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VERVULD MET DEN HEILIGEN GEEST 
Een toespraak gehouden door 

DE LEGERMOEDER, MEVROUW CATHERINE BOOTH. 

IK geloof dat deze vermaning tot alle 
geloovigen, Vi'ln alle tijden en van 

alle plaatsen gericht is, en dat het voor
recht, om vervuld te worden met den 
Geest, evengoed behoort aan den jong
sten of den zwaksten chrh:;ten als aan 
den meest gevorderden op de enk.ele 
voorwaarde van zich te onderwerpen 
aan het gebod des Heeren, waaraan 
Hij de belofte van deze gave verbon
den heeft. 

Dit Pinksterf eest wordt aan alle ge
loovigen aangeboden. Het komt of zal 
komen over ieder geloovige, die het 
werkelijk begeert. God wil, dat gij het 
aanneemt ; Hij roept u daartoe ; J ezus 
Christus heeft Zijn bloed vergoten om 
het u te verzekeren, en gij kunt den 
Heiligen Geest ontvangen en Zijn 
kracht en Zijn leven deelachtig wor
den, evengoed als de apostelen. Gij 
kunt den Heiligen Geest ontvangen, er 
mede vervuld warden en niemand dan 
God dlcen kan zeggen, wat "j dac:. .!l .. 

met u en doQJ:' u zou kunnen doen. 
Het voorbeeld van Petrus toont ons de 
groote verandering teweeggebracht in 
een mensch na den doop des Geestes. 
De man, die, v66r hij met deze kracht 
was bekleed, verontrust werd door de 
vragen van eene dienstmaagd, durfde 
den kruisdood te ondergaan, na die 
kracht te hebben ontvangen. 

Nu wensch ik u, vooreerst, te do en 
opmerken, hoe deze mem:chen wacht
ten. ,,Blijft gij te J eruzalem, totdat 
gij zult aangedaan zijn met kracht". 
Er is dus niet alleen sprake van de 
waarheid. De waarheid hadden zij 
reeds ontvangen. :Kracht moesten zij 
nog hebben. Paulus zegt, dat zijn 
Evangelie en zijn prediking niet al
leen in woorden bestond, maar in 
kracht en betuiging des Geestes. 

Waarmede zouden de discipelen zich 
wel bezig gehouden hebben, denkt gij 
na hun terugkeer van den Olijfberg, 
toen zij van hun verheerlijkten Mees
ter afscheid hadde'n genomen ? In wel
ken geestestoestand zullen zij wel ge
weest zijn gedurende de dagen, waarin 
zij de vervulling van de belofte ver
wachtten? 

Het komt mij voor, dat de hoofd
stemming van hunne ziel diepe moede
loosheid en groote vernedering moet 
geweest zijn. Wanneer zij voor hun 
verbeelding de gebeurtenissen van de 
laatste drie jaren terugriepen moesten 
zij zich wel beschaamd gevoelen over 
hun verblindheid en de duisternis hun
ner harten, zij moesten betreuren al 
wat zij verloren hadden, al wat zij ver
zuimd hadden te leeren kennen, wat 
hun ontdekt zou geworden zijn, ind1en 
zij niet zoo verduisterd van verstand 
geweest waren. Evenals wanneer wij 
na eene ontmoeting met een min of 
meer onbekend persoon eensklaps ver
nemen, <lat deze onbekende een aan
zienlijk persoon was en wij met smart 
uitrocpen : ,, Wat ben ik dwaas ge
wccst !". 

,,En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, 
Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de 
Vaders, die gij, zeide Hij, van mij gehoord hebt." 

dat zij van 
helofte des 
Hand. I: 4. 

,,Wordt vervuld met den Geest." Efeze 5: 18. 

Zander twijfel was dit hun gevoel. 
Meer dan ooit moesten zij zich getrof
fen gevoelen door het woord: ,,0, on
verstandigen en tragen van hart om te 
gelooven !". Inderdaad, zij werden ge
nezen van alle gevoel van zelfvertrou
wen en trots ; zij keerden allen naar 
de opperzaal terug met een diep ver
slagen en vernederd hart. 

Gij kunt u hen voorstellen in die 
karrier vereenigd. Ik stel mij Petrus 
voor met zijne onstuimige natuur, (en 
het is goed eenige onstuimigheid aan 
den dag te leggen voor een goede 
zaak) , hoe hij voor zijn verrezen Mees
ter met het aangezicht ter aarde is ge
vallen, het hart gebroken van droef
heid en schaamte bij de herinnering 
aan zijne ond:mkbaarheid en aan zijn 
lafhartige verloochening. En wat moe
ten Thomas en de anderen gedacht 
hebben als zij zich het tooneel in den 
hof van Gethsemane te binnen brach
ten en vooral hun vlucht en hun ver
laten van hun Meester, in de ure van 
Zijn doodsstrijd ? Ach, hoe verachte
lijk moeten zij zich gevoeld he b ben, 
en hoe ontdaan van alle heiligheid, 
trouw en moed. Met welk gevoel van 
schaamte over zich zelven moeten zij 
zich in het stof hebben nedergebogen, 
om de vervulling van de belofte af te 
wachten ! 

Waarlijk, dit is de eerste en de on
misbare voorwaarde ter verkrijging 
van den Heiligen Geest - vernedering. 

Gij moet eerst uwe onreinheid, on
heiligheid, ongehoorzaamheid en on
dankbaarheid gevoelen. Gij moet niet 
bang zijn om uwe boosheid iQ. haar ge
heelen omvang te kennen ; herinnert 
u de rampzalige uren, waarin gij Hem 
verraden hebt? Herinnert u uwe on
gehoorzaamheden en uwe ontrouw, 
uw verwerpen van het kruis en uw 
verlangen naar de genietingen der we
reld. Indien gij met den Heiligen Geest 
wilt vervuld worden, begint clan een 
diepen afkeer van u zelven te gevoe
len en aan den Heer uwe geheimste 
overtredingen te bekennen. Zegt Hem: 

,,Heer ! hen ik genoeg vernederd ? Ben 
ik diep genoeg in het stof verzonken, 
opdat Gij mij kunt opheffen ? Ik ver
afsehuw mijzelven ! Ik verfoei mijzel
ven ! Ik smeek U tot mij te komen en 
mij met Uwen Geest te vervullen !" 
Gij moet u geheel van uw eigen ,,ik" 
losmaken. Zoolang de mensch op zich
zelven vertrouwt, laat God hem aan 
zichzelven over, opdat hij zijn niets
wa::irdigheid leere inzien. W anneer de 
mensch op zijn eigen krachten ver
trouwt, laat God hem vallen, opdat hij 
zijne zwakheid leere kennen. Wij moe
ten van onze zwakheid en volkomen 
hulpeloosheid overtuigd en in onze 
eigen oogen geheel verloren zijn. Gods 
weg ter verheffing gaat door het dal 
der ve .. nedering. Vernedert u dus die
per en dieper. Gij kunt nooit te laag in 
uw eigen achting dalen, indien gij met 
den Heiligen Geest wilt vervuld war
den. 

In de tweede plaats : de discipelen 
verwachtten den Heiligen Geest in een 
diep gevoel Zijner hooge waarde ! En 
waarlijk daartoe was alle reden ! Wat 
moeten zij niet gevoeld hebben toen zij 
weder in de opperzaal vergaderd wa
ren ? Wij lezen dat er ongeveer 120 
bijeen waren. Wat al gedachten moe
ten hun hoofd doorkruist hebben, als 
zij in het verleden de smadelijke krui
siging van hun Heer, en in de toe
komst het wer k, waartoe zij geroepen 
waren, aanschouwden? Het werk dat 
hun wachtte was om in de stad Jeru
zalem te gaan en daar te verkondigen 
dat deze J ezus, dien de J oden nog maar 
zoo kort te voren hadden gekruisigd 
tusschen twee moordenaars, niemand 
anders dan de langverwachtte Mes
sias was. 

Het was om dat nieuwe geestelijke 
Koninkrijk te stichten, in tegenstelling 
met de aardsche, de Romeinsche macht 
in Judea gevestigd, en met al de tij de
lijke en godsdienstige belangen van het 
Joodsche volk, en om daarna Jeruza
lem te verlaten en al de koninkrijken 
der wereld aan de opperheerschappij 

! Daal als in tijden van ouds op ons neer, 
Heilige Geest ! 

Grifin ons harte Uw wetten, o Heer! 
Heilige Geest ! 

Zie, hoe naar U onze ziel heeft gesmacht 
En op Uw komst met verlangen nu wacht; 
Geef ons een doop van Uw vuur en Uw kracht, 

Heilige Geest ! 

Geef ons den Geest, Die verlost en bevrijdt ! 
Maak ons nu vrij ! 

Opdat ons al, Heer, aan U zij gewijd; 
Maak ons nu vrij ! 

Laat nu bereekning en zelfzucht vergaan, 
Oat niets in ons Uwe stem moog' weerstaan 
Of Uwen Geest zou bedroeven voortaan; 

Maak ons nu vrij ! 

Catherine Booth- Mumford. 
1829 - 1890 

Echtgenoote van den Stichter 
v. h. Leger des Hells. 

van den gekruisten Christus te gaan 
onderwerpen. 

Wat moesten zij wel gevoelen tegen
over eene zoodanige taak? Arme Petrus 
en Johannes ! Arme Thomas, Maria en 
de andere vrouwen! Hoe moesten zij 
wel te moede zijn ? Zij moeten wel 
gedacht hebben: ,,liever hier tot aan 
onzen dood blijven wachten, dan het 
werk te gaan beginnen, zooa s wij nu 
zijn. Wij moeten een hoogere kracht 
bezitten, dan die wij nu hebben." En 
zij wachtten en riepen: ,,Heer, daal 
neder ; wij zijn gereed ! Zonder U zijn 
wij onbekwaam en onrnachtig om iets 
te doen! Gij weet tot welk werk Gij 
ons geroepen hebt; Gij hebt ons de 
noodige kracht beloofd om het te vol
brengen; hier zijn wij nu. Zander Uw 
goddelijke kracht kunnen wij niets 
doen." Zij waren diep doordrongen van 
de hooge waarde van de gave. God 
heeft Zijne gave nooit geschonken dan 
aan hen, die er het hooge belang van 
inzagen en die gereed waren ,,om al 
hunne goederen te verkoopen", ten 
einde haar te verkrijgen. 

De kostelijkste gave, die God ons 
kan schenken, is wel dat wij zouden 
vervuld worden met den Geest, ver
vuld met God Zelven, door God geheel 
beheerscht - door Hem bewogen en 
bezield, - deelgenooten van Zijne 
kracht en van Zijn leven. 

Welk een gave! Het is immers de 
grootste, die God op aarde of in den 
hem el verleenen kan ! Maar hoe zou 
God deze gave kunnen schenken aan 
hem, die haar niet op de juiste waarde 
zou weten te schatten en die niet, om 
haar te verkrijgen, al het andere zou 
willen opoff eren ; aardsche liefde, ge
mak en geriefelijkheden des !evens ge
nietingen, vreugde, plannen, roem en 
eer, in een woord, alles ! 

Zijt gij daar werkelijk toe bereid? 
Hebt gij dat <len Heer gezegd ? Zijt gij 
oprecht in uwe betuigingen? 

Indien gij den zegen verlangt, ken 
ik geen anderen weg. Ik heb dezen 
zelfden weg moeten volgen, om den 
zegen te eriangen. Mijn ziel moest ook 
afstand leeren doen van al hare af
goden, tot den laatsten toe en dat was 
een harde zaak, gelijk het altijd is om
dat wij onze afgoden' liefhebben. 

Het zouden geen afgoden zijn, indien 
wij ze niet liefhadden. Wij ook moeten 
onzen Izak, onzen geliefde. onzen eeni
ge ten offer brengen. 

Zie vervolg pag. 2 
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vervolg van Pag. 1. 

In de derde plaats merken wij op, 
dat de discipelen in de opperzaal wacht
ten met geloof en tot iedere daad van 
gehoorzaamheid bereid. Hoe weten wij 
dat? Omdat zij deden, wat God hun 
bevolen had. 

God had hun bevolen in J eruzalem 
te blijven. Na de hemelvaart des Hee
ren had Petrus tot zichzelven kunnen 
zeggen: ,,Wat zal ik nu gaan doen? Ik 
heb nu al zoo lang met mijn Meester 
Palestina doorkruist, dat het oogen
blik wel gekomen schijnt, om eens naar 
mijne netten terug te keeren. Ik kan 
de belofte immers evengoed aan het 
meer Genezareth verwachten als in de 
stad J eruzalem. Welke reden kan J ezus 
gehad hebben, om juist Jeruzalem 
daartoe aan te wijzen ? Hij had ook wel 
eens aan mijn ouden vader en moeder 
kunnen denken, die al zoo lang door 
mij alleen zijn gelaten. Ik geloof, dat 
het verstandiger is mijn werkzaamhe
den als visscher weer op te nemen". 
Maar neen, de ondervinding, die de 
apostelen in de laatste dagen hadden 
opgedaan, had hen van hun ongeloof 
genezen. Wel verre van de bevelen 
des Heeren te willen verklaren of te 
willen verbeteren, wisten zij voortaan 
dat deze bevelen een ernstig doel had
den. Jezus wees hun Jeruzalem aan, 
zij gingen dus onverwijld daarheen, 
naar de opperzaal. 

Ook Maria had tot zich zelve kunnen 
zeggen: ,,Welk een langen tijd heb 
ik den Heer gevolgd en Hem met mij
ne zorgen omringd. 

Ik moet nu waarlijk wat orde op mij
ne zaken gaan stellen. Thuis kan ik 
den Heiligen Geest immers evengoed 
verwachten als in Jeruzalem ?" Neen, 
neen, zoo sprak Maria niet; zij had de 
zaak beter begrepen, zij keerde naar 
J eruzalem terug. Zij alien zijn naar de 
opperzaal teruggekeerd, hebben de 
deur gesloten en hebben daar gewacht. 

Ziedaar, het geloof, dat gehoorzaamt. 
Het gehoorzamend geloof ontvangt 

de belofte, maar het geloof dat niet 
gehoorzaamt, wordt ledig weggezon
den. 

Een gehoorzaam geloof wordt ver
eischt. Zoolang er in u ook maar het 
geringste spoor van weerspannigheid 
blijft, of een lust tot tegenspraak, of 
het minste spoor van opstand, hoe be
dekt ook, zult gij niets verkrijgen. In 
het koninkrijk des Heeren zullen al
leen onderdanige en gehoorzame zielen 
binnengaan. Wat Hij u ook gebiedt op 
te offeren, of te vermijden, gij moet 
het zonder aarzelen doen ! Zijne gave 
is voor Zijn dienaren, die Hem uit vrije 
keus dienen, met hun gansche hart, -
door het gehoorzaam geloof ! 

