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oensdag:m.orgen, 11 
September, kwart 
<?Ver zes, reed een 
autobus reeds ge
deeltelijk gevuld 
met Officieren van 
Semarang, den 

Tjandiweg op naar het Ooglijders- Hos
pitaal om den Kommandant en Me
vrouw de Groot af te halen voor het 
bezoek aan Krengseng, waar, mede in 
verband met den padi-oogst, een bij
zondere samenkomst zou gehouden 
word en. 

De boekhouder van de Onderneming, 
een dappere Heilssoldaat, was daar om 
onze Leiders bij voorbaat, namens En
voy Oey, te verwelkomen en als ge
le1der dienst te doen. 

Spoedig waren wij op weg en lieten 
Semarang achter ons. Wij reden door 
de dessa's, waar alles druk in de weer 
was, langs reeds afgewerkte sawah's, 
waar de karbouwen zich tegoed deden 
aan de overgebleven stoppels of langs 
djatibosschen, waar hooge stapels ge
velde boomen lagen te wachten op ver
voer. 't Was nog heerlijk frisch en al 
spoedig klonk er gezang op uit de auto, 
want waar Heilssoldaten samen zijn, 
daar klinkt een lied. 

Na anderhalf uur rijden naderden wij 
Krengseng en zagen reeds vanaf den 
grooten weg het blinkend witte huis, 
vroeger het woonhuis van den eigenaar, 
Envoy Oey, nu onze Legerzaal, het 
middelpunt van het geestelijk leven 
der gansche Onderneming. Van hieruit 
warden 10 Buitenposten bewerkt, 
waardoor het heerlijk Evangelie aan 
duizenden gebracht wordt. 

Nu een zijweg in, nog even moei de 
auto klimmen en dan - een aanblik 
om nooit te vergeten ! 

In <le verte het breede, witte huis 
met de groene boomen als achter-

grand, waartegen het rood en blauw 
van vele Legervlaggen kleurig afsteekt. 
Daarvoor - een uitgestrekte schare 
menschen, alien met den veldhoed op, 
waarin het padi-mesje steekt, gereed 
voor den ar beid. 

Hoog in de lucht, aan een langen 
bamboe-paal, wappert ook de Leger
vlag en als de auto vlak bij komt, 
wordt een ballon opgelaten en k.nallen 
enkele schoten als welkomstgroet en 
ten teeken, dat de Kommandant en 
Mevrouw de Groot, de hooge gasten 
van het feest, zijn gearriveerd. 

V.roolijk klinkt daarop de muziek 
door een kranig fluitkorps van geuni
formde Heilssoldaten, waarbij ook de 
jeugd vertegenwoordigd is. Kleine 
meisJes, de S.S. op de witte baad1es, 
het haar stijf in een knoetje gedraaid, 
spelen dapper mee. Honderden han
den warden opg~stoken in Heilssolda
tengroet, den wijsvinger ten hemel, en 
een krachtig ,,Halleluja !" klinkt op. 
Blijdschap is er en groote verwachting 
voor dit bezoek ! 

* * * 

Wat een machtigen aanblik vanaf het 
platform ! Onbeschrijfelijk ! De uitge
strekte rijstvelden, gereed voor den 
oogst, waar tusschendoor nog steeds de 
menschen komen aanstroomen voor de 
samenkomst. Dichterbij de hoopen 
reeds binnengebrachte padi en dan die 
geweldig groote schare J avanen - bij
na vij:fduizend in aantal - wachtend 
op de prediking van het Ev<mgelie ! 
Random het platform, waarop vol vuur 
onze Leiders en de D .O. Brigadier 
Woodward, de Officiersgasten, het 
dappere muziekkorps met fluit, tram 
en tambourijnen en de plaatselijke offi
cieren en soldaten van Krengseng. 

Eerst wordt den gasten een verkwik
king aange baden door den gas the er en 

dan begint de bijeenkomst met blij ge
zang. Het is wonderbaar, hoe de Leger
geest begrepen is en beslag heeft gelegd 
op onze makkers daar. Met welk een 
gloed wordt gezongen en in de handen 
geklapt ! V ooral ,,het koor van Kreng
seng", zooals de Kommandant het 
noemt: 

,,0 sjoekoer, dosakoe diampoeni" 

wordt telkens weer herhaald en stijgt 
jubelend ten hemel. 

Een gewichtig moment is de inzege
ning van enkele makkers tot plaatse
liJk officier, n.l. tot sergeant-majoor, 
secretaris en penning:m.eester. 't Is ont
roerend stil als de Kommandant Gods 
zegen over hen afsmeekt. Later krijgen 
ze de gelegenhei zelf een woord te 
spreken en trouw aan God en hun posi
tie te beloven ten gehoore van deze 
machtige schare. 

Mevr. Adjudante Poutiainen zingt 
enkele van haar mooie solo's en als 
daarna de Kommandant den Bijbel 
neemt en zijn toehoorders bepaalt, 
eerst bij het Oogstf eest, daarna bij de 
Zaligsprekingen, is er gespannen aan
dacht. De soldaten en bekeerlingen, 
reeds begrijpend, met een glans van 
vrede op het aangezicht, blikken onaf
gebroken op naar den spreker en de 
vijfduizend dessa-menschen, waarvan 
tweeduizend nog nimmer het Evange
lie hoorden verkondigen, staan stil toe 
te kijken. Zij, die vooraan een plaatsje 
vonden luisteren intens en trachten 
iets op te vangen van het licht en den 
vrede, waarvan verteld wordt. 

Wat ginger in hen om? Hoeveel heb
ben zij begrepen? God alleen weet het, 
doch Hij, die de anderen uit hun mid
den - en er zijn reeds 600 soldaten 
en volgelingen op Krengseng - het 
licht gaf, zal ook hun niet voorbijgaan. 

Vraag na vraag komt bij monde van 

den Kommandant tot hen. ,,Zijt gij 
rein?" ,,Staat ge recht tegenover uw 
naaste?" Dat begrijpen ze wel, groote 
ernst is er op de gezichten. Dan komt 
de uitnoodiging: ,,Wie wil zich den Heer 
toewijden?" en dadelijk daarop k.nie
len Envoy en Mevrouw Oey neer, diep 
het hoofd buigend in ootmoed voor den 
Heer, als wilden zij zich heiligen voor 
die groote schare aan hun zorg toever
trouwd. Twee-en-zeventig anderen vol
gen hun voorbeeld, devoot knielen ze 
neer, terwijl ze met opgeheven hand 
zing en: 

,,'k Wil U volgen, o mijn Helland!" 

Het was een heilig oogenblik. Ernstig
verwonderd blikken de J avanen neer 
op hun wer gever el ·t hu. 
eigen volk, die daar knielen voor God 
in den hemel. Moge de tijd aanbreken, 
dat zij Hem alien zullen aanbidden in 
geest en in waarheid! 

N og even laait de vreugde weer op 
aan het slot van de samenkomst ! Blijde 
getuigenissen van den Envoy, zijn 
schoondochter, de nieuwe plaatselijk 
officieren, den groote-tromslager en dan 
gaan onder de tonen van de muziek, 
die een vroolijken marsch speelt, de 
duizenden menschen in lange rijen de 
padi-velden in. Sommigen, die aan de 
uiteinden werken, hebben vlaggen ge
maakt en het is een vroolijk gezicht 
hen te zien heentrekken, het terrein 
aan den anderen kant omsluitend. En 
als dan de Kommandant met de hem 
vergezeliende Officieren ook de velden 
even ingaat, zijn alien reeds druk aan 
het Werk, halm na halm de padi snij
dend. Hier en daar gaat als groet de 
vinger naar boven in ens Leger-sym
bool : Op weg na::i.r den heme!! Halle
luja ! Vroeger Mohammedanen - nu 
kinderen Gods door J ezus Christus on
zen Heer! 

Een gedeelte van de eoorme schare te Kreogseng, luisterend naar de Evangelie~boodschap. 
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VRAAG EN 

... ,_- ... ,.,.._ ........ 

H ET is een heel gewone zaak 
voor de Nieuwsbladen elken 

dag de marktprijzen, het Beursnieuws 
en de wisselkoersen te vermelden. 
Ook de Radio geeft ons getrouwelijk 
deze bijzonderheden en het is door 
dergelijke berichten, dat wij in staat 
zijn den waren stand van zaken in 
deze wereld te beoordeelen. Ze zijn 
als de graden op een thermometer, 
waarbij men kan nagaan, hoe hoog de 
koorts bij den patient gestegen is. Want 
het is boven allen twijfel verheven, 
dat, zoolang zij de beginselen van het 
koninkrijk Gods niet volgt, ook de 
wereld een patient is, lijdende aan een 
ernstige ziekte. 

Cijfers hebben een groote macht 
over de menschen, meer dan noodig 
is. De gewichtigste vraag is dan ook 
bij velen : ,,Hoe is de koers ?" ,,Wat 
brengt de markt ?" ,,Hoe staan de ef
fecten ?" Het zijn algemeene vragen, 
maar diep in het hart bedoelt men 
feitelijk: ,,Hoe staat het met mijn ef
fecten, mijn kansen, mijn belangen ?" 

