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HERODES HERODIAS 
E E N AC C 0 0 R D M ET D E ZO N D E 

DOOR 

MEVROUW KOMMANDANT DE GROOT. 

IJ - Herodes bevond 
zich in een uiterst moeilij
ke positie. Zooiets had hij 
niet verwacht van zijn 
bekoorlijke nichtje, de 

gracieus dansende Salome . . In zijn 
roes en onder den invloed van 
het applaus der grooten en edelen des 
lands, die met hem aan den f eestdisch 
zaten, had hij onder eede haar de ver
vulling harer wensch toegezegd ; zelfs 
al zou zij de l;i.elft zijns koninkrijks 
eischen - hij zou het haar geven ! 
En nu komt het meisje daar en vraagt 
om het hoofd van Johannes den 
Dooper! 

Deze nieuwe, onverwachte zet van 
de indringerige Herodias, wier raad 
dat gevierde dochtertje gevraagd had, 
werkte als een schok op zijn benevel
den gemoedstoestand en zijn geweten 
werd wakker geschud, Het was hem, 
als hing het zwaard van Damocles bo
ven zijn hoofd. Veel tijd tot na<!lenken 
had hij niet, doch het is ongelooflijk 
hoeveel in enkele seconden aan den 
geest kan voor bij gaan. 

Johannes de Dooper, ja, hij kende 
hem ! Onbarmhartig en zonder den 
koning te verschoonen, had die een
voudige, doch moedige zonderling hem 
de onaangename waarheid gezegd. 
Evenals eenrnaal de profeet Nathan 
voor David, zoo had Johannes de 
Dooper voor Herodes gestaan en ge
hamerd op het geweten van den 
koning. 

Destijds had deze hem gaarne uit 
den weg geruimd, do ch daar Johannes 
zoo populair was en het er naar uit
zag, alsof hij een geestelijk !eider des 
volks zou worden, vreesde Herodes de 
gevolgen van zulk een daad voor zich
zelf en zijn troon. Doch hem opsluiten 
kon hij in ieder geval en op die wijze 
had hij de waarschuwende stem eenigs
zins gesmoord. Doch Herodias was 
niet tevreden, zoolang zij Johannes 
nog in !even wist. 

Menschen op de een of antler wijze 
van de baan werken, of op slinksche 
manier hun positie, invloed en macht 
ondermijnen, is een daad, die de 
vrucht is van een minderwaardigen 
geest. 

Het is de laagste en meest onwaar
dige manier van zelfverdediging en 
een zonde, die ongetwijfeld vroeger 
of later gestra£t zal worden. 

Herodes wist wel, dat de aanklacht 
van Johannes den Dooper rechtvaar
dig was. Feitelijk was hij de eenige 
mensch in zijn naaste omgeving, die 
nag de waarheid sprak en het goede 
met hem voorhad. Al de grooten en 
edelen, die hem met hun vleierijen 
omringden, zochten uiteindelijk toch 
zichzelf en eigen voordeel. Herodes 
had zich echter eenmaal aan deze on
waardige vrouw verkocht en nu moest 
hij oak de kwade gevolgen van dien 
stap dragen. 

Alle aanzittenden wachtten vol span
ning, wat de ,,droevig geworden" 

,.En de koning werd bedroefd." Matt. 14: 9. 

koning doen zou, want allen hadden 
den uitdagenden wensch gehoord : 
,,Geef mij hier in een schotel, het 
hoofd van Johannes den Dooper!" 

Zij waren belust op sensatie, even
als oppervlakkige menschen heden ten 
dage ook nog zijn. 

* * * 
,,En de koning werd bedroefd." 
Bedroefd, omdat hij gedwongen 

werd, uit angst iets te doen, wat zijn 
·ill!lerlijke onrust nog grooter zou ma
ken. Want hoe zou hij ten aanhoore 
van de grooten en edelen zijn woor
den kunnen terugnemen ? 

Hij wilde zijn prestige, als de mach
tigste man van het land, ophouden, 

terwijl hij in het oog van God en de 
W aarheid reeds lang vernederd en ge
vallen was. 

In welk een valsche verhouding 
brengt de zonde den mensch toch 
altijd ! Geen wonder, dat de koning 
bedroefd werd, hij was innerlijk diep 
rampzalig. Het was de droefheid der 
knagende onrust vian een gebonden 
Ziel." 

De zonde is een onbarmhartige 
meesteres. Zij dwingt haar slaven 
tegen beter weten in, de eene onge
rech tigheid op de andere te stapelen. 
Komt er dan een oogenblik van bezin
ning, waarin de gelegenheid zich voor
doet met de ongerechtigheid te breken, 
clan is het de vrees voor bet oordeel 

der menschen, die tenslotte nag het 
zwaarste weegt. 

* * * 
Wij zien hier Herodias op een oogen

blik, dat zij door haat gedreven een 
vreeselijke daad gaat verrichten. 

Laat ons deze vrouw eens nader be
schouwen en zien, hoever haar zucht 
naar wraak haar gedreven heeft. 

In de eerste plaats strijdt zij tegen de 
waarheid, als zij probeert den man 
uit den weg te ruimen, die haar heeft 
doorzien en wiens woorden hem ver
oordeelen, met wien zij leeft in een 
ongeoorloofde verhouding. Een zondig 
hart haat bet licht van reinheid en 
gerechtigheid ! 

Ten tweede gebruikt zij haar in
v loed om iemand anders een onrecht
vaardige daad te laten verrichten. 
Macht en invloed te gebruiken om de 
waarheid te verdraaien, of onschuldi
gen en weerloozen te verdrukken, is 
een zeer gevaarlijke manier van zon
digen. Vroeger of later zal echter dit 
kwaad op eigen hoofd neerkomen, 
want elke zelfzuchtige daad heeft reeds 
de straf in zichzelve. 

Anderen te doen zondigen, brengt 
ook een ontzettende verantwoordelijk
heid mee. Salome, haar schoone doch
ter, dient de rekening in - door 
haar moeder geschreven - die de 
koning moet betalen ! 

Wat een minderwaardige handelwij-

ze, welk een lage motieven en dat, 
waar het gaat om het !even van een 
rechtvaardig mensch! Welk een ac
coord met de zonde sluiten Herodes 
en Herodias hier ! 

* * * 
En moeten wij de rol, die de dochter 

in deze geschiedenis speelt buiten be
schouwing laten? Ik denk van niet. 
Gedachtig aan de tijden, waarin wij 
!even, weten wij, dat de jonge men
schen intelligent genoeg zijn om zelf 
te oordeelen. W el zijn hier enkele 
verzachtende omstandigheden. In die 
dagen hadden meisjes niet veel mee 
te spreken. Misschien ook wist Salome 
niet, wie Johannes de Dooper was of 
wilde zij haar moeder pleizier doen. 
Toch komt de gedachte bij ons op, dat 
zij schuldig is door in deze zaak niet 
voor zichzelf te denken. Haar voor
beeld is een dringend pleidooi aan onze 
Jeugd om persoonlijk de verantwoor
delijkheid te gevoelen, om te kiezen 
tusschen den goeden en verkeerden 
weg, zelfs al zou dit beteekenen, den 
tegenstand van vrienden en bloedver
wanten te trotseeren. 

Hoe gevaarlijk is het met de waar
heid omtrent onszelf te spelen ! Welk 
een marteling moet de ziel tengevolge 
daarvan vaak ondergaan, om dan nog 
niet te spreken van de verwikkelingen 
in den familiekring of de samenleving. 

Niets maakt den mensch zoo onte
vreden en treurig, als te moeten erken
nen, dat hij zich verkocht heeft aan 
de zonde. Dat is ,,de droefheid der 
wereld, die den dood werkt," niet den 
lichamelijken dood - die is niet het 
ergste - doch den geestelijken dood. 
Deze toestand is zoo gevaarlijk, dat 
wij ons beschuldigd zouden gevoelen, 
als wij niet onze stem als een waar
schuwing zouden verheffen tegen al
len, die het aangaat en hun toeroepen: 
,,Keert U af van den verkeerden weg, 
voor het telaat is." 

Toen Zacheus bekeerd werd, gaf hij 
viervoudig weder, wat hij door bedrog 
ontvreemd had. Een verloren, goede 
naam kan echter niet zoo gemakkelijk 
wedergegeven worden als geld. 

Er is echter ook een ,,droefheid naar 
God", die zich openbaart, zoodra de 
mensch, stilstaand op zijn weg, inziet 
dat hij zijn ondergang tegemoet gaat; 
zoodra diep berouw zijn hart vervult, 
berouw, dat tot schuldbelijdenis voert. 
Alleen de zonde erkennen en opgeven, 
brengt ons uitredding. 

Al beteekent zulk een stap ook spot 
en hoon, verachting en ontrouw van 
vrienden, toch is zij het begin van het 
waarachtige !even, dat ons met Chris
tus, den Redder onzer ziele verbindt. 
Hij, Die zelf de Waarheid is, kan en 
wil ons helpen, elk verdrag met de 
machten der duisternis te verbreken 
en in Zijn licht te wandelen. 

,,Want de droefheid naar God werkt 
een onberouwelijke bekeering tot zalig
heid ; maar de droefheid der wereld 
werkt den dood." 2 Kor. 7 : 10. 
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V an den aanvang van Zijn open
baar optreden af, we rd J ezus 

door eenige vrouwen gevolgd, die 
Hem dienden van hare goederen, ge
lijk ons de Evangelist Lukas verhaalt. 
Ons wordt niet gemeld, dat zij een bij
zondere opdracht van den Meester 
ontvingen, <loch zij dienden Hem. 
Maar <lit is een taak z66 uitnemend 
schoon, dat het moeilijk is een meer 
eervolle te vinden ! 

Van de engelen wordt ons medege
deeld, <lat zij neerkwamen om Jezus te 
dienen, als Hij alleen was en sprak tot 
Zijn Vader. Engelen dienden Hem, na
dat Hij veertig dagen was verzocht 
geworden door den duivel in de woes
tijn. Vrouwen, uw taak is dicht bij u 
en terwijl gij uw arbeid verricht in uw 
huisgezin, en met een gewillig en vroo
lijk hart elken dag opnieuw de zorgen 
daaraan verbonden aanvaardt, doet ge 
engelenwerk, want heeft Jezus zelf 
ons niet gezegd: ,,Voor zooveel gij dit 
een van deze Mijne minste broeders 
gedaan hebt, zoo hebt gij dat Mij ge
daan."? (Matth. 25; 40). 

Als we hieraan wat meer dachten, 
zouden we ons werk met nog veel meer 
toewijding en vreugde verrichten. 

Maar wie was nu Maria van Magda
la ? Wie was zij en wat heeft zij ge
daan, om het eerst vermeld te worden 
onder degenen, die den Meester volg
den en aan wie de verrezen Reiland 
het eerst verscheen ? Eigenlijk weten 
wij maar weiriig van deze Maria Mag
dalena, maar de Evangelien zeggen ons 
herhaaldelijk, dat de Heer zeven dui
velen uit haar geworpen heeft. Men 
mag aannemen, dat zij rijk met aard
sche goederen was gezegend, daar zij 
Jezus en Zijn discipelen kon bijstaan. 

S T R IJ D K R E E T 

,. .. 
VROUWli UIT D ' N BIJBKL 

Een serie artikelen door 

Mevrouw Lt. KOLONEL J. H. RIDSDEL. 
I 

~ II Maria Magdalena. , ~ , ~ 

Maar waartoe dienden-haar die rijk
domrr.en, zoolang zij zuchtte onder het 
juk der ziekte, die in de Evangelien 
,, bezetenheid" genoemd wordt en die 
veel lijkt op hetgeen wij onder krank
zinnigheid verstaan ? 

Welk een droevige toestand, deze 
vrouw, aan zeven duivelen ten prooi, 
waartegen haar ge brcken wil totaal 
machteloos was! 

