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Een Generaal van gene zijde der zee 
is een bijzonderheid voor het Britsche 
volk, en deze Generaal, die diepe 
zeeen heeft over te steken om 
terug te keeren tot haar oude Tehuis, 
heeft de harten reeds gewonnen. En 
wanneer ze dan nog komt met de ge
laatstrekken, en de stem en de manie
ren van den meest ge lief den man in 
haar geheele doen en laten en die per
soon bovendien haar eigen vader is, 
dan snellen herinneringen de gastvrij
heid te hulp. 

Dus plasten dien <lag menigten van 
menschen, waarvan in vele oude herin-

• neringen ontwaakten, door den on
barmhartig neerstortenden regen naar 
de Royal Albert Hall. Een der eersten 
die aankwam was een man met een 
been, die zes a zeven mijlen in den 
doornatmakenden regen had afgelegd 
otn zich reeds te 11 uur te posteeren 
bij een der deuren en zich onmiddel
lijk aansloot bij de vele andere pel
grims die uit verschillende deelen 
des lands gekomen en daarvoor 
groote afstanden war en gegaan. Zij, en 
het steeds grooter wordende leger van 
vroegkomers, - om 2 uur n.m. waren 
er reeds 500 - vroolijkten de acht uren 
van wachten op met verhalen van de 
Generaal, toen zij 40 jaren geleden, de 
troepen in Londen aanvoerde. 

Weer anderen genoten reeds bij voor
baat. Door de geheele korte Leger des 
Heils-geschiedenis stand deze Generaal 
bekend als ,,anders dan anderen", ie
mand die den moed had onverwachte 
toestanden te scheppen en een prachtig 
versterkingsmiddel was voor trage har
ten. 

Zoo kwamen ze om tegenwoordig 
te zijn bij de drukte, om te deelen in de 
emoties en om de polsen sneller te 
voelen kloppen. Velen kwamen uit 
nieuwsgierigheid. Vrienden en belang
stellenden, die nog weinig van de nieu
we Generaal gezien hadden, voegden 
zich in grooten getale bij de menigte, 
welke de, op het platform plaatsnemen
de personen gadesloeg, waaronder een 
aanzienlijk aantal grootheden, alsmede 
uit de Legerwereld Mevrouw Generaal 
Bramwell Booth en eenige Internatio
nale leiders. Ook Mevrouw Higgins was 
aanwezig; de juist afgetreden Generaal 
zelf was door gevatte kou verhinderd. 

De versiering was aangebracht door 
middel van vlaggen van verschillende 
nationaliteiten, wat het geheel, mede 
door de aanwezigheid van de unifor-
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I WILL DO MY PART!" 
De Generaal legde haar gelofte af op het platform van de 

ROYAL ALBERT HALL. 

Op Donderdag · 13 December werd Ge_neraal Evangeline Booth in de Royal Albert Hall te 
Londen welkom geheeten in het Internationale Centrum. De H. E. Gestr. Heer Viscount Sankey, 
de Lord Kanselier van Engeland, presideerde en de H. E. Gestr. Heer Robert W. Bingham, de 

Amerikaansche Gezant, sprak de geestdriftige menigte toe. 

men van zangsters en muzikanten, een 
kleurrijk aanzien gaf. 

Een wit zoeklicht, flitsend door ae 
duistere zaal, belichtte een slanke rech
te figuur, alleen staande op de treden, 
welke tot het platform voerden, de 
scherpe schaduw van een opgeheven 
hand op een donkerrooden achtergrond 
werpend. 

Dit, de eerste groet van de Generaal 
aan haar Britsche Heilssoldaten, werd 
ontvangen met een steeds aangroeiend 
applaus <lat nog in hevigheid toenam, 
toen op een:igen afstand van den lord 
kan;elier van Engeland en de Ameri
kaansche gezant, den Chef van den Staf 
~L ;, ... , p en Comm. Jd-

fries, die langzaam achter de Legervlag 
aan in de processie volgden, tusschen 
een in rood en grijs gekleede eerewacht 
door, de Generaal in den vollen glans 
van de platformlichten trad en in de 
volle schittering van de publieke be
langstelling, welke haar nooit ontbre
ken zal, zoolang zij het Leger leidt. Dat 
de geheele wereld interesse toonde 
bleek wel uit de vele telegrammen, die 
dien dag uit alle deelen der aarde ge
komen waren, uitdrukking gevend aan 
de liefde en het vertrouwen van heils
soldaten uit de 5 werelddeelen. 

De Generaal, op en top Heilssoldaat, 
had een echt heilssoldaten-welkom. De 
zoeklichten flikkerden als heliografen. 

Toen zij zich omkeerde, teneinde de 
muzikanten in het bijzonder een 
groet te brengen, ging het applaus, ge
paard met het geluid der stemmen, 
over tot een machtige ovatie. 

N og bijna voordat de vergadering tot 
kalmte gekomen was, opende de Chef 
van den Staf deze bijeenkomst met een 
lied van den Stichter, den Vader van 
de Generaal, hetwelk door bijna iede
ren heilssoldaat aanwezig, uit het hoofd 
werd meegezongen. De waarheid van 
dezen zang werd nog eens uitgedrukt 
in het lied dat de kadetten zongen : ,,Ik 
hen een soldaat. Prijs den Heer". 

De Britsche Commissioner ging voor 
in gebed. Toen hij uitriep: ,,Heilige 
Geest, kom over haar ! Korn tot haar ! 
Korn tot haar ! Gij hebt haar vele 
natuurlijke bekwaamheden gegeven, 
maar zij zijn van zoo weinig waarde 
zonder Uwe genade, kom over haar'', 
werd daarmede ingestemd met vele 
amens. 

De Lord Kanselier spreekt. 

,,Het is een voorrecht en een bezie
ling bier dezen avond tegenwoordig te 
zijn" began de Lord Kanselier die voor 
de eerste maal een legermeeting presi
deerde. ,,Wij zijn getuige van het begin 
van een nieuw hoofdstuk in de geschie
denis van het Leger des Heils, de meest 
gedenkwaardige Beweging in het gods
dienstige leven van Engeland." 

GENERAAL EVANGELINE BOOTH. 

Hij ging het leven en werken van Wil
liam en Bramwell Booth en van Gene
raal Edward Higgins na, die, toen hij 
eenige weken geleden zijn verantwoor
delijkheden neerlegde, de groote trust 
overgaf, niet alleen onverzwakt, maar 

met meerdere macht en meerderen 
invloed. 

,,Dezen avond hebben wij met ons 
de vierde Generaal. Evangeline Booth is 

Zie verv. pag. 5. 
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III. HET LICHT DER WERELD. 
DOOR GENERAAL EVANGELINE BOOTH. 

Een Licht voor alien. 

Ve<!'der zie ik, dat Jezus het Licht 
der Wereld is - van de geheele wereld. 
Hij strekte Zijn armen z66 ver uit op 
den Calvarieberg, dat zij de gansche 
wereld omvatten. In dit leven bezitten 
de rijken het beste van alles - de 
mooiste huizen, de fijnste kleederen, 
de grootste bankrekeningen, den rijkst
voorzienen disch. Des nachts gaan zij 
in en uit plaatsen, hel verlicht door 
duizenden electrische peertjes; zij zit
ten. aan tafels, waar lichten van allerlei 
kleur zich in glanzend zilver en fonke
lende karaffen weerspiegelen; zij gaan 
<>P en neer langs straten, helder ver
licht door kolossale slingers van dan
sende, verblindende booglichten. Maar 
cle armen, opeengehoopt in zolderka
:mer of kelder, hanteeren naald en 
draad bij het onzekere geflikker van 
een vetkaars of verdeelen hun zuur
verdiend brood onder de bleeke, zwak
ke kinderen bij den walm van een olie
lamp. Zij wonen in slechtverlichte hui
:zen, in nauwe, donkere straten en hon
derden warden blind tengevolge van 
ondervoeding en onvoldoende licht. 

0, mijn hart zwelt van dankbaarheid 
bij de gedachte, dat Jezus den armen 
gedenkt ! Hij kwam naar deze wereld 
om hun lot te deelen. Hij werd geboren 
in een staL Hij groeide op in de woning 
van een armen man. Hij wischte het 
zweet, gevolg van harden arbeid, van 
Zijn gelaat. Zijn handen waren vereelt 
door het gebruik van schaaf en hamer. 
Hij legde Zijn vermoeid hoofd ter ruste 
op een steen. Zijn tengere gestalte was 
blootgesteld aan de inwerking van den 
kouden Oostenwind. 

.Hij was hongerig door gebrek aan 
ceen eenvoudig stuk brood. Hoe blijde 
hen ik, dat, toen Hij uit Zijn Heerlijk
heid afdaalde tot de in droefheid en 
duisternis gehulde aarde, Hij niet 
alleen kwam voor de welgestelden, de 
oppassenden, de geleerden en de goed
gekleeden, maar oak voor de armen 
~ met onuitsprekelijk medelijden 
blikkend in elk slop, op elke vliering, 
in elken kelder, door het traliewerk 
van iedere gevangenis, in iedere gratis
afdeeling van een hospitaal, in elk 
hoekje en gaatje van een armenhuis, 
op de schaafbank, de tafel en het ge
reedschap van iederen zwoeger, een 
gouden zonnestraal wierp uit de groo
te, verblindende, niet te dooven lamp 
- bet Licht der W ereld. 

Dr. John Mason hield 137 maal de
zelfde preek en zijn tekst was : ,,Den 
.armen het Evangelie verkondigd," en 
als een, die in het hartje van de ge
meenste en slechtste buurten der 
grootste wereldsteden gewoond heeft, 
getuig ik, met al de kracht, die in mij 
is, dat J ezus den arm en een licht is. 
Hij verzoet den bitteren kelk; Hij 
brengt vreugde, temidden van droef
heid; Hij geeft smaak aan hun eenvou
dig voedsel; Hij geeft hun in den ou
derdom een staf om op te leunen, die 
beter is dan de in goud-gevatte wan
delstok van den rijkaard - den staf, 
waarvan David sprak, toen hij zeide : 
~,Uw stok en Uw staf, die vertroosten 
mij." 

Wij denken, dat een President of 
een Koning alles kan doen. Hoe het 
ook zij, ik weet, dat J ezus het kan. Hij 
vestigde een Troon in een kribbe. 

Hij deed de weduwe van Nain een 
waren opstandingsdag beleven; Hij 
droogde Maria's en Martha's tranen; 
Hij deed Paulus zingen in den kerker; 
Hij vergaf Maria Magdalena al haar 
zonden; en Hij deed de Hemelpoort 
z66 wijd open springen, dat de armen 
onder de Christenheid der wereld, het 
doet er niet toe hoe lam, blind en ver
moeid, alien binnen kunnen gaan en 
ook de bedelaars en dieven en schel
.m.en en alien, die in duisternis zijn, 

indien zij maar berouw hebben, want 
Hij is het Licht der W ereld. 

De Zon, Die i1ooit ondergaat. 

Het heerlijkste en beste is, dat de 
Zonne der Gerechtigheid nooit onder
gaat. Luisterrijk en verbazingwekkend 
als de vuurbol is, schitterend aan het 
firmament, verbijsterend als de schat
ting is van zijn schijnbaar onbluschbare 
kracht, zijn wonderbare weldaden 
reeds duizenden jaren over de aarde 
uitstortend met denzelfden overvloed 
en dezelfde nauwkeurigheid als in het 
begin, aangaande jaargetijde, datum en 
uur, zal hij toch eenmaal falen. Zijn 
bloedroode glans zal ver bleeken; de 
hitte van de niet te schatten warmte zal 
afkoelen; zijn ver blindende gloed zal 
verduisteren; want in dat uur, wanneer 
de engel met den eenen voet op de 
aarde en den anderen op de zee, uit
roept: 

,,De tijd zal er niet meer zijn !" dan, 
o, God, ,,zullen de hemelen, schoon 
Uwer handen w·erk, vergaan;" het hel
dere licht der sterren zal uitgaan en 
het vuur der stervende zon zal dooven, 
want, allen ,,zullen als een kleed ver
ouden; en als een dekkleed zult Gij ze 
ineenrollen, en zij zullen veranderd 
warden; maar Gij zijt dezelfde !" 

0, dat ik kon beschrijven, wat dit 
beteekent ! 

Shakespeare gebruikte 15000 ver
schillende woorden voor dramatische, 
Milton 8000 voor poetische en Rufus 
Choate 11000 voor wettelijke doelein
den. Maar alle woorden, uit alle talen, 
zouden te kort schieten om de geluk
zaligheid uit te drukken gelegen in de 
gedachte, dat deze Zon nooit onder
gaat ! Nimmer zal deze Dag een einde 
nemen. Alle dingen zullen veranderen; 
al wat het leven biedt, zal ans ontval
len; alle aardsche lichten zullen uit
gaan, maar 'in leven of dood, ,,Gij blijft 
dezelfde." 

Zooals wij soms na een onweer plot
seling de zon van achter een zwarte 
walk te, voorschijn zien komen en de 
schaduwen verdrijven, die daar waren, 
zoo zal de Z onne der Gerechtigheid alle 
angst en vrees verjagen, ·wanneer wij 
voor de eeuwigheid staan. Kan het licht 
dezer wereld ons dan helpen ? Gij zult 
uw geliefden bij u wenschen ; gij zult 
op uw stervenssponde het licht willen 
zien schijnen uit oogen, waarin uw lief
de zich langen tijd weerspiegeld heeft; 
gij verlangt naar uw ver verwijderde 
bloedverwanten om naar uw laatste 
verzoek te luisteren, ik weet het -
maar is dat alles? Kunnen aardsche 
vrienden tot steun zijn, wanneer de 
wateren der dood13rivier reeds tot het 
middel reiken ? Konden wij, kinderen, 
die om het sterfbed mijner moeder 
stonden haar tot hulp zijn, toen zij zei
de : ,,De vloed komt op ?" Kan de hand 

van een vader, moeder, zoon of dochter 
ans veilig door dezen laatsten nau
wen doorgang voeren ? Kan de vriend
schap van een mensch ans beschutten 
tegen de pijlen van een nooit missen
den boog ? Kan een aardsche lamp of 
kaars weerstand bieden aan de orkaan, 
welke door dez~ vallei woedt? Neen, 
neen ! Wij zullen den Arm noodig heb
ben, waarop David leunde, toen hij zei
de: 

,,Gij zijt met mij" ; 

den Zonnestraal, welke zijn licht uit
goot over dien eersten zendeling, toen 
hij in den kerker van Mamartine uit
riep : ,,Ik word nu tot een dankoffer 
geofferd; en de tijd mijner ontbinding 
is aanstaande". 

