij meer 
dan ooit besloten vol te houden en 
terwijl hij d66rworstelde, dacht hij aan 
den man, die opgesloten was in zijn 
blokhut en aan de vele <laden van 
zelfverloochening, door andere I!eils
soldaten verricht. 

SEPTEMBER 1931. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

Mevrouw Kommandant de Groot. 
Zondag 16 September Makassar. 
M.aandag 24 September Soerabaia II. 
Dmsdag 25 September Toeren. 
W oensdag 26 September Semaroeng Lepra-
Z Kolonie. 

ondag 30 September Magelang *) 
*) vergezeld van Brigadier en Mevro!lw 

Woodward. 

Lt.-Kolonel en Mevrouw RidsdeL 

Zondag 2 September Djokja Korps. 
Maandag 3 September Solo 
*) Zaterdag 15 September Pela~toengan 
*) Zondag 16 September Krengsen,,. · 
Zaterdag 22 September Pekalong;~. 
Zondag 23 Septembe:ri v.m. Tega!. n.m. 

Z d 
Cheribon. 

on ag 30 September Bandoeng I. · 
* vergezeld van Brigadier Beckley. 

Brigadier en Mevrouw Lebbink. 

Zondag 30 September Soerabaia I. 

Brigadier Palstra. 

Zaterdag 1 September Malang. 
Zondag 2 September Soerabaia. 
Maandag 3 September Soerabaia (Reel.). 
Dinsdag 4 September Solo Mil. Teh. 

15-17 Semarang (Reel.). 
Z<;>ndag 16 September Semarang I. 
Dmsdag 18 September Magelang. 
W oensdag 19 September Ambarawa. 
Zondag 30 September Batavia II. 

Majoor Hiorth 

Zondag 30 September Semarang I. 

Majoor en Mevrouw .Johansson. 

Zondag 30 September Bandoeng II. 

Majoor Loois. 

Zondag 30 September Batavia I. 

Majoor Strandlund. 

Zaterdag 29 September Soerabaia II. 
Zondag 30 September Malang. 
Maandag 1 October Malang. 

Tot zijn g:ooten schrik kwam hij tot 
de ontdekkmg1 dat hij een ernstige 
kou had gevat. 

De redding. 

Tenlaatste bereikte hij het einde van 
zijn reis. Spoedig had hij een weg tot 
te deur van de hut vrijgemaakt. Bin
nentredende vond hij een man die zich 
in hevige koorts om en om ~ente1de. 
Er was geen vuur en bijna geen voed
sel. Hij maakte vuur, zette thee en al 
heel gauw had hij het den zieke zoo 
gemakk~lijk gemaakt als in de gegeven 
omstand1gheden mogelijk was. Toen 
ging hij de honden verzorgen. 

N aarmate de dagen verstreken be
merkte hij vol vreugde, dat de ~ieke 
sterker began te warden. Zelf voelde 
hij zijn eigen krachten afnemen. Op 
zekeren dag kreeg hij een bloedspu
wing, die maakte, dat de verpleger • 
verpleegde werd. 

Naar huis. 

Toen na een week de zieke, nu geheel 
hersteld, op weg ging naar huis voerde 
hij het levenlooze lichaam ~an zijn 
redder met zich. Deze was, als zoovele 
anderen, gestorven door ziO'hzelf op 
te off eren. De eenzame aardsche 
pelgrimstocht was voleindi~d, hij was 
aangekomen in het Vaderhuis met de 
vele woningen. 

Terwijl ik deze geschiedenis neer
schrijf, denk ik aan den Heere Jezus 
Die Zichzelf voor de menschheid gaf: 
Wat moest niet doorgemaakt warden : 
een ontzettende eenzaamheid en 
verlatenheid in Gethsemane's hof het 
torsen van het kruis, de schand~ der 
kruisiging, de spot der Romeinsche 
krijgslieden en ten slotte de smarte
lijke dood. 

Er zi~n millioenen menschen, die 
vooral m dezen tijd meer dan ooit 
hulp van noode hebben. Wie is ge
willig het voetspoor van Christus te 
volgen en naar Zijn voorbeeld zichzelf 
geheel en al voor de wereld op te 
offeren? 
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