Het is geen zonde geld te bezitten. 
Er zijn echter zeer vele menschen, die 
denken een fortuin te bezitten, ter
wijl de praktijk uitwijst, dat het for
tuin hen in zijn macht heeft. Al hun 
tijd besteden zij om te behouden, wat 
zij hebben en te trachten, er nog meer 
bij te verzamelen. De voornaamste 
zaak is hier niet hoeveel men heeft, 
doch in welken geest men zijn rijk
dommen bezit. 

Hetzelf de geldt voor het bezit van 
goederen, macht en invloed. en wij 
zouden het alles tezamen kunnen noe
men: de geest van winstbejag. 
Winstbejag treft men niet aan onder 
de dieren, ofschoon sommigen hun 
wintervoorraad opdoen en anderen 
zich nu en dan weleens te veel te goed. 
doen. Doch begeerigheid in zulk een 
mate, dat die hun alle macht over 
zichzelven doet verliezen, kennen ze 
absoluut niet. 

Ditzelfde kan niet gezegd worden 
van den mensch. Daar wij niet geleid 
warden door instinct, doch ons 
verstand hebben om voor onszelf te 
denken, zijn wij geneigd ons te laten 
leiden door zelfzuchtige begeerten en 
verlangens of materialistische bereke
ningen, op deze wijze de door God ver
ordende verhouding tusschen het 
zichtbare en onzichtbare, de aardsche 
en e<:nwige belangen verstorend. 

De zonde heeft dat reeds lang ge
leden gedaan. Onze onsterfelijke ziel 
leeft voor korten tijd in deze wereld 
van verwarring en voortdurenden 
strijd. Die wereld is gelijk aan een 
marktplaats, waar luide, schrille stem
men hun waren aanbieden en andere 
antwoorden en trachten af te dingen. 
Helaas, hooge prijzen worden geboden 
voor klein gewin ! De kooper denkt 
goede zaken te doen en de verkooper 
grijnslacht, als hij erin geslaagd is des 
menschen wil, zijn geweten, capaci
tei ten, !even, ja - zelfs zijn ziel te 
koopen voor mindere waarden als geld, 
land, goederen, invloed, macht, ver
maak, gemak, roem en naam. 

In druk gesprek. 

S T R IJ D K R E E T 

AANBOD 
DOOR M EV R 0 U W K 0 M M "'"'- N D A.. NT DE G H. 0 0 T. 

., Al deze dingen zal ik U f}even, indien <7ij, 
nedervallende, mij zult aanbidden. Mattheus 4 ~ 9. 

Er is een wreede leegte in de ziel, 
die zich verkocht heeft - tegen beter 
weten in - uit zelfzuchtig winstbejag. 
Een sombere gevoelloosheid maakt 
zich meester van den teleurgestelden 
materialist, die tot de ontdekking 
komt, dat zijn berekeningen verkeerd 
waren. Zelfbeschuldiging, ontevreden
heid en berouw treft men aan bij ve
len, die getracht hebben twee heeren 
te dienen, God en den Mammon, ver
wachtend, dat, mocht de laatste hen 
teleurstellen, God hen toch zeker niet 
in den steek zou laten. Door dit te 
wagen zijn ze echter bedrogen uitge
komen. Natuurlijk, hoe kon het ook 
anders ! Heeft J ezus Christus Zelf niet 
hiervoor gewaarschuwd, toen Hij zei
de : ,,Niemand kan twee heeren die
nen . . . . . . . . . gij kunt niet God dienen 
en den Mammon?" Doch de menschen 
handelen evenals ondeugende kinde
ren, die denken het beter te weten en 
zelf eens willen probeeren, in den 
geest van ,,misschien slagen wij in wat 
onze ouders niet konden doen." 

Dan komt echter de bittere erva
ring, dat zij het bij het verkeerde eind 
hadden. En niet alleen dat. De weten
schap het verkeerd gedaan te hebben 
is niet het ergste, integendeel, indien 
er meer ernstig erkennen van het 
kwade was, zou de weg tot uitredding 
gemakkelijker te vinden zijn. Het erg
ste is, dat de ziel in dienst van het 

kwade verlies heeft geleden, ernstig 
beschadigd werd. 

Verwoeste idealen, zondige verlan
gens, valschheid in den omgang met 
anderen, slechte vriendschap, een 
slappen wil, en gebroken energie 
- dat alles is het loon van den Mam
mon. En dan daarbij nog de inner
lijke overtuiging : ik heb mijn !even 
verwoest, ik ben een mislukking; God 
is in mij teleurgesteld ! Eern van beide, 
wanhoop of onverschilligheid, is 
hiervan het gevolg, doch beiden heb
ben een verwoestende macht ! 

Het is e1genlijk te vreeselijk hier 
nog verder op in te gaan ! Laat ons 
Bever onze gedac.hten richten op J e
zus. Daar staat Hij in de ure der ver
zoeking, terwijl de wereld op het 
hoogste ,wat zij Hem aanbieden kan, 
een antwoord wacht. Wat de wereld 
van Hem vraagt, is eenvoudig dit : 
nedervallende - aanbid mij ! Zij stelt 
hier wereldsch goed tegenover een 
geestelijk offer, eer en roem tegenover 
verlies van karakter, een schijnbare 
vrijheid tegenover geestelijke dienst
baarheid. 

Voor ons zou dit beteekenen, koning 
te warden over aardsche domeinen en 
den vijand onzer ziel het oppergezag 
in handen te geven. Het is een uitda
ging onze principes los te laten, ons 
gebedsleven op te geven, onzen gees
telijken aanleg te v·eranderen en dat-

MEVROUW DEJONGE 

BEZOEKT DE WERKCENTRALE TE BANDOENG. 

Z ONDAGMORGEN, 15 Septem
ber, om half 12, bracht Me

vrouw De Jonge, geb. Baronesse van 
Wassenaer, een bezoek aan de Werk
centrale. Mevrouw De J onge was 
vergezeld van een der freules, ritmees
ter G. A. de Stoppelaar, en den 
Resident van Priangan en Mevrouw 
Tydeman. 

Terzijde van het hoo£dgebouw had 
zich een groep van onze officieren op
gesteld, alsook een 90tal jongelui, af
komstig uit alle deelen des lands en 
nu in oplei.ding in de W erkcentrale. 
Een 20tal meisjes uit het Kinderhuis, 
getooid met vlaggetjes, stand gereed 
om Mevrouw De J onge een welkom 
toe te wuiven. De jongens van het Jon
genshuis, in hun kleurige roode jasjes, 
speelden de hooge gaste het Wilhelmus 
toe, toen de auto's het erf opreden. 

Kommandant en Mevrouw de Groot 
ontvingen Mevrouw de J onge en haar 
gevolg en stelden haar voor aGUl Majoor 
en Mevrouw Hiorth, de vader en moe
der van het groote gezin, wat in de 
Werkcentrale een tehuis heeft gevon
den. 

Dadelijk werd een aanvang gemaakt 
met de bezichtiging der gebouwen en 
werkplaatsen der jongens, waarbij Me
vrouw De Jonge vol belangstelling in
formeerde naar de werkzaamheden in 

De aankomst. 

de verschillende afdeelingen. Terugge
keerd bij het hoofdgebouw werd zoo
wel Mevrouw De J onge als Mevrouw 
Tydeman een werkstukje aangeboden, 
als herinnering aan dit bezoek. 

Terwijl de gasten een koelen drank 
gebruikten, zong het officieren-zang
koor gewijde liederen, afgewisseld door 
het muziekkorps, dat melodieen speel
de in den geest van dezen Zondagmor
gen. Tot slot zongen allen den hoogen 
gasten de Zegenbede toe, welke door 
Mevrouw de J onge staande op de trap
pen van het hordes werd aangehoord. 
Onder het nogmaals spelen van het 
volkslied reden de auto's weg, toege
wuifd door de kinderschare, die een 
vriendelijken groet terug ontving. 

LAATSTE BERICHT. 
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gene, wat wij eenmaal als het hoogste 
beschouwden, te verloochenen, alleen 
maar om een compromis te kunnen 
sh.Iii.ten tusschen twee koninkrijken : 
het Licht en de Duisternis . 

,,N een", zegt Christus, ,,want wat 
zou het den mensch baten, zoo hij de 
geheele wereld won, en zijner ziele 
schade leed ? Of wat zal een mensch 
geven tot 1ossing van zijn ziel ?" 
Achter dit woord staat Christus Zelf 
en wijst ons een nauwen, doch rech
ten weg, voerend naar het eeuwige 
!even. 

,,Ik acht ook alle dingen schade te 
zijn om de uitnemendheid der kennds 
van Jezus Christus", schrijft Paulus, 
terwijl hij voor den naam van zijn 
Meester verdrukking lij d t in de ge
vangenis te Rome. De innerlijke 
vreugde, die hij geniet is echter zoo 
diep, dat niets of niemand in sfaat is 
hem te scheiden van Christus. 