De discipelen waren wachtend. Hoe
lang wel? 

Tot den Pinksterdag, dat wil zeggen, 
tien geheele dagen. Ik hen er overtuigd 
van, dat hunne smeekingen tot zoo 
lang in den nacht duurden, als hunne 
krachten het hun toelieten. Zij hiel
den aan in het gebed en wachtten. Zij 
stelden den Heer geen tijd, maar wa
ren verstandig genoeg, om alles aan 
Hem over te laten. Zij zeiden niet : 
,,Wij zullen hieraan twee dagen wij
den ; dat zal wel genoeg zijn. Twee 
dagen lang zullen wij alle andere be
moeiing op zijde zetten, maar als na 
verloop van dien tijd de Heilige Geest 
niet komt, zou het dwaas en overdre
ven zijn er !anger op te wachten. Wie 
heeft ooit gehoord van een bidstond, 
die meer dan twee dagen en twee 
nachten duurde ?" 

Een zoodanige bepaling stelden zij 
niet aan hunnen Meester ; maar zij 
verwachtten den Heiligen Geest, totdat 
Hij op hen nederdaalde. 

Gij hebt Hem niet ontvangen, zegt 
gij ? Dat komt, omdat gij niet gewacht 
he bt tot Zijn tijd, om tot u te komen, 

.daar was. 
Wanneer de apostelen eens niet lan

ger dan tot den vijf den dag gewacht 
hadden en toen gezegd hadden : ,,De 
lieer weet dat wij hier zijn, dat wij 

S T R IJ D K R E E T 

DE ·ALTAARDIENST. 
Bijzondere samenkomsten op de Leprozerien. 

,,MET EEN BLIJ HART GEEF IK DIT". 

Koendoer. 

Enkele weken geleden spraken wij met de 
patienten over de Zelfverloocheningsaanvra
ge en legden hun de ware beteekenis van 
den Altaardienst uit. Wij maakten hun dui
delijk, dat een ieder daaraan deel kon nemen, 
maar dat, wat zij gaven, een volkomen vrij
willig offer moest zijn. 

Op den dag voor den Altaardienst gaven 
wij elk der patienten een papiertje, waarop 
hun naam geschreven stond en waarop zij 
zelf moesten invullen, hoeveel zij wilden ge
ven. (De patienten geven nl. hun spaarcenten 
in bewaring bij den Adjudant). 

Toen wij de zaal binnentraden om de 
samenkomst te beginnen, waren alle plaatsen 
bezet, zelfs de hadji's en de katips waren 
aanwezig. 

Na een lied en het voorlezen van een 
Bijbelgedeelte, werd gelegenheid gegeven 
tot het brengen van een ofter. 

Het was ontroerend te zien, hoe de patien
ten alien achter elkander opstonden en naar 
voren kwamen, om op het altaar hun papier
tje neer te leggen. 

De zwaarzieken, die de samenkomsten 
niet konden bijwonen, hadden anderen ge
vraagd hun papiertje mee te nemen, want 
zij wilden ook graag meedoen. Op enkele 
hiervan stond geschreven: 

,,Met een blij hart geef ik dit." 
Hoe treffend, dat deze arme zieke men

schen met blijdschap hun offer brachten. Wei 
is waar kon hier geen sprake zijn van groote 
bijdragen, wat hier gegeven werd is te ver-

gelijken met het penningske der wedu .ve, 
maar zeker is, dat de Heer met welgevallen 
heeft neergezien op deze gaven en ze :net 
vreugde heeft aangenomen en gezegend. 

V. Midtbo, Adjt. 

Semaroeng. 
De Heer deed ons Zijn zegen op een won

derbare wijze ervaren in verband met deze 
bijzondere meeting. Den voorafgaanden Za
terdagmiddag werd, met behulp van de 
patienten, een altaar gebouwd op dezelfde 
wijze als Abraham eens deed. Iedere patient, 
die loopen kon, bracht een steen naar de zaal, 
waar de samenkomst zou worden gehouden. 

Op het altaar werd brandhout neergelegd 
en, door middel van rood papier en een 
electrisch lampje, kregen wij een effect, alsof 
er werkelijk een vuurtje brandde. 

De patienten schaarden er zich om heen 
en zongen eenige liederen tezamen, totdat 't 
tijd werd, om naar bed te gaan. Dit alles W9S 

voor hen een voorbereiding en een voor
smaak van de zegeningen, die den volgenden 
morgen hun deel zouden zijn. 

Reeds bij den aanvang van den Altaar
dienst voelden wij, dat God door Zijn Heili
gen Geest ons zeer dicht nabij was. 

Nadat de zangbrigade een mooi lied had 
gezongen, werd het Bijbelverhaal voorgele
zen van Abraham en zijn offer, waarna alle 
aanwezigen ook het hunne op dezen mor
gen tot den Heer brachten. Het totaal hier
van bedroeg f 55,12. Halleluja ! Dat was 
inderdaad een dankoffer aan den Heer, Die 
ons op zulk een heerlijke wijze steeds over
vloediglijk zegent. E. Brandt, Majoor. 

De padvi .. 1ders van Manado aan 't kampeeren. 

allen gereed zijn en <lat de wereld 
vergaat, als wij onze boodschap niet 
gaan brengen. Er moet eene vergissing 
zijn. Wij deden beter spoedig te be
ginnen". 

Maar neen! zij hebben gewacht, 
gewacht - tot Zijne komst. Begrijpt 
gij welke gebeden uit hun midden op
stegen? Denkt gij, dat zij geleken heb
ben op die kwijnende, krachtelooze ge
beden, waarmede wij soms den Heili
gen Geest hooren afsmeeken ? 

Wat moet Petrus met ernst hebben 
geworsteld in het gebed. Met welk 
vuur zal Thomas hebben gesmeekt. 
Met hoeveel tranen van droefheid en 
teederheid zal Maria hare ziel uitge
stort hebben. Welk een volmaakte een
heid heerschte er in al die harten. Zij 
waren een van hart en hadden maar 
eene begeerte, die van den Heiligen 
Geest te ontvangen. Zij smeekten er om 
als hongerige kinderen om brood. Zij 
hadden Hem noodig. Heeft God ooit 
een zoodanige verwachting bedrogen ? 
Immers nooit ! En de Heilige Geest 
daalde neder! 

Hij was gekomen. 
Zij, die Hem ontvangen, kunnen Zijn 

machtige inwerking niet beschrijven; 

zij ondervinden iets onbeschrijfelijks, 
een goddelijke werking, die zich van 
hun geheele organisme meester maakt 
en het doordringt. 

Sedert <lien tijd hebben vele chris
tenen een dergelijke vervulling met 
den Heiligen Geest ondervonden en 
vele anderen zouden evenzoo bevoor
recht zijn geworden, indien zij het 
gewild hadden. Maar zij willen zich 
niet door Gods armen laten omvatten, 
noch zich aan Zijn vaderhart laten 
drukken; zij ver langen niet Hem te 
kennen in den schriftuurlijken zin van 
het woord; zij durven zich niet geheel 
over te geven, om door den Geest ver
teerd te worden. Hun hart en hunne 
ziel dorsten niet, zooals bij David, 
naar den levenden God. Zij schreeu
wen niet naar Hem als het hijgend hert 
naar de waterstroomen. Zij verlangen 
er niet naar, om voor Gods aangezicht 
te verschijnen. Indien zij naar Hem 
hongerden en dorstten, zoodat zij niet 
buiten Hem leven konden, dan zou 
God zeker komen en Zich aan hen 
openbaren. 

Stemt gij er dus in toe Hem te ver
wachten in het geloof - in het ge
hoorzaam geloof? Uw eeuwig geluk of 
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Brigadier Lebbink leidde de Altaar

diensten te Semarang. 

Op 5 Mei leidde Brigadier Lebbink den 
Altaardienst in het Ooglijdershospitaal. Om 
9 uur begaven de Officieren zich naar de 
bijeenkomstzaal, die reeds gevuld was met 
makkers, kinderen en patienten, die er alien 
even gelukkig uitzagen, ofschoon enkelen 
het gebruik hunner oogen missen. Met een 
hartelijk handgeklap heetten ze den Briga
dier en de andere Officieren welkom. Dit 
deed ons hart goed. Verder heerschte er een 
rustige, prettige stemming. 

Het zangkoor van het Ooglijdershospitaal 
vergastte ons op een mooi lied. Hierna kreeg 
Kapiteine Kappers, die met den Brigadier 
was medegekomen, gelegenheid een woord 
van getuigenis te spreken. Zr. Djoeminah 
bewees uitstekende diensten als vertaalster. 
Nadat de Brigadier het doel van de Zelfver
loocheningsaanvrage had uiteengezet, werd 
de dienst - onder het zingen van een lied -
opengesteld voor het brengen onzer gaven. 
Treffend was het te zien, hoe sommige pa
tienten op elkander steunend, met blijd
schap hun offer brachten. Nadat allen hun 
plaatsen weer hadden ihgenomen, dankte 
Adjudante Cardinaal den Heer voor de ge
geven giften. De bijbellezing, door den Bri
gadier, vond een aandachtig gehoor. 

's Avonds kwamen wij wederom bijeen in 
't mooie zaaltje van Semarang I. Een flink 
aantal makkers was opgekomen. De Officie
ren namen plaats op 't platform. Het eerste 
lied, dat uit voile borst werd medegezongen, 
vormde een goed begin. 

Tevens had de Brigadier het voorrecht een 
jonge zuster tot Heilssoldaat in te zegenen. 
Moge God onze zuster zegenen en tot zegen 
stellen voor anderen. Daarna werden wij in 
de gelegenheid gesteld, onze offers te bren
gen op het keurig gebouwde altaar. Kapitein 
Papilaja, die Semarang zou verlaten, sprak 
eenige woorden van afscheid, waarna de 
Brigadier overging tot de bijbelbehandeling. 
Enkele zielen kwamen tot den Heer. 

K. K. 

LAATSTE BERICHT. 

De nieuwe versterking is aangekomen: zes 
officieren uit Nederland en twee uit Noor
wegen, die van Europeesch verlof terug
keerden. 

Het was voor onze makkers een blijde ver
rassing reeds bij hun aankomst te Belawan 
onzen Kommandant daar te ontmoeten, die 
enkele dagen voor bijzondere samenkomsten 
en besprekingen in Sumatra is geweest en 
die nu het laatste stukje van de reis met 
de pas gearriveerden heeft meegemaakt. 

Te Tandjong Priok werden allen hartelijk 
verwelkomd. 

De nieuwe makkets verkeeren in een blijde, 
opgewekte stemming en staan klaar om hun 
werk in dit zendingsveld te aanvaarden. 
God zegene hen! 

Over de bijzondere welkomstsamenkom
sten zal in het volgend nummer van de 
Strijdkreet worden geschreven. 

uwe eeuwige rampzaligheid worden 
hier beslist. Mijn vurige wensch is u 
hooger te zien stijgen; mijn vrees is 
u te zien terugkeeren, u langzamerhand 
koud en onverschillig te zien warden 
voor deze dingen, want, als er eenige 
hoop is, om deze verloren wereld te 
redden, clan zijt gij die hoop, gij, indien 
gij vervuld zijt met den Geest. De 
menschen moeten evenveel vuur en 
ijver aan den dag legg<:::n, om zielen te 
winnen voor Gods koninkrijk, als zij 
vroeger deden om goud en zilver · te 
verzamelen. 

Vervuld zijn met den Heiligen Geest, 
dat is: oogen te hebben voor geestelijke 
dingen, die anderen niet zien, ooren te 
hebben voor de verzuchtingen van de 
hongerige wereld, die zonder spijze 
vergaat, een hart dat gevoel heeft voor 
het lijden van anderen en tot tranen 
toe over hun lot bewogen is. Door den 
invloed des Geestes z1..;lt gij in staat 
warden gesteld voor deze menigte het 
brood des levens te breken, en als het 
noodig is, zult gij er toe gebracht war
den zelfs uw leven te geven, om an
deren te redden. Dit hE..bben wij noodig 
en alleen de volheid des Geestes kan 
het ans geven. 
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{ GE ZINS B 0 ND SN IE U W- S. 
zich aanmeldden als lid van onzen 
Bond en wij zijn er zeker van dat meer
deren zullen volgen. 

Gezinsbond Malang herdacht eenjarig 
bestaan. 

Dinsdag, 23 April, zullen wij, Gezinsbonds. 
leden van Malang, niet licht vergeten, want 
op den avond van dien dag vierden wij ons 
eerste jaarfeest. 

We zouden door . onze penningmeesteres, 
Mevrouw Harding-Young, met een tuinfeest 
verrast geworden zijn, maar jammer genoeg 
regende 't z66 geweldig, dat we ons tevreden 
moesten stellen, met 't feest in ons zaaltje 
te houden, dat te klein bleek, daar bijna 
alle zusters met haar respectievelijke echt
genooten en enkele invite's waren opgeko

men. 
Met moeite konden de 65 aanwezigen een 

plaatsje krijgen. 
Zeer tot onze spijt was Mevrouw Luit.

Kolonel Ridsdel verhinderd te komen, maar 
deze tegenslag werd ruimschoots vergoed 
door de komst van de 3 Majoors van Soera
baja n.l. Majoor Uijlings, Majoor Veerenhuis 
en Majoor Hermes. Tevens waren als gasten 
aanwezig Adjudant en Mevrouw Roed. 

De feestavond werd geopend met een kort 
inleidingswoord van Mevrouw Kapitein Har
ding Young, waarna gebed en zang volgden 
en Majoor Uijlings de verdere leiding van 

den avond op zich nam. 
Wat hebben we genoten van muziek en 

zang! Allen deden h,un uiterste best, den 
avond te doen slagen. Vele zusters hadden 
voor versnaperingen gezorgd, zoodat ons 

niets ontbrak. 
De Majoors Veerenhuis en Hermes spra-

ken eveneens enkele woorden. 
Zij wezen er ons op, dat er veel goeds uit 

onzen bond kan voortvloeien, zoowel in als 
buitenshuis, wanneer wij, leden, eendrachtig 
samenwerken, elkaar en ook anderen helpen 
in voor- en tegenspoed en dit alles doen in 
naam van en met onzen dierbren Helland, 
Die ons leerde steeds bereid te zijn, overal 
te helpen, waar dat noodig mocht wezen. 