Maar zij ontmoet op zekeren dag den 
Heere J ezus ; zij weet het, dat Hij de 
duivelen met macht gebiedt en ook zij 
geeft zich aan Zijn invloed over; zij 
verlaat zich op Zijn almacht, zij gelooft 
en is genezen ! De helsche geesten wij
k_en voor den Zone Gods ! 

Ons wordt geen uitvoerige beschrij
ving gegeven, op welke wijze het won
der gebeurd is, zooals b.v. ons gemeld 
wordt van den bezetene te Gadara, 
maar zij is genezen ! J ezus heeft haar 
uit de slavernij des Satans verlost en 
gebracht onder de macht van God, 
vanuit de duisternis tot het licht. 
Groote dankbaarheid en liefde voor 
Hem noopt haar, alles wat zij bezit, 
ten Zijnen dienste te stellen. Geen 
grooter geluk denkbaar, dan Hem te 
dienen van hare goederen en niet 
enkel dit, maar zij is vanaf dat oogen
blik ook een trouwe volgelinge van 
Jezus. Zij gaf zichzelf, met al wat zij 

was en bezat aan Hem, Die haar Ver
losser en Zaligmaker geworden was. 

En zie de verandering in Maria Mag
dalena ! Van een beklagenswaardige 
bezetene wordt zij een volgelinge van 
J ezus Christus. Zij hoort de woorden, 
die Hij spreekt tot de schare, zij ziet 
de wonderen, die Hij verricht, maar 
voor haar is niets zoo wonderbaar, als 
haar verlossing. Hoe menigmaal daar
na zijn er Maria Magdalena's tot .Jezus 
gekomen en hebben evenals zij, wier 
geschiedenis ons in den Bijbel wordt 
medegedeeld, bevrijding van de macht 
des duivels gevonden en kracht om het 
kwade te overwinnen. 

Het is belangwekkend na te gaan 
door wie de Heer Jezus gedurende Zijn 
aardsche leven gevolgd werd. In 
Luk. 8: 1-2 staat: ,,Hij reisde van de 
eene stad en vlek tot de andere, pre
dikende en verkondigende het Evan
gelie van het koninkrijk Gods, en de 
twaalven waren met Hem, en sommige 
vrouwen, die van booze geesten en 
krankheden genezen war en ............ " 

Waren die twaalven geleerden en 
grooten der aarde of rijken naar de 
wereld ? Eenige waren visschers aan 
het meer van Gennesareth ; Petrus, 
Johannes en Jacobus, waren van ach
ter hun netten weggeroepen ; een tol
lenaar, Mattheus van uit zijn tolhuis; 

overnacht in de pasanggrahan aldaar werd 
de reis voortgezet naar 

Lawe, een buitenpost van korps Towoe
loe. Nadat de kampongbewoners des avonds 
waren teruggekeerd van hunne tuinen op 
de hellingen der omliggende bergen, werd 
ook bier een kleine samenkomst gehouden. 

NIEUWS UIT MIDDEN· CELEBES. 
Towoeloe. Op Donderdag 19 September 

werd Towoeloe bereikt, waar des avonds in 
de school een goede meeting werd gehou
den. Een verblijdend teeken is, dat verschil
lende families in dezen kampong hebben ge
broken met de oude heidensche adat en 
min of meer een Christen-gemeenschap vor
men. Enkele zielen kwamen tot den Heer, 
waaronder een aantal kinderen. 

Tournee van den Secretaris voor de Divisie. 

Peana. Op Zondag 15 September werd 
de nieuwe zaal te Peana geopend. Reeds 
enkele jaren bestond het plan om hier een 
zaal te bouwen en het eerste bout ervoor, 
werd reeds in 1930 gekapt en verzameld. 

De geheele zaal is gebouwd door den officier 
in bevel van bet Peana-korps, die reeds 
met bovengenoemde werkzaamheden begon, 
voordat hij den officiers-rang verkreeg. Het 
spreekt van doorzettingsvermogen en vast
houdendheid, wanneer wij bedenken, dat 
dit gebouw is opgezet naast en behalve bet 
gewone dagelijksche werk van den bevel
voerend officier, die tevens hoofd is van de 
Peana-school. Maar na vele jaren van taai 
doorwerken was dan nu ook bet resultaat 
der moeite waard. 

Voor de opening bestond zeer groote 
belangstelling. De Secretaris voor de Divisie, 
Adjudant Ramaker, was hiertoe speciaal 
overgekomen. Tevens waren aanwezig Adju
dant Johannessen, de Sectie-officier van de 
Kantewoe-Sectie, en de officieren en goeroes 
uit deze Sectie, voor zoover mogelijk. 

Om 9 uur v.m. had de officieele opening 
plaats, waarbij ook bet districts-hoofd, de 
Merdika-malolo van Peana, tegenwoordig 
was. 

Een groote schare had zich voor de fees
telijk versierde zaal verzameld en na een 
woord van gebed en korte toespraak, ver
klaarde Adjudant Ramaker de nieuwe zaal 
geopend. 

Ruim drie honderd menschen woonden de 
eerste bijeenkomst in het nieuwe gebouw 
bij. Hartelijk klonk bet gezang en de getui
genissen van de officieren uit de Kantewoe
Sectie verkwikten ons hart. Het jongste 
kindje van de Kadet-Luitenants Baweas 
was bet eerste kind, om in <lit nieuwe gebouw 
te worden opgedragen aan den dienst van 
God en het Leger. 

Adjudant Ramaker dankte allen, die mede
gewerkt hadden aan de totstandkoming van 
dit nieuwe bijeenkomstlokaal en besprak 
daarna als Bijbel-onderwerp de geschiedenis 
van den knaap Jezus in den tempel. 

Aan bet einde der samenkomst kwamen 
velen, voor bet eerst of bij vernieuwing tot 
den Helland. 

In de avondsamenkomst was wederorn 
een driehonderdtal menschen tegenwoordig. 
Drie kinderen werden opgedragen en een 
aantal recruten ingezegend tot soldaat. 
Adjudant Johannessen behandelde het Bij
belonderwerp. Aan bet einde der bijeen
komst kwamen weder velen tot J ezus. 

Kantewoe. Maandag 16 September vond 
den Secretaris voor de Divisie in Kantewoe. 
Des avonds een goede samenkomst in de 
zaal ; door de ongewone avond niet zooveel 
menschen als gewoonlijk. In deze bijeen
komst werd de eerstgeborene van de Kapi
teins Tandaju-Hans opgedragen aan den 
Heer. Ook werden drie Jong-soldaten in
gezegend, als soldaten van bet korps voor 
volwassenen. 

Onoe. Dinsdag 17 September werd Onoe 
bezocht. Hier werd een goede bijeenkomst 
gehouden in de lobo, aan bet einde waarvan 
een ziel tot den Heer kwam. Na te hebben 

Een zaal in Midden-Celebes. 

Op Vrijdag 20 September werd de school 
bezocht en een samenkomst gehouden met 
de leerlingen. Des middags werd een bijeen
komst gehouden in den buitenpost Baroe
hoeno, welke goed bezocht was. 

Winatoe. Op Zaterdag 21 September 
werd de tocht voortgezet naar deze plaats. 
De reis er heen is vrij vermoeiend en stijgt 
bij bet bereiken van den top van goenoeng 
Peodja tot 1720 meter. 

De bijeenkomsten op Zondag 22 Septem
ber waren goed bezocht. Des namiddags 
werd een Jong-soldaat ingezegend als sol
daat van het korps voor volwassenen. 

De school in Winatoe geeft redenen tot 
verheuging. Was bet de laatste jaren eenigs
zins moeilijk, thans is bet leerlingen-aantal 
gestegen tot boven de vijftig. 

Kapiroei. Na enkele dagen op bet Divisie
Hoofdkwartier te hebben doorgebracht ging 
de tocht op 26 September naar Kapiroei. 
Hier werd des avonds een goede bijeenkomst 
·gehouden. 

Menoesi. Den volgenden dag bracht ons 
in Menoesi, waar juist de Luitenants Laoea 
zijn aangesteld in bevel. Ofschoon het jam
mer is, dat bet leerlingen-aantal, wegens 
vele verhuizingen naar elders van de kam
pongbevolking, daalde tot beneden de grens 
van subsidie-gerechtigdheid, zoo is men toch 
dankbaar, dat besloten is dit schooltje dan 
als ongesubsidieerde particuliere school open 
te houden. De 30 leerlingen komen geregeld 
en bet zou te betreuren zijn, indien deze 
van onderwijs verstoken moesten blijven. 

Op den terugweg naar Kapiroei werd nog 
in Petimbe stil gehouden, alwaar tevens een 
bijeenkomst gehouden werd in een der kam
ponghuizen. 
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onbekenden zonder opleiding of bij
zondere voorbereiding, en toch hebben 
zij de wereld beroerd na den Geest 
huns Meesters te hebben ontvangen. 

En de vrouwen, die zich bij hen 
voegden, hadden alle in haar verleden 
het een of antler verdriet gekend, ver
oorzaakt door eigen zonden of door de 
zonde van anderen. 

Maar Jezus ha.cl haar kracht in 
zwakheid veranderd. In Christus wa
ren zij een nieuw schepsel geworderi. 

Neen, Jezus versmaadt hen niet, die 
door de wereld zijn uitgeworpen, Hij 
is de Vriend van tollenaren en zonda
ren ! De diepst gezonkene gaat Hem 
't meest ter harte en Hij is het dichtst 
bij hen, die krank van ziele zijn. 

Ook heden tendage is Zijn macht on
veranderd en iedere ziel, die tot Hem 
komt en erkent, dat zij zichzelf niet 
kan redden, maar gelooft in het vol
brachte werk van Christus, vindt in 
Hem een sterke Verlosser en Bevrij
der. 

De geschiedenis van Maria Magda
lena leert ons, dat, wat ons verleden 
ook geweest moge zijn, dit nimmer een 
verhindering is voor Jezus om ons te 
gebruiken in Zijn dienst, tot Zijn eer, 
daar Hijzelf na Zijn verrijzenis aan 
haar verscheen en haar een boodschap 
gaf voor Zijn discipelen, welke hun be
droefde harten tot blijdschap stemde. 

Gij, wier droefenis en lijden 
Goddelijken steun vereischt, 
Komt tot Hern, Die kan bevrijden 
Die genade tJ bew:jst ! 
Hij wil al uw smart genezen 
Door Zijn liefde rijk en vrij. 
Wat zou Hem te moeilijk wezen ? 
Ook uw kerker opent Hij ! 

Bora. Dit korps werd bezocht op Zondag 
29 September. Hier waren tevens tegen
woordig Adjudante Ramaker en de Luite
nants van bet Divisie-Hoofdkwartier. In de 
morgensamenkomst werd het kindje van een 
der makkers opgedragen. 

Des middags werden twee openluchtsa
menkomsten gehouden in den kampong en 
daarna de avondbijeenkomst, waarin een 
aantal zielen tot den Heer kwam. 

Moge Gods zegen rusten op den arbeid in 
Midden-Celebes ! 

Een groep schoolkinderen. 

Aan den geloovigen lezer3 wordt vrien
delijk verzocht dit werk in bet gebed te ge
denken. De duisternis is groot en bet licht 
breekt slechts langzaam door. Groot is nog 
bet bijgeloof ; vast geworteld zijn bij velen 
nog de oude animistische ideeen, maar ook 
bier zal met Gods hulp het Licht de overhand 
verkrijgen. Tomolangko. 

GOD IN ONS. 

Een vrijdenker ontmoette eens een een
voudigen landbouwer, die op weg was naar 
de kerk. Hij vroeg hem, waar hij heenging. 