Gij zult het schitterende, verblinden
de licht noodig hebben, dat de omhoog
geheven oogen van Gordon Hall tegen
straalde, toen hij, ver van huis, ster
vend in het voorportaal van een heiden
schen tempel, uitriep : Glorie, glorie ! 
Het is de heerlijkheid van de middag
zon, welke mij overstroomt." Indien Gij 
deze aarde verlaat, zal het een behoefte 
voor u zijn, de doodsjordaan verhelderd 
te zien door de in vollen luister neder
dalende Hemelsche heerlijkheden, zoo
als het geval was met mijn vader, toen 
hij uitriep : ,,Gij de Zonne, Die nooit 
onder gaat." 

0, degenen onder u, die dit lezen en 

ver van God zijn, ik pleit met u om 
dezen dag te komen en te beproeven 
of niet alles in J ezus te vinden is. Komt 
en onderzoekt of God niet goed en 
Christus niet genadig en de Heilige 
Geest niet alomvattend is. Knielt nu 
aan Zijn altaar neer ; strekt nu uw 
hand uit naar het Kruishout; heft nu 
uw oogen op naar den glans van Zijn 
gelaat. Gij, die in zorg zijt, vraagt van 
Hem en ondervindt of Hij niet helpen 
zal. Gij, die in zonde zijt, zoekt Hem en 
merkt op of Hij u niet zal vergeven. 
Gij, die in duisternis zijt, roept Hem 
aan en ziet zelf of Hij u niet zal om
stralen met een eeuwigdurenden Mor
gen. De bloei der rozen in het hartje 
van den zomer kan niet vergeleken 
worden met de teedere lief de in Chris
tus voor ons ontloken. De hitte der zon 
is van geen beteekenis in vergelijking 
met de warmte van Zijn hart. De ver
kwikking welke de wateren schenken, 
is niet te vergelijken met de stroomen, 
die uw zieledorst zullen lesschen. Ik 
weet niet of gij Hem aan wilt nemen 
of niet, maar ik schrijf hier, in de te
genwoordigheid Gods en die der enge
len, dat ik Hem aanneem als mijn Heer 
mijn Reiland, mijn vrede,mijn leven, 
mijn zaligmaking, mijn licht, mijn he
mel en voor hemel en aarde, duivelen 
en engelen, getuig ik van mijn onwan
kelbaar geloof in de grenzenlooze alge
noegzaamheid van de Goddelijke ver
klaring: ,,Ik hen het Licht der Wereld". 

FEBRUARI 1935 

GENERAL BOOTH WELCOMED 
BACK BY HER ,,ARMY". 

Master of the Art of ORATORY, 
by .James Douglas. 

( overgenomen uit een der Londensche 
dag b laden ) . . 

The fourth general of the Salvation 
Army, General Evangeline Booth, 
daughter of its Founder, after forty 
years in Canada and the United Sta
tes, was welcomed back to England 
last night by a vast assembly in the 
Albert Hall. 

I saw no empty seats; even the dim 
high gallery was lined with zealots. 
Three great slogans flared round the 
walls : Ten Thousand Welcomes ! God 
Bless The General! The World For 
God! 

The Army bands played. The Army 
choirs sang. The new General followed 
the old Army flag, with its old motto : 
,,Blood and Fire", across the floor, 
escorted by the American Ambassador 
and the Lord Chancellor (Lord San
key). 

After an eloquent eulogism of the 
army by Lord Sankey, the American 
Ambassador charmed and warmed our 
hearts with his friendly oratory. 

A GREAT GIFT. 
,,England has givien much to my 

country", he said, ,,and we are grate
ful, but she never gave a greater gift 
than this great woman. We give her 
back to you". 

Then the new General faced her ar
my. Slim, erect, tingling with nervous 
force, fire in her worn, but beautiful 
voice and in her flashing eyes, a mass 
of gestures of her delicate hands, poi
sed perfectly on her small feet, and 
every mood and emotion on her fea
tures, she held the huge audience spell
bound. 

A great orator, beyond doubt, with 
every stop in the organ at her com
mand. I saw her in the eighties as a 
young girl in Belfast, and her beauty 
dazzled even the Irish, who know all 

out e 
In thos~ far off days the Army was 

an outcast. She was Eva then, and to 
the poor and oppressed she seemed an 
angel, as she preached in mean streets 
and grimy halls. 

Now she is the leader of a respec
table Army, an established institution, 
with a world-wide organisation flung 
over ninety nations. They arrested her 
one night, thirty years ago ih Lisson
grove. Now the great are all at her 
feet. 

SUPERB. 
Her oratory is superb. She varies 

her tones. She uses the rhetorical pau
se magically. As I watched her, I 
caught a rese:tnblance to Lloyd George. 
That lifted arch of her eyebrows is 
Georgian, and she has an eye like his, 
swift as lightning. · 

She can make phrases. She has a 
daring imagination. She can soar with
out faltering. 

And yet she is calm in the storm of 
words, with her cool brain busy in the 
tumult. 

The Army has got a masterful chief. 
She is a real ,,chip of the old block", 
and the Army felt her dominance last 
njght. 

She made the Army laugh over and 
over again; it roared over her story of 
the strawberries and cream given to 
her in the House of Lords by Lord 
Cairns, the great Lord Chancellor, to 
whom as a girl she went for counsel. 
bhe was starved and thin, living oxi 
vvatercress. ,,I will never forget those 
::r~rawberries !" she cried. 

Then she told the Army that Mr. 
Bingham had given her away. ,,That"' 
she twinkled, ,,is the nearest to the 
marriage ceremony I have ever gone''. 
:After they had stopped laughing she 
added : ,,Or ever will !" 

The finest passage in her inaugural 
speech was a tribute to her father. ,,M-y 
father ! My father ! " 

How they cheered her ! 
It takes a miracle to shake the Al· 

bert Hall, but Evangeline Booth shook 
i ~. echo and all. 
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ERS'fFEESTVIERING TE BANDOENG 
ONDER LEIDING VAN 

OMMANDANT EN MEVRou·w DE GROOT. 
De makkers en vrienden van Bandoeng 

gevoelden zich bijzonder bevoorrecht dat 
de Kommandant besloten had dit jaar niet 
op reis te gaan, maar in Bandoeng te blijven 
voor het leiden van de Kerstfeestviering in 
dit Legercentrum. 

De reeks buitengewone samenkomsten 
begon met de Kerstdemonstratie, gegeven 
door de jongelieden in de stampvolle zaal 
van Ons Genoegen. 

Daarop volgde een avond in het Kinder
huis en een in het Jongenshuis, waar een 
belangstellende vriendenkring met de kin
deren en officieren mede, op echt prettige 
en gezegende wijze het blijde Kerstfeest 
vier de. 

Op den eerstcn Kcrstdag waren de Kom
mandants den geheelen dag in Korps I. 
Terwijl het op de straten nog stil 

en alles in donker gehuld was, maakten 
velen zich op om naar den Kerstbidstond te 
gaan die om vijf uur in den morgen zou 
aanvangen. Wat een heerlijken aanblik 
hood, bij het binnentreden, de zaal, die 
door de korps-officieren keurig maar een
voudig versierd was. Helder brandden de 
kaarsjes overal in het rond. De Kerstboom, 
die dezen keer midden op het podium stond, 
was omgeven door een groote witte poort, die 
ons aan het Moederland deed denken, waar 
op dat oogenblik wellicht de sneeuw in dich
te vlokken neerviel om alles met een rein 
wit kleed te bedekken. Het geheele interieur 
bracht ons reeds in een echte kerststemming. 
Ademloos stil was het, toen Kommandant 
en Mevrouw de Groot binnentraden. Vol 
eerbied neerknielend, daarin gevolgd door de 
talrijke aanwezigen, opende de Kommandant 
met het zingen van het schoone k.erstlied 
,,Stille nacht, heilige nacht", dat door alien 
diep geloovig werd meegezongen, deze geze
gende kerstsamenkomst, de eerste van vele, 
die :nog volgen zouden. Gods Geest legde 
onmiddellijk beslag op Zijn schepselen. 

Het w o! in o 1s mi d re erd 
van dat heilige gebeuren in Bethlehems stal, 

WAT IS DE GEZINSBOND ? 
De Gezinsbond is een vereeniging 

van vrouwen, jonge en oudere, ge
huwde en ongehuwde, wier plichten 
en belangen haar in 't bijzonder ver
binden aan een huisgezin, 't zij van 
haarzelf of van anderen. 

Elke vrouw, in of buiten het L eger 
des Heils, die zich wenscb:t te onder
werpen aan de enkele eenvoudige 
regels van den Bond, is welkom in de 
bijeenkomsten en wordt uitgenoodigd, 
lid te worden. 

D E Gezins bond te Malang heeft 
het eerste uitstapje gehad ; de 

daarvoor gekozen plaats was Batoe, 
een heerlijk oord even buiten de stad. 

Voordat wij vertrokken, werd door 
onze G ezins bond-secretaresse, zuster 
Ham, om Gods zegen gevraagd. 

Het weer was in het begin wel een 
beetje somber, maar later klaarde het 
op en de zon scheen door de wolken, 
wat oak meehielp om de stemming 
vroolijk en opgewekt te doen zijn. 

Bij aankomst te Batoe gebruikten 
wij met graagte een kopj e koffie en 
deden daarna v n allerlei, zooals wed
strijden, hardloopen, zwemmen enz. 

Het was spoedig tijd voor den maal
tijd en wat smulden wij van de nasi 
goreng. Nag een poosje bleven wij 
bijeen en keerden daarna huiswaarts. 
De aanblik van de prachtige natuur 
deed ans allen goed. 

God zegene onzen Gezinsbond. 

waar herders en wijzen zich in aanbidding 
neerbogen bij het kribje. De aloude kerst
boodschap door onzen leider gebracht klonk 
ons weer als nieuw in de ooren. Met klem 
wees de Kommandant op de vervulde belof
ten door de geboorte van het kindeke Jezus, 
den Verlosser en Zaligmaker der gansche 
menschheid. 

Mevrouw de Groot bepaalde ons bij de 
groote liefde van God, Die een welbehagen 
in de menschheid had, en vrede wilde bren
gen door de komst van Christus in het 
vleesch. God geve dat deze samenkomst 
heeft mogen medewerken tot de geboorte van 
Christus in veler hart. 

In dezen zelfden geest waren wij qok 
's avonds bijeen, wederom onder leiding van 
Kommandant en Mevrouw de Groot. De 
opgewekte kerstliederen, alsmede het lied 
door het trio van de werkcentrale gespeeld, 
bracht de stemming er in. Na een inleidend 
woord van den Kommandant kregen ver
schillende Officieren gelegenheid om over de· 
kerstgedachte te spreken. Mevrouw de Groot 
eindigde de rij :rp.et, op haar eigen eenvoudige 
wijze, de aanwezigen te wijzen op de Evan
geliewaarheden, die ook vandaag nog van 
kracht zijn. 

Kommandant de Groot eindigde dit samen
zijn met dankgebed. Zichtbare resultaten 
mochten wij dien dag niet aanschouwen, 
doch wij weten, dat het woord Gods niet 
ledig zal wederkeeren. Daar boven zullen 
wij eenmaal de vruchten aanschouwen van 
het zaad dat wij strooiden op aard. D. B. 

Kerstfeestviering in de Werkcentrale. 
Er heerschte onder de bewoners van deze 

inrichting een prettige, opgewekte stemming. 
Iedereen wilde graag een handje helpen om 
alles zoo gezellig mogelijk te maken voor den 
feestavond. 

Toen Komtnandant en Mevrouw de Groot, 
vergezeld van den Chef-Secretaris en enkele 
andere officieren arriveerden, zaten de bijna 
00 · o gemann 1 vo verwachting geschaard 

om de feestelijk versierde tafels. Een muziek-

trio, voor deze gelegenheid samengesteld, 
speelde verscheidene aardige liederen. 

Eerst werden de ververschingen flink aan
gesproken. en daarna luisterden wij naar de 
verschillende toespraken. Goed deed het ons 
allen de woorden van den pionier, Lt.-Kolo
nel Brouwer, te hooren, ook de toespraak 
van Lt.-Kolonel Dr. Wille werd met spanning 
gevolgd. Op zijn origineele wijze sprak de 
Komrnandant de jongens toe. Zijn vaderlijke 
raadgevingen en zijn ve;r:maningen en voor
beelden op humoristische wijze gegeven, 
werden aandachtig aangehoord. Dat ze ingang 
mogen vinden in de harten. 

Aan het slot deelde Mevrouw de Groot de 
kerstpakjes uit, waarna de prettige avond 
beeindigd werd met gezang en een dank
gebed, uitgesproken door den Chef-Secre
taris. 

Mevrouw Majoor A. Hiorth. 

Soekamiskin. 

De Kerstfeestviering om 7 uur 's 
avonds onder leiding van den Kom
mandant was zeer indrukwekkend. 
De directeur, de Heer Hofstra, woonde 
deze samenkomst bij, terwijl enkele 
Officieren assistentie verleenden. 