F,n dat er samenwerking is en wij steeds 
klaar staan voor elkander bleek wel uit de 
woorden van ons Gezinsbondslied, dat door 
alle leden flink en krachtig werd meege-

zongen. 
Aan 't einde sprak Kapitein Harding 

Young nog enkele woorden, waarna Adju
dant Roed met dankgebed dezen mooien 

avond sloot. 
We gelooven zeker, dat de Heer Zijn werk 

in menig hart gedaan heeft. Wij willen voort
gaan te strijden en te werken tot eer van 
God en tot uitbreiding van onzen Bond, 

welks motto is : 
Voorwaarts, opwa~rts en hemelwaarts. 

De secretaresse 
O.v.H. 

* * * 
Gezinsbond, Bandoeng I. 

Het was een buitengewoon mooie 
avond en ofschoon het afwerken van 
het programma meer dan twee uur 
in beslag nam1 duurde hij ons geen 
oogenblik te lang. 

De Congreszaal was vol en voor deze 
bijzondere gelegenheid ontvingen de 
broeders ook een uitnoodiging, waar
aan velen hunner gehoor hadden ge
geven. En zij genoten met ons. 

Op verzoek van mevrouw Komman
dant de Groot, de presidente, die de 
leiding had, werd het eerste lied door 
mevrouw Lt.-Kolonel Ridsdel, de ter
ritoriale Gezinsbonds-secretaresse, uit
gegeven, waarna zuster Kempers ons 
voorging in gebed. 

Onze ijverige Gezindsbonds-secreta-
resse mevrouw Brigadier Palstra las 
een zeer welgekozen gedeelte uit Gods 
Woord aan ons voor, dat handelde over 
de onschatbare waarde van een goede 
vrouw. 

Mevrouw Ridsdel gaf een duidelijk~ 
uiteenzetting van de beteekenis van 
den Gezinsbond en wat die beoogt. 

Mevrouw Majoor Schulz liet ons 
een aardig gedicht hooren, dat elders 
in dit blad is opgenomen. Zie kol. 4. 

Mevrouw de Groot haalde aan, dat 
zij bij de geboorte van den Gezins
bond aanwezig was geweest ; nu was 
,,het kind" drie jaar en 4 maanden 
geworden en kon dus voor zichzelf 

spreken, wat het op dezen avond ook 
doen zou. 

Het zangkoortje van den Gezins
bond vergastte ons op een mooi lied, 
waarna zuster van Griesheim ons op 
interessante wijze een en ander vertel
de van haar ervaringen bij het kollek
teeren voor onze jaarlijksche Zelfver
loochenings-aanvrage. 

Hierna kwam de pauze en werden 
enkele eenvoudige ververschingen 
rondgediend. 

Mevrouw van Dongen gaf een reci
tatie te hooren, waardoor naar voren 
gebracht werd, dat zeer zeker op onze 
daden het verdiende loon zal volgen. 

Een samenspraak over den Gezins
bond toonde aan, hoe verschillend en 
hoe onjuist de opvattingen hieromtrent 
kunnen zijn, totdat men er persoonlijk 
mee in aanraking komt. 

Zij, die aan deze samenspraak deel
namen, hebben zich met eer van haar 
taak gekweten. Zij was eenig, zeer 
leerzaam en boeiend. 

En, wel een bewijs 
is het feit, dat 5 van 

van welslagen 
~e aanwezigen 

Het laatste nummer bestond uit 
tableaux, voorstellend een geschiede
nis uit den slaventijd in Amerika. Een 
moeder tracht haar · kind te redden 
uit de handen van den slavendrijver. 

Aan het slot werd het toepasselijk 
Gezinsbondslied ,,Welzalig 't huis, waar 
Jezus woont" gezongen en Lt.-Kolonel 
Ridsdel beeindigde dezen avond met 
dankgebed. 

Een der vele we~·eldburgers, die voor 't eerst 
het licht zag in ons Ziekenhuis te Soerabaja 

~1=====================================================================~ 

VllOUWKN UIT DllR lllJllllL-
Een serie artikelen door 

Mevrouw Lt. KOLONEL J. H. RIDSDEL. 
•==================================• 

~=====; 11. DE VROUW VAN JOB. ~1=====" 

N IET dikwijls kiest men de vrouw 
van Job tot onderwerp, doch, daar 

we in ons hoekje verschillende bijbel
.sche vrouwen hebben besproken, wil
len wij ook haar een plaatsje geven 
en nagaan, wat wij, als vrouwen, van 
haar gedrag kunnen leeren. 

Job, haar echtgenoot, is rampzalig. 
Gods hand drukt zwaar op hem, hij i" 
door smart overstelpt en heeft behoef
te aan opbeuring, troost en bemoedi
ging ; bij wien zal hij nu den steun 
vinden, waaraan zijn ziel behoefte 
heeft? Natuurlijk wendt Job zich tot 
zijn vrouw, tot haar, door God hem 
gegeven om zijn hulp te zijn in goede 
en kwade dagen ; zeker zal zij een deel 
van den last dragen en door teeder 
medelijden zijn lijden verlichten. In
plaats daarvan voegt zij hem toe : 
,,Houdt g?j nog vast aan uwe oprecht
heid? vloek Gad en sterf!" Wat een 
bittere smart moeten deze woorden 
voor Job geweest zijn en zeker deed 
dit antwoord zijn hart evenveel, zoo 
niet meer pijn, clan de booze zweren 
zijn lichaam. Hoe bitter was haar ge
moed ; de opstand in haar hart was 
wel zeer groat. 

N og vasthouden aan God, Die hem 
alles heeft ontnomen : kinderen, have 
en zelfs gezondheid ? Is dat de manier, 
waarop God trouw beloont ? Dat ge 
godvreezend waart, toen men U 
eerde en men voor u boog en ge als 
eerste in den lande gehoorzaamd werd, 
ja dat was begrijpelijk ! Ach, hoe me
nigmaal hebben vrouwen dezelfde fout 
begaan, en hebben haar echtgenoot bit
ter teleurgesteld, inplaats van hem ter 
zijde te staan. Door haar dwaas ant
woord brengt de vrouw van Job hem 
een nieuwen slag toe, hem, die reeds 
door zooveel lijden overstelpt is. 

Is het billijk zich tegen God te ver
zetten, als beproeving op onzen weg 
korot, als geliefden ons ontvallen, alS 
aarr !sche rijkdom schijnt weg te smel
ten? 

Job zeide: ,,G?j spreekt als eene der 
zottinnen spreekt; ja, zouden w·ij het 
goede van God ontvangen, en het kwa
de niet ontvangen ?" 

Inderdaad, berusten, als Gods hand 
zwaar op ons is, zal ons helpen ons 
lot geduldig te dragen ! Maar zeker had 
de vrouw van Job nog niet ten volle 
het geheim geleerd <lat haar echtge
noot reeds kende, den verborgen om
gang met God. Hij had een diep-gees-

telijke ervaring, welke zijn vrouw ont
brak ; z66 volmaakt was zijn vertrou
wen in den levenden God, dat hij uit
riep : ,,Ziet, zoo Hij m?j doodde, .wu 
ik niet hopen ! " 

Daarin dus schuilt onze kracht, zus
ters, en willen wij ware helpsters zijn, 
niet enkel voor echtgenoot, doch ook 
v0or allen, die onze hulp en onzen 
steun behoeven, clan moeten ook wij 
de heilgeheimen Gods leeren verstaan 
en z66 toegerust, zullen wij aan het 
doel beantwoorden, om een hulp te zijn 
in v66r- en tegenspoed. 

In gedachten zie ik de Legermoeder 
die, toen haar man op een tweesprong 
stand: de kerk verlaten, waar hij pre
dikant was, en het ongebaande pad 
kiezen, dat lief de tot God en de 
menschheid hem aanwees, of in de 
kerk blijven en daar een meer gemak
kelijke taak aanvaarden terwille van 
vrouw en kinderen, uitriep : ,,Never", 
en aan zijn zijde moedig en onbevreesd 
een onbekende toekomst tegemoet 
ging. 

Zou ooit de geschiedenis van het 
Leger des Heils geschreven zijn, als 
Mevrouw Booth te kart geschoten was 
in dat gewichtig oogenblik ? 

Eenigen tijd geleden vertelde een 
voorspoedig zakenman, hoeveel hij te 
danken had aan zijn vrouw, die hem, 
toen alles zoo wanhopig scheen, had 
aangemoedigd en bijgestaan ; door 
haar hulp en wijzen raad werd een 
catastrophe afgeweerd. En wie kan 
zeggen hoe vaak een vrouw het mid
del in Gods hand geweest is, om ook 
in geestelijken zin haar man bij te 
staan met haar krr.chtig geloofsver
trouwen, waar het zijne dreigde ten 
onder te gaan ? 

Wij mogen aannemen, dat de vrouw 
van Job haar les geleerd heeft in de 
school der beproeving, daar wij aan 
het einde van het boek ,,Job" lezen, 
dat God zijn gevangenis van hem 
wendde . . . . . . . . . . . . ook kwamen allen, 
die hem te'Uoren gekend hadden ........ . 
en aten brood met hem in zijn huis. 

En de Heere zegende Jobs laatste 
meer dan zijn eerste en behalve groo
ten rijkdom, zegende God zijn gezin 
met zeven zonen en drie dochters. 

Gezinsbonds-Lied. 

Welzalig 't huis, waar Jezus heerscht 
En liefde elk liart vervult; ' 

Waar alien een zijn, en God eerst. 
W aar men geen tweedracht duldt. 

Welzalig 't huis, waar Jezus' naam 
Elk zoet in de ooren klinkt; 

Waar oud en jong, vereend te zaam, 
Den lof des Heeren zingt. 

Welzalig 't huis, waar bede en lied 
Aan Gode lof bereidt; 

Zijn woord men mint, de zonde vliedt, 
En leeft voor de eeuwigheid. 

Geef, dat in onze woning Heer 
Altijd Uw vrede woo~t ' 

Verbind in liefde ons altijd meer, 
Zoo, dat ons !even 't toont! 

• • • 
MIJN NIEUWE BUUR. 

Zou ik naar den Gezinsbond gaan 
vroeg ik? en lachte luid ' 

Dat is niets dan gerammel,' 
daar blijf ik liever uit. 

Eerst ramm'len ze met haar tongen 
en . dan met 't theegerei, ' 

Zou ik nu naar zoo'n warboel gaan, 
neen hoor, dat is niets voor mij. 

Ik zei dat, en ik meende 't ook 
't was niet slechts met mijn ~ond 

Want ik dacht waarlijk, dat men da~ 
geheel niets degelijks vond · ' 

Toen kwam er op een goeden' dag 
naast mij een nieuwe buur ' 

M'n lieve mensch - 'n Gezin~bondslid -
een echte en vol vuur. 

3 

W el, wel dacht ik, nu wed ik toch 
dat 'k voortaan niets meer hoor ' 

Dan over dien Gezinsbond steeds ' 
maar ik wacht mij daar voo;. . 

Maar, schoon 'k haar iedere week za" gaan, 
met een gezicht zoo blij, "' 

Had 'k mij vergist, want weken lang 
sprak z'er niet van tegen mij. ' 

Maa~ op een dag, toen kwam ze toch, 
ze1 heel eenvoudig maar 

D ' ' eez week moest u eens met mij gaan, 
er is iets bijzonders daar. 

Een vereenigde Gezinsbond is 't 
'k geef u 't programma nu ' 

't Is nergens beter, en er w'acht 
een hartelijk welkom u. 

Toen hen 'k gegaan, ja, lach nu maar, -
'k hen lid geworden nu, 

En heerlijk dat de thee daar is, 
nu dat vertel ik u. 

Ook zegeningen zonder tal 
door den Gezinsbond daa;, 

Neem 'k met mij mede ied're week, 
gedurende 't gansche jaar. 

Van een jongen in Australie. 

Te Grafton woont een jongen, die reden 
heeft, erg trotsch te zijn, waut Generaal 
Booth heeft zijn naam bovt.aaan de l.ijst 
gezet va.'l degenen, die nict v.:rgeten mogen 
word en. 

Hijzelf hoopt eenmaal Generaal te worden. 
,,Gistereruniddag kwam hij, een en al op

winding, bij mij'', vertelde de Generaal "en 
gaf mij een brief en een boek:, dat hijzelf 
geschreven had. In eerstgenoemde ge
waagde hij van grootsche plannen, buiten
gewoon, maar geenszins onmogelijk." 

De brief, waarop de Generaal erg gesteld 
blijkt, is van Arthur Agst en luidt als volgt: 

W aarde Generaal, 

Ik ben 12 jaar oud en mijn broer is 10 
jaar. Wij beiden bezoeken de Leger des 
Heils-kindersamenkomsten. Mijn moeder be
hoort tot het Leger. Mijn vader is lid van 
de Presbyteriaansche Kerk en ik hoop eens 
Generaal van het Leger des Heils te worden, 
zooals U. 

Indien ik in het Leger 't niet zoo ver kan 
brengen, zal ik toch trachten mijn Leven 
nuttig te bestieden, werkende voor God in. 
het Leger, want in het Leger des Heils weril 
ik op den laatsten Moedersdag bekeerd. 

,,Ik hen van plan, dat k1eine boekje voor 
hem na te zien, mijn handteeke:-:.ing daarop 
te zetten, en 't hem terug tc zenden", zeide 
de Generaal. ,,Ik hen voornemens den jongen 
te helpen door het leven en hem zoo veel 
mogelijk den weg te wijzen. Ik zal hem niet 
vergeten, ook niet wanneer mijn arbeid in 
anderc deelen der wereld mijn aandacht in 
beslag neemt; Arthur krijgt van mij nader ~ 
te hooren. 

En wie weet of hij niet eens tot Generaal · 
gekozen zal worden? Dat is niet onmogelijk:," 
zeide zij. 
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BARNABAS • • EEN DER EERSTELINGEN. 
door MEVROUW KOMMANDANT DE GROOT. 

M .c.ER dan zeven weken waren 
voorbijgegaan sinds het gedenk

waardige, onvergetelijke Paaschfeest, 
waarop J ezus Christus gekruisigd 
werd. Deze gebeurtenis had vrij onver
wachts plaatsgegrepen ; het verhoor en 
het ten uitvoer brengen van het von
nis waren nl. door het Romeinsche ge
rechtshof bespoedigd. Men kon niet al 
te veel tijd en aandacht daaraan be
steden, want men was met de voor
bereidingen bezig voor het aanstaande 
feest. Het was niet algemeen bekend, 
dat de autoriteiten, om alles zoo vlot 
mogelijk af te kunnen handelen, den 
geheelen nacht doorgewerkt hadden, 
en er in geslaagd waren, de zaak als 
een politieke en niet als een godsdien
stige kwestie voor te stellen. Op deze 
wijze zagen zij hun wensch vervuld ; 
Jezus werd ter dood gebracht en be
graven, Zijn graf werd verzegeld en 
deze rechtzaak, met de vele andere, 
die in het Register van het Praetorium 
opgeschreven waren, als afgehandeld 
beschouwd. 