,,Ter kerk, mijnheer." 
,,Om wat te doen ?" 
,,God te aanbidden, mijnheer." 
,,Zeg mij, is uw God een groote of een 

kleine God?" 
,,Hij is beide, mijnheer, groot en klein." 
,,Hoe kan Hij beide tegelijk zijn ?" 
,,Hij is zoo groot, dat de hemel der heme

len Hem niet kan bevatten en zoo klein, dat 
Hij wonen wil in ons harte." 

De vrijdenker verklaarde later, dat het 
antwoord meer indruk op hem had gemaakt, 
dan al de boekdeelen, die geleerde mannen 
tegen hem volgeschreven hadden. 

, 
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E laatste Conferentie-sa
menkomsten werden ge
houden in Batavia en 
Bandoeng. 

BATAVIA. 

Groote blijdschap was er onder de· heils
soldaten, toen in de openingssamenkomst op 
Donderdagavond 19 September, . zoovelen 
waren opgekomen om naar de Evangelie
boodschap te luisteren. 

Kommandant en Mevrouw De Groot wer
den bij het binnentreden met een hartelijk 
,,Halleluja"! begroet, waarna onze Le1der 
al spoedig het doel der Conferentie uiteen
zette en ons bepaaide bij al de zegeningen, 
die God reeds in de andere Conferenties op 
Java geschonken had. 

Een keurig lied brachten de meisjes van 
het Meisjeshuis ten gehoore, onder de be
kwame leiding van hun directrice, Majoor 
Koning. 

Helaas, was de Kommandant zeer tot zijn 
spijt genoodzaakt om Zaterdagmorgen in de 
vroegte, met de Knilm naar Medan te ver
trekken, voor het a:fhandelen van enkele 
belangrijke zaken. Mevrouw De Groot nam 
echter de leiding der Conferentie van hem 
over, en toonde zich een uitstekend plaats
vervangster. 

De beide morgensamenkomsten, op Vrij
dag en Zaterdag, werden gekenmerkt door 
een geest van aanbidding. Terwijl buiten, 
in de drukke Sluisbrugstraat allerj.ei voer
tuigen onophoudelijk passeerden, heerschte 
in deze intieme bijeenkomsten volmaakte 
rust. God had hier gelegenheid om tot de 
ziel van Zijn kinderen te spreken, hen te 
zegenen en te verkwikken door Zijn Geest. 

Vrijdagavond trad als spreker op, zende
ling-leeraar J. !ken, van Buitenzorg. Met 
ernst, zijn toespraak met vele pakkende 
illustraties verduidelijkend, toonde hij ons 
Jezus, als den Gezalfde Gods, het onbevlekte 
Lam, den Verlosser der wereld. 

Den volgenden avond hadden wij het 
voorrecht te mogen luisteren naar gods
dienst-leeraar L. Jebbink. Rustig, welbewust 
wist deze zijn gehoor te overtuigen van de 
verwerpelijkheid van het leven zonder 
Christus. 

Zondagmorgen had Mevrouw De Groot de 
leiding van de Heiligingssamenkomst. Op de 
haar eigen wijze, als gold het hier een per
soonlijk gesprek, nam zij den tijd om het 
karakter van Mozes te analyseeren en na te 
gaan, hoe God dien grooten !eider van Israel 
heiligde en toerustte voor zijn groote taak. 
Aan het eind der bijeenkomst stond een 
broeder op om zich den Heer toe te wijden. 

's Middags een groote openluchtsamen.:. 
komst op het W aterlooplein, waar een vier 
a vijfhonderd menschen bijeen waren geko
men. 

Zooals in iedere openluchtbijeenkomst van 
het Leger des Heils, wisselden ook hier blijde 
liederen en vurige getuigenissen elkander 
af. Adjudant Steen sprak de schare toe naar 
aanleiding van een Bijbelwoord. 

's Avonds de sluitingssamenkomst. Majoor 
Meijer had het eerste gedeelte der bijeen
komst in handen, welke ons herinnerde aan 
oude tijden: het was glorie onder de heils
soldaten ! Brigadier Lebbink, die Mevrouw 
De Groot bijstond in deze meeting, bepaalde 
de menschen bij Gods groote, opzoe
kende liefde. Twee personen knielden dien 
avond neer, zich op de liefde van Christus 
verlatende. 

B AND O ENG. 

Ook hier was de bodem toebereid door 
de bidstonden, elken avond door een der in 
Bandoeng werkzaam zijnde officieren geleid; 
en de verwachting groeide naarmate de 
Zaterdag naderde. 

De mooie zaal van Bandoeng I was goed 
bezet op 28 September, des avonds om 7 uur. 
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Ds. Klaassen, reeds een oude strijder in 
den dienst des Heeren, was gekomen om 
het W oord Gods te brengen. Hij zat 
daar op het platform tusschen Kommandant 
en Mevrouw De Groot, den Chef-Secretaris 
en Mevrouw Ridsdel en enkele Staf-officie
ren, met hetzelfde verlangen bezield, dat 
ons alien vervulde : een zegen te brengen. 
Rechts op het platform een schare officie
ren, tezamen een zangkoor vormend, dat 
in de komende samenkomsten gewaardeerde 
hulp gaf. 

Het begin van zoo'n eerste samenkomst is 
altijd weer even een tasten, een aanvoelen 
van · den· geest der vergaderden, doch de 
Kommandant wist heel spoedig alien ,,thuis" 
te maken en den juisten toon te treffen voor 
zijn inleidend woord. 

KOM !· 
Als een heldere ba-:zminstoot, oproepend 

tot het groote Bruiloftsfeest des Lams, liet 
Ds. Klaassen deze uitnoodiging door de zaal 
klinken ! 

Een wijd open · poort en daarvoor de noo
dende Reiland, met uitgebreide ar.men om 
elk berouwhebbend zondaar te ontvangen, 
dat was het, wat de spreker aan de aan
dachtige schare trachtte te schilderen. Het 
was een krachtig Evangelie en in de bijeen
komsten, die volgden, werd deze klank : 
,,kom!", nog menigmaal vernomen. 

Even was het Zondagmorgen een teleur
stelling, dat niet meerderen waren opgeko
men voqr de Heiligingssamenkomst, doch de 
zegen Gods is niet afhankelijk van een 
groote schare. Degenen, die er waren, had
den een stille ure in de tegenwoordigheid 
des H\'?eren. 

Mevrouw De Groot bracht de boodschap 
dien morgen en maakte in eenvoudige woor
den duidelijk, hoe de reinen van hart God 
kunnen zien, niet alleen hiernamaals, doch 
nu reeds op aarde, wandelende als ,,ziende 
den Onzienlijke". Rein van harte, reeds hier 
op aarde? Ja, met de hulp van Hem, Die, 
,,machtig is U van struikelen te bewaren 
en onstraffelijk te stellen voor Zijri.e heer
lijkheid in vreugde." Vier personen kwamen 
naar voren om dien zegen te zoeken. 

soms hachelijke omstandigheden. De Kom
mandant ,,glunderde" bij het ophalen van 
deze oude krijgs-herinneringen ! En iets van 
dat oude vuur, wat gelukkig ook nog gevon
den wordt in de jongere generatie, was zicht
baar dien avond. Blijde gezichten, hand
geklap, vrije origineele getUigenissen, koren 
uit ,,de oude doos", het was alles een uiting 
van de vreugde, die de heilssoldaten in 
Christus hadden gevonden. 

Het lied van de officieren vormde ook nu 
weer de brug tot de ernstige Bijbeltoespraak. 
Dadelijk · daarop sprak de Kommandant, 
aan de hand van h,,et Oude en Nieuwe Tes
tament aantoonend, dat Jezus' bloed reinigt 
van alle zonde. Was het wonder, dat aan het 
eind van deze samenkomst zes zielen neer
knielden om vergiffenis te zoeken ? 

• • 
Dank voor strijd en voor verdrukking 
Dank voor hoop, die niet bedroog. 
Dank voor lessen uit mislukk.ing, 
Dank voor al wat komen moogJ 
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den geest op het juiste peil te brengen. 
Mevrouw v.d. W eg ging voor in gebed en 
vertolkte het verlangen van velen in haar 
smeeking :· ,,Heer, laat onze ziel open zijn 
voor de werking des Geestes." En God 
verhoorde deze bede. Met onverdeelde aan
dacht werd geluisterd naar het woord van 
den Evangelist. De waarde van een men
schenziel, werd treffend uiteengezet, en 
met de engelen mochten wij dien avond de 
vreugde deelen, dat een :;:iel bekeerd werd. 

Een persoonlijk getuigenis. 
Wanneer de sluitingsavond van een Con

gres of Conferentie gekomen is, is er altijd 
een zekere spanning, want zulk een avond 
zal het hoogtepunt zijn van de geheele cam
pagne. Daarin wordt de strijd beslecht ! Die 
spanning was ook voelbaar in de Congres
zaal op Dinsdagavond. Een groote schare was 
opgekomen, waaronder vele goede bekende, 
doch ook sommige nieuwe gezichten ons 
opvielen. W ederom had een gast op het 
platform plaats genomen n.1. Ds. Harder, die 
voor de vergadering geen vreemde was. Na 

Des middags waren de korpsen I en II 
vereenigd voor een flinke openluchtsamen
komst. Het muziekkorps van het Jongens
huis, vertneerderd met erikele officieren, 
deed goeden dienst en trok velen onzen kant 
heen. 

De groep officieren, die aan de Conferentie te Bandoeng deelnam. 

De leiding berustte bij den Chef-Secre
taris. Majoor Uijlings wist op origineele wijze 
dadelijk de aandacht der Javanen en Soen
daneezen te boeien. Brigadier Lebbink sprak 
een woord in 't Hollandsch, zoodat ook de 
Europeanen mee konden genieten. 

,,Wat is bet nieuws ?" 

,,Dat was nog eens een ouderwetsche 
Legermeeting !", hoorde men na afloop van 
de avondsamenkomst opmerken. Reeds da
delijk openbaarde zich een vurige strijdgeest. 
Een flinke schare menschen, de Komman
dant zelf op de brug, vele officieren en 

_ heilssoldaten, bezield met liefde tot zielen 
- dan kan men groote dingen verwachten ! 

,,Gij vraagt mij steeds, als 'k bij U kom : 
,,Wat is het nieuws? ," was het lied, dat 

de Chef-Secretaris uitgaf. 
Dat klonk ouderwetsch en wekte herinne

ringen op aan de eerste dagen van het Leger, 
toen ditzelfde lied gezongen werd onder 

-
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Ja, het was met een dankbaar hart, dat 
wij 's Maandagsmorgens weer samenkwamen. 
't Was een uur van rustig genieten. Een 
flinke groep zusters van den Gezinsbond 
vormde het zangkoor dien morgen en haar 
lied zegende ons hart. Wanneer moeders 
van drukke gezinnen, jonge vrouwen met 
vele zorgen des !evens, z66 God kunnen 
danken ,,voor strijd en voor verdrukking", 
dan moet achter dat lied de ervaring 
staan van een ziel, die God kent. Daarom 
bracht het ook zegen tot hen, die luisterden. 

Mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel sloot daarop 
aan met een warm, bezielend woord over de 
groote liefde Gods aan een menschenkind 
betoond. Bemoedigd, rijker, ons verheugend 
in die liefde, verlieten wij dien morgen de 
zaal om 's avonds om 7 uur weer terug te 
komen. 