Vele duizenden na hem, hebben het
zelfde ervaren en de proef doorstaan, 
toen de tijd daartoe kwam. Natuurlijk 
denken wij dan aan de martelaren in 
de eerste dagen der Christelijke Kerk 
en ook in later eeuwen, toen vele 
Christenen liever wilden sterven dan 
gedwongen warden een ander geloof 
aan te nemen, dan hun overtui
ging hun toeliet. 

Anderen daarentegen, zooals b. v. 
Fransciscus van Assisi, Catherina van 
Siena en velen meer, leeren ons, dat 
niet juist vervolgingen noodig zijn om 
onze liefde tot Christus te beproeven. 
Zij offerden alles op uit eigen vrijen 
wil om hun Meester met vreugde te 
dienen. Onze namen zullen wellicht 
nooit in zulk een verband genoemd 
warden, toch moeten wij allen kiezen 
tusschen de dingen, die van de hoogste 
waarde zijn en die welker waarde ver
vallen zal, omdat zij de proef niet kun
nen doorstaan. V oor een ieder onzer 
staat een leven open, dat waal'd is ge
leefd te warden en dat aanvangt, zoo
dra wij Christus kiezen. 

De koopman, die de pare! van groo
te waarde vond, verkocht al wat hij 
had om dezen schat te bezitten. 

Zoo ging het ook den landman, die, 
terwijl hij aan 't ploegen was, den ver
borgen schat vond in zijn akker. On
middellijk ging hij heen en deed al 
wat hij kon om dien schat tot zijn 
eigendom te maken. 

De grootste aantrekkingskracht voor 
onze ziel, ligt in de geestelijke dingen. 
De waarheid van het Evangelie, of
schoon voor sommigen hard om aan 
te hooren, trekt toch aan. Er ligt een 
wonderbare zegen verborgen in de 
dingen, die Gods koninkrijk aangaan. 
En hij, die, al is het ook slechts nog 
vaag, toch iets gezien en ervaren heeft 
van de groote liefde Gods ons door 
Golgotha geopenbaard, kan nooit meer 
voldaan zijn met ,,al deze ding en", die 
de verzoeker ons wil geven. 

Christus te gewinnen - <lat is eerst 
recht gewin. 

Zoo 't gansche aardrijk 't mijne waar', 

Dat zou een gift zijn veel 1;e klein ! 

Voor Zijne liefde, wonderbaar, 

Wil 'k eeuwig gansch de Zijne zijn ! 

De Kommandant juist teruggekeerd van Medan ! Plannen voor de --~ 
opening van een Inheemsch Kinderhuis. 

De besprekingen met den Gouverneur van Sumatra's Oostkust, Jhr. 

B. C. C. M. M. van Suchtelen, en den Hoofd-administrateur der Deli-maat

schappij, den heer J. H. Bitters, waren vruchtdragend. 

De grond werd gratis afgestaan - de uitvoering zal geschieden door een 

bouwkundige van de Deli-maatschappij. Steun is verzekerd. Het plan vond 

groote sympathie ? 

Volledig bericht in een volgend nummer. 
Een vriendelijke groet voor de jongens. 
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D E eerste bladzijde des Bijbels 
ver haalt ons de geschiedenis 

van Eva, de eerste vrouw, de moeder 
aller levenden. De eerste bladzijde van 
de Evangelien spreekt ons van Maria, 
de gezegende onder de vrouwen, die 
onder alle werd uitverkoren om de 
moeder te worden van den beloofden 
Messias. 

In haar wordt de belofte aan de 
eerste vrouw na den val gedaan, ver
vuld, ,,het zaad der vrouw zal de slang 
den kop vermorselen." De vrouw had 
het eerst Gods wet overtreden ; uit de 
vrouw zou ook de Verlosser der we
reld geboren worden. 

Dat God Maria verkoos, kan op het 
eerste gezicht willekeurig schijnen, 
doch haar koninklijke oorsprong, uit 
het geslacht Davids, en ook zeker het 
feit, dat zij behoorde tot de geloovige 
Joden, die wachtende en biddende 
waren voor de komst van den beloof
den Messias, rechtvaardigde deze 
keuze. Zal ooit een pen ten volle de 
gewaarwording kunnen beschrijven 
van Maria, toen de engel Gabriel 
haar deze zoo wonderbare boodschap 
bracht ? Terwijl zij diep ontroerd luis
tert en het bijna onmogelijke ervan 
tot haar doordringt, gelooft en gehoor
zaamt zij toch. In den reinsten een
voud en in kinderlijken ootmoed 
geeft zij zich aan de Goddelijke genade 
over ; zij onderdrukt haar vrees, zij 
verheft zich boven de meening der 
menschen, die zij had kunnen duchten. 
Volkomen overgave spreekt uit haar 
antwoord : ,,Zie de dienstmaagd des 
Heeren; mij geschiede naar Uw 
woord." 

Het is opmerkelijk, hoe menigmaal 
God een boodschap zendt aan hen, die 
in de eenzaamheid, in geloovig gebed, 
Zijn aangezicht zoeken. Vele van Gods 
kinderen danken aan zulke tijden hun 
grootste overwinning en zij, die kloeke 
geloofsdaden hebben ten uitvoer ge
bracht, kenden op bijzoru:lere wijze 
het alleen zijn met God. 

VERJAARDAG VAN 
H. M. DE KONINGIN 

feestelijk gevierd. 
Ook dit jaar is de dag van 31 Aiugus

tus tot een f eestdag geworden voor de 
Militairen in onze verschillende Te
huizen. In 

Batavia. 
werden des morgens van 9.30-12.30 
wedstrijden gehouden, waarvoor door 
enkele firma's ter plaatse een groot 
aantal prijzen was geschonken. De 
film door Majoor Meijer des avonds 
vertoond viel bijzonder in den smaak. ' . Een gezamelijk ultstapje, dat m 

Djokja 
op het programma stond, kon wegens 
te late parade niet doorgaan, <loch 
vele militairen namen deel aan de 
spelen en den maaltijd ,,en familie." 
Niet minder dan 33 prijzen w.o. een 
polshorloge, wekkers en vulpenhou
ders, waren beschikbaar gesteld. In 

Bandoeng 

was een tuinf eest georganiseerd en een 
aardig afwisselend programma werd 
afgewerkt o.a. gymnastische toeren 
aan de ringen. Majoor Strandlund 
gaf tot slot nog een film-voorstelling. 

Solo 
d " Ook de vader en moe er van ons 

Tehuis "alhier hebben hun jongens 
dien dag een £~est bereid. Het speciale 
menu voor den maaltijd droeg aller 
goedkeuring weg ! 

,,Het was ook een lust hen bezig te 
zien, gedurende de wedstrijden," 
schrijf t Kapitein van Kraling en. 

* * * 
De verfrischingen en tractaties droe

gen natuurlijk in alle Tehuizen veel 
bij tot verhooging van de feestvreugde. 

Hartelijk dank aan allen, die mede
werkten dezen dag voor onze Militai
ren tot zulk een feest te maken ! 

S T R IJ D K R E E T 
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VROUWER UIT DEii llldJB L 
Een serie artikelen door 

Mevrouw Lt. KOLONEL J. H. RIDSDEL. 

ri Maria - de moeder des Heeren. LJ 

'=============~ '1===============r 
Het Evangelie is zeer sober in bij

zonderheden omtrent Maria en be
halve haar bezoek aan Elizabeth haar 
nicht, wordt ons niets meer omtrent 
haar verh:aa1d, totdat we Maria en 
Jozef vinden op weg naar Bethlehem. 

Het verhaal van Jezus' geboorte 
ver liest niets aan bekoring al vond 
deze ook plaats in een stal. Voor Ma
ria wordt deze stal een poort des he
mels, die zich even opent voor den 
stoet van het Koningskind en zij be
seft, <lat zij het is, die God verkoren 
heeft om het Woord, dat vleesch ge
worden is, onder de menschen te doen 
wonen. TGch blijft Maria nederig en 
ootmoedig, ook straks als de herders 
komen om het Kindeke te aanl;>idden, 
en later de wijzen uit het Oosten, die 
hun schatten: goud, wierook en mirre, 
neerleggen aan Jezus' voeten. Haar 
Kind gehuldigd, maar zij zwijgt stil 
en zegt niet, wat de engel Gabriel haar 
heeft geopenbaard, in stilte wacht zij 
af. Immers God heeft haar niet het 
bevel gegeven om te spreken, zij had 
maar een opdracht gekregen : den 
Zoon des Allerhoogsten ter wereld te 
brengen, en daaraan alleen wil zij zich 
getrouwE;lijk houden. ,,En zij bewaarde 
alle deze ding en, over leggende die in 
haar hart." 

Zijn er voor ons ook wel eens geen 
tijden geweest, dat wij goed zouden 
gedaan hebben te zwijgen en tot ons
zelve in te keeren, zooals Maria deed? 