Nu nadert een antler feest en de hei
lige stad wordt met nieuw leven en 
groote verwachting vervuld. Vele be
zoekers van a."ldere landen zouden 
komen. Het feest, Pfingster of Pente
costa, 50 dagen na het Paaschfeest ge
houden, duurde slechts een dag en was 
inderdaad een feest van vreugde en 
dankzegging aan God, den gever van 
alle goed. Verwacht werd, dat iedere 
Israeliet zich verblijden zou in den 
Heer en Hem een dankoffer brengen. 
Deze gaven werden dienzelfden dag 
aan de armen en behoeftigen uitge
deeld, opdat zij zich oak zouden kun
nen verblijden. Het was dus een vreug
devol feest, waarnaar iedereen vol ver
wachting uitzag. 

De Farizeen, schriftgeleerden en bo
venal de priesters voelden zich gerust
gesteld, nu de gevaarlijke Nazarener, 
J ezus, niet meer onder de levenden 
geteld werd ; zij zouden niet meer door 
Zijn ongewenschte tegenwoordigheid 
warden gestoord. Zij herinnerden zich 
niet alleen Zijn optreden, nadat Hij de 
tafels van de geldwisselaars omge
gooid en de handelaars uit den tem
pel gejaagd had, maar vooral wat hun 
nag meer gehinderd en verontrust had, 
Zijn prediking en Zijn krachtige per
soonlijkheid. Deze dingen behoorden 
nu echter tot het verleden. 

W el hadden ze zich een enkele maal 
afgevraagd, in hoe verre de discipelen 
van dezen Nazarener Zijn werk zou
den voortzetten, maar, nadat zij gezien 
hadden, hoe deze mannen hun Mees
ter alleen lieten en zich nadien opslo
ten uit vrees voor de Joden, verwacht
ten zjj van di en kant geen actie meer. 

Zonder eenig drukkend gevoel werd 
het f eest begonnen. Met groote tevre
denheid overzag de Hoogepriester de 
groote schare van duizenden, die het 
tempelgebouw geheel vulde. De Joden 
bleven toch trouw, meende hij, aan de 
oude tradities. 

Onder de menigte bevond zich een 
zekere Joses van Cyprus, een van de 
eerstc volgelingen van Jezus. Er wordt 
beweerd, dat hij een van de 70, of liever 
gezegd van de 58, discipelen was, die 
in het begin Jezus volgden, maar, die 
Hem ver liet naar aanleiding van een 
meeningsverschil, betreffende het 
,,brood des hemels" ............ , waarvan 
staat geschreven : ,,Vele dan van 
Zjjne discipelen, <lit hoorende, zeiden : 
Deze rede is hard ; wie kan ze hoo
ren ?" Joh. 6 : 60. 

Was deze Joses gelukkig, nadat hij 
teruggekeerd was tot den ouden vorm
godsdienst, met al zijn ceremonien ? 
Zou er op dezen dag een overwinning 
behaald warden voor de vijanden van 
Jezus van Nazareth, Dien hij toch niet 
vergeten kon ? Het scheen, also£ alles 
in volle actie was, toen plotseling een 
Ongez1ene Ga,st Zichzelf deed voelen 
en hooren, ja, zelfs deed zien want: 

,,Er geschiedde haastiglijk uit den 
hemel een geluid, gelijk als van eenen 
geweldigen, gedrevenen wind, en ver
vulde het geheele huis, waar zij zaten. 

En van hen werden gezien verdeel
de tongen als van vuur, en het zat op 
een iegelijk van hen". Hand. 2 : 2, 3. 

Dit gebeurde niet in den tempel, 
doch in de opperzaal. 

Een vlammend vuur echter blijft 
niet lang binnen een beperkte ruimte, 
doch verbreidt zich zeer snel, alles ten 
prooi makend, wat binnen zijn bereik 
valt. 

Het grootste wonder had plaatsge
grepen, de uitstorting van den Heili
gen Geest was een feit geworden, zoo
als de profeet Joel had voorspeld. De 
discipelen, die zich schuil hadden ge
houden, traden nu naar voren en 
getuigden van hun geloof. Petrus, die 
vanaf den verschrikkelijken nacht, 
toen hij bij het vuur gestaan en zijn 
Meester ver loo ch end had, niet meer 
onder de oogen had durven komen 
van de priesters, diezelfde Petrus, 
stand nu onbevreesd in het midden en 
verkondigde dat J ezus Christus waar
lijk opgestaan was uit den dood. 

Was <lit niet een krachtig beroep 
op allen, die eertijds met Jezus wan
delden en Hem verlaten hadden? 

Zoo hoorde oak J oses van Cyprus 
de roepstem, die hem aanspoorde tot 
volkomen overgave. Nu was geen 
tegenstand meer mogelijk, geen ge
dachte kwam op om Jezus te verloo-

men overgave. Hij verkocht zijn akker 
en bracht de opbrengst daarvan in zijn 
geheel aan de apostelen. 

Deze volkomen overgave is het ge
heim van een zegevierend leven. 

Velen zijn er, oak heden ten dage, 
die niet alleen aan J ezus denken, do ch 
werkelijk beslissen Hem te volgen. 
Maar is 't oak niet waar, dat wij velen 
zien terugkeeren, verslagen en teleur
gesteld? 

Zij waren zoo goed begonnen, maar • 
hebben helaas als overwonnenen den 
strijd opgegeven. Wanneer wij eerlijk 
voor onszelf willen zijn, moeten wij 
bekennen, dat de reden van achteruit
gang te zoeken is bij gebrek aan 
volkomen overgave. 

Barnabas stelde zich geheel en al 
ter beschikking van God. Hij is een 
voorbeeld van een waar volgeling van 
Christus. 

Volkomen overgave verzekert ons 
een doop van den Heiligen Geest en 
dit was de ervaring van Barnabas. Hij 
was een dienstknecht van Christus, 
die vervuld was met lief de, die zich 
niet enkel in teedere woorden uit, doch 
die zich openbaart in ijver voor den 
dienst, bereid is de moeilijke taak te 
aanvaarden, die anderen vermijden, en 
altijd willig is anderen te bezielen 
en moed in te spreken. Ofschoon hij 
zijn aardsche bezitting had weggege
ven, was hij toch rijk en kon van de 
volheid der genade Gods getuigen. 
Niet zonder reden werd hij ,,een zoon 
der vertroosting" genoemd. 

Lt. Kolonel Dr. W. A. Wille. 

chenen, Zijn macht te ontkennen of 
Hem voorbij te laten gaan. 

De uitgestorte Geest sprak een 
machtige taal, Zijn vuur verteerde 
alles, wat in den weg stand ; oprecht 
berouw en een standvastig voornemen 
om nu eens en vooral de kwestie, in 
betrekking tot het volgen van den 
Gekruisten Reiland, voor goed te be
slissen, vervulden het hart van J oses. 

En met hem wcrd dien dag nog ccn 
groote schare aan het koninkrijk Goa·, 
toegevoegd. 

J c.,ses, door de discipelen ook wel 
Barnabas genoemd, gaf zich in volko-

Barnabas streefde er naar, dat de 
geest van Christus steeds meer gestal
tenis in hem zou nemen; hij was 't, 
die den nieuwen bekecrling, Saulus, 
aan de broeders tc J eruzalem voor
stelde en hun vertrouwen voor hem 
won. Later, toen Paulus verdwenen 
was, ging Barnabas heel den weg naar 
Tarsus om hem te vinaen en bracht 
hem bij de broedcrs te Antiochic terug. 

Barnabas toonde oak, dat hij nog 
alle hoop had voor Marcus, den jongen 
man, die naar zijn moeder terug was 
gegaan ; hij gaf hem nog een kans 
en zette daarbij zijn eigcn belangt>n 
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't Is geheel dezelfde kracht 
Als op 't eerste Pinksterfeest. 

't Is de kracht, 
Die de Reiland Zijn discip'len had beloofd. 

Toen ze eendrachtig samen waren 
In een opperzaal bijeen, 

Kwam de kracht, 
Die de Reiland Zijn discip'len had beloofd. 

Toen zij allen saam gdoofden, 
Biddend wachtten op Zijn komst, 

Kwam de kracht, 
Die de Reiland Zijn discip'len had beloofd. 

Deze kracht was voor de apost'len, 
Maar zij kan ook ons deel zijn, 

Deze kracht, 
Die de Reiland Zijn discip'len had beloofd. 

't Is geheel dezelfde kracht, 
En 'k ervaar ze ook in rnijn ziel. 

't Is de kracht, 
Die de Reiland Zijn discip'len had beloofd. 

op zij, om den jeugdigen dienstknecht 
Gods te kunnen helpen. 

De ware geest van Christus laat niet 
toe, dat verschil van meening tusschen 
twee leiders tweedracht zal veroor
zaken. 

De doop, door Barnabas op het 
Pinksterf eest ontvangen, was hem een 
blijvend bezit ; van dag tot dag ontving 
hij nieuwe zegeningen. 

Als een eersteling der vruchten van 
den oogst op het Pinksterfeest, ver
heerlijkte hij zijn Meester, niet alleen 
door wat hjj deed, maar door wat hij 
was. 

Volk.omen overgave is het geheim 
van volmaakten zegen. 

Lt. Kolonel Dr. Wille en het Oog
lijdershospitaal te _Semarang. 

Het is thans 20 jaar geleden dat het 
Ooglijdershospitaal te Semarang, waar
aan de naam van Lt.-Kolonel Dr. 
Wille zoo nauw verbonden is, werd 
geopend. Ter herdenking hiervan zal 
11 Juni a.s. op het terrein van het 
hospitaal een Tuinfeest worden ·gehou
den, onder leiding van Kommandant en 
Mevrouw de Groot. 

In gedachte gaan wjj terug naar 
Boegangan, aan den Karrenweg te 
Semarang, naar het plekje, waaraan 
voor velen, die daar gewerkt hebben 
en niet het minst voor . den dokter 
zelf, erg prettige en dankbare herin
neringen zijn verbonden. 

In zeer primitieve kamers, opgetrok
ken van bamboe en hout werd een 
werk begonnen, dat door heel de we
reld bekend is geworden. In deze 
uiterst eenvoudige omgeving werd een 
buitengewoon bekwaam oogheelkun
dig werk verricht, waarin de dokter 
zichzelf niet spaarde, maar zich geheel 
en al gaf door de liefde Gods gedre
ven, om de lijdende menschheid te 
helpen. En God gaf Zijn zegen. 

Bij aankomst in Nederlandsch-Indie 
van Kommandant (toen Kolonel) de 
Groot in 1912, vond deze dat het hoog 
tijd was dat voor de voortzetting van 
<lit steeds toenemende en noodige werk 
een up-to-date Ziekenhuis zou worden 
gebouwd. 

In J uni 1915 werd het mooi 
Ooglijdershospitaal aan den Nieuwe 
Tjandiweg geopend. 

Wij hopen in het volgende nummer 
van de Str~jdkreet hierover meer te 
schrijven, maar willen nu reeds uitin ' 
geven aan de gevoelens van dankba· 
heid voor de zegeningen Gods, e 
danktoon die zeer zeker weerklank 
vindt in menig hart bij de gedachte aan 
het mooie werk dat gcdurcnde de af
geloopcn jaren daar is geschied. 

God zegene Dr. Wille, die thans uit 
drm actievcn dicnst van het Leger des 
He'ls is getreden en particuliere prak
tijk te Bandoeng uitoefent. 

God zcgene het OoglijdershospitaaI 
en geve dat het werk daar verricht 
sh eds voor velen tot heil en zegen mo~ 
ge zijn. · 
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Heil'ge Geest, o, daal van boven 
Op ons neder in dit uur' 

Zie ons p leiten en gelooven, 
Heiland, zend het vuur' 

Laat verlossingsgolven vloeien, 
Help ons goed te zijn en r ein; 

Doe het dorre land weer bloeien, 
qroenen de woestijn. 

Heer, wij willen U vertrouwen, 
U gelooven op Uw woord, 

Gij zult 't goede ons doen aanschouwen, 
Dat, wat U bekoort, 

't Heilig V\.l.Ur r ake onze harten 
En ook onze lippen aan, 

Opdat wij de helmacht tarten 
En Uw wegen gaan. 

Als de Apost'len in 't verleden, 
Willen wij een zegen zijn , 

Help ons in Uw spoor te treden, 
En ho'ud steeds ons klein ! 

Dan zal dra de zege~ komen; 
Kostb're zielen voor den Heer! 

Zend dan, Heer, Uw Geestesstroomen 
Nu op ons terneer! 

Een verl'assend maar waar geval 
van Wedergeboorte. 

Een officier van het Leger des Heils werd 
te middernacht aan de telefoon geroepen 
door een man, die, oordeelend naar zijn wijze 
van spreken, zeer dronken was. 

,,Er moet iets gedaan worden, kapitein," 
verzocht hij dringend. "U kent mij niet en 
ik ken u niet, maar er moet iets gedaan wor
den. lets moet gedaan warden, om mij te 
helpen." 

Een Leger des Heilsofficier raakt gewoon 
aan allerlei soorten van vragen, maar deze 
vraag over de telefoon te middernacht was 
inderdaad vreemd. Toen verklaarde de stem 
aan de telefoon dat, ofschoon hij hop,eloos 
dronken was, zijn hoofd en geest even helder 
waren, als die van een nuchter mensch. 
,,Het is de wijze, waarop het mij aangrijpt," 
lzeide hij. ,,Hier hen ik, hulpeloos, ellendig 
en wanhopig in mijn kamer in het ........ . 

otel. (hier werd een der voornaamste hotels 
~noemd). Gij moet iets voor mij doen." 

Wat kan ik doen ?" vroeg de Ensign. ,,Zeg 
h:~ ,,Onze Vader" voor mij op". Dus 
herhaalde, over de telefoon, te middernacht, 
de heilsofficier langzaam het ,,Onze Vader". 

,,Bid nu voor mij," drong de man aan. En 
nog eens bad de Heilsofficier vurig voor den 
ongeziemm man, in wien hij belangstelde. De 
bede scheen hoop en vertroosting te bren
gen aan den luisterenden dronkaard. 

,,Ik voel mij beter," zeide hij, ,,en ik ben 
vast besloten het voortaan beter te doen, 
het is de eerste keer na langen tijd, dat ik 
eenige hoop voor mijzelf koester." 