Nu was het Evangelist v.d. Weg, die tus
schen de heilssoldaten had plaats genomen. 
De Kommandant leidde. Met een enkel 
woord, het ophalen van een oude herinne
ring, een handgebaar, wist hij onmiddellijk 

I 
Een openlucht-samenkomst in Bandoeng. 

de gebruikelijk opening van de samenkomst 
door den Kommandant en een woord van 
welkom tot den predikant, luisterden wij 
naar een toespraak van den Chef-Secretaris 
die den nadruk legde op de vraag: ,,Wa~ 
moet ik doen om zalig te worden ?" 't Was 
een kort, duidelijk woord en 't st~mde velen 
tot nadenken. Met veel gevoel zong daarop 
het zangkoor en bereidde ook mede daar
door den weg tot de prediking van Ds. 
Harder. ,,Een persoonlijk getuigenis over de 
wondermacht en heerlijkheid van den Heer 
Jezus Chri.stus", wilde hij zijn toespraak 
noemen. En dat was het ! Slechts wanneer 
men zelf den Helland kent als een persoon
lijk Verlosser, kan men Hem- met zulk een 
gloed en vreugde aan anderen schllderen, als 
de dominee dit Dinsdagavond deed. Hoe 
heerlijk teekende hij Jezus, als de machtige 
Helland, die terstond klaar staat tot hulp, 
terstond Zijn reddingsmacht wil betoonen 
aan de ziel, die tot Hem komt. 

Terstond ! 
Dat was een woord naar het hart van den 

Kommandant ! Dadelijk nam hij het op, toen 
de predikant zijn toespraak geeindigd had 
en noodigde de overtuigde ziel uit nu tot 
J ezus te komen. 't Was also£ ze bijna niet 
hadden kunnen wachten, zoo spontaan stond 
de een na den antler op om dien machtigen 
Jezus te zoeken. 't Was heilige grond ! 
Blijdschap was er onder Gods volk over 
zeven zielen, die beslisten ! 

• • • 
De Conferenties zijn voorbij ! Ja, wel de 

samenkomsten, doch de zegen blijft door
werken, als een zuurdesem. 

,,En eens daarboven, daar vinden wij we
der, vruchten van 't zaad, dat wij strooiden 
op aard !" R. 
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- A LS een blij de herinnering zul

len deze drie dagen met Me
vrouw De Groot ons bij blijven. Reeds 
Zaterdagavond leidde zij een samen
komst v oor de zusters van ons k orps 
en werden wij aangemoedigd door 
haar ervaringen, opgedaan als k ind 
van God. 

Zondag was voor Mevrouw D e Groot 

KO MMANDANT EN 
IN B 

12- 13 .. 14 

21 soldaten en recruten 

d e boodsch ap ons door Mevrou w D e 
Groot gebracht. 

0 NGETWIJFELD zijn er v elen, 
die den geestelijken arbeid van 

h et Leger des Hells slechts oppervlak
kig kennend, de rechte beteekenis 
van de Zondaarsbank niet verst aan. 
De ervaring heeft geleerd, we1k een 
voornaam aandeel juist deze Zondaars
bank dikwijls had, in de verandering 
van hart en leven bij duizenden, en 
daarom laten wij hier een kort uittrek
sel volgen van een artikel geschreven 
door Mevrouw Bramwell Booth, waar
in de beteekenis van de Zondaarts
bank nader wordt uiteengezet. 

die van Godswege verordineerd is voor 
bevrijding van den menschelij ken 
geest. 

De Zondaarsbank legt er oak den na
druk op, dat God, in Zijn Verlossings
plan voor de wer eld, besloten h eeft, dat 
zij , die Verlossing zoeken, hierin ge
holpen moeten worden door hen, die 
Jezus reeds gevonden hebben. ,,Be
lijdt elkander de misdaden en bidt voor 
elkander,'' schreef Jacobus. 

De officieren en soldaten, die neer
knielen om hen, die aan de Zondaars
bank een zwaren strijd strijden, te hel
pen, zijn personen met ervaring. Zij 
kunnen wijzen op hetgeen, waardoor 
zij zelf geholpen zijn in deµ strijd tegen 

een drukk e dag, omdat het plan was, 
dat alle samenkoms_ten d ien dag, zoo
wel in a ls buiten de zaal onder haar 
leiding zouden staan. Deze bijeen
komsten waren door onze dappere 
b evelvoerend officier, r eeds w eken 

's Middags om v ijf uur w er d een 
openlucht-samenkomst gehouden op 
het Water looplein. Wanneer de wer eld 
zich opmaakt des Zondags en alles in 
het werk stelt om de jonge menschen 
vooral, naar het voetbalveld te trek
ken, dan wordt het hart van een heils
soldaat warm bij het zien van die groo
t e schare en acht hij het een voorrecht 
om voor zijn Meester te spreken en 
Zijn dienst aantrekkelijk te maken 
door woord en lied. Met de Legervlag 
in top verzamelden wij ons voor den 
s trijd. Het was geen gemakkelijke taak. 
dezen middag voor onze gast, want 
vlak tegenover ons werd de voetba1-
wedstrijd gehouden, doch heilssoldaten 
zijn niet spoedig verslagen en de Heer 
was met ons. Halleluja ! Honderden 
menschen mochten wij dien middag 
het Evangelie verkondigen. 

* * * 
De uitnoodiging, om aan de Zon

daarsbank meer te knielen, welke ge
geven wordt in onze samenkomsten, in 
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zaal of openlucht, is een uitnocidiging 
om een beslissing te nemen en doet 
een beroep op den wil. Het Leger des 
Heils heeft duidelijk de noodzakelijk
heid ingezien, de menschen tot een 
beslissing te brengen. 

Het is <le plicht van elken heilssol
daat om bet den menschen, die wij uit
n oodigen aan de Zondaarsbank n eer 
te kn1elen, duidelijk te doen verstaan, 
dat wij niet vragen, of zij zich bij bet 
Leger des Heils willen aansluiten. De 
uitnoodiging tot de Zondaarsbank is 
een uitnoodiging om neer te knielen 
aan de voeten van J ezus. 

De treffende geschiedenis van onzen 
Helland over den verloren zoon, heeft 
zich telkens weer herhaald aan de Zon
daars bank. Door de macht van den 
Heiligen Geest zijn honderden verlo
ren zonen en dochteren er toe geleid 
geworden, daar neer te knielen en 
aangespoord om een beslissing te ne
men, zeggende; ,,Ik zal opstaan en tot 
rnijn Vader gaan." 

Het neerknielen aan de Zondaars
bank - een uiterlijk teeken van een 
innerlijk besluit - heeft hen geholpen 
om te beslissen en gehoor te geven aan 
de uitnoodiging : ,,En die dorst heeft, 
k ome ; en die wil, neme het water des 
Levens om niet" . 

* * * 
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twijfel, zonde of schuchterheid. 
Zonde bloeit in bet donker. De zon

deketenen worden in het verborgene al 
sterker. Maar openlijke belijdenis is 
een krachtig middel om een ziel voor 
te bereiden voor de vrijheid. 

Iemand heeft eens gezegd: ,,Zoodra 
de m ensch absoluut eerlijk is in zijn 
verlangen om bevrijd te worden van de 
slavernij der zonde, zal God tot hem 
komen en zal hij werkelijk wederom 
ge boren worden". 

* * * 
De Zondaarsbank legt ook den na

druk op de leerstelling omtrent Heilig
heid. De Bijbel leert en wij leeren, dat 
ophouden met strijden tegen God niet 
genoeg is ; wij moeten voor Hem strij
den. Het is niet voldoende, <lat de zon
den van bet verleden vergeven zijn, 
wij moeten Christus gelijk worden. 

Degenen, die in hun leven de schoon
heid en de kracht des Heiligen Geestes 
willen toonen, moeten gewillig zijn 
den prijs te betalen. Zij moeten gewil
lig zijn, zichzelf te geven, een vast be
sluit te maken, gehoor te geven aan 
Zijn roepstem en Hem te vertrouwen, 
dat Hij hun kracht zal geven, om op 
die wegen te volgen, die Zijn Geest 
bun aanwijst. Slechts bij een volkomen 
overgave, een volkomen toewijding zal 
Hij geheel bezit van hen kunnen n e
men." 

* * 
En tot die overgave - terstond - op 

het oogenblik, dat de Geest Gods daar
toe het licht geeft, noodigt de Zondaars
bank van het Leger des Heils. 

Zondaarsbank - plaats des gebeds 
- plaats der overgave. 

De 93-jarige heilssoldate. 

lang voorbereid en de zaal was op 
Zorudagmorgen dan ook £link bezet. 
Majoor Meyer ging voor in gebed en 
de kinderen van de ikindersamenkomst 
zongen ons een mooi liPd. Er was een 
heerlijke stemming onder de makkers 
en wij gevoelden de werking van Gods 
Geest. V olop mochten wij genieten van 

's Avonds om 7 uur, na een korte 
openlucht-samenkomst voor de zaal, 
een gezegende Verlossingsmeeting. Wij 
luisterden naar een woord van Me
vrouw Majoor Meyer, waarna Me
vrouw De Groot wederom tot ons 
sprak en op duidelijike wijze den weg 
des levens aan den zondaar bekend 
maak.te. Wij e indigden met een ziel 
aan den voet van bet Kruis. Gode zij 
eer ! 

l . Heel dt aard voor God!. . 

\
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De uitnoodiging tot de Zondaarsbank 
doet echter meer, dan den nadruk leg
gen op de belangrijkheid van een per
soonlijke beslissing. De nadruk wordt 
ook gelegd op de belangrijkheid van 
belijdenis. ,,Indien wij onze zonden be
lij den, Hij is getrouw en rechtvaardig, 
dat Hij ons de zonden vergeve en ons 
reinige van alle ongerechtigheid". Be
lijdenis van zonde aan God is de weg, Vrede door het bloed des kruises ! 
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R'OUW DE GROOT 
VI A 11. 

TOBER 

d - groote scharen bereikt ! 

Een soldaten-inzegening. 
V oor deze groote gebeurtenis op 

Maandagavond was de Kommandant 
overgek.omen en dus was het dubbel 
feest voor ons korps ! V eertien solda
ten en zeven recruten zouden aan onze 
strijdmacht worden toegevoegd en 
hiervoor was veel belangstelling, ook 
van buiten den Legerkring. De Zwit
schersche Consul, vergezeld van zijn 

na te komen. In het bijzonder richtte 
hij het woord tot de oudste onder hen, 
een 93-jarige Chineesche vrouw, die 
ondanks haar leeftijd toch nog mee 
wil strijden voor Koning Jezus. Een 
der recruten had met behulp van een 
paar wielen, een grooten stoel en wat 
planken een aardig zieikenwagentje 
gemaakt en zoo was zij naar de bijeen
komst gereden (zie foto). Wat vermag 
de liefde veel en wat maakt zij het 
leven van anderen geluk.kig ! Haar 
aangezicht straalde van vreugde en 
gemoedelijk knikte zij den Komman
dant onder zijn toespraak toe. 

Nu werden de namen a£geroepen en 
onder de vlag geknield bij het zingen 
van : ,,k Wil U volgen, o, mijn Hei-

Gereed voor de Openlucht-samenkomst. 

echtgenoote mochten wij ook onder de 
gasten opmerken. 

Het was een avond om nooit te ver
geten. De Kommandant sprak de 
ni:euwe makkers toe en moedigde hen 
aan trouw te blijven en hun beloften 

land", wijdden zij zich den Heer. Het 
maakte diepen indruk op alle aanwe
zigen. 

Wij dank.en God voor Zijn zegen 
en onze Leiders en andere officieren 
voor hun, woord en bemoediging ! 

L.W.V. 

-t.~~~~jk~.~-~~,··~~__b_:J., ·'t~;~ ~=-=~~- ~ 
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GEMAAKT EN WORDT OVER DE GEHEELE WERELD GEZONGEN. 

DE M 0 T 0 R-CA M PA G NE 
VAN ONZE GENERAAL. 

Zooals in ons vorig nummer reeds is aangekondigd, heeft Generaal 
Evangeline Booth, den ,,W E[reld voor God" -Veldtocht ingezet met een acht
daagsche Motor-Campagne, waarbij ruim duizend Eng. mijlen werden af
gelegd. 

Hierdoor was zij in staat plaatsen te bezoeken en menschen toe te 
spreken, die zij anders nooit met haar . Evangelie-boodschap had kunnen 
bereiken. De Internationale Secretaris schrijft omtrent deze Campagne o.a. 