Als God Zich in Zijn groote goed
heid van ons bediend heeft en wij het 
middel mochten zijn om afgedwaalden 
den weg naar het Vaderhuis te wijzen, 
hebben wij onszelve dan terugge-

trokken als onwaardige arbeiders, en 
al de eer toegekend en gegeven ook 
aan God? Of hebben wij in hoog
moed ons hoofd opgestoken en de eere, 
die God toekwam, onszelf toegeeigend? 
Laat ons nimmer vergeten, dat wij 
slechts aarden vaten zijn, die, gevuld 
door Gods Geest en in de hand van 
den Hemelschen Landman, door Hem 
gebruikt kunnen worden tot Zijn eer. 

* * * 
Zeker vervulde een heilige vreugde 

het hart van Maria, toen zij haren 
Zoon in den tempel voorstelde en vol
gens de wet haar offer bracht. Neen, 
rijk was zij niet. De hare was de offe
rande der armen; een tortelduif en 
twee jonge duiven. 

Dan onttrekt zij Hem als waakzame 
moeder aan Herodes' toorn en vlucht 
onder J ozefs hoede naar Egypte. 

Bij hun terugkomst vestigen zij zich 
alle drie te Nazareth, en daar, in de 
nederige woning van den timmerman 
zal Maria het kostbare pand, haar toe
vertrouwd, zien opgroeien, en zal zij 
waken over de handelingen van dit 
Kind, een lieflijke taak, waarvan zij 
zich met zorg en toewijding kwijt. Als 
moeder heeft Maria ook de verant
woordelijkheid gekend, die aan het 
groat brengen van kinderen verbonden 
is. Wij lezen van haar bezorgdheid, 
ha;:i.r angst en onrust, als zij 
bemerkt, <lat J ezus niet in hun 
gezelschap reist, terugkomende van 
Jeruzalem, waarheen Hij hen ver
gezelde, toen Hij 12 jaar oud was. 
Het antwoord van J ezus ,,dat Hij 
moest zijn in de dingen Zijns Vaders," 

J ezus . . . .. . . . .. . . ,,in de dingen Zijns V aders." 

HEBT GIJ PLAATS VOOR JEZUS? 

Zondaar, hebt gij plaats voor Jezus, 

Die uw zondenlast eens clroeg? 

Zou uw hart Hem welkom heeten, 

Als Hij daarin toegang vroeg ? 

Open voor den Vorst der eere 

Wijd de deur uws harten nu ! 

Hij vraagt toegang, laat Hem binnen ! 

Straks is 't lioht te laat voor u ! 

Vol van zelfzucht is nog 't harte : 

't Heeft wel plaats voor ijdelheid, 

Maar geen plaats, geen tijd voor Jezus, 

Die 't aan 't kruis heeft heil bereid. 

Als vol liefde Hij blijft roepen, 

Slaat toch 't hart op Hem geen acht. 

Durft gij 't heden dus verspillen, 

Die niet weet wat morgen wacht ? 

~============================~ 
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was een nieuwe verborgenheid voor 
de moeder ; maar dat is al weer een 
<lier dingen, die zij in haar hart be
waart ! 

,,En Hij ging met hen af en kwam te 
Nazareth, en was hun onderdanig. En 
Jezus nam toe in wijsheid en in groot
te, en in genade bij God en de men
schen." 

Veel moet door het hoofd van Maria 
gegaan zijn in de dertig jaren, voor dat 
J ezus in het openbaar optrad. Deze 
Zoon is de beloofde Messias ! Zij snakt 
er naar haar Zoon geeerd en haar vollc 
bevrijd te zien van het Romeinsche 
juk. 

r------------__,, __ . -----1 
I Makkers - bidt en werkt ! ! 
J Een millioen zielen willen l 
i wij winnen voor God ! ! 
! I 
._..._.....,....._..,_...._.._..._..._....,_~.-...._... ...... 

Wij kunnen eenigszins begrijpen, 
hoe, gedreven door haar moederlijke 
en nationale trots, zij soms door onge
duld overmeesterd wordt. Het verhaal 
van de bruiloft te Kana schijnt dit te 
bevestigen. Zeker dacht zij dit een goe
de gelegenheid om Zijn macht te open
baren. Zij zegt tot Jezus : ,,zij hebben 
geen wijn meer," <loch Jezus begrijpt 
en doorziet haar bedoeling en ant
woordt haar: . . . . . . . . . . . . ,,Mijne ure is 
nog niet gekomen", ook later nog 
moest Maria ondervinden, dat de din
gen Zijns Vaders, die alle andere din
gen te boven gaan, den voorrang 
hadden. 

De woorden van den Godvreezenden 
Simeon werden wel bewaarheid, toen 
Maria haren Zoon zag veroordeeld tot 
den smadelijken kruisdood en zij met 
de schare <lien zwaren tocht naar 
Golgotha ondernam. Zij zag Hem 
wreed mishandeld en genageld aan het 
kruis ! Een zwaard ging door haar 
ziele, toen de krijgsknecht de zijde van 
Jezus doorstak. Wat de denken van 
al de wonderbare profetieen over de 
oprichting van den troon van David, 
de verlossing uit de hand der vijanden! 
Toen Hij stierf, scheen al haar hoop 
vervlogen, doch zij stond bij Hem, ook 
in Zijn felste lijden en in den dood
strij d heeft J ezus nog een blik en een 
woord voor Zijn moeder, en met zwak
ke stem beveelt Hij haar Johannes 
aan, zeggende: ,,Vrouwe, zie uw Zoon! 
Zoon, zie uw moeder ! " 

Niemand kon Maria's tranen drogen, 
want gebroken is het hart der arme 
vrouw, haar verwachtingen is de bo
dem ingeslagen, als zij ziet, hoe Hij het 
hoof d buigende, den geest geeft. 

Hoevelen hebben niet die ure van 
twijf el en moedeloosheid doorgemaakt, 
wanneer Gods beloften geheel verbor
gen schenen en alle hoop verdween ! 

Door die ure is Maria heengegaan, 
doch vol toewijding heeft zij geholpen, 
toen men Hem wand in linnen doeken 
en balsemde met de specerijen en zij 
was er getuige van, dat de steen voor 
het graf gewenteld werd. 

Zeer bed.roe£ d van ziele is zij huis
waarts gekeerd en, ook dit in haar 
hart overleggend, heeft zij nog eens 
gedacht aan het woord van den engel 
Gabriel: ,,Vrees niet, want geen ding 
zal bij God onmogelijk zijn." 

Op den derden dag zijn wederom en
gelen neergedaald met een goede tij
ding, en zijn de vrouwen, toen zij de 
woorden des engels hoorden, ,,haastig
lijk heengegaan met vreeze en groote 
blijdschap", een blijdschap, die grooter 
werd, naarmate zij Gods beloften ten 
volle vervuld zagen. 

Zij zagen den verrezen Reiland, luis
terden naar Zijn woorden en de twijfel 
was verdwenen ! 

Natuurlijk behoorde ook Maria tot 
hen, die in de opperzaal den Trooster 
verwachtten. Daarna vinden wij haar 
naam niet meer in den Bijbel. Zij 
heeft haar opdracht en werk vol
bracht. 
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<CONFERENT 
TE WAPEN ! 

OPROEP VAN DE 

GENERAAL 

TOT 

EEN NIEUW OFFENSIEF! 

DE 

,,WERELD VOOR GOD" 

VELDTOCHT. 

HET GROOTE DOEL: 

EEN MILLIOEN ZIELEN. 

IEDER HEILSSOLDAAT BEHOORT 
ZIJN DEEL TE DOEN DOOR· 

TE BIDDEN, 

TE GE LOOVE N, 

:·-----------------------·----------------------------·· : 
SEMARANG. 

: ·--------------···················--··------·······-···: 

E EN honderdvijftig-tal makkers en 
officieren tezamen in ernstig gebed 

in de zaal van Semarang I op Zaterdag 
7 September, Gods zegen afsmeekend over 
de komende Conferentie-samenkomsten ; 
dan onverwachts de komst van den Kom
mandant, die een oogenblik zich vereenigt 
in het gebed en dan rustig dezen Bidstond 
omzet in een Verlossingssamenkomst. Een 
kort, doch krachtig woord aan de hand van 
den Bijbel, dan wederom gebed en acht mak
kers, die naar voren komen om zich opnieuw 
den Heer te wijden - ziedaar, het begin ~an 
de Conferentie in Semarang ! 

Geen officieel aangekondigde openings
samenkomst, toch kon er geen beter begin 
geweest zijn - gebed en zielen ! De deur 
was geopend, de weg tot den troon der ge
nade gebaand en stroomen van zegen kwa
men gedurende de volgende dagen in elke 
bijeenkomst weer tot allen, die kwamen om 
hun dorst te lesschen aan het water des 
Levens. 

Zondagmorgen : een mooie, rustige schare, 
grootendeels Chineesche makkers en vrien
den, vooraan een groep Officieren van Sema
rang, Oengaran, Pelantoengan en Pekalon
gan, die kwamen helpen door gebed en zang. 
Als een machtige bede steeg het eerste lied 
tot Gods troon, een bede om dagelijks reiner 
te !even voor Zijn aangezicht, een bede, 
die zekerlijk verhooring zou vinden. 