,,Wel, zie hier, jongeman," sprak de En- '· 
sign ten slotte dringend, ,,indien gij het 
ernstig meent met deze belangrijke zaak be
treffende de redding uwer ziel, kom dan 
naar de legerzaal morgenavond om 8 uur, 

an kun je mij zien." 
P recies op dat uur kwam deh volgenden 

evond een deftig gekleed heer naar de leger-
1.aal. 

,,Is u Ensign S.?" vroeg hij. ,,Ik hen X, 
met wien gij gisterennacht over de telefoon 
h eht gebeden. lk verlang zeer tot de erva
ring te ko~en, welke gij mij voorhieldt." 

Een soldaat van het korp s, een oudgedien
de, was in de buurt en de drie begaven zich 
naar een bovenkamer om te bidden. Het 
resultaat was, dat de man heerlijk gered 
werd. Den volgenden dag vertrok hij naar 
een andere stad, om zichzelf te onttrekken 
aan de booze verzoekingen, welke hem om
ringden. 

Enkele maanden zijn verloopen, maar nog 
altijd schrijft hij, zich te verheugen in de 
heerlijke ervaring van redding van de zonde, 
waarin hij zich nu verblijdt. Halleluja. 

Dank God voor dat nachtelijk telefoon-
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BEZOEK AAN AUSTRALIE VAN 

GENERAAL EVANGELINE BOOTH. 
WONDERBARE SAMENKOMSTBN - ENORMB SCHAREN BEREIKT . 

Zooals te verwachten was, heeft het 
bezoek v~ Generaal Evangeline 
Booth aan Australie en Nieuw-Zeeland 
enorme belangstelling gewekt onder 
alle standen, binnen en buiten de 
Leger-des-Heilskringen. 

Bij aankomst van het s.s. ,,Mooltan" 
te Fremantle werd zij verwelkomd 
door den Territoraal-Kommandant, 
Commissioner Maxwell, en honderden 
officieren en h eilssoldaten. 

,,Nu wordt in vervulling gebracht de 
wensch, die ik jarenlang gekoesterd 
heb", verklaarde zij. Vele autoriteiten 
waren mede aanwezig en in zijn wel
komsttoespraak zeide de wd. burge
meester, dat Australie nu 't voorrecht 
had de grootste gift te ontvangen, wel
ke William Booth nagelaten had, een 
dochter bezield met zijnen geest. 

Perth. 
De eerste samenkomst van deze 

campagne werd te Perth gehouden in 
een van de grootste stadsgebouwen. 
Onnoodig te zeggen, dat iedere plaats 
bezet was en dat honderden buiten 
moesten blijven. 

Een bijzondere bijeenkomst voor 
soldaten en ex-soldaten werd belegd, 
waar 1200 tegenwoordig waren. Het 
was een onvergetelijke avond en aan 
het slot verheugde men zich over 100 
zielen, die bij vernieuwing God zoch
ten. 

De Generaal voelt de belangrijkheid 
van het werk onder de jeugd en in 
haar programma was opgenomen een 
avond, speciaal voor de jonge garde, 
waarop zij deed uitkomen, dat er voor 
haar ook plaats is in den dienst van 
God. 

Des Zondags leidde zij drie wonder
bare meetings. Honderden, waarvoor 
geen plaats was in het gebouw, wer
den v66r den aanvang buiten de zaal · 
toegesproken. Velen die door de radio 
haar rede hadden gevolgd, kwamen 
gedurende den nabidstond naar de 
,,Hall" en knielden daar aan de zon
daars bank neer. 

De Generaal werd op machtige wijze 
door God gebruikt om tot de harten 
der menschen te spreken op een wijze, 
waardoor menigeen de tranen niet 
kon. bedwingen. Officieren en soldaten 
werden door het geloof en de geest
drift van hun leidster aangespoord en 
met groote vreugde in het hart en 
dankbaarheid aan God werd deze cam
pagne, waarin 292 zielen tot den Heer 
kwamen, met het zing en "an het lied 
,,De W ereld voor God", geeindigd. 

Een groote drukte heerschte aan het 
station, toen de Generaal vertrekken 
zou van West- naar Zuid-Australie. De 
heilssoldaten wilden nog zoo gaarne 
een laatste boodschap hebben van haar, 

die in enkele dagen tijds hun vertrou
wen en toegenegenheid. volkomen had 
gewonn€n. ,,Trouw aan de beginselen, 
harten vol vuur en reinheid" zulke 
woorden van haar lippen bleven lang 
daarna in 't geheugen. 

De trein stopte aan vele stations en 
in iedere plaats werd de Generaal be
groet door een klein groepje ht>ilssol
daten. 

De aandacht werd gevestigd op een 
Legervlag, die voor het huis wapperde 
van twee heilssoldaten, die daar w oon
den op een eenzamen post, ongeveer 
375 kilometers van het dichtsbijgele
gen Korps verwijderd. Deze beide 
makkers, gekleed in vol uniform, 
stonden gereed om hun Generaal hun 
saluut te brengen. Men kan begrijpen, 

De Generaal. 

hoe diep ontroerd deze maKkers waren, 
toen de Generaal hen en hunne beide 
kinderen daar toesprak. 

Adelaide. 

Na deze eenzaamheid kw am de 
overweldigende drukte aan het station 
te Adelaide. De Generaal werd door 
Commissioner Maxwell aan de groote 
schare voorgesteld. Welk ee.n enthou
siasme. Het verkeer was stopgezet, 
toen in een open auto van het station 
werd afgereden door het belangrijkste 
gedeelte van de stad. Duizenden ston
den langs den weg geschaard. V elen 
waren op de daken geklommen, weer 
anderen stonden voor de ramen, maar 
allen waren besloten zoo g0ed mogelijk 
in zich op te nemen, wat er te zien 
en te hooren viel. 

Des avonds werd een openbare re
ceptie gehouden in de grootste zaal 
te Adelaide. Den volgenden d:ig, Zon
dag, werden eveneens eno!"me scharen 

EEN BOO DSC HAP VAN DEN T. J. L. S. 
STAFKAPITEIN W. B. PEARCE. 

,.N iemand verachte uwe jonkheid". (1 Timotheus 4 : 12). 

D EZE woorden werden door den 
grooten Apostel Paulus geschre

ven. Hij was groot in alle opzich
ten : groot in zijn liefde voor God en 
medemensch - groot in zijn ijver voor 
den dienst van God - groot van moed 
en groot in zijn onderricht. 

Bovengenoemde woorden werden 
gericht tot den jeugdigen Timotheus,. 
van wien Paulus groote verwachtingen 
koesterde. 

Een schoone, nuttige toekomst lag 
voor hem, indien hij slechts de kansen 
aangreep. Paulus wist, dat de ouderen 
aanmerking zouden maken op de jonk
heid van Timotheus, daarom onder
richtte en moedigde hij hem aan tot 
den strijd. 

Jonge mannen en vrouwen, Jezus 
Christus zegt heden tot u : ,,Niemand 
verachte uwe jonkheid." 

Het is aan u om gevolg te geven aan 
dien Goddelijken raad en met vastbe
radenheid den stap te nemen, die U 

tot het ware geluk leidt. De Heer Zelf 
zal u over alle hinderpalen heen hel
pen. 

In de maatschappij worden ook 
,,jonge mannen en vrouwen" gevraagd. 
Waarom ? Omdat zij nog een heele toe
komst voor zich hebben. Zij zijn jong, 
vlug, vatbaar voor opleiding, enz. Hier 
wordt de jonkheid niet veracht. 

Als wij de levensbeschrijvingen van 
groote mannen en vrouwen van heden 
ten dage zouden kunnen lezen, dan 
zouden wij zien, dat de meesten hun
ner door doorzettingsvermogen in hun 
jeugd, gekomen zijn tot wat zij nu zijn. 
Ongetwijfeld hebben velen van hen 
een harden strijd moeten doormaken, 
zij deinsden echter niet terug, maar 
verzetten zich daartegen met alle 
macht. Wat is het resultaat daarvan ? 
Een succesvol leven. Door de moeilijk
heden werden zij gevormd tot strijd
bare helden en bekwaamd tot den ar
beid, waartoe zij geroepen waren. 

bereikt. De nieuwsbladen beschreven 
de avondsamenkomst als de gr ootste 
godsdienstige vergadering, ooit in deze 
stad gehouden. 

De duizenden, die het gebouw vul
den, luisterden in ademlooze stilte toe, 
terwijl de Generaal de boodschap van 
verlossing bracht. Harten werden ge
raakt en aan het einde van den bid
stond was er groote vreugde over de 
bijna 150 zielen, die tot den Heer waren 
gekomen. 

De' laatste bijeenkomst te Adelaide 
was een openluchtmeeting, gehouden 
op hetzelfde plekje, waar 55 jaru: ge
leden, de eerste Leger des Heilssamen
komst hier plaatsvond. 

Melbourne. 

Met groote blijdschap en ontroering 
werd de Generaal te Melbourne be
groet en, diep-bewogen door de harte
lijkheid en toegenegenheid, haar door 
de groote schare- bewezen, gaf zij haar 
verlangen te kennen, deze tot rijken 
zegen te zijn. 

Een uitgezocht gezelschap kwam des 
middags bijeen om haar in deze stad 
te verwelkomen. Door den burgemees
ter en den aartsbisschop werd zij har
telijk toegesproken. 

Zijne Excellentie Lord Huntingfeld, 
Gouverneur van Victoria, memoreerde 
gedurende deze campagne het alom
bekende en gewaardeerde levenswerk 
van den Stichter van het Leger des 
Heils. De Generaal werd verwelkomd 
als de dochter van twee der meest 
geeerde menschen, die de wereld ooit 
gekend heeft en als een leidster van 
buitengewoon talent en buitengewone 
bekwaamheid. 

Op Zaterdagavond kreeg de jeugd 
een kans om zich te laten hooren en 
vond in haar Generaal €en vrouw, die 
door haar begrijpen en meeleven in 
staat was een woord te spreken, dat 
ingang vond in de harten van deze 
jonge enthousiasten. 

De Zondag hier, was evenals in de 
andere centra, een dag van groote ver
antwoordelijkheid en groote kansen. 
Drie belangrijke samenkomsten wer
den geleid, 's morgens bijgewoond door 
8000, 's m.iddags door ~5000, en 's 
avonds door 12000 personen. In de 
heiligingsbijeenkomst, zoowel als in de 
verlossingsbijeenkomst, gaf de Gene
raal zich geheel ten einde de harten 
der toehoorders met de boodschap van 
volle verlossing te bereiken. Gods 
Geest bracht overtuiging en velen wer
den voor Christus gewonnen. 

Aan het slot van deze reeks van won
der bare samenkomsten deed de Gene
raal op allen een ernstig beroep om te 
leven in den geest van volkomen toe
wij<ling. 

Christus, de Kampvechter der jeugd, 
roept u toe: ,,Laat niemand uwe jonk
heid verachten". Het is Zijn wil, dat 
gij, jonge menschen, een kracht wordt 
in deze wereld. Uw jeugd is uw voor
deel. Nu kunt ge nog gevormd worden 
naar Gods bedoeling met u, maar even
als ge u voor een betrekking in de 
maatschappij zoudt moeten aanmelden, 
moet ge tot God gaan en Hem toonen, 
dat ge bereid zijt om door Hem onder
wezen te worden, bekwaam gemaakt 
voor Zijn dienst en gesterkt tegen de 
teleurstellingen en moeilijkheden, die 
ongetwijfeld ook uw deel zullen zijn. 

W ellicht vraagt ge uzelf af : ,,Wat 
worilt eigenlijk bedoeld met - dienst"! 

Het dienen van God bestaat in : een 
goed rein leven leiden - den men
schen door uw daden toonen dat ge 
Christus' eigendom zijt - een hulp 
trachten te zijn voor anderen - een 
waardig Evangeliedrager (ster) zijn. 

Zeer zeker zullen de meesten uwer 
diep in het hart het verlangen koeste
ren om een deugdzaam, nuttig leven te 
leiden - gee£ clan gehoor aan de roep
stem van Christus, die aiJ.s een trom
petgeschal door het heelal weerklinkt ! 
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DE GENERAAL. 
De Crl!neraal, die momenteel op weg is 

naar Amerika, heeft een alleszins succes
volle campagne achter den rug. Groote 
samenkomsten werden door haar geleid. 

Een grootsch welkom wordt voorbereid in 
het Crystal Palace te Londen op 22 J uni 
a.s. Kort daarop zal de Generaal naar Scan
dinavie vertrekken om bijzondere zomer
congres-samenkomsten in Noorwegen, Zwe
den en Finland te leiden. 

De Chef van den Staf. 

In afwezigheid van de Generaal heeft de 
Chef van den Staf het Leger des Heils ver
tegenwoordigd in den grooten Dankdienst in 
de St. Pauls Kathedraal te Londen, gehou
den bij gelegenheid van het 25-jarig regee
ringsjubileum van Koning George V van 
Engeland. 

Met groote vreugde wordt het a.s. bezoek 
van den Chef van den Staf aan Nederland 
tegemoet gezien, waar hij, vergezeld van 
Mevrouw Mapp, het Congres in Juni zal 
leiden. 

Kolonel John Roberts (R) bevorderd tot 

Heerlijkheid. 
De ,,War Cry" (S.K.) meldt, dat met het 

heengaan van Kolonel John Roberts, en
kele weken geleden, een van de nog 
weinige overgebleven schakels met de aller
eerste dagen van onze organisatie is gebro
ken. De Kolonel was een kindervriend bij 
uitnemendheid. Als heel jong officier reeds, 
werd hij doordrongen van de belangrijkheid 
en de enorme kansen van het zielreddend 
werk onder de jeugd en als gevolg van zijn 
welgeslaagde pogingen op dit gebied, werd 
het Jongelieden-werk van het Leger des 
Heils georganiseerd. De Stichter besloot, dat 
over het geheele Territorie jeugdsamenkom
sten gehouden zouden worden, dat er een 
bijzonder blad voor de jonge menschen 
moest worden uitgegeven en benoemde 
Kapitein Roberts tot redacteur. 

In deze positie en later als leider van bij
zondere campagnes onder de jeugd werd hij 
bekend en zeer bemind in Leger des Heils
kringen. 

Bet heengaan van een Heilsleger-vriend. 

Maandag, 18 Maart ten 9.20 n.m., is plot
seling zacht en kalm van ons heengegaan 
onze geliefde breeder in Christus, W.J.M. 
Morpey, geen onbekende in Leger des Heils
kringen. Hij was een trouw bezoeker der 
Heilsleger-samenkomsten, een goed Christen 
een vriendelijke gastheer, steeds bereid ande
ren te helpen en te steunen. Zondagavond 
had hij nog de samenkomst bezocht, uit 
volle borst alle liederen meegezongen en 
getuigd van Christus als zijn ,,licht". 