,,Van begin tot einde heeft deze Evangelie-tocht alle verwachtin
. gen overtroffen. Enorme scharen woonden de samenkomsten bij, welke alle 
in de openlucht werden gehouden. Tusschen 

VIJF- EN VIJFTIEN DUIZEND MENSCHEN 

waren in bijna elke bijeenkomst tegenwoordig. Eenvoudige werklieden, waar
onder vele jonge mannen en vrouwen, rijken en armen luisterden onaf
gebroken en ontroerend,e taforeelen werden aanschouwd, als ouden en jongen 
neerknielden om Verlossing te zoeken. 

Deze tournee was een geweldige physieke inspanning voor onze Generaal. 
Eileen dag werden vijf samenkomsten gehouden, waarin zij door haar Bijbel
toespraak het leeuwenaandeel had. Daarbij gevoegd de vele interviews en 
de belangrijke zaken, die telkens haar aandacht eischten, alsook het reizen van 
plaats tot plaats en de lezers hebben eenig idee, van wat deze Campagne 
beteekende. 

De laatste bijeenkomst -had plaats vanaf de trappen der historische 
Congress Hali in London voor een onafzienbare schare. Deze samenkomst 
werd besloten met vele zielen gewonnen voor Christus. 

De Campagne heeft nieuwe belangstelling gewekt voor de Evangelie
boodschap, een grooter verlangen naar God en een levendiger interesse in den 
arbeid van het Leger des Heils. De Generaal heeft door haar woord en liefde 
voor ,,het volk" aller hart voor zich gewonnen." 

BEN WOO RD V A N D ANK EN W AARDEERING. 

Brigadier en Mevrouw Palstra. 

Aan den vooravond van hun vertrek 
naar Holland, om aldaar van hun wel
verdiend verlof te gaan genieten, is 
het ons een behoefte een woord yan 
dank en waiardeering aan de Briga
diers te wijden. 

Nog slechts enkele maanden geleden, 
herdacht de Brigadier het feit, dat hij 
40 jaar als heilsofficier voor den Heer 
mocht arbeiden, waarvan 14 jaar in 
Nederlandsch-Indie. 

Gedurende deze jaren heeft hij, 
daarin krachtig bijgestaan door zijn 
vrouw, op zeer verschillend terrein 
gewerkt, doch overal mocht hij den 
zegen des Heeren ervaren en liet hij 
een lichtend spoor na door zijn op
rechte lief de voor God en zielen. 

Zoo was hij beheerder van de Lepra
kolonie te Pelantoengan en Poelau si 
Tjanang, Divisie-officier voor Midden
Celebes en Java, terwijl hij de laatste 
jaren werkzaam was als Reclassee
rings-Secretaris en het overzicht had 
over den arbeid in de Militair-tehui
zen. Zijn gezondheidstoestand laat 
echter veel te wenschen over en <lit is 
een groote beproeving voor <lezen 
stoeren werker. Nu is echter de ver
loftijd daar, die naar wij hopen herstel 
zal brengen. 

Mevrouw Palstra was niet alleen de 
moeder voor haar gezin, doch als Ge-

zinsbond-Secretaresse van Bandoeng I 
heeft zij een goed werk verricht 
en zich bemind gemaakt bij .de zusters. 
God zegene de Brigadiers en hun 
gezin ! 

Brigadier Beckley. 

Voor de derde maal gaat de Briga
dier met Europeesch verlof en zeker 
zal haar thuiskomst groote vreugde 
brengen aan haar familieleden, die 
ongetwijfeld de ,,Johan van Olden
barnevelt" met groot ongeduld zullen 
volgen op haar thu:isreis. 

Als Secretaresse voor het Maat
schappelijk werk onder vrouwen en 
kinderen en als Redactrice van onze 
Strijdkreet, had de Brigadier een zeer 
drukken werkkring, doch stil en rustig 
ging zij haar weg en heeft in het leven 
van velen, vooral ook door het per
soonlijk contact met degenen, die in 
hun nood en moeite tot haar kwamen, 
vreugde en licht gebracht. Moge het 
verblijf temidden van haar geliefden 
en de koude van een echt Engelschen 
winter haar goed doen, zoodat zij met 
hernieuwde kracht tot haar arbeid kan 
terugkeeren ! 
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DE KOMMANDANT OP B:£ZOEK IN 
SOEKAMISKIN. 

Het is den lezer van de Strijdkreet ver
moedelijk bekend, dat door het' Leger des 
Hells geregeld godsdienst-oefeningen gehou
den worden met de tijdelijke bewoners van 
de gevangenissen in Ned.-Indie. 

Op Zondag 13 October, werd een derge
lijke bijeenkomst gehouden te Soekamiskin, 
welke geleid werd door den Kornmandant, 
bijgestaan door de !eden der Bandoengsche 
Reclasseerings-brigade en een kleine groep 
manlijke officieren uit Bandoeng. 

Dat het bezoek van den Kommandant werd 
gewaardeerd, bleek uit de zeer goede op
komst ; de tegenwoordigheid van den di
recteur der Strafinrichting, den Weledel
gestrengen heer 3. R. Hofstra, werd ten 
zeerste op prijs gesteld. 

Nadat een tweetal liederen, begeleid door 
een klein muziekkorPS, was gezongen en de 
zegen des Heeren over dit samenzijn was 
gevraagd, nam de Kommandant het woord. 
Spreker gaf te kennen, dat hij het waar
deerde in de gelegenheid te zijn deze samen
komst bij te wonen en aangezien dit niet 
zoo dikwijls gebeurde, nam hij de vrijheid 
maar dadelijk zijn boodschap den aanwe
zigen te brengen. 

Het was een heerlijke boodschap ! Het 
was ons precies, alsof een vader stond tegen
over zijn kinderen. Op de zonde en haar 
gevolgen werd een schel licht geworpen, 
doch als tegenwicht werd gesproken over 
de teedere liefde en barmhartigheid des 
Heeren. Geen wonder, dat aan het eind der 
bijeenkomst een vijftal personen naar voren 
kwron om vergeving, troost en kracht in 
het gebed te zoeken bij den Vriend van 
zondaren ! Tot weerziens, Kommandant ! 

R. S. 

BANDOENGil. 
Een soldaten-inzegening geleid door 

DEN KOMMANDANT. 

Dat er iets bijzonders te doen was in ·de 
zaal aan Gardoedjati, bleek al dadelijk bij 
het binnenkomen : de zaal was vol en er 
was muziek ! Een opgewekte stemming 
heerschte ender de Chineesche makkers en 
toen de Kommandant, vergezeld van den 
Chef-Secretaris binnenkwam, wachtte hem 
een hartelijk welkom. 

Nu was de samenkomst spoedig in vollen 
gang. Vurige strijdliederen, begeleid door 
de muziek van een clubje jongens van het 

Verv. kol. 4. 

BANDOENG L 

,,Hef de oogen op," zoo sprak de Heer, 

,,Zie ·wit om te oogsten is het land ! " 

Velen hebben meegeholpen om ons Oogst
feest te doen slagen. 

Vaardige han\i,en wisten de verschillende 
ingekomen producten zoo te rangschikken; 
dat de zaal een feestelijk aanzien had. 

Brigadier en Mevrouw Lebbink, die op 
den Oogstfeest-Zondag de leiding der samen
komsten hadden, trachtten ons des morgens 
in den geest van geven te brengen. Niet 
alleen, zooals de Israelieten de eerstelingen 
van den oogst brachten, ook niet slechts 
stoffelijke gaven, zooals wij dien morgen 
zagen uitgestald, maar een geven van zich
zelf aan God. 

In de avondbijeenkomst werden we geze
gend door woord en lied. De Brigadier wist 
de heerlijke beloiten Gods nog aantrekke
lijker te maken, door ze te vergelijken met 
een korf zomervruchten. Zegen en overvloed 
zijn het deel van hen, die op deze beloften 
bouwen! 

's Maandagsavonds was de verkoop, welke 
door Mevrouw de Groot werd geopend. Vele 
vrienden en makkers waren opgckomen en 
nadat wij eerst door lied en gebed den Heer 
hadden gedankt voor Zijn gaven, las Me
vrouw de Groot een toepasselijk gedeelte 
uit Gods W oord, waarna de verkoop voor 
geopend werd verklaard. Voor de kinderen 
was ook gezorgd. De bekende grabbelton 
was niet vergeten. Ook de ververschingen 
vonden grage koopers. 

Alles werd verkocht en wij mochten ook 
financieel goede resultaten boeken. K. 

S T~R IJ D K R E E T 
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T OEN op den 18den September jl. het 
s.s. ,,Van Overstraten" de baai van 

Manado binnenstoomde, was er zeker nie
mand, die in grooter spanning verkeerde dan 
Kapitein Boschma, want de lang verwachte 
dag was aangebroken, waarop de uitverko-
rene zijns harten zou arriveeren. 

De Kapiteins D. Boschma - Balt. 

En wij waren blijde met de blijden, temeer, 
omdat wij nu ook weer een nieuwe makker 
mochten verwelkomen in de Minahasa. 

Op den 20sten September, had de vreugde 
echter haar toppunt bereikt, toen was het 
de bruiloftsdag. In den voormiddag werd ten 
Residentie-kantore het burgerlijk huwelijk 
voltrokken. De inheemsche ambtenaar sprak 
enkele zeer treffende woorden, die onze 
makkers niet licht zullen vergeten. 

Daarna ging het naar het officiers-k,;,artier 
van Manado 1, waar vele vriendenhanden 
alles met bloemen hadden versierd. Twee 
schattige bruidsmeisjes kwamen het bruids
paar tegemoet en bestrooiden hun weg met 
heerlijk geurende rozen en orchideen. 

Gedurende den geheelen dag hebben onze 
makkers ervaren, dat de Legervrienden van 
Manado spontaan vriendelijk zijn en van alle 
kanten mochten zij veel hulde ontvangen. 

's Avonds de Halleluja-bruiloft ! Velen 
waren opgekomen om bij deze eerste Leger 
des Heils-bruiloft tegenwoordig te zijn. De 
padvinders hadden zich opgesteld in een 
dubbele· rij en, terwijl de Bruiloftsmarsch 
gespeeld werd, liep het bruidspaar door deze 
,,eerewacht" naar het platform, waar onze 
makkers plaatsnamen ender een hangende 
kroon, versierd met bloemen en lichtjes in 
verschillende kleuren. 

Als inleiding las Majoor Rosenlund enkele 
verzen uit den Bijhel e,n sprak naar aanlei
ding van Deut. () : 31-34 de Kapiteins toe. 

Daarna hoorde het bruidspaar staande de 
Leger-huwelijks~rtikelen aan en beiden, 
bruid en bruidegom, spraken met heldere 
stem het ,,Ja, dat wil ik", uit. Nu knielden 
zij hand in hand n~er, terwijl de Majoor den 
zegen des Heeren over hen uitsprak. De 
muziek speelde: ,,Dat 's Heeren zegen op U 
daal". 't Was· een heilig oogenblik. 

Nu deze plechtigheid was afgeloopen kre
gen enkelen de gelegenheid het bruidspaar 
toe te spreken. 

Eerst sprak Mcvrouw Rosenlund namens 
de afwezige ouders. Telegrammen - waar
onder een zeer gewaardeerd telegram van 
den Komrnandant -, en gelukwenschen van 
verre en nabij werden voorgelezen en daarna 
sprak Padvinder-Leider Van Diest namens 
de makkers. Tot slot nam Ds. De Vreede het 
woorci namens de Prot. Kerk en Leger
vrienden. 

,,Last but not least" kwamen bruid en 
bruidegorn aan de beurt. Kapitein Boschma 
dankte alien voor de vele bewijzen van har
telijk medeleven op dezen dag ondervonden. 
Maar 't beste van alles was toch de bruid. 
Op eenvoudige en innige wijze vertelde zij 
over Gods leiding in haar leven. Toen zij 
nog een klein meisje was, had de Heer 
haar gevonden en haar innig verlangen was, 
om door dit huwelijk tot nog grooter nut 
en zegen te kunnen zijn. De Kapiteine won 
dan ook op dezen avond het hart van alle 
makkers en vrienden van Manado. 