Met grooten ernst wees de Kommandant 
alle volgelingen van Christus, zonder onder
scheid van natie of kleur, op de groote ver
antwoordelijkheid hun door Christus Zelve 
opgelegd om het zout der aarde te zijn. De 
gitaar-solo van Mevr. Adjudante Poutiainen 
vormde een mooien schakel tusschen de 
toespraak van den Kommandant en de Bij
bellezing door Mevrouw de. Groot, wier 
woorden drongen tot ernstig zelfonderzoek. 
Velen zochten aan het eind der samenkomst 
de plaats des gebeds en Chineezen en Euro
peanen gelijk vonden den vrede, die alleen 
in Christus te vinden is, want Hij is geen 
aannemer des persoons. 

r---...-.-----------.-1 
I Een millioen zielen voor God ! I 
I I I Hoevele daarvan in I 
I Nederlandsch-Indie ? 1 

TE WERK EN. 

De openlucht-samenkomst op de Aloon
aloon in Semarang is reeds sedert jaren een 
belangrijke gebeurtenis des Zondagsmiddags. 
Een groote schare wacht ook nu reeds de 
komst van de Officieren en velen, meestens 
J avanen, stroomen nog toe op de klanken der 
muzi~k, als inleiding gespeeld door de mu
zikanten van Boegangan. De kranige Pad
vinderstroepen van het Ooglijders-Hospitaal 
marcheeren aan, vlaggen hoog, en helpen 
ons door hun gezang. Er is veel zang, op
gewekte muziek, geklingel van tambourijns! 
Blijde getuigenissen worden gegeven! Het 
eerst komt een Chineesche Kapitein aan de 
beurt, dan de Javaansche Sergeant-majoor, 
die in de avondsamenkomst vereerd zou wor
den met een medaille van H.M. de Konin
gin, daarna een Japansche Luitenant. Ook 
de beide nieuwe Officieren, pas van Holland 
gekomen, die voor het vertrek .naar haar 
aanstelling deze Conferentie meemaken1 krij
gen een kans. Nog een lied door enkele 
Officieren, alsook door de Padvinders en 
dan is het woord aan de laat~te spreekster 
van dien middag, M4!vrouw de Groot, die op 
origineele wijze de aandacht van het publiek 
wist te boeien. Met welk een belangstelling 
luisterden die honderden Javanen naar het 
Evangelie en de illustraties gebruikt ! Met 
een korte uitnoodiging werd gesloten. Het 

'zaad was uitgestrooid - de vrucht zal ge-
vonden worden, wellicht na vele dagen. 

De avondsamenkomst droeg bij aanvang 
een bijzonder karakter. Allereerst was daar 
na het eerste lied en gebed, de bevordering 
van broeder en zuster Oey van Krengseng, 

(vervolg op pag. S kolom 3.) 
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MALANG. 

,,Niet door kracht, noch door geweld, 
maar door Mijnen Geest zal het ge~chieden." 

Zach. 4: 6. 

I ndien er ooit een belofte Gods vervuld 
werd, dan is het wel de hier boven aan

gehaalde geweest, gedurende de Conferentie
samenkomsten te Malang. Het was de eerste 
plaats, die onze Leiders bezochten voor 
Opwekkings.-bijeenkomsten en het was als 
gaf God Zelf de leiding aan, elken dag weer, 
het geheel makend tot een machtige open
baring des Geestes in de redding van vele 
zielen en de heiliging van Zijn volk. 

Geen groote schare officieren of heilssolda
ten, geen machtige muziek (alhoewel de 4 
muzikanten en pianist hun uiterste best de
den) doch gebed, veel gebed, weken tevoren 
reeds door de officiereil. met hun dapper 
clubje makkers, en veel gebed gedurende de 
vijf dagen van de Conferentie, en in ant
woord daarop de Geest des Heeren, Die ,,het 
gansche huis vervulde" en vele harten rieigde 
tot God. 

't Was een mooie schare, welke de Con
cordia-zaal vulde op Zaterdagavond 17 Au
gustus. De Burgemeester en Mevrouw Lake
man, alsook de Assistent-Resident en Me
vrouw van Rossen, gaven door hun aanwe
zigheid blijk van belangstelling in en sym
pathie met onzen arbeid en de Boodschap, 
die wij verkondigen. 

Reeds dadelijk werd er beslag gelegd op 
de vergadering door het oude, schoone lied : 

Hoor, de stem van Jezus, roepend: 
,,Korn, beladen ziel, tot Mij !" 

en die stem sprak zoo duidelijk in elke mee
ting, dat 27 zielen in het openbaar en zeker 
nog velen in het verborgen zich den Heer 
wijdden. Dien avond eerst even de ,,ltennis
making", waarbij de Kommandant ons mee
nam naar Austrftlie en ons in enkele woorden 
en beelden liet meeleven in den Legerarbeid 
en de gastvrijheid van onze ,,buren". 

Toen was er verder maar een gedachte in 
alle samenkomsten : zielen voor God. De 
Zondagmorgen, was van het begin af vol 
wijding en het innige begeeren naar een rein 
hart vond uiting in het lied, waarin de Kom
mandant ons leidde, terwijl Mevrouw de 
Groot door haar Bijbelwoord trachtte ,,ons 
onszelf te doen zien, zooals God ons zag, niet 
zooals wij dat zelf doen". Zeven zielen kwa
men stil naar voren en zochten den Heer. 

En zoo zouden wij voort kunnen gaan te 
vertellen over de toespraken van onzen Lei
der, op den man af, rijk gelllustreerd uit zijn 
wijde ervaring; de Bijbelgedeelten behandeld 
door de verschillende officieren ; de ernstig 
noodende solo's gezongen door Adjudante 
Both ; onze bezielende liederen - alles was 
een harmonisch geheel. Zonder afspraak 
hiertoe volgden alle sprekers eenzelfde lijn 
n.l. het komen over de grens in het beloofde 
land van heiligheid. Dat was de leiding van 
Gods Geest. 

Het was treffend vijf dagen aaneen zulk 
een schare te zien komen in iedere samen
komst, allen arbeid terzijde stellend om de 
ziel te verkwikken en aanraking te zoeken 
met God, die hen straks krachtiger zou doen 
terugkeeren tot het dagelijksch leven. Die 
Concordia zaal werd een tempel des Heeren! 

Er waren ook gasten. Op Maandagavond 

I I ...-...-...-....... ..-...-.. ..... s-.e..-..~----..-.·- Velen maakten een nieuwe toewijding te Krengseng. 

l 
BEZIELENDE 

KOMMANDANT 
onder 
EN 

was het Zendeling Pik, die ons de zoekende 
ziel teekende in de geschiedenis van den 
Moorschen kamerling en den blijmoedigen 
Christen in Filippus, die overal waar hij 
kwam blijdschap bracht. 

Ds. Gramsberg, die tot ons sprak in de 
sluitingssamenkarnst op W oensdagavond, liet 
de noodklok luiden voor elk Christen en 
toonde mede aan de hand van vele illustra
ties den toestand der god-loozen, tegelijker
tijd echter ook aantoonend, hoeveel de Chris
tenen zelf nog zondigen tegen Gods heillg 
Kind Jezus. Scherp trok hij de Ii.in tusschen 
zonde en gerechtigheid. Duidelijk toonde hij 
aan, de plicht van elk Christen om de bazuin 
helder te doen klinken, geen gehuichel, geen 
schipperen met den booze, doch een krachtig 
getuigen voor Christus, waarbij het eigen 
voorbeeld het beste woord spreekt. 

Wat wel het meest ontroerde was in bijna 
elke samenkomst weer de menschen te zien 
opstaan, nog voor de uitnoodiging daartoe 
soms gegeven was. Stil knielden zij neer, 
moeder en zoon, ouden en jongen, en schrei• 
den om vergeving van zonde, of zochten ge
meenschap met God in 't gebed. 

Een groote bemoediging voor officieren ell 

makkers van Malang in het bijzonder, wal 
de inzegening van Zr. Vonk tot heilssoldaat 
in de eigen zaal. Vijf nieuwe recruten bodeJI 
zich aan. Er is !even in Malang I 

Wat een prachtige Gezinsbond ook ! Eell 
mooi leden-aantal was aanwezig voor de 
openbare Gezinsbond-meeting geleid door 
Mevrouw de Groot. Welk een invloed gaat 
van dezen Bond uit door de geheele stad ill 
zoovele gezinnen ! 

Deze Conferentie was een wonderbaar be· 
gin en de nawerking voor Malang moge zijn 
vele zielen voor God en vele nieuwe, krach• 
tige strijders voor ons Leger! Voor onZI! 
Leiders was het een bezieling aan het begill 
van hun tournee ! 