Ongeveer 350 van de gedetineerden 
waren opgekomen en bij den verlich
ten kerstboom werden door deze 
mannen de heerlijke kerstliederen ge
zongen, die sommige hunner wellicht 
betere omstandigheden in herinnering 
brachten, dan die waarin zij nu ver
keerden. Dach de Kerstboodschap 
van Gods liefde bracht alweer hoop 
voor de ziel en groat was de vreugde 
toen 13 mannen vrijwillig tot den 
Heer kwamen om plaats in hun hart 
te maken voor Christus, Gods Zoon, 
Die Zijn Hemel verliet en op aarde 
kwam om on~ van zonde te bevrijden. 

Het muzikale trio van de Werkcen
tralc on een mannenzangkoor verleen
den goede hulp. 

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

VROUWKN UIT DliN BldllEL 
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 
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'========"II 7. DE WEDUWE VAN ZARFATH. ~'--=====" 

In dit hoofdstuk lezen wij van een 
koning, Achab geheeten, die door zijn 
goddeloosheid Gods kastijding over 
zijn volk had gebracht. Een vreeselijke 
droogte had hongersnood veroorzaakt, 
waardoor mensch en dier getroff en 
werd. Elia, de onversaagde Gods Pro
feet, had Achab des Heeren boodschap 
gebracht en had zich daarna op Gods 
bevel naar de beek Krith begeven, 
waar hij door raven ZOU gevoed war
den. Toen nu echter oak het water uit 
die beek was opgedroogd, zeide God 
tot Zijnen dienstknecht : ,,Ga naar 
Zarfath, Ik heh aldaar eene weduw
vrouw geboden, dat zij U onderhoude." 
Gehoorzaam aan het hoog bevel, be
geef t hij zich naar genoemde plaats en 
aan de poort der stad ziet hij een 
vrouw hout lezende. Dat zij een we
duwe is, vertelt hem haar kleeder
dracht. 

Waarom kiest God echter een vrouw, 
die eigenlijk vreemd was aan zijn 
volk ? Waren er dan in zijn land geen 
bemiddelde vrouwen die gaarne den 
Profeet zouden ontvangen ? 

Toch aarzelt Elia geen oogenblik; hij 
is zoozeer van Gods goedheid en voor
zienigheid doordrongen en hij is er van 
overtuigd, dat God zelf de weduwe 
van Zarfath het noodige geeft om in 
zijne behoeften te voorzien. 

Op het oogenblik dat Elia bij haar 
komt, schijnen haar gedachten enkel 
bezig te zijn met het zoo eenvoudige 
werk van wat hout sprokkelen, waar
op zij haar laatste maal zal bereiden en 
hare ziel is van treurigheid vervuld. 

1 Koningen 17. -

Was er ooit een tijd in haar leven dat 
zij meer den last des levens gevoelde 
en was de nood ooit zoo hoog geweest ? 
Maar God alleen weet den juisten tijd 
en op welke manier ons te helpen. 

Welk een heer lijke les voor de moe
deloozen in dit leven, voor de zwakken, 
voor de kleinen, voor hen die zi~h in 
een toestand hevinden, door de men
schen als hopeloos beschouwd, en 
waaruit men inderdaad niet komen 
kan dan door de wonderdadige tus
schenkomst Gods ! 

Blijkbaar was de weduwe van Zar
fath op een keerpunt des !evens geko
men. Zij was bezig om voor haar en 
haren zoon den laatsten maaltijd te 
bereiden en daarna het droevige voor
uitzicht om den hongerdood te sterven. 

Daar verschijnt eensklaps een man 
voor haar; een Israeliet volgens klee
ding en spraak. Van wien komt hij, en 
wat zal hij vragen ? Hulp verwachtte 
zij geens;zins van hem, want nu gold 
het : ieder is zichzelf 't naaste. Toch 
komt het haar voor also£ zij vertrou
wen in hem kan hebben. ,,Gee£ mij"1 

zeide hij tot haar, ,,een weinig water 
om te drinken, haal mij toch oak eene 
bete broods in Uwe hand." Ja brood, 
maar dat heeft zij juist niet, en indien 
zij het had, clan zou ze het wel voor 
haar zoon bewaren; hoe kan zij, de 
arme weduwe, in dezen tijd van hon
gersnood brood aan een vreemdeling 
geven? 

Terwijl zij opziet naar den Profeet 
met wanhoop in hare oogen roept zij 
uit : ,,Ik heh niet dan een handvol 
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Kerstfecst voor bet Kinderhuis. 
In de nieuwe recreatiezaal van het Leger 

des Heils aan de Swatowstraat is Zaterdag
avond het Kerstfeest gevierd voor de klei
nen van het Kinderhuis. 

De feestelijk met kerstkleuren versierde 
zaal, waarbrj natuurlijk de kerstboom niet 
vergeten was, was geheel gevuld met de 
kleine bewoners en bewoonsters van het 
tehuis, benevens tal van belangstellenden_ 

De directrice van het Kinderhuis, Adju
dante Berge, sprak een welkomstwoord 
waarbij zij tevens wees op de beteekenis van 
de komst van Jezus op aarde. Na een saDl.en
zang ging Kapitein Geus voor in gebed,. 
waarna de kleinen verschillende liederen ten 
gehoore brachten.. 

Nadat Majoor Meyer op interessante wijze 
de geschiedenis van de geboorte van Ch.ris
tus had verteld, gaven de kleinen een uit
voering van het allegorisch spel: ,,Jeugd
ontwaken", hetgeen zeer in den smaak vieL 

Kerstfeest te Poeloe si Tjanang. 

Ook de melaatschen kennen hun ,..hoog
tijden" en zeker is het Kerstfeest hiervan 
een der belangrijkste. Op den eersten kerst
dag kwamen ze reeds om vijf uur in de 
morgen bijeen in de groote vergaderzaal. In. 
lange rijen kwam men van alle hoeken der 
kolonie, voorzien van lichtjes en fakkels in 
de richting der zaal ; dit komen op zichzelf 
was reeds een gezicht om van te genieten.. 
Toen begon men te zingen en werden de 
twee mooi versierde kerstboomen verlicht. 
In niet minder dan drie talen werd uiting 
gegeven aan dank en lof voor de komst van 
het Kindeke in Bethlehem, en zeker was 
daarvan geen betere tijd denkbaar dan deze 
vroege, stille morgenstond. 

Toen kwam om ongeveer tien uur een 
autobus uit Medan met allerlei eetwaren en 
lekkernijen. De Chineesche Handelsveree
niging had n.l. evenals het vorige jaar weer 
besloten te tracteeren en ze hebben dit ge
daan op de meest royale wijze; het was 
verrassend voor allen en een twintigtal 
heeren wru:en zelf meegekomen om getuige 
te zijn van de blijde gezichten en de dank
baarheid der patienten. Onder deze bezoe
kers waren ook de Chineesche Consul en 

vervolg Pag. 8 Kol. 4.. 

meel; ik. ga henen en zal het voor mij 
en mijnen 7;00n bereiden, dat wij het 
eten en sterven !" 

Arrne weduwe, gij hebt niets meer en 
to ch rest U iets, en die hand vol meel 
is het die God noodig heeft; Hij vraagt 
van u ju'ist dat eene, wat u nag over
blijft, en Hij vraagt het geheel ! 

Zeide Jezus niet: ,,Want zoo wie 
zijn leven behouden wil, die zal het 
verliezen; maar zoo wie zijn leven ver
liezen zal om Mijnentwil, die zal het 
behouden." 

Evenals aan de weduwe van Zarfath 
vraagt God aan een iegelijk onzer de 
geheele overgave van onszelven. Wij 
moeten Hem vrijwillig alles afstaan 
zonder iets terug te houden. Het is uit 
liefde tot deze weduwe en omdat Hij 
haar wil redden, dat Hij Elia, Zijn 
dienstknecht zendt met zulk een bevel, 
waaraan een wonderbare belofte ver
gezeld gaat. ,,Want", zoo spreekt Elia, 
,,zoo zegt de Heere de God Israel : het 
meel van de kruik zal niet verteerd 
warden, en de olie der flesch zal niet 
ontbreken tot op den dag dat de Heere 
regen op den aardbotlem geven zal". 

J a, als wij alles geven, dan geeft God 
honderdvoudig weer ! En de weduwe 
van Zarfath is niet de eenige die dit 
heeft ondervonden ! 

Zif gaf haar laatsten meelkoek en 
van dit oogenblik af, werd volgens de 
gegeven belofte, het meel van de kruik 
niet verteerd en de olie in de flesch 
niet verminderd. Door haar gehoor
zaamheid aan des Heeren bevel, werd 
niet enkel de Profeet, doch oak zij zel
ve met haar zoon in het leven behou
den en leerde zij oak later in de groote 
beproeving die nog op haar weg kwam 
op den God van Israel te vertrouwen. 

Lieve lezers, als gij niet meer weet 
van waar hulp komen zal, zie dan op 
en leer met den psalmist zeggen : 
,,Mijne hulp is van den Heere, Die 
hemel en aarde gemaakt heeft.'' 
Psalm 121 : 2. 
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J De machines zijn maar doorgegaan tegenwoordige; dat is altijd zoo ge
< voor God te brengen namelijk ,,dat zij om te produceeren, waardoor de weest. En willen wij een zekere toe

allen een zijn". Het is een universeele mensch in den hoek wordt gedreven, komst hebben, zoo laat ons dan het 
taak, die wij op ons genomen hebben, zoodat zelfs Stalin inziet, dat het tegenwoordige zoo g'ebruiken dat daar
of beter, <lie God zelve door Zijn geest langer niet zoo meer kan door gaan. uit de toekomst geen omwaardige 
op ons gelegd heeft. Het is een deel J a, wij kennen allen den nood van vrucht behoeft te openbaren, en laat 
van Zijn wil voor de menschheid, dat deze wereld; hij treedt ans tegemoet ons God vertrouween. 
zij, die Christenen zijn, zullen bidden bij elke schrede. Wij lezen en hooren 

f voor deze eenheid, en niet alleen bid- ervan en wij voelen mede met de 
J den, maar zelf medewerken, om slachtoffers van deze menschheid-
J deze eenheid tot stand te brengen. Het koorts, die het menschdom heeft be-
)....-....... - .............. _--. ............................. ow_,.-....... _-- ware bidden sluit in zich, zelf mededoen vangen en die tot een crisis moet ko-

V OORDAT wij onze gedachten 
bepalen bij bovengenoemd on

derwerp, past het ons in de eerste 
plaats God te danken, voor al het 
goede, dat Hij ons, als Zijn kinderen, 
dagelijks geeft. Maar niet alleen aan 
ons, die hier slechts een betrekkelijk 
klein groepje vormen, maar ook voor 
al wat die hemelsche Vader heeft ge
schonken aan anderen. 

Zijn goedheid strekt zich ook uit tot 
de ongeloovigen en onverschilligen en 
ook daar danken wij Hem voor, want 
doet Hij niet ,,Zijn zon opgaan over 
boozen en goeden" en doet Hij niet re
genen ,,over rechtvaardigen en on
rechtvaardigen". En zijn wij niet allen 
zondaars voor Hem ? Wij zijn tenslotte: 
een groote familie en kinderen van 
EEN Vader. 

Wij danken Hem vooral voor het 
werk der verloss;ing volbracht door 
Christus. Welk een rijkdom van genade 
sluit dit niet in zich ! Het doet ons hart 
jubelen van vreugde en dankbaarheid, 
omdat wij dit getuigenis als een levende 
waarheid in ons orodragen. En wij dan
ken Hem ook voor het voorrecht om 
<lit getuigenis te mogen uitdragen aan 
anderen, die het nog niet bezitten. Wij 
gevoelen ons niet waardig voor die 
heerlijke opdracht, die ons tot ambas
sadeurs en koningskinderen maakt. 

Wij danken Hem ook voor Zijn trou
we zorg, waarmede Hij allen omringt, 
die Hem vertrouwen, voor alle hulp in 
nood, voor alien troost in droefheid en 
smart. 

Ook willen wij God dank brengen 
voor wat gedaan werd door Zijnen 
Geest, werkende in de harten der men
schen, die zich zelf geheel opoffe~den 
om Zijn Koninkrijk uit te bre1den. 
Groote dingen zijn er geschied in de 
harten van velen, die een jaar geleden 
nog verre van Hem waren en die van
daag tot de geloovigen behooren en 
getuigen voor Christus, hun Verlosser. 

Er is zooveel verborgen werk, dat 
geschied is tot eere van God, ofschoon 
wij in. een tijd leven van vreeselijken 
onrust, van groote malaise, van neer
geslagenheid en teleurstellingen ook, 
van zoeken naar eer en macht, zich 
uitende in oorlogsstemming; een tijd 
van vele nooden, het is waar, maar ..... . 
ook een tijd van heerlijken arbeid voor 
Gods koninkrijk, want er is een diep 
zoeken naar de waarheid. 

Treft het ons niet, dat zelfs in Rus
land, waar het Evangelie niet gepre
dikt mag warden, waar het dus geeste
lijk een hopelooze toestand is, waar 
alles zwart en doodsch schijnt te zijn, er 
toch duizenden zijn, die hun knieen 
niet gebogen hebben voor den Baal 
der goddeloosheid. Daar zijn in het 
ver borgen Christen en, die pal staan, 
die hun leven in de verdrukking rein 
bewaren en als een zout zich van God 
laten gebruiken, getrouw blijvend tot 
de ure komt, dat de donkerheid des 
ongeloofs en godslastering zal plaats 
maken voor het overwinnende licht 
van het Evangelie. 