Nu zijn de Kapiteins Boschma-Balt reeds 
druk aan 't werk in hun nieuwen werkkring, 
als bevelvoerende officieren van KorPS 
Manado II. Oema i Ritoe. 

De makkers van Manado II met de vorige officieren 
de Kapiteins Runtuwene. 

I DANKT NU DEN HEER DES OOGSTESl I 
MAN ADO. 

In verband met ons Oogstfeest werd dit
maal een Bazaar georganiseerd, waartoe 
zich een dames-comite gevormd had met 
Mevrouw Meijn als presidente. Niet alleen 
de zaal was versierd voor deze gelegenheid, 
doch ook het erf was keurig voor het doel 
ingericht met eerepoorten; de Gas-maat
schappij had het geheel versierd met kleu
rige lichtjes. 

Bij de opening waren o.a. aanwezig bur
gemeester en Mevrouw Brune en de dames 
3ongejans en Stuurman. Zijn Hoogedelacht
bare, de burgemeester, sprak het openings-

woord, waarin hij tevens zijn waardeering 
uitsprak over den arbeid van het Leger des 
Heils 'in Manado. Mevrouw 3ongejans, de 
echtgenoote van den resident, werden orchi
deen aangeboden. 

Dien eersten avond waren een 1000-tal 
menschen aanwezig. Den tweeden dag waren 
er bijzondere attracties voor de kinderen 
waarvan druk gebruik werd gemaakt. Dank 
zij de medewerking van de onderwijzeressen, 
was dit kinderuurtje een groot succes. 

Oema i Ritoe. 

NOVEMBER 1935 

Verv. van kol. 1. 
3ongenshuis en het handgeklap der heils
soldaten, klonken op. In ernstig gebed werd 
deze belangrijke samenkomst aan God op
gedragen, waarna de Kommandant het woord 
nam en allereerst de Kapiteins Baasto wel~ 
kom heette ~a hun welverdiend verlof. 

De heilige beteekenis van het heilssoldaat
schap werd ook nogeens duidelijk uiteen
gezet. Bij het afroepen der namen, kwam een 
dertiental keurige Chineesche makkers naar 
voren, de meesten jong, mannen en vrotiwen, 
en luisterde met groote aandacht. Op de vraag 
van den Kommandant, of zij op de genoemde 
voorwaarden heilssoldaat wilden worden, 
klonk het gezamenlijk en beslist ,,Saja 
maoe !" (,,lk wil"). 

Toen knielden zij neer en werden ender 
de Legervlag den Heer gewijd. Met merk
baren trots namen allen daarop hun per
soonlijk geteekende verklaring in ontvangst, 
drie hunner de Krijgsartikelen en tien de 
Belofte der rekruten. Nu behooren ze tot de 
schare van duizenden heilssoldaten, die over 
de geheele wereld het Evangelie verkondigt. 

Nog een e:i;nstige, krachtige Bijbeltoespraak 
van onzen ' Leider en ook deze samenkomst 
was weer voorbij. 

De troepen van Bandoeng 2 zijn v~rsterkt 
en aangemoedigd en gaan voort ter over-
winning ! B. 

EEN STRIJDLIED. 

STAAT op, staat op voor 3ezus, 
Soldaten van het kruis ! 

Verheft uws Konings vaandel 
In 't hevigst krijgsgedruisch ! 

't Is 3 ezus, onze Koning, 
Die voor ons overwon ; 

Volgt Hem dan vol vertrouwen, 
Die eens den dood verwon ! 

Staat op, staat op voor 3ezus, 
Nu 't krijgsgeschal u roept ! 

Weest moedig in den veldslag, 
Komt, treedt nu aan met speed ! 

Weest moedig in het strijden, 
Hoe sterk de vijand zij ! 

Wij zullen overwim1en · 
' De Heer is ons nabij. 

Staat op, staat op voor Jezus, 
Vertrouwt op Hem alleen ! 

Gij zelf zijt gansch onmachtig, 
Steunt op Zijn kracht alleen ! 

Doet aan de wapenrusting, 
Die God u heeft bereid ! 

Dan zult gij nimmer falen ; 
Hij is 't, Die voor u strijdt. 

MALANG. 

Mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel onze gast. 

Het was een voorrecht voor de Malangsche 
kameraden - en in het bijzonder de Gezins
bond leden - Mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel 
in hun midden te hebben. 

Aangezien de eigen zaal te klein is, hadden 
de makkers een groote loods gebouwd en 
hier kwamen op Zaterdagavond ruim 200 
menschen samen. 

De Bijbelsche geschiedenis van Ruth werd 
aanschouwelijk voorgesteld, alles werd keu
rig uitgevoerd ; het was een prachtige avond ! 
De medewerkers zagen hun moeite rijkelijk 
beloond. Het voor deze gelegenheid opge
richt zangkoor van Gezinsbondleden, bewees 
goeden dienst. 

Zondagmorgen waren over de 100 personen 
aanwezig in de Heiligingssamenkomst, waarin 
6 makkers tot heilssoldaat werden ingezegend. 
Op bijzondere wijze mochten wij de tegen
woordigheid des Heeren ervaren, vijf mak
kers zochten den zegen van een rein hart. 

Omdat een kleine ,,wolkbreuk" ons dwong 
onze loods te verlaten, waren wij des avonds 
in de eigen zaal. Een 45-tal menschen trot
seerde het slechte weer en ontving een rijken 
zegen als belooning. Wij besloten met twee 
zielen. 

's Maandags was de opening van onzen 
bazaar en deze was een groot succes. Ruim 
f 400.- was de opbrengst, waarvoor wij God 
in de eerste plaats en allen, die ons geholpen 
hebben eveneens, oprecht dankzeggen. 

Al te gau w waren deze gezegende dagen. 
voorbij ! 

Hartelijk dank, Mevrouw Ridsdel ! 

T.H.Y. 
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OFFICIEELE 
M EDEDEELINGEN. 

TERRITORIAAL HOOFDKWARTIER. 

Gehuwd. 

Kapitein DOOITSE BOSCHMA, vanuit 
Sneek, Nederland, in opleiding gekomen, op 
1 September 1930 

met 
Kapiteine POPJE BALT, vanuit Harlingen, 
Nederland, in opleiding gekomen op 1 Sep
tember 1930. 

te Manado, op 20 September 1935. 

Bevorderingen. 

Tot Luitenant ; 

Kdt. Luitenant E. Baweas. 
Kdt. Luitenant S. Mijahira. 

Overplaatsi,ngen. 

Majoor G. Hallman, naar Rusthuis Garoet. 
(in bevel). 

}.l/.[ajoor E. Ingham, naar Djocja Kinderhuis 
(in bevel). . 

Majoor W. Midteide, naar Koendoer Lepro
zerie (verpleging). 

Majoor 0. S. Strandlund, * Secretaris 
voor de Reclasseering en de Militair Te
huizen. 

Adjudant A. Both, naar Bandoeng Kinder
huis. (in bevel). 

Adjudant E. Hansen, naar Hoofdkwartier. 
Adjudant A. van Oudheusden, naar Medan 

Kinderhuis. 
Adjudant E. Stapleton, naar Batavia Meisjes

huis. 
Adjudant K. Whur, naar Hoofdkwartier. 
Adjudant A. Wuite, naar Bandoeng Kinder-

huis. 
Kapitein D. Boschma, * naar Manado 2. 
Kapitein Jatimin, naar Djocja Milt. Tehuis. 
Kapitein T. Luitjes, naar Rowiga (Midden 

Celebes). 
Kapitein J . Runtuwene * naar Kakas. 
Kapitein H. v.d. Schilden, naar Oengaran 

Teh. v. Vrouwen en Meisjes. 
Kapitein A. Sterk, naar Manado. 
Kapitein A. Zitter, naar Batavia Teh. v. Soc. 

Arbeid. 
Kdt. Kapitein M. Steenhuizen, naar Malang. 
Luitenant M. Bajah, naar Semarang korps. 
Luitenant Bhe Kee Kwan, naar Bandoeng 2. 
Luitenant Frantzen, naar Medan Kinderhuis. 
Luitenant M. Hans, naar Soerabaia Kliniek. 
Luitenant F. Ngahoe, naar Ambarawa. 
Luitenant D. Tomauria, naar Magelang. 

J. W. DE GROOT. 

Commissioner. 
Bandoeng, 24/10/35. 

INTERNATIONAAL LEGERNIEUWS. 

Generaal Evangeline Booth vertoeft op 
het oogenblik, dat deze Strijdkreet ter perse 
gaat, in Canada, waarna zij D. V. op 23 
October in Los Angles het jaarlijksch Con
gres hoopt te leiden voor het w estelijk 
Territorie van de Ver. Staten. 

Generaal en Mevrouw Higgins, hebben 
juist een grootschen Veldtocht geleid in de 
Vereenigde Staten. Het is een verblijdend 
bericht, daar het aantoont, dat de Generaal 
in zooverre hersteld is, dat hij wederom 
samenkomsten kan leiden. 

De diensten in verband met het heengaan 
van Mevrouw K ommandant Vias te Amster
dam zijn door enorme scharen belangstellen-
<len bijgewoond. · 

Op de begraafplaats waren overal in de 
paden luidsprekers aangebracht, opdat allen 
.zouden kunnen h ooren. 

In het Concertgebouw werd des avonds 
~en Gedenkdienst gehouden, waar ruim drie
duizend menschen aanwezig waren. De Kom
mandant en zijn dochter Kapiteine Nijman
Vlas, werden op bijzondere wijze door God 
gesterkt. 

VRIENDELIJK VERZOEK 

U zoudt ons ten zeerste verblijden 
met de toezending van 

GEDRAGEN KLEEDING 

voor mannen, vrouwen en kinderen. 
Hieraan is in vele van onze inrich
tingen groote b eh oefte. Hct vervoer 
is 

K OSTELOOS 

bij gcbruilonaking van de volgende 
formule: 

VRIJ VERVOER 

lngevolge Gouvernements - besluit 
N o. 17, 3 Maart 1904, en ingevolge 
beschikking van den Hoofd-Inspecteur, 
Chef van den Dienst der Staatsspoor
wegen, op Java ddo. 26 September 1911 
No. 8903/ N. 

S T R IJ D K R E E T 

BELANGRIJKE MEDEDEELING. 
In verband met het Europeesch verlof van Brigadier en Mevrouw 

Pa!stra en Brigadier Beckley, zijn eenige veranderi1"igen op het Hoofdkwartier 
noodzakelijk geweest. 

Brigadier Palstra heeft I 4 jaar lang met zijn vrouw, getrpuw gearbeid 
in N ederlandsch-Indie, maar zijn gezondheidstoestand liet in den laatsten tijd 
zeer veel te wenschen over, waardoor het een zegen is, dat zijn verlo#ijd is 
aangebroken en hij van de koude in Europa kan gaan genieten. Moge de Heer 
hem gedurende zijn verlof geheel herstellen, is onze bede ! 

Voor Brigadier Beckley, de Secretaresse van het Vrouwen Maatschap-
pelijk Werk en tevens Redactrice van onze Strijdkreet, is voor de derde maal 
de tijd aangebroken 01n met. Europeesch verlof te gaan en ook in haar plaats 
zal voorzien worden. Moge zij een heerlijk verlof hebben! 

Thans is besloten, dat Mevrouw Kommandant de Groot het overzicht 
'l:!fLn het Maatschappelijk Werk voor vrouwen en kinderen op zich zal nemen, 
bijgestaan door Adjudante Barbier, die tevens a.angesteld is als Redactrice 
voor de Strijdkreet. 