Het stoffelijk overschot werd per 
auto, waar achter te voet zijn kin
deren en vrienden volgden, naar ons 
Legerzaaltje aan de Kepatianstraat ge
bracht. Hier werd een plechtige rouwdienst 
gehouden, die veel belangstelling trok. Een 
zeer groote schare geleidde onzen geliefden 
makker grafwaarts. Aan de open groeve werd 
gesproken door een oud vriend, den Secre
taris van de Protestantsche Kerk en Adju
dant Nyheim. De oudste zoon van den ont
slapene dankte. Met gebed werd deze 
plechtigheid beeindigd. 

Donderdag, 21 Maart, had een gedenkdienst 
plaats in onze Legerzaal, die zeer indruk
wekkend was, vooral, toen enkele kinderen 
van den overledene zich geheel vrijwillig 
aan den Heer gaven. Wij voelden toen, dat 
het Licht van Christus, in wijlen breeder 
Morpey brandende, ook ontstoken was in de 
harten der zijnen. Met dankbaarheid voor 
Gods groote liefde keerden allen huiswaarts. 

Een oud strijdmakker. 
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Solo. 

V OOR !iet eerst c;inds zijn komst in 
Nederlandsch-Indie kwam de Chef

Secretaris, Lt.-Kolonel Ridsdel, een bezoek 
brengen aan het Korps Solo. Kapiteins 
Hondelink, de Korps-Officieren, hadden de 
bijeenktomst goed bekendgemaakt, en of
schoon het Zaterdagavond was, dus niet de 
beste tijd voor een samenkomst, was er toch 
een voor Solo prachtige schare belangstellen
den bijeen. Allerlei landaarden waren er 
vertegenwoordigd en met behulp van de 
Nederlandsche, Engelsche en Maleische taal 
werd het Evangelie verkondigd. 

Er was een geest van sympathieke belang
stelling, en van ontvankelijkheid. Zes nieuwe 
Soldaten werden er ingezegend onder de 
Bloed-en-Vuur-Vlag. Nadat de Kolonel een 
Bijbelgedeelte had besproken, werd de uit
noodiging gegeven om het heil in Christus 
te aanvaarden. De een na den antler stond 
op en knielde in diepen ernst neer om in 
ootmoed en schuldbesef J ezus te vinden als 
een persoonlijken Verlosser en Zaligmaker. Er 
heerschte een teere geest en ten slotte waren 
er zestien persorren, voor 't eerst of bij 
vernieuwing, tot den Reiland gekomen. 

De Kolonel werd geassisteerd door den 
Divisie-Officier, Brigadier Woodward. 

Djocja. 

Het was voor ons een vreugde, toen we Lt 
Kolonel Ridsdel, vergezeld van Brigadie1 
Woodward, op Zondag, den 12den Mei, in 
ons midden hadden. Na het tweede lied 
sprak Kapitein de Jonge in den heiligings
dienst eenige woorden van welkom, waarna 
aan den Divisie-Officier gelegenheid werd 

gegeven om van Gods liefde te getuigen. 
Vervolgens behandelde de Chef-Secretaris 
een bijbelgedeelte en bracht dit in toepassing 
op het dagelijksch leven. Verkwikt door het 
gehoorde, gingen wij huiswaarts met de we
tenschap, dat het een ieder gegeven is, zoo 
met God te wandelen, als Henoch deed. 

's Middags om half vijf werd een verlos
singsmeeting in het ,,Ruis van Bewaring" 
gehouden door Brigadier Woodward, waar 
ruim 145 menschen het Evangelie als het 
ware gretig indronken. Het was een ver
blijdend teeken, dat na afloop der bijeenkomst 
elf nieuwe volgelingen verzochten, de Leger
samenkomsten geregeld te mogen bezoeken. 

's Avonds, om 7' uur, had de openbare 
verlossingsdienst in de zaal plaats. Er 
heerschte een goede geest. Nadat er gezon
gen en gebeden was, vertelde de Chef
Secretaris van zijn tournee in Midden-Cele
bes, waar het vervoer en reizen zeer primi
tief is. Er werd ook verhaald, hoe daar de 
Heilsofficieren, trots alle moeilijkheden en 
tegenslagen, blijmoedig den goeden strijd 
blijven strijden, en dat gevallen van over
winningen tot blijdschap en bemoediging 
stemmen. Alvorens over te gaan tot het 
Bijbelonderwerp, z·ongen Majoor Midteide, 
en de Kapiteins de Jonge en Kudding een 
mooi lied. 

De blijde boodschap vond ingang in de 
harten der aanwezigen, want aan het einde 
kwamen negen menschen tot den Heer. 
Waarlijk, het aloude Evangelie is en blijft 
nieuw voor hen, die God naar waarheid 
zoeken. De Heer zij geprezen!. 

Een die erbij was. 
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BIJZONDERE SAMENKOMSTEN 

TE 

BANDOENG l 
SEMARANG 
SOERABAIA 

op Zondag 9 Juni. 

BATAVIA 
MAGELANG 

op Zondag 16 J uni. 

op Zondag 23 J uni. 

Zie uit naar plaatselijke aankondigingen. 
Allen welkom ! Korn en breng anderen mee ! 

Wanneer ge verzocht wordt het verkeerde te doen, Lees Ps. 139. 
Wanneer ge ziek zijt of pijn moet lijden, Lees Ps. 91. 
Wanneer 't lijkt also£ uw vrienden U den rug toekeeren, Lees 1 Kor. 13. 
Vfanneer alles er triestig uit ziet, Lees Jesaja 40. 
Wanneer 't schijnt dat alles hoe langer hoe erger wordt, probeer dan II Tim. 3. 

Een heilssoldaat van de onderneming te 

Krengseng bevorderd tot Heerlijkheid. 

In de ,,Strijdkreet" lezen wij weleens de 
woorden : Bevorderd tot Heerlijkheid. Ik zou 
U graag willen vertellen, hoe een onzer 
broeders bevorderd werd tot Heerlijkheid. 

Hij heette Reso. In zijn aardschen werk
kring was hij een eenvoudige koelie, die 
weinig verdiende. Wat zijn godsdi~nst be
treft, was hij Christen, heilssoldaat van bet 
Korps Krengseng. 

Op zekeren dag, 5 dagen voor zijn heen
gaan, zeide hij tot zijn vrouw: ,,Th: ga Zon
dag naar huis'', en waarlijk, zoo geschiedde 
het ook. Zondag, 31 Maart jl., ging broeder 
Reso naar het Vaderhuis, met een Halleluja! 
op zijn lippen. 

Dien Zondagmorgen verzamelden zich voor 
de nederige woning van onzen gestorven 
makker officieren, heilssoldaten en volge
lingen, wel 185 in getal om hem de laatste 
eer te bewijzen. Een der heilssoldaten liep 
voorop, de Legervlag hoog opgeheven. Het 
was een echte Leger des Heils-begrafenis. 

Op de Inheemsche bevolking maakte dit 
alles een diepen indruk; zij aanschouwde de 
eenheid en de liefde, die het Leger ons heeft 
bijgebracht; zij was verbaasd en verwonderd, 
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De begrafenis-stoet. 

dat aan een armen, eenvoudigen koelie zoo
veel eer werd bewezen; zagen hoe de op
zichters, de mandoers en het dorpshoofd, in 
Legeruniform, medeliepen achter de baar; 
Wij kunnen inderdaad allen getuigen, hoe 
groot de veranderingen zijn, die God in onze 
harten heeft teweeggebracht; een dier veran
deringen is, dat onze zelfzucht wordt ver
anderd in liefde tot onze naasten. 

Moge God ook op andere landbouwonder
nemingen, de deur openen voor het Leger 
des Hells, tot redding van zielen. 

T. T. Oey 
Heilssoldaat, korps Krengseng. 

Schoolkinderen van Koelawi, Celebes. 

DE J. L. WEEK IN KORPS MEDAN. 

Hoewel het J. L. Werk in het Korps te
Medan nog slechts een half jaar oud is en. 
uit den aard der zaak nog in zijn begin
stadium, hebben wij toch getracht deze 
poging wel te doen gelukken. 

Allereerst hadden we dan een Opdrachts
dienst. Twee kleine jongens, die geregeld' 
's Zondags de Kleuterklas bezoeken, werden 
op verlangen van hun ouders in het Leger 
des Hells opgedragen aan den dienst des 
Heeren. Daar er niet geregeld een Holland
sche samenkomst in het Korps wordt gehou
den, waren uitnoodigingskaarten rondgezon
den, waarop men kon lezen, dat Adjudante 
Berge van het Kinderhuis een bijzondere bij
eenkomst zou leiden, waarin twee kinderen 
zouden worden opgedragen. Hoewel het voor 
velen misschien niet recht duidelijk was wat 
hieronder in het Leger des Heils verstaan 
wordt, waren de genoodigden bijna allen 
opgekomen. Ook de groote kinderen van de 
kindersamenkomst woonden den dienst bij. 
Zoo hadden zich dan velen op dien rustigen 
Zondagmorgen verzameld in het zaaltje aan 
de Swatowstraat. We waren verder blijde
Adjudant Hansen, Kapiteine van der Schil
den en Kapitein Geus in ons midden te heb
ben, die allen hun medewerking verleenden. 

Duidelijk en eenvoudig behandelde Adju
dante Berge een Schriftgedeelte. De Helland, 
Die de kinderkens zegenend de handen op
legde en daarmee wilde toonen, dat het 
kleine en dat wat gering is in de oogen der 
menschen, een groote plaats heeft in bet 
Koninkrijk Gods, was haar onderwerp. Hier
na werd den ou ders verzocht met hun kin
deren op het platform te komen en terwijl 
de Legervlag boven hun hoofden ontplooid 
werd, droeg de Adjudante de twee kleine 
jongens in het gebed op aan onzen Hemel
schen Vader. Mogen zij opgroeien tot ware 
volgelingen van den Heer en arbeiders in 
Zijn wijngaard ! Dit wil ongetwijfeld ook 
zeggen, dat zij ,,kruisdragers" zullen Worden 
en iets om J ezus' wille zullen moeten ver
dragen of opgeven, doch er is vreugde in dit 
dienen. 

Het zangkoortje van het Kinderhuis zong 
daarna op liefelijke wijze het lied: ,,0, Chris
ten, niet versaagd, hoe ruw het pad ook zij." 

Adjudant Hansen sprak enkele woorden, 
zich in bet bijzonder tot de ouders richtend 
en waar het slechts kort geleden is, dat zijn 
eigen dochtertje werd opgedragen aan God, 
was het niet moeilijk voor hem in de gevoe
lens der ouders in te komen en de rechte 
snaar te treffen. 

Na het zingen van een lied, werd de bijeen
komst met dankzegging gesloten. 

De Prijsuitdeeling. 

Ongeveer een 45 kinderen en enkele ouders. 
hadden Donderdagavond in de zaal plaats
genomen. De verwachtinge:p. waren hoog ge
spannen, dit was nu een avond voor hen 
alleen. Ik geloof wel, dat zij niet zijn teleur
gesteld. Het zangkoortje van het Kinderhuis 
zong verschillende aardige liederen, terwijl 
enkele gedichten werden voorgedragen door 
de groote meisjes. 

Het mooiste kwam evenwel, toen de lich
ten uitgingen en een 6-tal meisjes binnen
kwam, elk met een antler soort licht in de 

hand. 
Alle lichtjes, van het electrische gloei

lampje tot het nachtpitje, verklaarden, zoo 
goed mogelijk te willen schijnen op de plaats 
waar zij gesteld waren en tot slot zongen zij 
een lied, waarin hun verlangen tot uiting 
kwam voor den Heer een helder lichtje te 
mogen zijn. Zeer zeker zullen de kinderen dit 
niet vergeten. Mogen ook zij reeds jong een 
zonnestraal zijn in hun omgeving l 

Tot slot ontvingen zij allen een boekje of 
een tekst, waarna dit gezellig samenzijn tot 
een einde werd gebracht. 

J. L. 

I 
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M EDEDEELI NGEN. 

Aanstellingen : 

Majoor T. Bridson *, Poelau si Tjanang 
Sumatra. 

Majoor B. Meijer *, Batavia, Tehuis voor 
Socialen Arbeid. 

Majoor P. Rollfs, Bandoeng, Militair Tehuis. 
Adjudant S. Johannessen, Kantewoe-sectie, 

Midden Celebes. 
Kapitein J. v.d. Herik, Cheribon. 
Xapitein R. L. v. Kralingen, Solo, Korps en 

Milit. Tehuis. 
Kapitein K. Lippe, Bandoeng, Korps 1. 
Kapitein E. Sprokkereef, Bandoeng, Milit. 

Tehuis. (asst.). 
Kapitein H. v.d. Schilden, Batavia, Meisjes

huis. 

Bandoeng, 24 Mei 1935. 

J. W. DE GROUT, 
Kommandant. 

Radio-uitzendingen van bet Leger des Heils, 
over alle West-Java zenders der N.1.R.0.M. 
Maandag 3 Juni Ochtendwijding 11.30-11.45 
Dinsdag 18 Juni Avondwijding 21.00-21.20 
Vrijdag 28 Juni Ziekenuurtje 12.00-12.20 

DE MINAHASSA. 

Ret Leger des Heils in het Tonseasche. 
Nog v66r onze aankomst in de Minahassa 

+ 2112 jaar geleden n.l. aan boord reeds, 
:gewerd ons het verzoek, het Leger des Heils
werk ook in het Tonseasche aan te vangen. 
Drukke werkzaamheden verhinderden ons 
hieraan gehoor te geven, tot voor eenige 
weken, toen enkele van onze heilssoldaten 
naar Batoe, een kampong in b.g. streek ver
huisden. Een oogst van 14 zielen was het 
:resultaat van de eerste daar gehouden sa
menkomst. Hier is het echter niet bij geble
ven. In vij£ verschillende plaatsen zijn nu 
meetings gehouden. Mijn vrouw en ik gingen 
daartoe enkele dagen op reis. Een veldtocht 
noemen wij dit in ons Leger. Allereerst ging 
het naar Bitoeng, een zeer schoon gelegen 
plekje achter de vulkanen de ,,Doea Sau
·dara" aan de Oostkust van de Minahassa, 
waar het visschersbedrijf wordt uitgeoefend. 
Dienzelfden avond werd een bijeenkomst 
ge ouden in een passarloods. Een groote 
schare getuigde van haar belangstelling en 
was niet alleen de loods geheel gevuld, maar 
ook daar omheen stond een aantal nieuws
gierigen. Men had nog nooit zoo iets meege
maakt. In het bijzonder trof het woord van 
Mevrouw Rosenlund, daar men nimmer een 
vrouw in het openbaar had hooren spreken. 
liet was een beeld om niet te vergeten, deze 
aandachtige schare in den zilveren mane
schijn aan den voet van den sluimerenden 
vulkaan, luisterend naar de boodschap van 
verlossing. 