Nog vervuld van de zegeningen en blijd• 
schap over de welgeslaagde Conferentiedagell 
in Malang was het natuurlijk, dat onze ver• 
wachting voor een goeden tijd in Soerabaj 
eveneens groot was. En de tegenwoordighei 
des Heeren, die in de vorige dagen zoo merk 
baar was, werd ook hier duidelijk ervare 
De samenkomsten werden gehouden in 
,,Loge" en Zaterdagavond was een moo· 
schare aanwezig voor de welkomstmeeti 
Er heerschte een eerbiedige, heilige stemm· 
Dit werd al dadelijk gevoeld in 't zingen v 
het eerste lied en het was in dienzelfden gee 
<lat de Kommandant, die ondanks de ve 
moeiende dagen in Malang, krachtig de le" 
ding in handen had, zijn inleidend woo 
sprak. Verlossing, volle verlossing en toew· 
ding aan den dienst des Heeren was het th 
ma van den avond; in lied en gebed, in get 
genis en toespraak klonk het door : ,,Kies 
dan heden, wien gij dienen zult." 

De spanning werd intenser, naarmate 
samenkomst voortging. Na een solo, spr· 
de Kommandant de schare toe naar aanle 
ding van Gods Woord. Ernstig waarschuwe 
teeder en hoop gevend klonken de woord 
van onzen Leider tot de aanwezigen. 

Men voelde den gebedsgeest van Gods k" 
deren en onze verwachting was hoog ges 
gen, toen de uitnoodiging begcn. Overtuigi 
was zichtbaar, er werd overwogen, de p 
werd berekend en daar knielde de eer 
zuster neer. Haar overgave bracht de do 
braak, een jonge man volgde, een oud 
deed de goede keuze; een moeder en h 
dochter kwamen ; en eindelijk stond nog 
veel strijd een Chineesche dame op en 
zich welbewust over aan den Heer. Ze 
zielen voor God ! Wie kan de verstrekke 
gevolgen berekenen van hun overgave ? 
was groote blijdschap in onze ziel I 

Zondagmorgen. 

Op weg naar de Heiligings-meeting 
de drukte van auto's en andere voertui 
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ENKOMSTEN 

DE GROOT. 
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· e de menschen her- en derwaarts voerden, 
e meesten om te genieten op hun eigen 
''ze; overal heerschte de onrust van de 
oote st1;1.d. Hoevelen bekommerden zich om 

e eeuwige dingen ? Wij weten het niet, 
aar zeker was het, dat in de Loge een zoe

ende en verlangende schare aanwezig was. 

Ernstig werd het eerste lied gezongen : ,,0, 
ad 'k een hart als de sneeuw, wit en rein". 

In denzelfden geest steeg het gebed op tot 
Gods troon. Zich bewust van zijn emstige 
taak, bracht de Kommandant zijn boodschap. 
Het was alles zoo eenvoudig en geleid door 
den Heiligen Geest. Daama sprak Mevrouw 
de Groot. Zij weet het W oord van God met 
tact te brengen en haar toespraak zonk diep 
in 't hart van de zoekende man en vrouw. 
Na een solo had een ernstig zelfonderzoek 
plaats. Enkelen zochten Gods gemeenschap 
en wij allen werden meer toegerust tot den 
strijd. Dat beloofde overwinning voor den 
avond ! 

's Middags om 5 uur bevonden de heils
soldaten zich in de achterbuurten van Soera
baja voor een openlucht samenkomst, welke 
geleid werd door Majoor Roed. Een schare 
van niet minder dan 300 of 400 menschen 
Was opgekomen om de hoodschap van liefde 
te hooren. De Majoor vertelde van een won
derbaar geval van bekeering door dezen 
Openluchtarheid. Wij hadden een fijnen tijd ! 
Officieren en soldaten spraken van Gods 
Wonderbare reddingsmacht voor elite natie 
en ieder ras. Majoor Roed sprak een krachtig 
Woord, en genoot de onverdeelde aandacht. 

Bijzonder trof ons d,e groote schare kinderen, 
circa 200, die rustig luisterde. 

En nu was de tijd voor de avondbijeen
komst spoedig daar. Weer waren velen bij
eengekomen om te luisteren. Een vieugde 
\Vas het ons, toen onze Kommandant met 
~evrouw de Groot het platform bestegen en 
\l.ri.j wisten, dat ook deze samenkomst in vei
lige handen was. Alie makkers en hezoekers 
gaven zich dadelijk, daarvan getuigcie het 
opgewekt en hartelijk zingen. Een speciaal 
gevormd muziekkorpsje hegeleidde de liede-
ren. De Javaansche meisjes zongen een mooi 
lied, evenals de zangbrigade van Soerabaja I. 

voor de uitnoodiging, die volgde. Wie be-
schrijft onze vreugde, toen andermaal een 
viertal zielen den Heer om vergeving vroeg. 

Op Dinsdagavond werd de samenkomst ge
houden in de bovenzaal van de Muloschool 
aan Emhong-Woengoe. De omgeving was 
eerst wat vreemd, maar spoedig waren de 
vergaderden op hun gemak, toen de Kom
mandant het eerste lied uitgaf op de hem 
eigen kernachtige wijze. Ds. Veenhuizen 
was dien avond tot ons gekomen en nadat 
de zangbrigade van Soerabaja 1 had gezon
gen, werd het woord aan den predikant ge
geven. ,,Het net aan de andere zijde werpen,'' 
was zijn onderwerp voor dien avond en zijn 
woorden brachten ons Gods overvloedigen 
zegen. Het kwam aan op het alles wagen voor 
den Heer. Teer was de uitnoodiging, geleid 
door den Kommandant. God sprak tot vele 
harten en ofschoon niemand in 't openbaar 
besliste, spraken velen hun toewijding aan 
God uit, door hun rechterhand. op te steken. 

De laatste dag van de Conferentie was 
maar al te spoedig daar. Mevrouw de Groot 
had de leiding van de morgenmeeting. Op 
haar eigen rustige wijze sprak zij van per
soonlijke e:rvaring aan het woord Gods ge
toetst. Majoor Hermes sprak van de rust, 
die er is voor Gods volk, terwijl Majoor 
Brandt de liefde Gods naar voren bracht in 
zijn toespraak. 

_J DE VO QO 1' v L oc • 
Mijn waarde makkers, 

Op initiatief van Generaal Evangeline Booth wordt heden een alle landen 
omvattende Veldtocht ingezet, welke tot het einde van 1936 zal voortduren. 

Deze ,,Wereld voor God"-Veldtocht heeft tot doel, minstens een millioen 
menschen tot bekeering te brengen ; het is een grootsch opgezette poging om 
Gods koninkrijk uit te breiden. De Bijbel zegt ons, dat alle knie zich eens 
voor .Jezus zal buigen, en ons inte:rnationale Leger zal alle k:rachten inspannen 
om mede te arbeiden aan de verwezenlijk.ing hiervan. 

Als onderdeel van deze, door God gezegende Wereld-Organisatie, zullen 
wij in Nederlandsch-Indie mede ten strijde trekken, mede aanvallen en op 
Java, Sumatra, Celebes, Borneo en Amboina het Evangelie van Christus met 
grooter k:racht dan ooit prediken. 

ZIELEN VOOR GOD IS HET DEVIES VAN ONS LEGER! 

De Conferenties in de groote centra van Java vormen een goeden inzet 
voor dezen Veldtocht. 

Op 2 October des avonds van 7 tot 9 uur zal in alle Europeesche en 
Inheemsche korpsen, in alle posten en inrichtingen, een bidstond gehouden 
worden, waarin Gods onmisbare zegen op deze bijzondere poging zal worden 
afgesmeekt. 

Laat ieder mede arbeiden ! lndien wij gelooven, bidden en werken, zal 
God ons de begeerte onzes harten geven. 

Ziende op onzen oversten Leidsman, gaan wij voorwaarts in den strijd 
voor God en de redding van zielen ! 

Bandoeng, 

1 October 1935. 

J. W. de GROOT. 

Commissioner. 

een bezoek aan Pelantoengan moest bren
gen. Een flinke schare was ook nu des 
morgens weer aanwezig. Majoor Hiorth was 
er geheel in en hield de aandacht gespan
nen. 

De Kommandant houdt van verrassingen 
en nauwelijks was 's avonds de bijeenkomst 
begonnen, of daar - regelrecht van Pelan
toengan - stapte de Kommandant weer 
binnen en nam het slot van deze laatste 
Maleische samenkomst in handen. Onder de 
velen, die ook nu neerknielden waren vier 
vrienden, die voor het eerst den Helland 
zochten. Halleluja ! 

Majoor Veerenhuis gaf haar getuigenis, een 
beslist en overtuigend woord. Ook Kapitein 
Sprokkereef kreeg een kans om te spreken 
Yan Gods leidingen in zijn leven. ,,Wat is 
~s Hellands liefde voor u," zong Kapiteine 
Salt, een ernstige vraag, die tot een ant
\Voord drong, Rechtstreeks tot de harten 
ltwam opnieuw de boodschap van den Kom
lb.andant, meesterlijk toegelicht met enkele 
illustraties. Na zijn toespraak begon dadelijk 
de uiinoodiging, ,,Jezus van Nazareth gaat 
\roarbij" werd gezongen en wij wisten het, 
dat de Helland klopte aan het zondaarshart. 
llij stond daar, ziende den zielenood van 
Sommigen en hun rust hiedende. Er werd een 
:i:ware strijd gestreden, maar toch gaven 4 
:i:i.elen zich over. Halleluja ! 