Wij danken God ook voor het diepe 
verlangen, dat Hij in ons hart heeft 
gelegd, om te bidden voor de eenheid 
van al Zijn kinderen zooals wij van 
plan zijn om te doen in deze dagen 
van alliantie. Andere Christenen zijn 
met ons vereenigd, in de meeste landen 

in de verhooring van ons gebed. Wat men. - En heeft de ziekte haar hoog
wij niet doen kunnen, doet God. tepunt bereikt, clan waken doktoren, 

Ja, wij hebben veel reden tot dank- verpleegsters en familieleden met angst 
baarheid. en groote belangstelling. Er moet een 

,.. *,.. verandering komen en wij vragen ons 
En nu willen wij onze aandacht schen- af of het beter of slechter zal warden, 

ken aan den menschelijken Nood. of genezing zal intreden of dat zij een 
Dit is een veel omvattend onder- doodelijken afloop heeft. 

werp, dat nooit uitgeput raakt. Is er En nu staan we aan het begin van het 
eigenlijk iemand, die den menschelij- jaar aan het ziekbed der mensc;hheid 
ken nood kan omvatten, ik niet ! en zijn wij geneigd om in te stemmen 

Het woord alleen stelt ons dadelijk met de j·ammerklachten van hen, die 
den nood van den tegenwoordigen tijd groote verliezen vreezen en geheel 
voor oogen. verslagen zijn, omdat alles er zoo ho

Wij zien in de eerste plaats <lie groep peloos uitziet. Maar in plaats van te 
van menschen die lijden onder den filosofeeren over het HOE en WAT laat 
druk der tijden, - de werkloozen. Zij ons liever naar den stem van den Hei
lijden weer tengevolge van een ande- land luisteren, Die zegt: 
ren nood - de economische oneven- ,,Deze krankheid is niet tot den 
wichtigheid, die ook weer veroorzaakt dood, maar ter heerlijkheid Gods; 
wordt door een nood, namelijk de zelf- opdat de Zone Gods door dezelve 
zucht en dwaasheid van den mensch, verheerlijkt wordt." Joh. 11: 4. 
die in zinlooze overproductie van arti- Voor duizenden is het instorten van 
kelen, alleen de materieele winst materieele rijkdom een schok, die hen 
op het oog heeft en geen rekening zal doen opschrikken uit den slaap der 
houdt met de noodzakelijke gevolgen. geestelijke onverschilligheid, - voor 
Anderen volgen hem na, want niemand anderen, die in hun gemakzucht ge
wil achterblijven in het winnen van stoord zijn en die moesten inkrimpen 
den Mammon. en bezuinigen, is deze nood eigenlijk 

Het meest ware boek, dat ooit ge- geen werkelijke nood, eerder dienen de 
schreven werd, afgezien van den Bij- veranderde omstandigheden tot ver
bel, is wel het boek van den Yoegosla- sterking en verdieping, van het karak-
vischen schrijver Radivy Mor- ter, indien zij den proef doorstaan. 
mirsky. Het is ook het boek met den Och, de onveiligheid van het geld is 
kortsten inhoud, zoo verbazend kart, niet het ergste, ofschoon zulke slagen 
dat er geen plaats is voor een enkele ons menschen zwaar kunnen treffen. 
onwaarheid. De titel is: Wie regeert de Ook het verlies van goederen is niet 
wereld ? En de inhoud, die slechts uit zoo vreeselijk als het schijnt; voor ve
een enkel woord bestaat : G E L D. len is het zelfs een Zegen. Het is de 

Zoolang het geld de gemoederen der overgangsstap van het gewone, oninte
menschen beinvloedt, zoo lang is de ressante leven naar een leven van die
wereld krank en vertoont de sympto- pe afhankelijkheid van God, een leven 
men, welke reeds genoemd zijn. De van echte vreugde en dankbaarheid. 
nood der menschen bewijst ook afdoen- Het sombere uitzicht in de toekomst 
de, dat de cultuur, techniek en weten- mag men wel een nood noemen, 
schap geen bevredigenden invloed heb- ma a r, het is dwaasheid en zondig 
ben op de maatschappelijke samenle- ongeloof als wij Christenen haar op 
ving, maar ook, evenals ae politieke dezelfde wijze beschouwen als de we
pogingen, nog veel te veel door den reldling, en ook beginnen te jammeren 
Mammon warden beheerscht. over de onzekere toekomst - De Toe-
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Het is met groote vreugde en dank
baar heid, dat wij melding maken van 
den 25-jarigen trouwen dienst van on
zen Chef-Secretaris. 

Als jongeman, zoon van een Korn-

mandant, die in Holland leider was, 
zien wij den jongen Ridsdel komen in 
onze K weekschool te Amsterdam, waar 
hij zich began te ontplooien en gereed 
te maken voor het nuttige en waarde-

De Chef-Secretaris. 

,,Ga, en arbeid NU - V ANDAAG -
in Mijn wijngaard" zegt de Meester. 

Dus, de nooden van dezen tijd te be
studeeren helpt niet, zij zijn tijdelijk, 
ze komen en gaan; wij moeten ervoor 
zorgen, dat wij ze niet vermeerderen. 

De grootste nood, eigenlijk de 
nood, is in het hart der menschen ; 
het is de geestelijke Nood; de afwezig
heid van God in het menschenhart. 
Dit is de vreeselijkste nood, die ten 
hemel schreit. 

Wij weten, dat zoovelen door dit le
ven gaan en hun strijd strijden zonder 
Christus te bezitten. Dit feit roept ons 
Christenen op tot arbeid in Gods wijn
!$aard om zielen voor Hem te win
nen. 

Als er iemand op aarde is, die, 
vervuld met Gods Geest, <lit heerlijke 
wer k kan do en, dan is het de geloo
vige Christen, tot welke kerk of rich
ting hij of zij behoort. 

En toch voelen wij juist daarin den 
nood, omdat wij ons niet altijd hebben 
laten gebruiken voor dit hooge doel 
zooals God het bedoelde, en daarom 
is er ook zooveel arbeid die onge
daan is gebleven en tevergeefs op 
ons gewacht heeft. 

Daarom is er zulk een groote nood; 
omdat wij onzen God dikwijls teleur
stellen en niet opkomen voor Zijn 
zaak. 

Is daar niet onze zelfzucht, die zich 
kenmer kt in trots en eerzucht, het zoe
ken naar eigen voordeel, die onze lief
de in verkeerde banen leiden en waar
door wij, inplaats onzen naaste, ons 
zelven zoo liefhebben? 

Dan is daar ook de geestelijke traag
heid, die als een parasiet, de voordeelen 
van het Christen-zijn gaarne geniet, 
maar de plichten op den achtergrond 
schuift. Is het dan geen wonder, dat 
zulk een leven verslapt en zijn invloed 
verliest, als het zout dat smaakloos is 
geworden, zooals de Bijbel ons zegt. Ja, 
geestelijke traagheiq is voor het gees
telijk leven wat aderverkalking voor 
het lichaam is. 

Verv. Pag. 5 Kol. 1. 

volle leven, dat hem in de toekomst 
wachtte en zijn gaven en talenten te 
gebruiken voor de uitbreiding van het 
Koninkrijk Gods. 

Den lOden Januari 1910 werd hij 
als kadet-luitenant uitgezonden in de 
zaal van Amsterdam VI. 

Hij heeft zich gestadig ontwikkeld 
en een belangrijke plaats ingenomen in 
de rangen van ons Leger. Speciaal als 
accountant heeft hij buitengewoon 
nuttigen diehst bewezen in vele lan
den. Na zijn laatste reis naar het verre 
Oosten werd hij door den Generaal 
aangeste1d als Chef-Secretaris voor 
Nederlandsch-Indie, waar wij gelooven, 
dat God hem en Mevrouw Ridsdel zal 
gebruiken en tot grooten zegen stellen. 

Lt.-Kolonel Ridsdel is een man van 
groote plichtsbetrachting, die graag 
mede de verantwoordelijkheid draagt 
en niet bevreesd is de moeilijkheden 
onder de oogen te zien. Hij is een 
steun en hulp voor mij, leider 
van dit Territorie, en ik vertrouw, dat 
hij nog vele jaren aan mijn zijde zal 
mogen strijden. 

God zegene Lt.-Kolonel en Mevrouw 
Ridsdel en hunne kinderen. 

J. W. DE GROOT. 
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Ver volg van Pg. 4. 

Gebrek aan Geloof is een andere 
nood, die bij de Christenen nog veel 
voorkomt. Het is eigenlijk een groote 
beleediging die wij God aandoen, als 
wij geen geloof in Hem hebben, of al
leen weinig 

Het is zelfs meer dan dat, h et is 
schande. Daar h elpt geen zelf-medelij
den voor, maar alleen diep schuldbe
wustzijn. 

Is het niet een groote zonde dezen 
heerlijken God niet te gelooven en Zijn 
beloften niet aan te nemen in kinderlijk 
vertrouwen en op Zijn groote plan
nen voor het Godsrijk niet in te gaan, 
alsof Hij het in werkelijkheid niet zoo 
bedoelde ? Welke aardsche koning zal 
zulk een behandeling van zijn onder
danen verdragen, zon der diep onder 
den indruk te zijn, dat het volk, dat 
h em trouw gezworen, in de kern der 
zaak het toch niet eens is met hem en 
in het kritieke oogenblik hem in den 
steek zal laten. 

Of wij zijn heelemaal in het gefoof 
en volgeri. Hem vast zonder aarzelen en 
talmen - of wij zeggen Hem vaarwel 
en dragen niet langer den naam, waarin 
wij toch niet gelooven. Hij is het waard 
<lat wij Hem eeren door een rotsvast, 
onwankelbaar geloof, dat de hel en zijn 
engelen doet sidderen. 

Een kritiseerende geest en liefdeloos
heid zijn dikwijls de oorzaak van het 
gebrek aan eenheid bij ons Christenen 
onderling. 

W anneer zullen de kwaadsprekers 
ophouden met kwaadspreken ? Dan, -
wanneer de kwaadluisteraars ophou
den met naar het kwaad te luisteren. 

Laat ons eeriijk zijn en toestemmen, 
dat <lit een der grootste hinderpalen is, 
waardoor de wereld zoo weinig van de 
kracht van Christus ontvangt. Omdat 
in hen, die Zijn naam dragen, zoo wei
nig van Hem zichtbaar en hoorbaar is. 
- Laat ons toch het Christendom in 
de praktijk uitleven. Wij staan aan het 
begin van de week van ge bed en met 
ons een groote schare van Christenen 
in andere landen, allen voor het groo e 
doel, naar des Heilands woord : 

,,Opdat zij EEN zijn". 
Laat ons clan nu beginnen, ieder in 

zijn eigen kerk en kring dit praktisch 
uit te leven. 

Indien de een iets heeft tegen den 
ander, laat ons het onmiddellijk tot God 
brengen en het met dien broeder of die 
zuster ook in orde maken, anders 
wordt ons gebed niet verhoord. 

De Reiland gaat nog verder. Zelfs 
indien wij niets in ons hart hebben te
gen iemand, maar weten, dat een broe
der of een zuster nog iets tegen ons 
heeft, moeten wij niet wachten totdat 
hij of zij bij ons komt, maar de ware 
liefde verlangt, dat wij hem of haar te
gemoetkomen en zoo helpen de schijn
baar zware taak van verzoening, zoo 
gauw en zoo gemakkelijk mogelijk, te 
aanvaarden. 

De liefde maakt de moeilijkste taak 
licht. 

Er is niets zoo heerlijk als een over
vloeiende liefde onder de controle van 
Gods Geest, die als een machtige ri
vier het onwaardige wegvaagt. 

De innerlijke reiniging van onze har
ten brengt een aangename geestelijke 
sfeer van vrede, vreugde en licht. 

Het Koninkrijk Gods is binnen in 
ons. 

,,Christus in ons, de hoop der heer
lijkheid", zegt Paulus. 

Alles is mogelijk door de liefde van 
Christus uitgestort in ons hart. 

Niets behoeft ons geloof te verhinde
ren; als het hart gereinigd is, is alles 
mogelijk voor degenen, die gelooven. 

Waar nu het gebed .is gegeven als 
een machtig wapen, laat ons dat wapen 
C:an gebruiken. 

Laat ons nu God bidden in oprechte 
schuldbelijdenis en ootmoed, dat Hij 
ons zondig ongeloof en liefdeloosheid 
vergeve en ons helpe .om niet meer te
rug te vallen in dezelfde zwakheden, 
zoodra de Alliantiesamenkomsten afge
loopen zijn, maar da<t wij voort zullen 
gaan, vruchten dragende tot Zijne eer. 

God helpe ons daartoe. 

S T R IJ D K R E E T 
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Vervolg van Pag. 1. 

geroepen tot het opperste hoofd van de 
geheele Organisatie, een vereeniging, 
die volgens haar eigen woorden, geen 
onderscheid kent tusschen verschillen
de partijschappen, rassen of gelooven, 
een Organisatie, die ten doel heeft: 
het verminderen van vijandschap, het 
vergeten van ouden wrok en een pogen 
om het algemeen welzijn der mensch
heid te bevorderen." 

Generaal E. Booth. 

Bij haar grootsche taak zullen de 
goede wenschen en gebed~n van allen, 
die haar idealen en verlangens voor de 
toekomst deelen, haar vergezellen. 

Zij komt nu weer thuis en beschou
wen we haar weder als een der onzen. 

,,Voor den Christen is het middelpunt 
en de verzekerdheid van zijn geloof", 
zoo besloot hij zijn toespraak, ,,de in
wonende geest van Christus - de al
lerhoogste werkelijkheid. Dit dan zijn 
mijn laatste woorden tot een ieder van 
U : Sta pal en twijfel nimmer aan de 
kracht van het Hemelsche licht. Be
trouw op God en doe het goede." 