Majoor Strandlund, die jaren Zang met welslagen de Handels-SeC?·etaris 
is geweest, zal de plaats van Brigadier Palstra innemen als Reclasseerings
Secretaris, terwijl hij ook het overzicht over de MiUtair-Tehuizen op zich 
neemt. Tevens zal de Majoor de verantwoordelijkheid voor het maken van 
clichl's en het fotografisch werk blijven dragen. 

De Chef-Secretaris zal het overzicht nemen over het Handels-Departe-
ment, waarin hij za.l worden bijgestaan door Adjudante Whur. 

Adjudante Hansen van het Kinderhuis te Medan is aangesteld voor het 
Statistiek-Departement, inplaats van Majoor Neddermeyer. 

Al deze veranderingen hebben plaats gehad op 24 October Z.Z. Wij 
wenschen den Hoofdkwartier-Staf in de verschillende nieuwe aanstellingen 
Gods zegen toe I 

Majoor Neddermeyer, Majoor en Mevrouw Roed, Adjudant en Me
vrouw Jansen, alsook Kapitein Oechsle, ziiUen op 6 November a.s. per s.s. 
,,Dempo" naar Europa vertrekl<:en. Mogen al onze makkers verkwikt en 
gezegend weer naar Indie terugkeeren ! 

Be~prekinge;n. 

De Kommandant bracht twee belangrijke 
bezoeken aan Soerabaja en Batavia, respec
tievelijk in verband met den arbeid in ons 
Vrouwen- en Kinderziekenhuis en de plan
nen voor de uitbreiding van ons werk in 
Sumatra. 

Soldaten-inzegening. 
Mevrouw de Groot leidde de Week-end 

samenkomsten in het Chineesche korps te 
Batavia, op Zondag 13 October. Vele zielen 
kwamen tot overgave. Een groot aantal sol
daten en recruten werd door den Komman
dant den €1aaropvolgenden Maandagavond 
ingezegend, wat een groote vreugde was voor 
Adjudante Lehmann en haar makkers. 

Met verlof. 
De Chef-Secretaris en Mevrouw Ridsdel 

genieten voor een 14 dagen de koelte van 
Garoet. Magen zij in. ieder opzicht verkwikt 
terugkeeren naar hun post ! 

De ,,Wereld voor God''-Veldtocht. 
De geest van de:z;en Veldtocht uit zich in 

een frissche, krachtige openbaring van 
lief de voor zielen en ,,Zielen voor God ! " 
is het devies van ons Leger. Laat ons allen, 
in welken post of welke inrichting ook, dezen 
geest aankweeken en aanwakkeren, ook in 
het hart van anderen. God zal het ons doen 
gelukken ! 

De jaarlijksche Conferenties. 
Deze behooren voor dit jaar ook weer tot 

het ve:i;-leden. De samenkomsten in elke 
plaats zonder uitzondering, waren een zegen 

en aanmoediging voor alien, die er aan deel
namen. 

De nieuwe Kweekschool-cursus. 
De Kommandant heeft besloten, dat deze 

nieuwe cursus D.V. zal aanvangen op 
2 April 1936. Het aantal Kandidaten dat zich 
reeds aanmeldde, bedraagt ongeveer veer
tig, welke makkers dit bericht zeker met 
blijdschap zullen vernemen. 

Allen, die zich geroepen gevoelen om 
hun leven aan God te wijden in dienst van 
het Leger des Hells, en reeds eenigen tijd 
heilssoldaat zijn, behooren zich ten spoe
digste te wenden tot Kommandant de Groot, 
Kandidaten-Departement, Javastraat 16, 
Bandoeng. J onge menschen van 18 tot 28 
jaar komen voor het Kandidaatschap in aan
merking. 

Brigadier Lebbink. 

De Brigadier bracht een bezoek aan Sema
rang en Solo, waar hij belangrijke zaken in 
opdracht van den Kommandant verrichtte. 

Bclangrijke veranderingen. 
In ·verband met het Europeesch verlof van 

vele officieren, hebben verschillende veran
deringen plaats gehad, zooals de ,,Officieele 
Mededeelingen" aangeven. Wij wenschen 
on.zen makkers in hun nieuwe aanstellingen 
veel zegen, kracht en moed om den arbeid 
voort te zetten. 

Hartelijk welkom ! 

Het is ons een vreugde de Adjudantes 
Stapleton en Van Oudheusden wederom 

NZE LEGER DES HEILS - BOEKHANDEL 
JAVASTRAAT 16 BAN DO ENG 

heeft een ruime sorteering : 

BIJBELS - BOEKEN - TEKSTEN - PLATEN 
zeer geschikt voor 

!JK.JEH§ 1fGlE§ <CH1EN K.lENo 

• 
BESTELT NU den SCHEURKALENDER VOOR 1936! 
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KOMENDE GEBEURTENISSEN. I 
Kom.mandant en Mevrouw de Groot. 

Sumatra-tourm~e van 6-20 November. 

November Medan (lezing). 9 
10 
11 

,, Medan, openbare samenkomst. 

12 
13 

14 
16 

•17 
18 

,, Poelau si Tjanang. 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

Medan, (Mevrouw de Groot 
damesmeeting) . 
Taroetoeng (lezing) . 
Padang (lezing) . 
Sibolga (lezing) . 
Fort de Keck (lezing). 
Siantar (lezing). 
Siantar, samenkomst. 
Medan. Officiers-meeting. 

Lt. Kolonel Ridsdel. 
14 November Bandoeng I. 
17 ,, Semarang I. 
18 ,, Semarang Ooglijders-Hospitaal. 

Brigadier Woodward. 
5 November Ooglijders-Hospitaal. 
9,10 ,, Tanggoeng. 

12 ,, Semarang I. 
13 ,, Boegangan. 
16,17 ,. Ngawi. 
19,20 ,, Krengseng. 
23,24 ,, Ambarawa. 
25 ,, Ba wen. 
29 ,, Ooglijders-Hospitaal. 
30 ,, Poerworedjo. 

Mevrouw Brigadier Woodward. 
(Gezinsbond) 

3 November Boegangan. 
10,15 ,, Ooglijders-Hospitaal. 
17 ,, Semarang I. 
19,20 ,, Krengseng. 
26 ,, Ooglijders-Hospitaal. 

Majoor Rosenlund. 
9-13 Nov. Manado 1. 

14 ,, Sander. 
15 ,, Thintjep. 
16-18 ,, Manado 1. 
19 ,, Tompaso. 
20 ,, Tonsewer, Kanonang. 
21 ,, Soemaradjar, Kakas. 
22 ,, Remboken. 
23-26 ,, Manado 1. 
27-28 ,, Divisie Congres Manado. 
29 ,, Tompaso, Kiawa en Souder. 
30 ,, Manado 1. 

Adjudant Ramaker. 
10 November Pendere. 
25 ,, Gimpce. 
26 ,, Bokoe. 
27-28 ,, Banassoe. 
29 ,, Gimpoe. 
30 ,, Toro. 

welkom te heeten in Ned.-Indie, na haar 
Europeesch verlof, waarvan zij veel hebben 
geuoten. Adjudante Stapleton is aangesteld 
voor het lY.Idsjeshuis te Batavia, terwijl 
Adjudante v. Oudheusden de boot verliet in 
Belawan-Deli om haar nieuwe werk in het 
Kinderhuis te Medan te aanvaarden. 

Goed nieuws ! 

Goede berichten bereiken ons uit Midden
Celebes, waar Adjudant Ramaker met zijn 
geheele hart aan den arbeid is. 

Van de nieuw geo~nde posten in Am.hon 
en Siantar mochten wij ook aanmoedigend 
nieuws ontvangen. 

Het Militair-Tehuis in Tarakan is nu offi
cieel geopend en onze arbeid aldaar mag 
zich verheugen in de syrnpathie en belang
stelling van autoriteiten en vrienden. God 
zegene onze makkers in deze verafgelegen 
posten! 

Koendoer. 

De Kommandant bezocht deze maand ook 
de Leprakolonie aan Sumatra's Zuidkust. 
In verband met het vertrek van Kapiteine 
Oechsle, die met buitenlandsch verlof gaat, 
zal Majoor Midteide, die elf jaar in ons 
ziekenhuis te Tueren werkzaam wa.s, de 
verantwoordelijkheid voor de verpleging op 
zich nemen. 

Onze zieken. 

Ofschoon Majoor Palm nog steeds zeer 
ernstig ziek is, is er toch een groote ver
betering in haar toestand, waarvoor wij den 
Heer danken. 

De kleine jongen van de Kapiteins Hon
delink moest in het ziekenhuis te Semarang 
warden opgenomen en de toestand liet zich 
eerst nogal ernstig aanzien. Gelukkig zijn 
de laatste berichten iets beter. 

Hartelijke gelukwenschen. 

In het gezin van de Kapiteins Hoetabarat 
heeft een zoon zijn intrede gedaan. De ge
lukkige ouders hebben hem den naam van 
Paroelian Charles Wesley gegeven. Moge 
deze jongen opgroeien tot een krachtig 
strijder Gods, evenals de groote man. waar
naar hij genoemd werd 1 
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GEVRAAGD! I 

I 

AANVA.NG VAN D EN 

NIEU-W-EN CURSUS I GEVRAAGD ! ii 
OP }ONGE 

K A N D I D A T E N. s..;;;;I ~;;;;;;;;;;;;;;;2;;;;-.,;;;;;;;;;;A;;;;;;;;;;P;;;;;;;R;;;;;;;;;I;;;;;;;;;L;;;;;;;;;I;;;;;;;;;9;;;;;;;;;3;;;;;;;;;6;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_J~I MANNEN en VROUWEN. 
H e i I s s o I d a t e n, van allerlei landaard, goed bekeerd, bereid om hard te werken, met 

LIEFDE VOOR ZIELEN _, IJVER VOOR GODS ZAAK, 
indien _gij een ruime kans wenscht 

KOMMANDANT J. ·W. DE GROOT 
om voor God te arbeiden, biedt u 

JAVASTRAAT 16 

WIE IN AANMERKING KWAM. 

's Vrijdagsavonds zette mijnheer Hartman 
zijn advertentie in de krant. 's Maandags
morgens vond hij zes jongens, die voor zijn 
kantoor stonden te wachten. Ze stonden achter 
elkaar. Hij deed de deur open en liet _de 
jongens binnen. Hij zei hun te gaan zitten 
en ging toen in zijn prive-kantoor even de 
post doorkijken. 

't Scheen den jongens uren, eer hij terug
kwam en zei : ,,Ik ben klaar. Wie was bet 
eerst hier ?" 

,,Ik, mijnheer," antwoordde Herman 
Freerksen snel. Hij keek een beetje mede
lijdend naar de andere jongens, toen hij 
bedacht, hoe weinig kans zij hadden. Hij 
was er zeker van, dat hij aangenomen zou 
worden en ging vol vertrouwen het prive
kantoor binnen. De deur werd gesloten en 
de andere jongens wisten dus niet wat er 
plaats vond ; maar Herman keerde terneer
geslagen terug. 

Karel W evers was de tweede en toen hij 
de deur achter zich gesloten had, wendden 
de andere jongens zich tot Herman met de 
vraag: ,,Wat zei hij ?" 

,,Niet veeJ:", antwoordde Herman kort ; 
,,hij vond mij niet geschikt, maar hij zei, 
dat ik even moest wachten, dus misschien 
heh ik nog kans." 

't Duurde niet lang, of Karel kwam terug 
en een antler ging mijnheer Hartman's kan
toor hinnen. Ze verwonderden zich nog 
meer, toen Karel ook zei, dat hij niet was 
aangenomen. De een na den ander ging naar 
binnen en kwam weer terug met hetzelfde 
antwoord : ,,Neen, je bent niet geschikt." 