Den volgenden morgen was het vroeg dag 
voor ons. In gezelschap van een paar vis-
1lchers staken we in zee, kwamen als gevolg 
van dezen tocht eenigszins op de hoogte van 
de visscherij, hadden het voorrecht de kust
.streek te bewonderen en enkele kampongs 
te bezoeken. In een hiervan had 's avonds 
aan het strand een samenkomst plaats. Een 
groote loods was hiertoe tot onze beschik
king gesteld. Niet minder dan twintig natio
naliteiten waren tegenwoordig. 

Achtereenvolgens kwamen nog Kena, Air
madidi, de districtshoofdplaats, en Tomaloen
toeng aan de beurt. Overal vonden wij de
zelfde hartelijke ontvangst en een aandach
tig-luisterende menigte. Onze harten zijn met 
groote dankbaarheid vervuld jegens God 
voor de vele kansen, welke Hij ons schenkt, 
tot uitbreiding van Zijn koninkrijk. 

Oemai Ritoengi. 

Majoor Kruschwitz. 

Wij waren blijde onze Hoofdkwartier
Kollektante, Majoor Kruschwitz, wederom in 
Bandoeng te ontmoeten. 

De Majoor heeft een groote tournee achter 
den rug, die omvatte da W ester-afdeeling 
van Borneo, Banka en Billiton. Haar reis is 
met welslagen bekroond. Zij maakt zich nu 
gereed voor de Ooster-afdeeling van Borneo 
en de Groote Oost. God zegene haar. 

NIEUW ADRES. 

Divisie-Hoofdkwartier der 

Midden-Java Divisie: 

Nieuwe Tjandiweg 16, Semarang. 

STRIJDKREET 

AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF~SECRETARIS. 

Lt. Kolonel D. S. Ridsdel. 
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Kweek een blijmoedige stemming aan; tracht, zooveel in Uw 
vermogen is, altijd een opgeruimd gelaat met U om te dragen; 
herinner U, dat het woord ,,verblijdt u ten allen tijde" een 
bevel van God is. C. H. Spurgeon. 

De Kommandant. 
Gedurende de afgeloopen maand is de 

Kommandant enkele dagen ongesteld ge
weest, maar dit was gelukkig van voorbij
gaanden aard en thans is hij weer op het oor
logspad. Op den 8sten Mei was het zijn 66ste 
verjaardag en gingen de Bandoengsche 
Officieren in de vroegte naar zijn woning om 
hem een zijner lievelings-liederen toe te 
zingen, .,Ik buig mij voor de macht der 
lief de". De Kommandant zei na afloop van 
het lied, dat de woorden hem zeer getroffen 
hadden en dat ook zijn verder leven evenals 
het tot nu toe geweest was, gewijd zou zijn 
aan den arbeid die hem zoo lief is. Wij 
bidden, dat God hem en Mevrouw de Groot 
moge zegenen en tot een grooten zegen dven 
zijn voor de velen, met wie zij op hun reizen 
door den Archipel in contact komen. Terwijl 
deze nootjes geschreven worden, is de Kom
mandant naar Sumatra om daar het werk 
te inspecteeren en op Poelau Si Tjanang en 
Medan samenkomsten te leiden. Tevens zal 
de Kommandant de nieuwe Officieren uit 
Europa kunnen ontmoeten en dan met hen 
meereizen naar Priok, ten einde eerst in 
Batavia en dan in Bandoeng hun welkomst
samenkomsten te leiden. 

Kinderhuis te Buitenzorg. 
Op 30 April werd te Buitenzorg onder 

groote belangstelling in bijzijn van de 
Beschermvrouwe Mevrouw A. C. de Jonge, 
g~b. Baronesse van Wassenaer een Protes
tantsch Kinderhuis geopend. Voor de plech
tigheid was Mevrouw Kommandant de Groot 
als vertegenwoordigster van het Leger des 
Heils overgekomen, vergezeld van de 
Maatsch. Secretaresse, Brigadier Beckley. 

Regeeringsjubileum. 
Bij de feestelijke viering van het 25-jarig 

Regeeringsjubileum van Koning George V 
van Engeland in Batavia had ik het voorrecht 
om het Leger des Heils te vertegenwoordigen, 
en was daarbij vergezeld van Brigadier 
Beckley. Zoowel de Britsche onderdanen als 
degenen, die de N eder landsche Regeering 
vertegenwoordigden stelden veel belang in 
den arbeid onzer organisatie. 

B. en B. Bijbelgenootschap. 

Uit de Engelsche Strijdkreet vernemen we, 
dat Kolonel Gerrit Govaars, een der voor
malige Leiders van het Leger des Heils in 
Nederlandsch-Indie, die thans gepensionneerd 
is en in Nederland woont, tot eere-lid benoemd 
is van het Britsch- en Buitenlandsch Bij
belgenootschap. Wij feliciteeren den Kolonel 
met dit blijk van erkenning. 

Bevorderd tot Heerlijkheid. 
Van Adjudante Friddle vernamen wij dat 

haar lieve moeder kort geleden tot Heerlijk
heid bevorderd is. Voor de Adjudante, die 
binnenkort met Europeesch verlof naar haar 
tehuis in Engeland hoopt te gaan, is dit wel 
een droevig verlies, maar zij heeft het heerlijk 
vooruitzicht om haar moeder eerunaal v,.eer 
te zien in het Land, waar geen scheiden 
meer zal zijn. 

Adjudant Nelwan heeft eveneens zijn 
moeder moeten missen, doch ook hij heeft 
de vaste hoop op een wederzien. Moge God 
de nabestaanden troosten. 

Vreugde. 
De Luitenants Saito van Midden-Celebes 

verheugen zich over de komst van een zoon, 
Seth Adriaan. Wij feliciteeren de gelukkige 
ouders. 

In de Vorstenlanden. 
Het was de eerste keer, dat ik de Korpsen 

Solo en Djokja bezocht, en de prachtige sa
menkomst. die wij Zaterdagavond in Solo 
hadden, was werkelijk een verrassing voor 
mij. Het was wonderbaar! Honderd-twintig 
menschen waren bijeen, waarvan zestien ver
lossing zochten, tien daarvan voor den eersten 
keer. Ook in Djokja hadden we uitstekende 
samenkomsten en negen zielen kwamen uit. 
Het was me een ~noegen om de Officieren 
in deze Korpsen te kunnen ontmoeten en 
ook Majoor Midteide en de anderen, die haar 
helpen in het kinderhuis te Djokja. 

Bezoek aan Bandoeng. 
V66r het vertrek van haar zoontje naar 

Holland, heeft Mevrouw Adjudant Ramaker 
een paar weken in Bandoeng doorgebracht. 
Ze is nu weer naar Soerabaja ver
trokken om volgenden Donderdag scheep 
te gaan naar Celebes. De makkers in 
Bandoeng waren blij Mevrouw weer eens 
gezien te hebben en wij gelooven, dat het 
korte verblijf hier na de stille omgeving van 
Kalawara haar ook goed heeft gedaan. 
Mevrouw Ramaker gaat opgeruimd en aan
gemoedigd weer naar huis. Er was een groot 
aantal Officieren aan het station om haar 
uitgeleide te doen. 

Versterkingen. 
Behalve de nieuwe Officieren, die uit 

Nederland komen en wier namen wij reeds 
in ons vorig nummer vermeldden, doet het 
ons genoegen om ook de Adjudants Johan
nessen uit Noorwegen weer in ons midden 
te verwelkomen. De Adjudants hebben on
danks het feit, dat de gezondheid van Me
vrouw den eersten tijd veel te wenschen 
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PRACHTIGE BOEKEN. 
VERKRIJGBAAR OP HET HANDELSDEPARTEMENT- JAVASTRAAT 16 ~ BANDOENG. 

Kommandant S. L. Brengle. 

Portrait of a Prophet (Engelsch) 
Een levensbeschrijving van 
Kommandant Dr. S. L. Brengle (R). 
door Adjudant Clarence W. Hall. 
Met een voorwoord van Generaal 
Evangeline Booth. 

Prijs f 3.25. 

De Heilige Geest en ons Leven. 
door Kommandant 

Dr. S. L. Brengle (R). 
Prijs f 2.50. 

Het beste voor het hoogste. 
door Mevrouw Kommandant 

Celestine Oliphant~Schoch. 
(Levensherinneringen.) Prijs f 2.50. 

Het Blijde Offer. 
(Levensschets van Stafkapiteine 

Kate Lee). 
door Mevrouw Kommandant 

M. L. Carpenter. 
Prijs f 2.30. 
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overliet, een heerlijk verlof genoten in hun 
vaderland. Wij zijn dankbaar, dat de Heer 
alles heeft wel gemaakt en zij nu weer 
kunnen terugkeeren naar Nederlandsch
lndie. 

Op 13 Juni a.s. hopen wij wederom een 
nieuwe groep Officieren welkom te heeten, 
en wel vier Duitsche Kapiteines: Keller, 
Krauth, Koch en Dzubiel, die zullen reizen 
in gezelschap van Adjudante Hoffmann, die 
van haar verlof in Duitschland terugkeert. 
Wij roepen alien een recht hartelijk welkom 
toe! 

Vertrekkende Officieren.. 

Op 15 Mei zijn de Kapiteins ter Telgte met 
hun beide kinderen naar Nederland vertrok
ken. Zij hebben. zooals wij reeds de vorige 
maand schreven, Pietje Ramaker bij zich, die 
naar zijn grootvader in Holland gaat. O.>k 
Willy, de dochter van Majoor en Mevrouw 
Uylings, vergezelt hen. Wij wenschen hun 
een aangename reis toe. De ouders van Willy 
en van Piet zullen hun kinderen wel missen, 
maar wij weten dat God voor hen zal 
zorgen. 

Op 12 Juni hopen de Adjudantes Robinson 
en Wilson met de lndrapoera naar Engeland 
te vertrekken. Beide Officieren hebben lange 
jaren verplegingswerk verricht op onze 
melaatschenkolonies en in andere ziekenhui
zen, en verdienen dan ook ten voile, een 
heerlijk verlof in haar vaderland door te 
brengen. 

Veertien dagen later vertrekken de Adju
dants Lorier met de Marnix van St. Alde
gonde naar Nederland. Ook de Adjudants 
hebben mooi werk verricht in ons Sociaal 
Tehuis te Batavia. Wij wenschen al de ver
lofgangers heel veel zegen en vreugde toe 
tijdens hun verblijf. 

Divisie Gezinsbonds-secretaresse. 

De Kommandant heeft Mevrouw Bri
gadier Woodward aangesteld a1s Divisie
Gezinsbonds-Secretaresse voor de Mid
den-Java Divisie. Wij zijn er zeker 
van, dat Mevrouw door haar rijke 
ervaring een groote hulp zal zijn voor 
de afdeelingen van den Gezinsbond in de 
korpsen in het Midden van Java. God zege
ne Mevrouw Woodward en ook den Bri
gadier. 

Beterschap. 

Van Majoor Palm ontvingen wij bericht, 
dat de ziekte, die zich eerst nogal ernstig 
liet aanzien, gelukkig minder hevig is en zij 
zich weer iets beter gevoelt. Voordat zij 
weer aan den arbeid gaat, zal zij een paar 
weken rust nemen. 

Goede berichten. 

Van onze Officieren, die in Engeland en 
Holland met verlof zijn. komen gelukkig 
goede berichten binnen, zooals van de Adju
dantes Wuite, Stapleton, en van Oudheusden 
en Kapiteine Hilbolling. Zij genieten veel 
en hopen in 't einde van J uni het Congres 
bij te wonen, dat de Chef van den Staf in 
Holland leiden zal. 

Op naar Dago • 
Dit is de leuze der Bandoengsche Heils

soldaten. En de Velddag, die op Hemelvaarts
dag gehoud~n wordt, en door den Kom
mandant en zijn staf van medewerkers is 
voorbereid, belooft dan ook een grootsche 
gebeurtenis te worden. Makkers zijn bezig 
liederen en n:uziek in te studeeren, kinderen 
oefenen zich in keurige marschen en· gym
nastische standen voor de J. L. Demonstratie. 
Er zal veel te genieten zijn. Moge bovenal 
Gods Naam verheerlijkt en velen voor Hem 
gewonnen worden. 

Op 4 Juni feest. 
Sergeant-majoor en Zuster van der Veer 

van Bandoeng I hopen dien dag te herd~n
ken dat ze voor vijf en twintig jaren in het 
huwelijk traden. Wij wenschen hun geJuk 
en dat Gods rijke zegen bun deel moge zijn, 
en zij nog vele jaren gespaard mogen blij
ven voor hun lieve kinderen en voor ons 
Leger. 

Op 11 Juni weer feest. 
Het zal op 11 Juni twintig jaar geleden zijn, 

dat ons William Booth Ooglijders-Hospitaal 
te Semarang geopend werd. Dit feit zal in een 
tuinfeest, door Ko=andant en J\fovrouw 
de Groot geleid, op feestelijke wijze hcr
~acht worden. 
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VELDDAG I.EGER DES HEO:,S 

Dago - Bandoeng. 

Het Hoofdbestuur van den Post-, Tele
graaf- en Telefoondienst heeft welwillend 
toestemming verleend aan het Leger des 
Heils, om ter gelegenheid van den Velddag 
op Hemelvaartsdag, een brievenbus te 
plaatsen op de terreinen van het Theehuis 
te Dago. 

De daar geposte brieven, briefkaarten en 
andere stukken zullen voorzien worden van 
een specialen poststempel. 

Het hoofdbestuur v. d. P. T. T. was zoo 
vriendelijk ons het cliche daarvan af te staan, 
zoodat wij in staat zijn dezen hier af te 
drukken. 

Wij denken, dat vele makkers en bezoe
kers gebruik zullen maken van deze gele
genheid - om op deze wijze een groet te 
zenden van het Velddag-terrein. 

Een uitvoerig verslag zal in het volgend 
nummer van de Strijdkreet verschijnen. 

Een stem uit Ambon. 

Op de Amboneesche eilanden is het werk 
van het Leger des Heils nog niet geopend, 
hoewel de rood-geel-blauwe vlag reeds ge
durende 40 jaren in den Indischen Archipel 
wappert. 