Z. E. de Amerikaansche gezant stond 
op om hulde te brengen in bewoordin
gen, zooals die nog nimmer van een 
legerplatform gehoord zijn. Hij be
schreef de hooge achting, welke Ame
rika voor de Generaal koestert. 

,,Zij - en haar vader - zijn uit dat 
zeldzame en kostbare hout van heiligen 
en martelaren gesneden. Zij draagt niet 
alleen Amerika's grootste eereteeken, 
maar ook het eereteeken van onze 
bewondering, eerbied, toegenegenheid 
en blijvende liefde. Engeland heeft 
mijn land veel gegeven, waarvoor wij 
dankbaar zijn, maar nooit grooter gift 
dan deze groote vrouw en groote leid
ster, die wij thans met onsterfelijke 
dankbaarheid aan U teruggeven." 

DE WERELD VOOR GOD. 
Wij hebben liefde noodig, ja, meec dan liefde om on

ze.n bitter-en, woedenden en vceeselijken vijand tegemoet te 
kunnen freden en de weceld voor God te winnen. 

Wij hebben waarheid, de waarheid Gods, noodig als 
borstwapen. Wij hebben rechtvaacdigheid, de rechtvaacdig
heid Gods, noodig als schild. 

Wij hebben Gods wooed noodig, dat is het zwaacd 
des Geestes, om diep door te dcingen in de ontzaglijke 
gcootte dee ongecechtigheid. 

In den gcooten kamp tegen zonde en ondeugd, schande 
en smart, moeten we moeitevol strijden, stcijden tot het eind 
of te gronde gaan, want daar is geen andece weg tee ont
koming in dezen ooclog. 

En wij kunnen slechts verwinnaac zijn door een voort
ducende toewijding van onszelf en een onwankelbaac geloof 
in onzen zegeviece11den Kapitein, ]ezus Chcistus. 

I ntecnationaal Hoof dkwactiec 

London E. C. 4. 

Evangeline Booth. 

Lt. Kolonel Brouwer met Mandoer Sastroatmodjo te Boegangan staande bij 
den waringenboom, door den Kolonel geplant in 1902. 

Zooals deze boom groat is geworden, z66 heeft het Legerwerk, dat door 
de pioniers in 1894 werd begonnen, zich uitgebreid. 

.,En een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht: h£>t een hon-
derd, het ander zestig, en het ander dertigvoud." Mattheus 13,8. 
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B E L A N G R IJ K. I 
Een per stelegram uit Medan f 

meldt dat Kommandant de Groot 
aldaar teruggekeerd is van Koe
taradja , waar hij een zeer ge
slaagd bezoek heeft gebracht en 
de ontvangst bijzonder hartelijk 
was. Groote belangstelling werd 
betoond in de door hem gehouden 
lezing met films, waarbij de Gou
verneur een inleidend woord 
sprak. Samenkomsten werden 
gehouden in Hollandsch en Ma
leisch. 

Belangrijke besprekingen met 
autoriteiten werden gehouden, 

in verband met de eventueele 
vestiging van het Legerwerk in 
Koetaradja, waarvan goede resul
taten mogen worden verwacht. 

Enkele beloften Gods, opgeteekend 
in J esaja, werden voorgelezen door 
Comm. Hurren, de leider van de Inter
nationale Kweekschool. 

,,Het is mij een groot genoegen" , al
dus de Chef van den Staf, ,,de Generaal 
te ontvangen en welkom te heeten uit 
naam van het Internationale Leger des 
Heils. Londen bracht indertijd een 
groot offer ten behoeve van Amerika 
en nu geeft Amerika haar met groot
moedigheid terug als zijn gift aan de 
wereld." 

De Chef bracht de woorden van den 
Stichter in herinnering, welke hij voor 
het laatst, in het openbaar en wel in dit 
gebouw, sprak en verheugde zich er in, 
dat de dochter van den Stichter dezelf
de strijdlust bezit. ,,Wij willen ons om 
U scharen" zoo besloot hij ,, van harte 
en toegewijd om de wereld voor God 
te winnen." 

De vereenigde zangbrigades brach
ten, onder leiding van Lt. Kol. Railton 
Howard, het door de Generaal gemaak
te lied ten gehoore : 

,,De wereld voor God." 
met het koor, genoemd in den aanhef 
van dit verslag. 

In deze woorden, door de Generaal 
staande meegezongen, legde zij haar 
gelofte af voor de verzamelde menigte. 

Toen de zang geeindigd was, en de 
Generaal haar toespraak wilde begin
nen, verrezen de aanwezigen onder 
handgeklap, dat toenam bij de ope
ningswoorden : ,,Mijn kameraden." 

Na dank gebracht te hebben aan de 
verschillende sprekers, huldigde zij in 
welgekozen woorden Generaal Higgins, 
Generaal Bramwell Booth en haar 
vader, den Stichter. 

Er viel een doodsche stilte, de eerste 
stilte van dien avond, toen zij haar 
Vader schilderde op deze plaats, waar 
zij hem voor het laatst levend had ge
zien. 

Nu was haar streven zijn werk voort 
te zetten, met hetzelfde wapen - ver
lossing - dat het kenmerk was ge
weest van zijn leven. 

,,Ik kan niet rusten ! Ik durf niet 
rusten ! Wij moeten voort gaan" zoo 
verklaarde zij. ,,Ik zou vanavond tot 
mijn makkers willen zeggen: ,,Voor
waarts ! Ik gee£ mij geheel en ik doe 
mijn deel !" 

ZEGEN ONS LEGER. 

Aller volkren God en Vader, 
Gee£ Uw zegen in clit uur ! 
Breng ons allen U thans nader, 
Schenk ons nu een doop van vuur ! 

Zegen ons Leger! 

Dat Uw Geest ODS steeds bestuur' ! 

Help ons heilig steeds te leven ! 
Gee£ ons overwinningsmacht ! 
Leer ons U den dank te geven 
Voor Uw hulp bij dag en nacht ! 

Zegen ons Leger 

Wees ons Schild en onze Kracht ! 

Zegen de Gen'raal, de Leiders, 
Zegen ieder Officier, 
De Soldaten, alle Strijders -
Dat we Uw eer steeds zoeken hier ! 

Zegen ODS Leger, 

Strijdend onder Uw banier ! 
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KERSTFEEST TE SOERABAJA. 

Brigadier Palstra, die speciaal voor het 
leiden van de Kerstfeestsamenkomsten een 
bezoek bracht aan Soerabaia werd door off1-
cieren en makkers zeer hartelijk verwel
komd. 

Op den eersten Kerstdag werd 's morgens 
de samenkomst in de zaal Concordia gehou
den, waar ongeveer 150 personen tegenwoor
dig waren. Het was een tijd vol rijken zegen, 
dien wij daar met elkander doorbrachten. 

Daarna bega de zangbrigade zich naar de 
C. B. Z., waar verschillende kerstliederen 
werden gezongen, hetwelk door de aanwe
zige patienten ten zeerste gewaardeerd werd. 

Om half elf bevond de Brigadier zich in 
het Militair Tehuis, waar met een veertigtal 
militairen een kopje koffie werd gebruikt, 
waarna een gezellige bijeenkomst werd ge
houden. Herinneringen aan huis en familie 
werden opgehaald en de aanwezigen volgden 
met zeer veel belangstelling hetgeen verteld 
werd over de Kerstgeschiedenis. 

Na aan den maaltijd met de militairen te 
hebben deelgenomen bezocht de Brigadier de 
gevangenis voor Inlandsche veroordeelden om 
ook hun de blijde Kerstboodschap te brengen. 
Ongeveer 90 personen waren in deze samen
komst tegenwoordig, waarvan 15 in het open
baar tot den Heer kwamen. 

Om half zes leidde de Brigadier de kerst
viering in ons ziekenhuis aan de Reiniers
boulevard. Een groot aantal vrienden met 
hunne kinderen benevens patienten en de 
staf van het ziekenhuis waren bijeengekomen; 
het was een goed uurtje. 

De laatste samenkomst van den dag vond 
plaats om 7 uur in de zaal Concordia; speciale 
kerstliederen werden door de kinderen ge
zongen, de Kerstboom was er natuurlijk en 
na het brengen van het heerlijk Kerstevan
gelie door den Brigadier stonden drie man
nen op om zich aan den Heer te geven. 

Den volgenden morgen werd een bijzon
dere samenkomst geleid op de Leprozenkolo
nie Semaroeng, waar de Brigadier het voor
recht had 25 soldaten in te zegenen en drie 
aanstellingen aan plaatselijke officieren uit te 
reiken. Met vreugde denken wij terug a.an 
deze heerlijke bijeenkomst, waarin wij alien 
zoo rijkelijk gezegend werden. 

Een bezoek aan het Militair Tehuis volgde, 
waar allerlei wedstrijden werden gehouden 
en om 6 uur waren de korpsen II en Ill bijeen 
om Kerstfeest te vieren, eveneens onder lei
ding van den Brigadier, waar ook aan een 
groot aantal volwassenen en kinderen de 
beteekenis van het Kerstfeest werd verklaard. 

Ten slotte werd in de zaal Concordia de 
groote kerstdemonstratie gehouden, bijge
woond door ongeveer 500 personen. De oefe
ningen en andere nummers werden uitste
kend door de kinderen van Soerabaja 1 uit
gevoerd en het geheel mag zeer geslaagd 

heeten. 
De Officieren hebben het zeer druk gehad 

met de voorbereiding voor het Kerstfeest en 
ook gedurende de feestdagen, doch hun ar
beid is beloond gewoden in de resultaten die 
zij mochten aanschouwen. 

Huwelijksinzegening te Makassar. 

De 5de December, de dag waarop Kadet
Luitenante E. Pasariboe in het huwelijk zou 
treden met Kapitein A. Hoetabarat, was een 
zeer bijzondere voor korps Makassar. 

Om half tien 's morgens had de wettelijke 
plechtigheid plaats voor den burgerlijken 
stand, en 's a onds te 7 uur, in een over
volle zaal, werden onze makkers vereenigd 

onder de legervlag. 
Adjudant Mepham leidde de indrukwek

kende huwelijksinzegening. 
Verscheidenen spraken bun gelukwenschen 

uit o.a. zuster Coutrier, die vooral de bruid 
welkom heette, uit naam van de vrouwelijke 
soldaten en den Gezinsbond, daar het korps 
te Makassar reeds langen tijd een vrouwelijk 
officier noodig had en de gebeden nu ver
hoord waren. De gelukkige bruid vertelde 
van Gods leiding en zegeningen in de afge
loopen jaren. De Kapitein gaf zijn vreugde 
over deze gewichtige gebeurtenis te kennen 
en vertelde van zijn verlangen om God te 
behagen en Zijn Naam eer en lof te brengen. 

Adjudant Mepham sloot met eenige pas
sende woorden, klem leggende op de belang
rijkheid van het huwelijk naar Gods heilige 
verordening. 

Onze makkers wenschen gaarne d ,or mlddel van de S. K. 
hun dank te betuigen voor al de belangstelling bij hun hu• 

wcl1jk ondavonden. 
(Red.) 

S T R IJ D K R E E T 
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kon men op de gezichten lezen van de vele 
makkers en vrienden die opgekomen waren 
om deze bijzondere samenkomst bij te wonen, 
waarin zij kennis mochten maken met de vijf 
0.fficieren pas uit Nederland gekomen. Door 
den Kommandant werden zij aan de verga
dering voorgesteld en tevens hartelijk ver
welkomd. 

De Kommandant sprak zijn dankbaarheid 
uit aan het lnternationaal Hoofdkwartier en 
aan Kommandant Vias, die deze makkers 
voor dit Territorie had afgestaan. Enkele 
officieren kregen de gelegenheid hen toe te 
spreken, waarna de groep een welbekend lied 
op een mooie, nieuwe melodie zong. 

Vervolgens las de Kommandant een ge
deelte uit Gods Woord voor en bepaalde ons 
bij de belofte Gods, immer Zijn zegen te ge
ven aan hen, die Hem vreezen. 

Met belangstelling luisterden wij naar het 
getuigenis van onze makkers. Adjudante 
Barbier, aangesteld voor het Tehuis voor 
Meisjes en Vrouwen te Oengaran vertelde 
hoe blij zij was weer terug te zijn in het 
Zendingsveld na 8 jaren in Holland te zijn 
geweest; ofschoon zij daar een prettigen en 
nuttigen werkkring had en met heel veel 
zegen op haren arbeid, vooral onder de 

Korpskadetten, had mogen werken, voelde zij 
toch dat de Heer haar weer voor Indie had 
geroepen. 

Kapiteine Hamerling, die als assistente is 
aangesteld voor het Meisjeshuis te Batavia 
heeft dat soort werk met heel veel vreugde 
in haar eigen land gedaan en was er zeker 
van dat God haar helpen zou ook in Indie. 

Kapitein v.d. Herik is aangesteld als assis
tent voor Korps Bandoeng I. Hij ver
telde dat de gedachte aan het afscheid van 
ouders en Vaderland hem eerst wat zwaar 
viel, maar toch wist hij dat door gehoor
zaam te zijn aan den roepstem Gods, de verze
kering tot hem gekomen was, dat de Heer voor 
hem en de zijnen de algenoegzame zou zijn. 

Kapitein en Mevrouw Voogt, aangesteld 
voor het Europeesche Korps te Batavia, be
schouwden het als een groot voorrecht als 
Zendingsofficieren hier te mogen arbeiden; 
zij wilden zich met hart en ziel geven voor 
het werk hun toevertrouwd. 

Het moet voor onze nieuwe makkers een 
buitengewone aanmoediging zijn geweest dat 
aan het slot van dezen mooien avond 8 zielen 
zich vrijwillig aan den Heer gaven. 

Geve God dat zij er nog veel meer zullen 
zien komen en dat altijd hun leuze mag zijn: 
Zielen '\roor God ! 