Nog een laatsten gcoet aan de padi~snijdecs te Kcengseng. 

Nu restte nog de Dinsdagavond voor een 
Hollandsche samenkomst, daar de morgen 
gewijd was aan een uur met de officieren. 
Ditmaal waren er gasten. Ds. Vunderink van 
de Prot. Kerk zou spreken en een 
20tal meisjes van ons Tehuis in Oengaran 
was gekomen om mee te genieten. Ook 
zongen ze ons een lied over de vreugde, die 
er is in het Leger des Heeren en waaraan 
alien deel kunnen hebben, die Hem willen 
toebehooren. 

Maandagmorgen. 
W ederom begaven wij ons naar de Loge, 

'Haar een kleine, maar zeer begeerige schare 
Pgekomen was. Het W oord was dien mor

lten toevertrouwd aan Majoor Veerenhuis. 
Zij kweet zich als altijd rustig en waardig 
Yan haar taak, God de eer gevende van Zijn 
\>erlossingsmacht in eigen leven. Nadat een 
lied was gezongen bracht onze Leider nog 
eens de eisch tot gehoorzaamheid naar voren. 
>iievrouw de Groot sloot deze mooie samen
ltomst met gebed. Er was een algeheele toe
\\>ijding aan God en Zijn dienst. 

Het werd eagenlijk gevoeld als een teleur
stelling, dat de Kommandant 's avonds niet 
aanwezig kon zijn. Maar de strijdmachten 
Waren verdeeld. In de Loge sprak Ds. Hilde
l'ing de a~wezigen toe, terwijl de Kom
tnandant een samenkcmst leidde in 't 
C:hineesche korps. 

Het deed ons echter goed Mevrouw de 
Groot op het platform te zien. Kapitein Palstra 
leidde met bekwame hand bet eerste gedeelte 
der samenkomst, waama Ds. Hildering bij 

De laatste avond. 

Overal waar de strijd wordt aangehonden 
tegen satan en zijn macht, overal waar het 
gaat om de redding van zielen en de uithrei
ding van Gods koninkrijk, is onze Komman
dant op zijn plaats. En hij was op zijn plaats 
dien avond ! 

De samenkomst was goed hezocht en we
derom hadden wij een gast, n. I. Ds. Hamel. 

Nadat de Kommandant een woord had ge
sproken ter inleiding en er tijd was gegeven 
voor getuigenis en lied, sprak Ds. Hamel ons 
toe. ,,De rijke jongeling'' werd ons geschil
derd : rljk naar de wereld, arm in God; 
hoogst fatsoenlijk, maar gebonden aan de 
ketenen der zelfzucht. Nadat de predikant 
zijn duidelijke uiteenzetting had beeindigd, 
drong de Kommandant bij de aanwezigen 
erop aan om toch het leven aan de woorden 
van den Heiland te toetsen. Wij heilssolda
ten, danken God voor de zondaarsbank. Wat 
een wonderen zijn daar geschied! Zou er ook 
dezen avond iemand tot den Heer komen ? 

,,Al de ketenen der zonde zijn gebroken, 
'k hen nu vrij ! " 

jubelden de heilssoldaten. 
Het verwekte jaloerschheid in de harten der 

onbekeerden ; een ziel kwam tot den Heer 
en werd vrij; meerdere vruchten zullen ze
kerlijk gezien worden in de toekomst. Wij 
brengen God al de eer voor wat Hij deed in 
deze Conferentiedagen! Mogen de officieren 
ter plaatse de rijke vruchten zien van deze 
poging tot redding van zielen ! 

(ver:volg van pag. 4 kolom 2.) 

tot Envoy's. Door hartelijk applaus gaven de 
aanwezigen van hun instemming blijk. En
voy Oey gaf een krachtig getuigenis, er den 
nadruk op leggend, hoe hij op wcnderlijke 
wijze door God was gegrepen uit de macht 
der duisternis en gebracht tot het Licht. 

De volgende bijzonderheid was de hul
diging van den Mas-majoor van Boegangan, 
die door H.M. de Koningin was vereerd met 
een medaille voor 35-jarigen trouwen dienst 
onder behoeftigen en arrnen op onze Bede
laars-kolonie. De Kommandant spelde hem 
het eereteeken op de horst en wees hem 
op het hoogere loon, dat hij eens zou ont
vangen van den Koning der koningen, in
dien hij getrouw zou zijn tot den dood in 
den dienst des Heeren. 

Nu kwam de beurt aan het zangkoor van 
het Ooglijders-hospitaal, dat onder leiding 
van Adjudante Cardinaal een mooi lied 
zong. 

,,God zorgt altijd voor mij" 
'was de inhoud der woorden. Blijde verze
kerdheid voor alien, die Hem kennen ! 

Tenslotte neemt de Kommandant nogeens 
het woord en aan de hand van den Bijbel 
komt weer de ernstige roepstem tot bekee
ring op krachtige wijze tot de schare. Of
schoon vertaald, verliest het woord niets 
aan kracht, dank zij de kranige vertalers, 
en met groote blijdschap mochten wij we
derom velen zien neerknielen en vrede 
zoeken. 

Des Maandags was de leiding in handen 
van Majoor Hiorth, daar de Kommandant 

r~;:We~dv::r c;:d:-Vej;tt~;i 
@ i t beteekent veel gebed. I 
.-...-...-..-..-...-,.,~--------..-..-....-...... 

Op eenvoudige, duidelijke wijze bepaalde 
Ds. Vunderink zijn gehoor bij de geschie
denis van de Samaritaansche vrouw, aan
toonende op wellt een teere, doch recht
streeksche wijze Jezus handelt met zonda
ren, tegelijkertijd echter ook de vreugde 
schilderend van de ziel, die zich voor Hem 
ontsluit. Aandachtig werd geluisterd. Met 
een korte uitnoodiging werd gesloten en 
waren ook deze Conferentie-dagen weer 
voorhij. Er was een diepe danktoon in het 
hart van onze Leiders en allen, die deel
namen, want God had Zich op machtige 
wijze een verhoortler der gebeden be
toond ! 

Openluchtsamenkomst te Semarang. 
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VIJF EN TWINTIG JAAR 

HEILSOFFICIER. 

Majoor Th. Bridson. 

1935 

Met blijdschap heeft de Majoor het feit 
mogen herdenken, dat hij vijf en twintig jaar 
geleden de kweekschool verliet om zijn loop
baan als officier van het Leger des Heils 
te beginnen. 

Na een korten tijd in korpswerk te zijn 
geweest, werd hij aangesteld voor kantoor
arbeid in de kweekschool te Londen. 

In 1920 kwam de roepstem tot hem, zich
zelf te geven voor dienst in het Zendingsveld 
en na een korte opleiding in medischen ar
beid, vertrok hij in Augustus 1921 naar Java. 
Hij kwam echter niet alleen. Een maand voor 
zijn vertrek was hij in 't huwelijk getreden; 
zijn vrouw was eveneens volkomen bereid 
voor het Zendingswerk. 

Vanaf dien tijd, behalve gedurende een 
verblijf van zes maanden in Britsch-Indie, 
heeft de Majoor zijn kracht en zijn gaven 
besteed voor de bevolking van Insulinde, 
waar hij belangrijke aanstellingen heeft be
kleed in inrichtingen, waar zieken en behoef
tigen verpleegd en verzorgd werden. 

In 't bijzonder verdient vermeld te worden, 
zijn werk als beheerder van de melaatschen
kolonie te Semaroeng en later te Pelantoen
gan, waar, bijgestaan door zijn vrouw, hij 
een nuttigen en zegenrijken arbeid heeft 
verricht. De ervaring hier opgedaan komt 
hem ten goede in zijn tegenwoordige aan
stelling, nu hem het bevel is opgedragen over 
de grootste der vier door het Leger beheerde 
kolonien voor melaatschen, n.1. die te Poe
loe si Tjanang bij Belawan-Deli, waar meer 
dan 400 patienten aan onze zorg zijn toever
trouwd. 

God zegene den Majoor en zijn vrouw en 
zoontje ! 

MEDAN. 
Met vreugde kunnen wij melden, dat ons 

eerste Oogstfeest buiten.gewoon goed ge
slaagd is. 

Bijna alles werd bijeengebracht door de 
makkers zelf, tezamen met de leden van den 
Gezinsbond en enkele Legervrienden. De 
makkers hebben een bijzonderen geest van 
offervaardigheid getoond, zelfs de jongste 
bekeerling droeg iets bij. 

De meetings des Zondags waren goed be
zocht. 's A vonds had Adjudante Berge de 
leiding. Zichtbare resultaten hebben we niet 
gezien maar het zaad is uitgestrooid en op 
Gods tijd zullen we de vruchten oogsten. 