Eindelijk was alleen Han van der Laan 
nog over. ,,Die heeft geen greintje kans," 
zei Karel Wevers, toen Han naar hinnen was. 
,,Z'n jas is gelapt en mijnheer Hartman zal 
wel iemand willen hebben, die er tip - top 
uitziet." 

,,Ik heh m'n beste pak aan,'' zei Chris 
Koning. ,,M'n moeder zei : ,,Doe dat maar 
aan, nu je gaat solliciteeren," maa,r ik mag 
het niet altijd dragen." 

,,Ik denk ~· Maar de deur ging open en 
Nico Schotman kon niet zeggen, wat hij 
dacht. 

Mijnheer Hartman stond in de deurope
ning. ,,Ik heh dezen jongen aangenomen," 
zei hlj en hij wees naar Han. 

,,Ik heh jullie, jongens, verzocht om nog 
even te wachten, omdat ik jullie de reden 
wilde vertellen, waarom ik jullie niet aan
nam. Er lag een boek op den grond in mijn 
prive-kantoor, maar niemand van jullie 
raapte het op. Twee liepen er omheen ; een 
stapte er overheen ; een gaf het een duw 
met z'n voet, zoodat het een eind op zij 
schoof ; en een antler zag het blijkbaar niet. 

Van der Laan raapte het op en l«:;gde het 
op mijn lessenaar. Zijn kleeren zijn gelapt, 
maar z'n dasje zit netjes recht, zijn schoenen 
zijn gepoetst, z'n handen en nagels zijn 
schoon. Bekijken jullie nu jezelf eens en zie 
dan eens, of dat alles ook van jullie gezegd 
kan worden. 

Th: liet mijn potlood vallen, maar jullie 
merkten het niet een van alien en lieten het 
mij zelf weer oprapen. Van der Laan merkte 
het niet alleen, maar raapte het ook voor me 
op. Ik oordeelde toen, dat hij nadenkend zou 
zijn en dat hij zou zien, wat hem te doen 
stond, zonder dat het hem telkens gezegd 
moet worden. Ik vertel jullie dit allemaal, 
opdat je, als je weer solliciteert, voorzich
tiger zult zijn. Ik legde het hoek op den vloer 
en liet mijn potlood vallen met opzet,'' 
eindigde mijnheer Hartman. 

vervolg kol. 4 . 

8at C!Cbtt!)tU£S bt 3feugb ban OU?tn tijb aanbitbt. 

Om het physieke !even te onderhouden, 
heeft niet een ieder dezelfde hoeveelheid 
voedsel noodig en ook niet dezelfde soort 
van voedingsstoffen. 

Zoo ook stellen wij niet allen dezelfde 
eischen aan het leven, noch verwachten wij 
daarvan allen dezelfde voldoening. 

Dit is de reden, waarom de J eugd bij het 
overwegen van wat Christus haar bieden kan, 
ook op gansch verschillende wijze door Hem 
bevredigd kan worden. 

In onze dagen doet J ezus een bijzonder 
beroep op wat wij zouden kunnen noemen : 

DE VRAGENDE JEUGD. 

De t ijden, waarin wij leven, zijn onzeker 
en verwarrend en soms schijnt het, also£ de 
oude ankers en kabels weggeslagen zijn. Het 
intellectueele leven van wetenschap en on
derzoek staat op hoog peil, doch de weten
schap geeft geen bevredigend antwoord op 
.de belangrijkste vragen des levens, de eeu
wige dingen betreffende. De oproep, dien 
Jezus doet aan de jonge menschen van on
zen dag, is een oproep, zich met lichaam, ziel 
en geest te concentreeren op een hoogstaand, 
rijk en nuttig leven. 

veel kennis bij, doch zoo weuug werkelijke 
wijsheid ; zooveel onechtheid en zoo weinig 
wat werkelijk veredelt en verheft. 

Wanneer wij alle kansen hehhen aange
grepen, die het ons bekende leven ons hood, 
is de ziel als verdroogd en schijnt het bestaan 
voor velen leeg en zonder inhoud. 

Tot dezuJken komt Christus, als de Be
geerlijke, de Aantrekkelijke. Zijn dienst is 
datgene, waaraan de meesten onzer nog nooit 
hebben gedacht. Alle wegen werden betre
den, behalve de weg van Heiligheid. 

J onge menschen hunkeren naar iets 
nieuws. Laat hen streven naar een leven, 
voorgelicht door den Heiligen Geest ! Op 
dien weg wachten hun wonderbare verras
singen, meer onverwachte, verheugende 
ervaringen, dan op ,,den weg, die iemand 
recht schijnt, doch het einde van die, zijn 
wegen des doods." 

Is er iets droevigers denkbaar, dan een 
jonge man of vrouw, bedorven en besmet 
door de zonde ! De wanhoop, die volgt op 
jeugdzonden, is de donkerste afgrond van 
de menschelijke ziel. 

Als er niets anders was om het wezen der 
zonde uit de beelden, dan zouden de wroe
ging en het berouw over zonde in de jeugd 

W A A R • rt HOE[il 
Niet in de scholen, neen, heb ik gevonden, 
En van geleerden, och, weinig geleerd ; 
Wat ons de wijzen als waarheid verkonden, 
Straks komt een wijzer, die 't wegredeneert. 

't Leven is de school van het leven, 
Levenservaring het heilige boek, 
God! door Uw wijzenden vinger geschreven, 
Daar ik niet vrucht'loos de waarheid in zoek. 

Zelf moet gij 't :weken en zelf moet gij 't vinden, 
Mensch, in uw hart, in Het W oord, in uw lot. 
Antle~ zoo spelen de werv'lende winden, 
Mensch, met uw hart, uw geloof en uw God. 

lb De Genestet. 
~ ~ 

~=~=======================:================~d) 
Degenen, die Hem in werkelijkheid volgen, 

laten zich in het geheel niet in de war bren
gen door de groote vraag, welke richting 
het leven toch nemen zal. Voor hen bestaat 
er maar een Weg: Christus ! Vragen van 
ondergeschikt helang zullen zich altijd aan 
hen voordoen, doch zij staan niet sceptisch 
tegenover de Goddelljke dingen, er is bij 
hen geen verwarring, geen rusteloos rond
dwalen in een doolhof van vragen. Ook 
heden vervult Christus Zijn belofte : ,,Die 
Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, 
maar het licht des Levens hehhen." 

Misschien moet ge Uzelf rangschikken on
der een andere groep namelijk, die der 

TELEURGESTELDE JEUGD. 

De J eugd, die alle deuren, welke zich voor 
haar openden, binnenging, doch geen vol
doening vond. 

Er is op deze wereld geen tragischer per
soon, dan de jonge man of vrouw, die alles 
uit het leven haalt, wat er uit te halen valt 
en toch den nieuwen dag begint met luste
loosheid en tegenzin. 

Onze hedendaagsche opvoeding brengt ons 

bedreven, het beste bewijs leveren, dat men 
niet met een denkheeldig iets te doen heeft. 
,,Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de 
zonde is een schandvlek der natie." 

Dan is daar de meer 

ONTWIKKELDE JEUGD. 
Jonge menschen uit de betere klassen, goed 

geschoold en met aardsche goederen geze
gend. Tot dezulken hehoarde de rijke jonge
ling. Doch zijn zegen werd hem ten vloek, 
want zijn ,,vele goederen" hadden hem den 
wil ontnomen het hoogste te bereiken. Jezus 
moest eerst van hem eischen zijn rijkdom op 
te geven. Hij had iets beters voor hem ; iets 
wat dezen, zich van zijn goedheid zoo bewuste 
jonge man, wakker zou schudden en de 
oogen zou openen. 

Er waren vele ervaringen, betrekking 
hebbend op vreugde, droefheid, gevaar, ver
dorvenheid, die tot zijn beschutte leven nog 
nooit waren doorgedrongen. Het voornaam
ste doel, wat Christus beoogde met Zijn ant
woord : ,,Een ding ontbreekt U," op de vraag, 
van dezen jongen man, hoe hij het eeuwige 

.leven kon beerven, was hem in te wijden 
in al de problemen des levens. 

aan bij 
BANDOENG. II 

Deze jongeling zou nooit het werkelijke 
leven kennen, voordat h ij zijn rijkdom 
losliet, en de kluisters van zijn beschutte 
bestaan zou verbreken. Hij moest leeren te 
leven in onderworpenheid aan Gods wil. 

Nu - evenals toen - begint Christus bij 
het beste begin. Hij begint onzen wil te buigen 
naar den Zijne en on s een anderen kijk op 
de dingen te geven. 

* • • 
Veel van den Christus-geest wordt ge

vonden in die schare jonge menschen di 
. ' e 

met tevreden is met een leven, zooals zij 
dat door ouderen soms hoort verkondigen 
en ~at ze schijnheilig en onoprecht vindt. 
~:t is, a~of J ezus zich keert tot deze lange 
rIJ van Jongens en meisjes en hen wenkt 
Hem te volgen. 

Door alle eeuwen heen is Zijn oproep ge
komen tot dezulken, tot de 

AVONTUURLIJK GEZINDE JEUGD. 

De avonturen en wederwaardigh d d " , e en, ie 
Mattheus beleefde, nadat hij gehoor gaf 
aan de roepstem van Jezus waren l .. ' ve e. 

HJJ ~egon den dag, vervuld met gedachten 
aan ~Jn zaken, doch Jezus ontmoette hem 
op ZlJn levensweg, zag hem tot di.e . d . . P in e 
z1el en ze1de: ,,Volg Mij!" 

Slechts twee woorden doch ZIJ. • .. • d .. • w1Jz1g en 
ZIJn geheelen levensloop. Onweerstaanbaar 
overredend en kl'Elchtig, grepen ze hem aan' 
als nog nooit andere woorden hadden ge~ 
daan. 

D e plannen en idealen, die hem tot op 
d~t o~genblik vervuld hadden, schenen, be
z_ien m dat plotseling oplaaiend, i:nnerlijk 
hcht, opeens armzalig i:n waardeloos ! En 
vanaf dat oogenblik, was het hoofddoel van 
zijn leven niet meer IK, doch CHRISTUS 
en tot het einde toe was er een vreugde niet 
van deze wereld. 

* • ... 
Welk een spanning ligt er in het maken 

van een speurtocht, op avontuur uit gaan 
steeds nieuwe ontdekkingen doen, geheim~ 
zinnigheden te kunnen verwachten op elk 
nieuw pad, dat men inslaat ! Dat alles doet 
het bloed sneller door de aderen stroomen 
als men jong is. ' 

Hoe gaarne leest de jeugd ook de boeiende 
verhalen over de oude Spaansche en Noor
sche zeeroovers, die de aantrekkingskracht 
van het onbekende volgend, de zeeen on
veilig maakten. 

Doch er zijn sporen, die wij kunnen vol
gen, verhevener, dan die welke gemerkt 
zijn door het bloed en het onrecht onzer 
medemenschen, sporen, die leiden naar een 
geestelijk koninkrijk, naar een Z€delijke 
en geestelijke overwinning. Het zijn de 
voetsporen van Christus, die ,,een voor
beeld heeft nagelaten, opdat gij Zijne voet
stappen zoudt navolgen." 

vervolg van kol. 1. 

De jongens keken elkaar verwonderd aan. 
,,Ik dacht niet, dat zulke kleine dingen iets 
uitmaakten,'' zei W outer de Groot langzaam. 
,,Ik zou het boek hebben opgeraapt, als ik 
het geweten had, want ik zag het wel lig
gen." 

,,Dergelijke dingen zijn bij mij van groot 
helang,'' antwoordde mijnheer Hartman 
kalm. ,,Als een jongen op kleinigheden let, 
dan weet ik, dat ik hem ook groote zaken 
kan toevertrouwen . Die kleine dingen 
toonen aan, wat voor jongens jullie zijn en 
dus moeten jullie altijd je best doen, zelfs 
bij het onaanzienlijkste werkje. Die getrouw 
is in het kleine, is ook getrouw in het 
groote." 
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