Padvinders van Bandoeng I. *) 

Malang. 

De laatste Zondag in 1934 was voor Malang 
een dag van groote overwinning. Des mor
gens voelden wij de tegenwoordigheid van 
den Heiligen Geest op buitengewone wijze. 
Reeds bij het eerste lied kwamen 3 kamera
den naar de heiligingstafel, om dezen zegen 
van heiligmaking te ontvangen, en bij het 
slotlied zochten weder 3 makkers dezen groo
ten zegen. In de avondsamenkomst knielde 
een militair neer aan des Heilands voeten. 
Tot onze groote spijt moesten wij <lien dag 
afscheid nemen van onze makkers, broeder 
en zuster de Ruijter, die met hunne kinderen 
naar Holland gaan om een welverdiend ver
lof te .genieten. Wij zullen ze erg missen, maar 
wij bidden dat God met hen zal gaan en hen 
tot zegen stellen voor allen, met wie zij in 
aanraking komen. 

De Oudejaarsavond-bidstond werd weder
om gekenmerkt door de tegenwoordigheid 
van den Heiligen Geest. Na zwaren strijd 
legden twee makkers hun zondelast neer bij 
des Heilands kruis. 

De Kerstdagen en de Oudejaarsavond ga
ven voor Malang wel een heerlijk slot aan 
het jaar 1934. 

T. H. Y. 

Bandoeng II. 

Een zegenrijke samenkomst hadden w-2 op 
den eersten Kerstmorgen onder leiding van 
Adjudante Both. Bij aanvang van de samen
komst werd 't welbekende lied ,,Malam 
Koedoes" gezongen. Nadat Kapiteine Brou
wer een inleidend woord had gesproken, 
bracht de Adj. de Kerstboodschap, waarna 
een tableau werd gegeven door een tiental 
meisjes, voorstellende: van kribbe tot kruis. 

Tegen half tien waren allen wederom bij
een om nog meer te ontvangen van 't heer
lijke Kerstfeest, het feest, dat ons herinnert 
aan de komst van onzen Zaligmaker J ezus 
Christus. Majoor Neddermeijer vertelde ons 
welk een zegen zij 's morgens had ontvangen ! 
Daarna werd ons verder Gods boodschap ge
bracht waar gespannen naar geluisterd werd. 

Des avonds om 7 uur was de zaal geheel 
gevuld, met een aandachtig luisterende scha
re. De kinderen zongen twee mooie liederen 
onder leiding van Kapiteine Kappers. 

Lt.-Kolonel Brouwer sprak heerlijke woor
den over de komst van den Reiland in eigen 
hart. Bij het eind van ons samenzijn gaven 
twee zusters zich bij vernieuwing aan den 
Heer. God zegene onze makkers. 

God zegene ons werk onder de jeugd. 
A. Weers, Kapiteine. 

FEBRUARI 1935 

KERSTMIS TE PEKALONGAN. 

Onder Jeiding van de Majoors Scheffer. 

Het deed ons genoegen ditmaal onze 

Kerstboodschap te mogen brengen in het 
korps, waar de Adjudants Jansen de teugels 
in handen hebben en dus gingen wij ,,welge
moed" uit ons berghuisje naar de stranden 
van Pekalongan. 

Klokke vijf v.m. op 25 December jl. wer
den we welkom geheeten in een echte Leger 
des Heils-bidstond en ontvingen, waarvoor 
we allen waren gekomen, nl. vreugde in onze 
harten, gedachtig, dat, vrede en welbehagen 
in de menschen, ook voor ons was gegeven. 

De heiligingssamenkomst om 9.30 was de 
voortzetting van wat' we reeds deels hadden 
genoten en werd gesloten met zielen voor 
Jezus, die eere aan God brachten, door zich
zelf te verliezen. 

De avondsamenkomst stond in het teeken 
van ,,Zegepraal" en dien eersten Kerstdag. 
zullen we niet licht vergeten, daar vier zielen 
tot Jezus kwamen. Hallelujah! 

Op den tweeden dag spoedden de heilssol
daten zich naar de Inlandsche gevangenis te
gen 8 uur v.m., waar een 14-tal broeders in 
hun bruine kleeding, als recruten van ons ge
liefd Leger, wachtende waren om met de 
makkers van het korps, die mede kwamen, te 
genieten van de boodschap, in Bethlehem's. 
velden gezongen, alsook van de presentjes, 
die door den Adjudant waren medegebracht. 
Allen verheugden zich, omdat Jezus hun hart 
en leven had veranderd en hoewel de straf der 
zonde moet worden gedragen, hebben die 
14 breeders geleerd, ook binnen de gevange
nismuren, God te loven. 

Des avonds om 7 uur liep de zaal wederom 
spoedig vol, want, daar de schoolkinderen 
reeds op Vrijdag v66r de Kerstdagen hun 
feest hadden genoten, kwamen nu heilssolda
ten en vrienden tezamen om hun stemmen te 
paren in lofliederen en dank te betuigen aan 
Hem, Die ons rijk maakt, door Zelf arm te 
worden en Wiens naam is Wonderlijk, Raad, 
Sterke God, Vader der Eeuwigheid en Vrede
vorst. 

Ook dit feest, waar iedereen die aanwezig 

ca au je u ·- aar s g·ng, 
goed, <lus ook het hart van 

met een 
rt 

Rahajoe en echtgenoote. 

Toeren. 

Wij zijn God dankbaar voor de zegeningen, 
die Hij ons gaf tijdens de Kerstdagen. De 
blijde boodschap der Engelen aan de herders 
in den eersten Kerstnacht werd ook gebracht 
aan de dessamenschen, die weinig of nooit 
gehoord hebben van Gods liefde, welke zich 
openbaart in het sehenken van Zijn eenig
geboren Zoon, om het menschdom zalig te 

maken. 
Op het feest voor behoeftigen kwamen 

meer dan 250 menschen uit de omliggende 
dessa's, om aan de ,,slamatan" deel te nemen. 

In de samenkomst, die op den 24sten 
December in ons ziekenhuis gehouden en door 
meer dan 200 menschen bijgewoond werd, 
hadden wij het voorrecht Kapitein Helmhout 
in ons midden te hebben. Vele Europeanen 
en andere ingezetenen van Toeren waren op
gekomen om naar de boodschap van den 
Kapitein te luisteren. Ook hier trad de inter
nationale geest van het Leger op den voor
grond; ondanks het verschil van ras en 
stand, genoten allen van het Evangelie, dat 
in drie talen werd gebracht, nl. in het Hol
landsch, Maleisch en Javaansch. Het zang
koor van de Protestantsche Kerk bewees ons 
goeden dienst door zijn medewcrking in 
cl.it samenzijn te verleenen. 

Het Kerstfeest voor de employe's en de 
kinderen van de Zondagsschool werd gehou
den op den 25sten December. Aan het einde 
dezer samenkomst werden de pakjes uilge
reikt, die met blijdschap door allen werden 
ontvangen. 

Geve God, dat het zaad, <lat uitgestrooid 
werd, in goede aarde gevallen is en rijkelijk 
vruchten zal voortbrengen. 

Soenarto. 

•) Foto genomen b.ij het vertrek van den 
Troepleider, Kapitein Boschma, die door den 
Kommandant v:erd aangcsteld om, onder 
toezicht van MaJoor Rosenlund zich te be
lasten met de leiding van hct J. L.-werk. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

INTERNATIONAAL HOOFDKWARTIER 
Bevorderd tot Heerlijkheid. 

Lt. KOLONEL G. R. CARTER, 
Territoriaal Kommandant voor Ceylon, over

leden te Colombo, op 30 November 1934. 

Bevordering en Aanstelling. 

KOLONEL E. PUGMIRE bevorderd tot Lt. 
Kommandant en aangesteld als Territoriaal 
Kommandant, Vereenigde Staten van 
Amerika. (Zuid). 

HENRY W. MAPP. 
CHEF VAN DEN STAF. 

TERRITORIAAL HOOFDKWARTIER. 
Gehuwd: 

Adjudant OLE PETER ROED, op 3-9-1914 
vanuit Elwerwin, Noorwegen, in opleiding 
gekomen, 

met 
Adjudante ELISABETH AMELIA BROOKS, 

op 23-8-1919 vanuit Leicester II, Engeland, 
in opleiding gekomen, 

te 
Bandoeng, op 23 Januari 1935. 

Xapitein HEIKKI JUUTILAINEN, op 
2-12-1924 vanuit Kalisalmi, Finland, in 
opleiding gekomen, 

met 
Kapiteine HILJA OIKKONEN, op 4-3-1921 

vanuit Helsinki, Finland, in opleiding 
gekomen, 

te 
Soerabaja, op 16 Januari 1935. 

Overplaatsingen. 

Majoor M. Birkhoff naar Soerabaia Kliniek. 
Majbor G. 0. Cornelius naar Oengaran (asst.). 
Majoor A. J. Loois naar Semarang 1. 
Majoor G. J. Veerenhuis naar Werkcentrale, 

Bandoeng en Plaatsverv. Officier. 
Majoor C. C. Koning naar Semarang Sociaal 

Tehuis. 
Adjudante E. Mensinga naar Batavia Meis-

jeshuis. (asst.). 
Adjudant H. Gerth naar Batavia Mil. Tehuis. 
Adjudante S. Cullen naar Garoet Rusthuis. 
Adjudante K. Whur naar Bandoeng Kinder-

huis. (asst.). 
Adjudant T. Poutiainen naar Boegangan. 
Adjudante A. Roemers naar Bandoeng Kin-

d u · . ( s .). 
Adjudante C. Barbier naar Oengaran. (asst.). 
Adjudant G. Nyheim naar Tegal. 
Kapitein W. B. Muskee naar Bandoeng Mil. 

Tehuis. 
Kapitein H. J. Hondel.ink naar Solo Mil. Te-

huis. 
Kapitein A. Weers naar Magelang. (asst.). 
Kapitein S. Baasto naar Bandoeng II. 
Kapiteine P. Bait. naar Ocngaran (asst.). 
Kapiteine J. Kudding naar Djokja Kinder-

huis. (asst.). 
Kapiteine S. Lohne naar Makassar Wijkve ·

pleging. (asst.). 
Kapiteine M. Sikking naar Soerabaia Kliniek. 

(asst.). 
Kapitein M. Juutilainen naar Celebes. 
Kapitein D. Boschma naar Manado. (asst.). 
Kapitein S. Barteling naar Soerabaia 1. 
Kapitein A. Voogt naar Batavia 1. 
Kapiteine H. M. Hame1·ling naar Batavia 

Meisjeshuis. (asst.). 
Kapitein J. van den Herik naar Bandoeng 1. 

(asst.). 
Kapiteine E. Pantea naar Pelantoengan (asst.). 
Kapitein S. G . Mason naar Batavia Sociaal 

Tehuis. (asst.). 
Kapiteine H. Kunelcen naar Semarang Oog-

1.ijders Hospitaal. (asst.). 
Kapiteine M. Sapm·t naar Batavia II. (asst.). 
Luitenant J. Obelafoe naar Soerabaia Soci

aal Tehuis. (asst.). 
Luitenante 0. S. Joseph naar Batavia II. 

(asst.). 
Luitenante M. Hans naar Soerabaia Kliniek. 

(asst.). 
Luitenante E. PangaLila naar Boegangan. 

(asst.). 
J. W. DE GROOT, 
KOMMANDANT. 

Bandoeng, 25 Januari 1935. 

Vervolg van Kol. 4. 
Gelukwenschen. 

Wij wenschen de Kadet-Luitenants Ba
wean van Peana, Celebes, van harte geluk 
met de geboorte van hun dochtertje Doro
thy. God zegene de kleine en haar ouders. 

Palembangsche Padvindersgeest. 

Wij maken met vreugde melding van de 
aardigc verrassing, die de Palembangsche 
Padvinders aan de patienten van onze lepro
zerie tc Koendoer (Pladjoe) bereidden ter 
gelegenheid van het j.l. Kerstfeest. Adju
dant Midtbo, de beheerder, schreef, dat de 
menschen zoo verhcugd Waren met de pak
jes die ze krcgen, en dat zelfs oude mannen 

1en vrouwen, die ook speelgoed kregen, om
dat er zoovecl was, er ,,even dol mee waren 
als de kleine kinderen". 

S T R IJ D K R E E T 

23 J anuari, 1935. 
,,Tot dzn strijd geroepen in het pelgrimsland, 
Als Soldaat verkoren door des Heeren hand, 
Laat ons niet verkoelen, maar getrouw en rein 
In den dienst des Konings dapp're strijders zijn." 

(Uit den Leger des Heils Liederenbundel). 

De Territoriale Leider. 
Onze Kommandant en Mevrouw de Groot 

maakten deze maand een tournee in Suma
tra. De tocht, welke van Medan uit naar 
Langsa en Koeta Radja voerde, had ten 
doel de mogelijkheden voor het openen van 
onzen arbeid in laatstgenoemde streek te 
bezien. Wij ontvingen een telegram van den 
Kommandant, hetwelk elders in dit blad is 
opgenomen, en waaruit wij vernemen, dat 
de bijeenkomsten in de verschillende plaat
sen uitstekend geslaagd zijn en er goede 
hoop is op een spoedige vestiging van ons 
werk in Noord-Sumatra. Thans haasten de 
Kommandants zich terug naar Java, waar 
de Kommandant op tijd hoopt te zijn voor 
de huwelijksinzegening van Adjudants Roed 
en Brooks te Bandoeng en de opening van 
het nieuwe tehuis voor Maatschappelijke 
Hulp in Batavia. 