Door het werk van een onzer heilssoldaten, 
nu reeds in den hemel, is hier een klein aan
tal makkers, dat ruim een paar jaren den 
goeden strijd strijdt. 

Zoo is er op Zondagavond 31 Maart j.l. 
ten huize van een hunner een 30-tal mannen 
en vrouwen bijeengekomen met een groat 
verlangen gemeenschappelijk God te loven en 
gezegend te worden. 

De getuigenissen, die wij van de makkers 
hoorden, bevredigden ons, want zij spraken 
van de groote liefde van Christus, Die met 
Zijn dierbaar bloed zondaars kan vrijmaken. 

Het Woord, ons gebracht door br. L., 
hetwelk verband hield met de Zelfverloo
chening, toonde ons duidelijk, wat wij voor 
God en Zijn Koninkrijk moeten doen. 

Toen deze eenvoudige meeting gesloten 
werd, voelden wij ons dichter tot Jezus 
gebracht. Moge het zijn, dat deze· kleine kud
de, door God onderricht en door Hem 
gezegend, een licht zal zijn voor het nog 
donkere Ambon. Geve Hij ook, dat de tijd 
spoedig daar zal zijn, dat een Heilssofficier 
op Ambon geplaatst zal worden en dat velen, 
die nog in duisternis zijn, gebracht zullen 
worden tot het wonderbaar Licht. 

De velden zijn wit om te oogsten. 

Joost K. 
Heilssoldaat, Soerabaia 1. 

UW KANSEN GAAN VOORBIJ ! 

Een natuuronderzoeker was op een groot 
heideveld met zijn microscoop bezig, de braze 
schoonheid der heidebloempjes te bewon
deren. Een oude herder, die hem Ian.gen tijd 
met iets spottends in den blik had gade
geslagen, vroeg ten laatste, wat hij toch wel 
voor bijzonders zag aan die kleine dingen. 

,,Kijk zelf maar eens", was het antwoord 
en de natuuronderzoeker overhandigde den 
grijsaard het glas. 

Toen de oude man nu ook zelf de wonder
volle schoonheid zag, waar hij jaren Jang 
tusschen had geleefd en waarvan hij bijna 
nooit iets anders had gezien clan zijn schapen 
en de heide, slaakte hij een kreet van bewon
dering. Langzaam gaf hij het glas weer terug; 
dikke tranen biggelden langs zijn gerimpelde 
wan gen. 

De natuuronderzoeker verwonderde zich 
over de ontroering van den ouden man en 
vroeg, wat hem scheelde. 

En met tranen in de stem zeide de herder: 
,,0, te denken, dat ik in mijn leven duizen
den van die bloempjes heh vertrapt, er altijd 
maar met mijn groote, Iompe voeten over 
heen heh geloopen, also£ ik daartoe het volste 
recht bezat!" 

Goddelijke schoonheid van de· natuur! 
Hoeveel wordt er niet door ons vernield, 

veelal onbewust, maar dikwijls bewust. 

* * * 
Hoe zal het zijn, als we aan het eind van 

ons leven terug zien op hetgeen wij mochten 
ontvangen of ontmoeten? Moeten wij dan 

S T R IJ D K R E E T 

WAABOM PADVINDERIJ! 
door 

ADJ U DANTE ~ 0 T H, 
Territ. Padvinders Organisatrice. 

DAT . is een vraag, die telkens 
weer gesteld wordt bij 't bespre

ken van dezen tak van arbeid. In de 
eerste plaats client opgemerkt te war
den dat de Padvinderij, evenals al ons 
Jeugdwerk, ten doel heeft onze jonge
lui (tusschen 11 en 18) te winnen en 
te behouden voor Gods Koninkrijk. 
Alleen wanneer wij op dezen grondslag 
bouwen, kunnen wij verzekerd zijn 
van Gods goedkeuring en zegen. 

Wanneer dat onze overtuiging is, 
kunnen wij geestdriftig dien arbeid 
beginnen; indien wij het echter als 
zuiver spel beschouwen, is het geen 
wonder, als er weinig belangstelling is. 

Let eens op, wat de wereld al niet 
doet, om de J eugd te winnen. Iedereen 
beijvert zich om invloed op haar uit 
te oefenen, en helaas, gelegenheden, die 
de jonge menschen op verkeerde paden 
voeren, zijn er te over. Er zijn ook tal 
van vereenigingen, die een hooger doel 
beoogen, die haar best doen, om het 
karakter der kinderen te veredelen en 
daarvoor alles over hebben. 

Laat ons iets wagen, en wegen be
denken, waardoor wij de tegenwoor
dige jeugd niet alleen bewaren en ten 
goede beinvloeden ten opzichte van 
dit leven, maar waardoor zij het hoog
ste geluk deelachtig kan worden, 
door J ezus Christ us aan te nemen. 

Natuurlijk zijn er vele teleurstellin
gen; alle begin is moeilijk; de bezwaren 
zijn niet weg te cijferen, maar een ding 
is zeker, dat wij ze moeten overwin
nen, indien wij iets tot stand willen 
brengen. 

Laat ons voor oogen houden dat zij, 
die de J eugd winnen, de toekomst 
hebben. 

Het is zeker, dat ook de Padvinder~j 
veel voor het kind doet. Bij 't wandelen 
in de vrije natuur, bij 't bestudeeren 
van planten, enz., kan men nu en dan 
waarnemen, welken invloed een en an
tler heeft. Een van onze Padvindsters 
vond een zeldzaam mooi plantje en 
de fijne teere blaadj es bekijkende zeide 
zij; ,,Wat moet God groot en wijs zijn, 
om zooiets te kunnen maken." Da t 
kleine plantje hield een boodschap 
voor haar in. Wat een hulp kan de 
Padvinders-belofte zijn voor de Jeugd. 
Niet alleen als een deel van 't begin
nelings-examen, maar als een ernstige 
overeenkomst met God Zelf. 

Dr. Foerster, een Duitsch Paedagoog, 
heeft gezegd: ,,Het padvinden moet 
thuis beginnen. Wie alleen maar in 't 
bosch paden weet te vinden, maar niet 
de kunst verstaat in eigen huis geheel 
nieuwe paden van den plicht, van de 
verantwoordelijkheid en de lief de tc 
vinden, die is geen Padvinder, maar 
een padverliezer." Waar een jongen 
of meisje de padvinders-uniform heeft 
aangetrokken, moet de familie kunnen 
zeggen: ,,Met hem of haar was vroeger 
niets te beginnen en nu is een groote 
verandering ingetreden." Een moeder 
zeide eens: ,,V 66rdat mijn jongen pad
vinder werd, was hij een echte rakker, 
nu is hij de plaatsvervanger van zijn 
vader." Indien ook wij het ideaal van 
de Padvinderij zoo hoog houden en in 
dien geest onze jongelui opleiden, zal 
de Padvinderij een groote kracht 
worden in onze gelederen en zullen wU 
langs dezen weg, velen tot den Reiland 
leiden. 

God zegene de Padvinderij 

Kinderen en J. L.-werkers van het korps te Tegal. 

ook schreien, omdat we ons geheele leven 
hehben vertrapt of onverschillig voorbij zijn 
gegaan, wat ons en anderer leven mooi had 
kunnen en moeten maken? 

Jonge menschen, denkt eens aan de vele 
. kansen, die ge in uw }even krijgt, om uzeU 

aan God en Zijn dienst te geven; aan uw 
opvoeding, uw ouders, die u altijd uw plich
ten hebben voorgehouden, de raadgevingen, 
die ge zoo dikwijls in den wind heht gesla
gen. Denkt aan de lessen, die ge heht geleerd, 
of althans hebt kunnen leeren, uit teleur
stellingen. Zijn het geen liefdeteekenen Gods 
geweest? 

Hoe zult gij uw leven besteden? 
Denkt u eens in, hoe het u zijn zal, als 

aan den avond van uw leven iemand tot 
u komt en u toont de schoonheid van Gods 
grenzenlooze liefde, de heerlijkheid van Zijn 
dienst, en ge zoudt dan uzelf met leege han
den vinden. Ge zoudt moeten denken aan de 
jaren, die voorbij zijn gegaan, als aan vcrlo
ren jaren, en ge zoudt dan moeten zeggen: 
,,0, had ik het maar anders gedaan! Mijn 
tijd is voorbij, ik heh het niet eerder inge
zien!" 

Hoe anders, hoeveel mooier, zouden de 
dagen van dien ouden herder geweest zijn, 
als hij oog had gehad voor de schoonheid 
om zich heen ! Zijn leven bleef echter kleur
loos, omdat hij het doorbracht temidden van 
een schoonheid, die hij niet vermoedde. 
Zooals hij, gaan er zoovelen door dit leven, 
blind voor de schoonheid van den dienst 
van God. Blind als ze zijn voor het on
metelijke geluk, de verzekering te bezitten, 
Gods eigendom te wezen, op te wassen in 
reinheid en heiligheid, kennen zij niet den 
vrede en de blijdschap, die aan de voeten van 
Christus te vinden zijn voor een herouwvolle 
ziel, die om vergeving bidt; ze zien niet de 
geopende liefdearmen van onzen Reiland, 
Die nog roept: ,,Komt tot Mij ! " 

* * * 

Geeft, nu ge jong zijt, uw leven, uzelf 
geheel aan God en zegt het in volkomen 
overgave: 

,,Neem mijn !even! 't zij altijd 
U, o Reiland, tocgewijd. 

Neem mijn tijd, dat 'k elken dag 
U aanhoudend I oven mag!" 

JUNI 1935 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT. 

9 Juni J. L. Dag te Semarang. 
11 Juni Tuinfeest Oogl. Hosp. Semarang. 
20 Juni Bandoeng I. 

Lt. Kolonel Ridsdel. 
9 Juni J. L. Dag te Soerabaja (vergez. v. 

Mevrouw R:idsdel) . 
16 Juni Bandoeng II. 

Mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel. 
16 Juni Magelang. 
17 Juni Ambarawa. 
18 Juni Poerworedjo. 
19 Juni Djokja. 

Brigadier Beckley. 
13 J uni Bandoeng I. 

Brigadier Palstra. 
9 Juni J. L. Dag te Bandoe;ng. 

Brigadier Woodward. 
1 en 2 Juni Cheribon. 

9 Juni Semarang (J. L. Dag). 
· 14 Juni Ngawi. 
15 en 16 Juni Blitar. 

23 Juni Magelang (J. L. Dag). 
26 Juni Krengseng. 
27 J uni Pekalongan. 
28 Juni Tega!. 

Mevr. Brigadier Woodward. 
12 en 13 Juni Rembang. 

16 Juni Magelang. * 
17 Juni Ambarawa. * 
18 Juni Poerworedjo. * 
19 Juni Djokja. * 
* met Mevr. Lt.-Kolonel Ridsdel. 

Majoor Hiorth. 
16 Juni Batavia (J. L. Dag). 

Majoor .Johansson. 
6 Juni Bandoeng I. 

Majoor Neddermeyer. 
27 Juni Bandoeng I. 

Majoor Strandlund. 
1 Juni Soerabaja II. 
2 Juni Soerabaja I. 
3 Juni Soerahaja Semaroeng. 

Stafkapitein Pearce. 
9 Juni Semarang (J. L. Dag). 

23 Juni Magelang (J. L. Dag). 
Adjudante Both. 

9 Juni Soerabaja (J. L. Dag). 

EEN LEGENDE. 

Op zekeren dag vloog een engel over de 
aarde. Op een door de zon heschenen veld 
vol hloemen was een kind aan het spelen. 

,,Kleine," zei de engel, ,,heh je den Reiland 
lief?" 

,,Ja," antwoordde het kind, ,,ik ben een van 
Zijn lammetjes. 

,,Dan heeft Hij iets voor je te doen. Wil 
je dat doen?" 

,,0 ja, over een poosje. Nu wil ik eerst nog 
wat spelen. Ik hen nog zoo heel klein. De 
dag is · lang genoeg en het is nog vroeg". 

En de kleine liep weg, om v linders na te 
jagen en hloemen te plukken. 

* * * 
Na enkele jaren was het kind opgegroeid 

tot een schooljongen. En weer bezocht de
zelfde engel de aarde. Hij kwam voorhij het 
schoolgebouw en vond daar den jongen bui
ten staan; deze was te laat gekomen voor· 
school. 

,,Mijn jongen," sprak de engel, ,,de dag gaat 
voorhij. Je bent nog niet met je werk voor 
den Heer hegonnen." 

,,O," lachte de jongen, ,,er is tijd genoeg; 
bovendien is het nu te warm, ik zou nu toch 
niet kunnen werken." 

* * * 
In een druk kantoor was een man van 

middelharen leeftijd hezig met zijn hoeken,. 
toen de engel opnieuw de aarde hezocht. 

,,Mijn vriend," zei hij, ,,is het nu nog haast 
niet tijd, dat ge begint, om voor den Meester 
te werken?" 

,,Daar heh ik het nu te druk voor," ant
woordde de koopman. lk moet eerst geld 
verdienen en voor vrouw en kinderen zorgen. 
Later als dat gedaan is, en ik rust ga nemen 
van mijn eigen werk, dan zal ik eens denken 
aan het werk voor den Meester, maar nu 
nog niet." 

* ... * 
Weer verliep een aantal jaren, eer de engel 

terug kwam op de aarde, Ditmaal ontmoette 
hij een ouden man, die met wankelendc. 
schreden een heuvel afliep, op weg naar een 
open graf. 

,,Mijn vriend", vroeg de engel hem, ,,hebt 
ge uw werk voor God gedaan?" 

,,De avond is gedaald," fluisterde de oude 
man, ,,en mijn werk voor Hem is nog niet 
hegonnen. De dag scheen zoo lang, zoo heel 
Iang; maar nu is het te laat!" 

En hij strompelde voort naar bet open 
graf. 

* * * 
Dit is een oude "legende, die ge misschien 

al eens eerder hebt ge1ezen. Maar er ligt 
een belangrijke les in opgcsloten, waaraan 
wij niet te vaak herinnerd kunnen worden: 

,,SteL niet uit tot morgen, wat gij 
heden doen kunt''. 

Met het belangrijkste werk van ons leven 
moeten wij vroeg beginnen. 

Allen, die groote dingen voor den H'=er 
hebben gedaan, kozcn Hem in hun jeugd 
en begonnen toen reeds voor Hem tc werken. 
Denk eens aan Generaal William Booth, 
onzen Stichter, en aan de Legermoeder! 

En de Heiland Zelve zeide als twaalf
jarige, dat Hij moest zijn in de dingen 
Zijns Vaders. 
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