Zooals in de ,,Komende Gebeurtenissen" 
staat aangekondigd, zal de Kommandant de 
komende maand een tournee maken in de 
Midden-Java Divisie. Tegen het einde van 
Februari hoopt Mevrouw de Groot, verge
zeld van den Chef-Secretaris, Celebes te 
bezoeken voor het jaarlijksche Congres, en 
daarbij ook een tocht maken naar het berg
district, waar onze verstafgelegen posten zijn. 
Daarna zal de Kommandant naar Manado 
gaan om het Congres in de Minahassa te 
leiden, waarbij Mevrouw de Groot hem zal 
vergezellen. 

Bczoek aan Batavia en Bandoeng 1 

Gedurende de afgeloopen maand hadden 
mijn vrouw en ik het genoegen om - in 
verband met de Kerstvieringen - de ver
s h" l n e fdeelingen iii Batavia te bezoe
ken. Wij hadden zeer goed bezochte samen
komsten en troffen onze makkers en Offi
cieren en ook de bewoners van onze Tehui
zen in goeden welstand en een gelukkige 
Kerststemming aan. 

Op Oudejaarsavond leidden wij den hal
ven nacht van Gebed in de Congreszaal te 
Bandoeng. Den laatsten Zondag van deze 
maand hopen wij de samenkomsten te lei
den in het Korps Bandoeng II. 

Radio. 

Mevrouw de Groot heeft deze maand 
voor de microfoon gesproken, en het doet ons 
genoegen dat zij haar toespraak heeft willen 
afstaan voor opname in ons blad. Een ande
ren avond werd door Mevrouw Brigadier 
Palstra een toespraak gehouden. Naar wij 
vernamen, kwam beide keeren alles goed 
duidelijk door, en van verschillende zijden 
kregen wij bericht, dat men een zegen had 
ontvangen door het gesprokene. 

Christelijke Alliantie. 

In het begin der maand werden in ver
band met de over de geheele wereld gehou
den Week der Gebeden door de Christelijke 
Alliantie bijzondere bidstonden belegd voor 
alle gezindten, met onderlinge samenwer
king. In onze Congreszaal te Bandoeng leid
den Dr. Blase en Ds. Klaassen op twee week
avonden de bidstonden, terwijl Mevrouw 
Kommandant de Groot een avond sprak in 
de Gereformeerde Kerk en Majoor Schulz 
een der sprekers was in de Zendingskerk. 

Bevorderd tot Heerlijkheid. 

De Territoriale Leider van Ceylon, Lt. 
Kolonel G. Carter, is na een kortstondige 
ziekte tot Heerlijkheid bevorderd. De Ko
lonel kwam in 1900 in Engeland in oplei
ding, en heeft als Heilsofficier, dienst gedaan 
· • C · :i.ada en Britsch-Indie. Onze Officieren, 
die op uit of thuisreis naar of van Europa, 
Ceylon aandeden, zullen zich den Kolonel 
herinneren en zijn vriendelijkheid hun 
betoond bij hun korte bezoek aan deze 
havenplaats. Wij bidden, dat God Mevrouw 

·~@::::'ij>~~~~~ @:::'ij>~~~~@::::'ij>~~~~~~~~ 

$ HANDELSDEPARTEMENT JAVASTRAAT 16 - BANDOENG. i i VERKRIJGBAAR: EEN BUITENGEWOON MOOI ... BOEK ~ 
~ LEVENSBESCHRIJVING VAN ~ 

~ COMMISSIONER Dr. S. L. BRENGLE (R) ~ 
(~ (in het Engelsch) @ 
~ door ~ 
~ . 
~ CLARENCE W. HALL (\' 
@ Met een voorwoord door Generaal EV ANGELINE BOOTH. ~ 
~ 387 pagina's - Duidelijke druk. - Prijs f 3.25. ~ 
·~~~@:::::o>~~~~·~~~~~~~~~~@:::::o>~ 

DE CHEF-SECRETARIS EN MEVROUW RIDSDEL TE BATAVIA. 

Een groote schare was opgekomen om 
den vroegdienst in de Conferentie zaal, die 
geheel bezet was, bij te wonen. De men
schen stonden tot op de galerij. Om 5 uur 
werd de samenkomst geopend met een lied, 
dat door een ieder plechtig werd meege
zongen, waarop Gods zegen werd afge
smeekt voor dit eerste Kerstfeest in Indie, 
dat de 0££.icieren met de Bataviasche mak
kers vierden. Het Bijbelwoord, ons door den 
Kolonel gebracht, zegende ons aller ziel. 
Ook de vcrschillende liederen en tableaux, 
die wij te hooren en te zien kregen, brach
ten veel zegen. Aan het eind sloot Mevrouw 
Ridsdel met dankzegging. 

Om een uur vond een groot aantal genoo
digden een plaatsje aan de welvoorziene 
tafels in het militaire tehuis. Op echt moe
derlijke wijze sprak Mevrouw Ridsdel de 
jongens toe, naar aanleiding van een wel
gekozcn Bijbelgedeelte. Nog eens werden 
wij herinnerd aan het Kerstfeest THUIS en 
de werkelijke beteekenis van de Geboorte 
van Christus. Zcer voldaan keerde ieder 
huiswaarts, nadat Kapitein Muskee dit sa
menzijn had gcsloten. 

Des avonds om half zeven waren wij weer 
in de stampvolle zaal bijeen om deel te ne
men aan de Kerstdemonstratie die gehou-

den zou worden. Het was een vol en mooi 
programma, dat door de kinderen van de 
twee Korpsen en de meisjes van het meis
jeshuis op onberispelijke wijze werd uitge
voerd. Voordat Mevrouw Ridsdel dezen 
rijkgezegenden avond sloot, werd door alle 
aanwezigen nog eens de mooie Engelenzang 
gezongen. 

Op den tweeden Kerstdag werd een sa
menkomst gehouden in het Militaire Hos
pitaal en ook waren de Kolonels tegenwoor
dig bij den Kerstmaaltijd met de werkloo
zen. Een zeventigtal menschen had plaats 
genomen aan de keuriggedekte tafels in de 
groote eetzaal ·van het Sociaal Tehuis. Vol 
aandacht werd geluisterd naar het Bijbel
woord ons door Mevrouw Ridsdel gebracht. 
Ook Adjudant Lorier, die voor de derde 
maal het Kerstfeest met de werkloozen 
vierde, sprak een bemoedigend woord. Na
dat ook de Kolonel de aanwezigen had 
toegesproken werd dit feest door Mevrouw 
Lorier met gebed gesloten. 

Veel zegen was ons deel gedurende de 
Kerstdagen en wij zijn Kolonel en Mevrouw 
Ridsdel dankbaar dat zij tot ons kwamen 
om met ons dit feest te vieren. 

K. Frantzen. Lpitenante. 
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Carter moge sclu:agen in deze dagen van 
droefueid. 

Het Jeugdwerk in Nederlandsch-Indie. 

De Kommandant heeft het noodig geacht, 
met het oog op de belangrijkheid van dezen 
tak van arbeid en om meer intensief te kun
nen werken oor de uitbreiding en besten
digirig daarvan, twee ervaren Officieran 
met de leiding daarvan te belasten. Het zaI 
onze 0£ficieren en Heilssoldaten genoegen 
doen te vernemen dat Stafkapitein Pearce 
is aangesteld tot Territoriaal Jongelieden
Secretaris voor Nederlandsch-Indie. Voor 
den bijzonderen tak van het J. L.-werk, 
de Padvinderij. is Adjudante Both als Ter
ritoriaal Organisatrice gekozen. 

Wij gelooven, dat onder de bekwame lei
ding van deze Officieren ons jeugdwerk in 
deze gewesten een goede toekomst tegemoet 
gaat, en dat allen, die met toewijding en 
liefde reeds werkzaam zijn in deze branche, 
met vernieuwden rnoed hun taak zullen 
voortzetten, bereid om met nog meer ijver 
zich toe te leggen om haar zoo best moge
lijk te verrichten. 

God zegene onzen nieuwen T. J. L. S. en 
onze nieuwe T. P. V. Organisatrice. Tot 
nadere aankondiging zal ook het werk in 
verband met Kandidaten en Voortgezette 
Opleiding door het J. L. Departement be
hartigd worden. 

Overplaatsingen. 

Dezer dagen zullen vele Officieren van 
standplaats veranderen. (Zie de lijst onder 
officieele mededeelingen). Moge de Heer hun 
in- en uitgang zegenen, en de arbeid van 
Zijn Koninkrijk daarbij gebaat zijn. 

Buitenlandsch Verlof. 

Wij heeten Majoor Koning en Adjudante 
Roemers hartelijk welkom terug in Neder
landsch-Indie; zij arriveeren Donderdag 24 
Januari met de Sibajak in Priok. 

Dezelfde boot zal op 6 Februari a.s. Adju
dantes Stapleton en van Oudheusden mee
nemen naar Europa, waar zij haar verlof 
hopen door te brengen resp. in Engeland en 
Nederland. 

Zieken. 

Het doet ons leed melding te moeten ma
ken van ziekte onder onze makkers. In het 
gezin van Majoors Loois te Soerabaja zijn 
twee van de kinderen tamelijk ernstig ziek 
met diphtheritis, en ook Mevrouw Loo.is en 
de Majoor zijn minder wel geweest. Wij 
!even met hen mee in deze beproeving en 
verzoeken onze vrienden om hen te geden
ken in het gebed. 
Kapitein Baasto van Pelantoengan heeft 
een acuten aanval gehad van tonsilitis waar
door hij eenigen tijd verhinderd was zijn 
werk te verrichten. Nu hooren wij, dat de 
Kapitein weer in zooverre hersteld is, dat 
hij, al is het dan ook een week later, naar 
zijn nieuwe aanstelling zal kunnen vertrek
ken. 

Majoor Harvey, die naar ons Rusthuis te 
Garoet is gegaan, maakt het tamelijk we!. 
Het zal echter nog wel een tijd duren, voor
dat haar voet genezen is. 

Vreugdeklokken. 

Twee huwelijken vonden deze maand 
plaats. Kapiteins Juutilainen-Oikkonen wer
den in Soerabaja in den echt vereenigd en 
zijn daags daarna vertrokken naar Midden
Celebes, waar hun een moeilijk, maar schoon 
en naar wij wenschen, gezegend arbeidsveld 
wacht. 

De 23ste Januari 1935 zal steeds een eenige 
herinnering blijven in het leven van de 
Adjudants Roed-Brooks. Ook hun wenschen 
wij Gods rijksten zegen toe op hun vereenigd 
leven. 
Op 21 Februari a.s. hopen Mevrouw Ridsdel 
en schrijver dezer nootjes naar Semarang 
te gaan om de huwelijksinzegening te leiden 
van Kapiteine Kerkhoven en Kapitein de 
Jonge. 

Muziekboeken voor Celebes. 

Wij ontvingen nogmaals een verzoek van 
Adjudant Ramaker, 0£ er onder onze 0£fi
cieren en Soldaten zijn, die oude ,,Salva
tion Army" Muziekboeken hebben, die zij 
zouden kunnen afstaan voor de scholen in 
Midden-Celebes. 

Gaarne geven wij dit verzoek door en ho
pen, dat wij spoedig van hier of daar zoo'n 
boek gestuurd zullen krijgen. 

zie vervolg kol. 1. 
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KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

KOMMANDANT DE GROOT 

Donderdag 7 Feb. Bandoeng I. 
Maandag 11 Feb, Krengseng. 
Dinsdag 12 Feb. Solo (Lezing) (Maleisch). 
Woensdag 13 Feb. Djokja (Lezing) ,, ' 
Donderdag 14 Feb. Magelang (Lezing) ,, 
Vrijdag 15 Feb. Pelantoengan. 
Zaterdag 16 Feb. Semarang Sajangan. 
Zondag 17 Feb. Semarang Boegangan. 

(Vereenigd met Oogl. Hosp.). 
Maandag 18 Feb. Salatiga (Lezing). 
20---23 Maart Manado, Tompasso, Kakas en 

Sonder. 

Mevr. KOMMANDANT DE GROOT 

Donderdag 7 Feb. Bandoeng I (met den 
Kommandant). 

4-17 Maart Midden-Celebes. 
20---23 Maart Manado, Tompasso, Kakas en 

Sonder. (met den Kommandant). 

Lt. Kolonel en Mevrouw Ridsdel 

Donderdag 21 Feb. Semarang Oogl. Hosp. 
(Huwelijksinzegening). 

4-17 Maart Midden-Celebes (met Mevr. 
Kommandant de Groot). 

Brigadier en Mevrouw Lebbink 

Donderdag 21 Feb. Bandoeng I. 
Zondag 24 Feb. Pekalongan. 

Brigadier Palstra 

Zaterdag 9 en } Cheribon. 
Zondag 10 Feb. 
Maandag 11 Feb. Tegal. 
Woensdag 13 Feb. Soekamiskin. 
Donderdag 21 Feb. Magelang. 
Vrijdag 22 Feb. Ambarawa. 
Zaterdag 23 Feb. Semarang. 
Zondag 24 Feb. Semarang. 
Maandag 25 Feb. Pekalongan. 
W oensdag 27 Soekamiskin. 

Brigadier Beckley 

Zondag 10 Feb. Batavia Meisjeshuis. 
Majoor Hiorth 
Zondag 3 Feb. Semarang Boegangan. 

Majoor Schulz 

Donderdag 28 Feb. Bandoeng I. 

Stafkapitein Pearce 

Zondag 10 Feb. Batavia II. 
Donderdag 14 Feb. Bandoeng I. 
Zondag 24 Feb. Poerworedjo. 

Adjudante Both 

W oensdag 6 Feb. Batavia I. 
Donderdag 7 Feb. Batavia II. 
Zaterdag 23 Feb. Magelang. 
Zondag 24 Feb. Magelang. 
Maandag 25 Feb. Magelang. 
Dinsdag 26 Feb. Ambarawa. 

Het is reeds vele jaren geleden, dat wij 
op een mistigen middag stonden te wachten, 
om op e1m der breedste punten van de Waal 
te worden overgezet. 

Met geen mogelijkheid was te constatee
ren, of de veerman aan de overzij het geluid 
van de bel had opgemerkt, aangezien de mist 
den anderen kant van de rivier geheel ver
borg. 

Eindelijk hoorden wij het regelmatig ge
klots van de riemen in het water en uit het 
feit, dat dit geluid steeds dichter bij kwam, 
konden wij opmaken, dat de boot naderde. 

Precies bij de plaats, waar wij stonden, 
legde de boot aan en de veerman noodigde 
ons uit, in te stappen. 

Eerlijk moet ik erkennen, dat wij wel wat 
angstig waren, toen wij ons midden op de 
rivier bevonden en niet wisten, waar wij 
waren of terecht zouden komen. De veerman 
echter trok regelmatig aan de riemen en 
scheen van dat alles niets te bemerken. Toen 
wij eindelijk aan den overkant waren aan
gekomen, vroegen wij hem, hoe het toch mo
gelijk was, dat hij met dezen mist precies 
op de goede plaats kon landen. 

Glimlachend wees hij ons naar een plaatsje 
onder in de boot, waar hij tijdens den over
tocht den voet op had gehouden. Zoo nu en 
dan echter had hij, zonder dat het ons was 
opgevallen, den voet opgelicht en nu zagen 
ook wij daar in een klein kistje het instru
ment, dat hem den juisten weg had gewezen, 
n.l. het kompas. En hij zeide : 

,,Als dat maar in orde is, kan ik niet 
dwalen." 

Deze woorden zijn mij altijd bijgebleven. 
Als het kompas maar in orde is, kan ik niet 
dwalen. 

Welk een les ligt er in deze woorden van 
dien eenvoudigen veerschipper opgesloten ! 

Er wordt soms van den mensch gesproken 
als van iemand, die met zijn levensscheepje 
op de groote levenszee vaart. Wij hebben een 

S T R IJ D K R E E T FEBRUARI 1935 
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r- vervolg van pag. 3 kol. 4. 

D E PAD VI N DE RS D Q E N M E E I de Kapitein der Chineezen en zeker zullen 

KERSTFEESTVIERING. _J deze heeren geen spijt hebben van hun be-
AA N DE zoek en wel het gevoel in zich gehad een 

----------------------------------- goede daad te hebben verricht. Ze gingen 

AMBARAWA. 

Den 24sten December j.l. werd Kerstfeest 
gevierd te Ambarawa onder leiding van den 
Divisie-officier Brigadier. Woodward. 

Trots den zwaren regen, die 's middags 
neerviel, was de opkomst zeer goed. De groote 
zaal in de officierswoning was geheel gevuld, 
zoodat enkelen genoegen moesten nemen met 
een staanplaats. 

Om 6.30 werd de bijeenkomst door den 
Divisie-officier geopend met een lied, waarna 
Luitenant Tomorea voorging in gebed. Een 
der gasten van Korps Krengseng getuigde dat 
hij in den Heere Jezus zijn verlosser had ge
vonden en thans vrede in zijn leven heeft. 

Daarna ging de Divisie-officier over tot het 
onderwerp van zijn preek nl. de geboorte 
van den Heer J ezus. De Heer was met ons. 
Wij gevoelden hoe Hij in onze harten gebo
ren is en daarin leeft. 

Tijdens de uitdeeling van enkele versnape
ringen luisterde men naar de muziek der 
padvinders. De bijeenkomst werd om 8.30 met 
gebed door den Divisie-officier gesloten. 

Op den tweeden Kerstdag werd in dessa 
Brongkol, 8 K .M. van Ambarawa, een bijeen
komst gehouden. 

Om 8.30 v.m. vertrokken alle officieren, be
nevens eenige soldaten en de padvinders. 

Niettegenstaande de warmte werd er flink 
gemarcheerd en kwamen wij om 11 uur te 
Brongkol aan. Wij voelden, dat de Heer de
zen dag weder met ons zou zijn. 

In de dessa aangekomen, zagen wij een der 
huizen met groen versierd en bij het hooren 
van de trom - door de padvinders werd met 
trom en vlag gemarcheerd - verzamelde zich 
al het dessa volk, ongeveer 200 zielen. 

Door de dessa kinderen, 30 in getal, die 
reeds de Zondagsschool bezoeken, werd een 
koor gezong.en, waarna werd voorgegaan in 
gebed. Een toespraak van Kapitein Watti
mena werd gevolgd door een lied, waarop 
Luitenant Tomorea overging tot zijn toe
spraak, verduidelijkt door platen, handelende 
over de geboorte van den Heer Jezus. 

Na afloop der samenkomst werden kerst
mandjes en lekkernijen aan de dessakinderen 
uitgedeeld. 

Onder muziek en zang werd naar Amba-
rawa teruggemarcheerd, waar wij om 3 uur 
in den middag aankwamen. 

Wij hopen dat het zaad daar uitgestrooid, 
goede vruchten moge voortbrengen. 

Padvinder-leider. 

FEESTVIERING TE BANDOENG. 

N A TUURLIJK was iedereen preeies op 
tijd voor bovengenoemd feest, en wat 

een gezellig feest was het. Midden in de 
mooie zaal der K weekschool stond een 
groote kerstboom, vroolijk gedecoreerd en 
met verlichte kaarsjes; 't gaf zoo'n echt 
gevoel van Kerstfeest. 

Adjudante Both, die de leiding had, ver
raste ons met een gezongen kerstver
haal, dat iedereen prachtig vond. Verschil
lende nummers werden gegeven door iedere 
afdeeling, zooals zingen, voordrachtjes en 
spelletjes. De padvinders deden een dok
ter na ; iedereen schaterde van het lachen, 
toen ze zagen hoe gemakkelijk hij zijn ope
raties deed. 

We vormden ook twee kringen om den 
kerstboom en zongen onze heerlijke kerst
liederen. Een kerstfeest is echter niet vol
maakt als er niet iets lekkers wordt gepre
senteerd; onze Leiders, Mevrouw Lt. Kolonel 
Wille en Kapitein Boschma hadden daar 
dan ook goed voor gezorgd en de genoodig
den zorgden wel dat er niets overbleef! Wie 
zou nu ook den koelen drank of de lekker
nijen laten staan ? In geen geval gezonde 
padvindsters en padvinders ! 

Het verdere van den avond werd gebruikt 
voor wedstrijden en het was interessant te 
zien, met hoeveel animo gespeeld werd. 
Bijna aan het einde gebeurde iets, wat de 
echte padvindersgeest deed zien. Er was 
brand, maar v66r dat iets ernstigs kon ge
beuren, was het al uit. Het feestje eindigde 
met den Engelenzang : ,,Eere zij God" en 
daarna gingen allen vlug naar huis. Harte
lijk dank aan de Leiders ! 

Een gelukkig en voorspoedig jaar aan alle 
Padvinders, Padvindsters, Zonnestraaltjes en 
Kameraadjes in het geheele territorie ! 

B. R. 

I IS U W !o?~.!:~.~e }o~. OR DE? I 
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reis voor ons en eenmaal moet het scheepje 
in Veilige Haven landen. 

Soros is het erg mooi weer en dan gaat de 
reis prettig en vlot, doch een anderen keer 
is het erg mistig of stormt het en slaan de 
golven hoog. Wij kunnen dan niats zien, van 
wat er rondom ons is, maar toch moeten wij 

verder. 
En als nu bet kompas maar in orde is, dan 

behoeven wij niet bevreesd te zijn, want dan 
kunnen wij niet dwalen. 

Het is echter mogelijk, dat de kompas
naald uit de goede richting wordt getrokken. 

Een stukje staal, zooals b.v. de punt van ' 
een mes, kan de naald aftrekken, van bet 
,,noorden", bet vaste aantrekkingspunt voor 
een kompasnaald. 

Als het mes weer wordt weggenomen, 
draait de naald oogenblikkelijk naar bet 
goede punt terug. Zoolang echter de punt 
van het mes tegen het kompas wordt gehou
den, is bet instrument niet in orde. 

Hoe dikwijls gebeurt bet, belaas, ook in 
ons leven, dat de kompasnaald. dat teere 
punt van ons innerlijk leven, wordt afge
trokken van Hem, Die onze Schepper en 
Formeerder is. De naald wijst niet meer in 
de goede richting en het is niet meer moge
lijk, het scheepje naar de Veilige Haven te 
sturen. Dan drijven wij hulpeloos rond op de 
groote levenszee ; het kompas is niet in orde. 

Wat hebben er reeds vele ongelukken 
plaats gehad en hoevelen leden reeds schip
breuk op de zee des levens, doordat hun 
kompas niet in orde was ! 

Is uw kompas in orde ? 
Er is soms maar zoo weinig· voor noodig, 

om de naald uit den goeden stand weg te 
trekken. Alleen maar de punt van een mes. 

Het was maar een enkel woord, in drift 
gesproken. 

Het was maar een enkele gedachte, die tot 
ons kwam en waar wij aan toegaven. 

Het was maar een enkele daad, ondoor
dacht uitgevoerd. 

Het was maar ....................... . 

En zoo zouden wij wel voort kunnen gaan. 
Wat zijn sommige jonge menschen goed 

begonnen ! Zij kwamen tot den Heer en leef
den dicht bij Hem. Zij waren zoo gelukkig, 
de reis ging voorspoedig en in de goede rich
ting, hun getuigenis was zoo helder en klaar 
en zij namen anderen mee op den weg naar 
het Hemelscbe Land. 

voldaan huiswaarts. 
Des avonds zijn de patienten weer bijeen 

geweest rondom de verlichte kerstboomen. 
Zang, muziek, verschillende toespraken, het 
kerstverhaal, en dan de tractatie en de pak
jes welke ze kregen, alles heeft er toe bij
gedragen het feest voor hen onvergetelijk 
te maken. 

SEMARANG. 
Brigadier en Mevrouw Lebbink hadden de 

leiding van bet Kerstfeest te Semarang, 
waar heerlijke samenkomsten voor de Euro
peesche en Inheemsche makkers en vrien
den werden gehouden, zoowel in de Korp
sen als in de Inricbting te Boegangan en in 
het Ooglijdershospitaal. 

Een bijzondere demonstratie door de 
Meisjes en kinderen van het Tehuis te 
Oengaran werd gegeven in het Logege
bouw, Semarang; hiervoor bestond groote 
belangstelling en het zeer mooie programma 
werd keurig afgewerkt. 

IN DEN DOOLHOF. 
Een vreemdeling bezocht eens een doolhof. 

Hij wandelde in de vele gangen tusschen hoo
ge, groene muren en hekken rond. Het 
sluitingsuur (vijf uur) naderde. Welk een 
moeite hij ook deed, den uitgang kon hij niet 
vinden. Geen wonder dat hij zich angstig 
ging gevoelen. Hoe zou hij uit dien doolhof 
komen? 

Plotseling daar ricbt hij zijn blik naar bo
ven. In het midden van den doolhof stond 
een toren. In de spits van dien toren zag hij 
een man, die hem, zoolang hij daar rond
dwaalde, had gadesgeslagen. Hij wachtte er 
slechts op, dat de oogen van den verdwaalde 
naar boven, op hem in den toren, werden 
gericht. 

Toen wees hij hem de richting aan waar hij 
gaan moest en gelukkig kon de vreemdeling 
den uitgang bijtijds bereiken. 

Voor den dolenden man waren de gangen 
van den doolhof verborgen, de wachter in 
den toren kon ze alle overzien. 

Het mensche ijk leven is z een laby-
rinth. Geen mensch kan er alleen den weg 
vinden. Maar in den Hemel is er Een, Die 
den mensch gadeslaat. Hij alleen kent den 
weg, die tot het doel leidt. 

Hij wacht 'er slechts op, dat de mensch tot 
Hem opblikt om hulp. 

Het kompas was in orde. 

Docb de kompasnaald werd uit den goeden 
stand getrokken en de steven van bet levens
scheepje ging in verkeerde richting. 

Dat maakte alles zoo anders. Inplaats van 
een overwinnend leven kwam er nederlaag; 
de vreugde veranderde in droefheid. Het 
gebed werd krachteloos en zij waren geen 
zegen en hulp meer voor anderen. 

Wat jammer van die mooie, jonge levens r 
Niet altijd bemerken we bet onmiddellijk, 

als ons scheepje van koers verandert. Soros 
komen we plotseling tot de ontdekking, dat 
we reeds een heel eind van de goede richting 
zijn afgeweken. We zijn z66 druk bezig ge
weest, dat we ons geen tijd hebben gegund, 
om voldoende aandacht aan ons kompas te 
schenken. Of, - tevreden met het feit, dat 
ons kompas in orde was en we in de richting 
gingen -, hebben we ons maar laten drijven 
op die groote wateren des levens. Of wel, we 
bebbcn, verontrust door de stormen en den 
mist, die ons alle uitzicbt benamen, onzen 
weg gezocht, zonder ons kompas te raad
plegen. En we zijn afgedreven, zonder dat. 
we er erg in hadden. 

Hoe staat het met u, mijn lezer ? 

Is uw kompas in orde ? 

Omdat er zoo heel veel van afhangt, is 
het noodzakelijk, dat ge dit nauwkeurig 
onderzoekt bij bet licht van den Geest Gods. 

Is daar de rechte gemecnschap tusschen 
1 God en uw ziel ? Dan kunt ge gerust voort
gaan op de groote levenszee. Of ge dan de 
Veilige Haven kunt zicn of niet, ge zult er 
komen en ge zult zoo van harte kunnen 
zingen. 

,,Al de stormen drijven over, 
En wij ank'ren in de Haven 
Wij zijn zeilend op de waatren 
Naar ons huis, ons Vaderhuis." 

Maar dan moet het Kompas in orde zijn en 
moet ge het tclkens weer raadplegen. 
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