De verkoop 's Maandagsavonds ging ook 
bijzonder goed, in korten tijd was alles ver
kocht en hadden we een bedrag van ruim 
vier en vijftig gulden bijeen. Er waren hon
derd- vijfentwintig personen tegenwoordig, 
waarmede eerst een korte meeting werd ge
houden, voordat de verkoop begon. 

Zondag 8 September hadden wij ook goede 
samenkomsten. 's Avonds vier zielen, die 
vrijwillig tot den Heer kwamen. 

Wij houden de Banier in Medan omhoog ! 

De kinderen van den Liefdebond 

te Medan. 

S T R IJ D K R E E T 

VONFEBENTIE-8AMEiKOMS1 EN TE MAOELAN6 
ONDER LEIDING VAN 

LT. KOLONEL EN MEVROUW RIDSDEL. 
16 zielen gewonnen Soldaten ingezegend Recruten toegevoegd ! 

Het is voor de heilssoldaten steeds een 
groote vreugde als een groote familie samen 
te komen om hun Vader in den hemel te 
ontmoeten, met de heerlijke overtuiging, dat 
wij nooit tevergeefs tot Hem komen, omdat 
Hij ons lief heeft. Daarbij is de Zoon des 
Vaders onze Middelaar en Hij weet juist, 
wat wij elk persoonlijk behoeven. 

In het geloof werd dan ook op Zaterdag
avond 14 September de eerste samenkomst 
begonnen, en daar in die voile Legerzaal 
vernamen allen door woord en lied, hetgeen 
Jezus Zelf gezegd had : ,,Zender Mij kunt 
gij niets doen." J uist omdat alles van onzen 
Meester moet komen en Hij alleen kan wer
ken door reine kanalen, gaf deze Conferen
tie aan allen een heerlijke gelegenheid om 
zichzelf voor God te stellen en was het een 
tijd van zelfonderzoek, zoowel in de samen
komsten des Zondags als des Maandags. 

Een van de onderwerpen, die behandeld 
werden n.l. ,,de man met de verdorde hand, 
die tot Jezus kwam om genezen te worden," 
liet niet na tot menige ziel te spreken. In 
elke samenkomst waren geestelijk zieken 
of zij, die zwak of krachteloos waren gewor
den door de zonde en, eere zij God, geen 
enkele bijeenkomst werd gesloten zonder dat 
breeders en zusters, jongen of ouden opston
den om bij vernieuwing, of voor het eerst 
zich geheel te stellen in Gods handen. 

Het Leger des Heils, door God verwekt 
in deze zondige, donkere wereld, moet groei
en en voorwaarts gaan, wil het mede helpen 
Gods koninkrijk uit te breiden. Ook in Ma
gelang is het motto ,,Voorwaarts ! Mevrouw 
Kolonel Ridsdel geraakte in het vuur, toen 
ze van het platform afstapte om 6 volgelin
gen te bevorderen tot recruut. 

Daarna viel aan een elftal makkers de 
groote eer te beurt, ingezegend te wo:rden 

tot soldaat van het Leger des Heils. Hier
onder waren zoowel Javaansche als Chinee
sche heilssoldaten. Halleluja ! 

Met onze 17 makkers daar onder onze Le
gervlag vernieuwden wij allen onze toewij
ding aan den Heer en beloofden de Kruis
vaan te zullen hooghouden, haar uitdragend 
achter Jezus aan. 

Even was een wolkje zichtbaar geweest 
aan onzen hemel, want juist gedurende de 
Conferentie-dagen was de Passar-Malam in 
vollen gang op de Aloon-aloon. Doch spoe
dig was deze w.olk verdwenen, want elken 
keer was de zaal goed gevuld met bezoekers 
zelfs in de openluchtsamenkomst, die nu voor 
de zaal gehouden moest worden, was een 
groote schare aanwezig. 

Het was ook te aantrekkelijk om niet even 
te blijven staan luisteren naar de fluitisten 
van Ambarawa, of de solo's van Majoor 
Midteide ! Ook de oude garde was vertegen
woordigd in Majoor en Mevrouw Scheffer, 
en Kommandeure Liem Giok Nio. Adjudant 
Tichelaar trok de menschen tot de samen
komst door zijn muziek en allen achtten het 
een voorrecht deel te mogen nemen in deze 
poging tot redding van zielen. 

Na afloop der Heiligings-samenkomst op 
Maandagmorgen leidde de Chef-Secretaris 
een bijeenkomst alleen voor officieren, terwijl 
Mevrouw Ridsdel des middags een goed 
bezochte Gezinsbond-meeting presideerde. 

De Conferentie-dagen zijn omgevlogen ! 
Het waren drukke dagen voor onze Leiders, 
doch zij hadden heerlijk loon: Zielen voor 
Jezus. De ernstige wijze, waarop de men
schen neerknielden, toonde aan, dat ze zich 
bewust waren, van wat ze deden. 

Soli deo Gloria ! Rahajoe. 

OCTOBER 1935 

MALANG. 
Opening van een nieuwen Maleischen Post 

met zaal. 
Reeds langen tijd was er groote behoefte 

onder de inheemsche Volgelingen aan een 
eigen zaal. Enkele jaren kwamen zij bijeen 
in de verschillende eigen huizen of ook wel 
die van kennissen, maar toch was een 
oplossing zeer noodig en deze kon niet beter 
gevonden worden, dan door een eigen ge
bouw voor de Maleische makkers te openen. 

Nadat de Kommandant zijn toestemming 
gegeven had, zijn wij dadelijk aan het werk 
gegaan en vonden ook zeer spoedig een heel 
geschikt en mooi gebouwtje, juist in het cen
trum van de Chineesche wijk. Toen enkele 
noodige dingen waren opgeknapt, werd de 
spanning en het verlangen naar de officieele 
opening al grooter onder de makkers, zoowel 
als de bevolking. 

Zoo brak eindelijk de groote dag aan en 
Zaterdagavond 7 September werden voor het 
eerst de deuren voor het publiek geopend 
en mochten wij ons verheugen in een, aardig 
aantal toehoorders, dat de opening wilde 
bijwonen, welke geleid werd door Kapitein 
T. Harding Young. 

Hartelijk klonken de liederen en vroolijk 
de klanken van de cornets en weldra stond 
een groote schare ook buiten de zaal te luis
teren naar het gezongen en gesproken woord. 
Enkele getuigenissen werden gegeven, welke 
alle tintelden van blijdschap over de heer
lijke kans, die ook de inheemsche makkers 
nu hebben om in deze stad hun werk 
uit te breiden. Als Officier voor dit Korps 
werd aan het publiek voorgesteld Kapitein 
Sterk, die bij het Europeesch werk, wat hij 
doet, ook zijn aandacht zal wijden aan het 
Maleische Korps, bijgestaan door Luitenant 
Kasmin. Na het Bijbelwoord werd met dank
gebed gesloten. 

Zondag 8 September was een gezegende 
dag. W el waren er enkele schuchteren, die 
nog buiten bleven, maar wij hopen, dat zij 
spoedig hun schuchterheid zullen overwin
nen. De dag werd besloten met een ziel, 
waarvoor wij God dankten. Zoo is dus ook in 
Malang liet Maleische werk begonnen en in 
ons hart leeft de hoop, dat ook hier in de 
toekomst een goed korps zal opbloeien. A. S. 

VAAR"\'VEL E~ WELKOM 
De Kommandant leidt een vaarwel

samenkomst. 

Een overvolle zaal - geestdrift - een 
groot aantal officieren en oude bekenden 
- de makkers van het korps, waaronder 
vele getrouwen, die jaren lang den Heer 
dienen en ook een flinke schare, die het 
tintelende jonge leven vertegenwoordigde. 
Op het platform Kommandant de Groot, die 
de leiding had van deze bijzondere samen
komst en die bijgestaan werd dpor den Chef
Secretaris en andere officieren en dan - de 
hoofdpersonen van den avond : 

Lt.-Kolonel Brouwer en Adjudante 
Brouwer, 

die afscheid van ons namen ; dit alles trof 
men aan in de zaal van Bandoeng 2 op Zon
dagavond 1 September. 

De Adjudante, die gedurende de laatste 
7 jaren, behalve haar werk op het Hoofd
kwartier zeer actief deel nam aan het 
Korpswerk, getuigde van haar groote blijd
schap in het dienen van den Heer, vooral, 
omdat zij in dit land, haar geboorteland, 
voor den Heer mocht arbeiden en trachten 
zielen voor Hem te winnen. Zij sprak over 
de Zielenwinnaars-Brigade en spoorde de 
leden hiervan aan in hun pogingen niet te 
verslappen, maar biddende en geloovende 
steeds voort te gaan tot grooter overwinning. 

Na een kort woord van den Chef-Secre
taris, die o.m. vol waardeering sprak over 
het werk Gp zijn departement van de Adju
dante, die hem tot groote hulp was geweest, 
luisterden alien aandachtig naar Lt. Kolonel 
Brouwer, die ook soldaat is van Bandoeng 2. 

De Kolonel dankte voor de vele blijken 
van liefde en hartelijkheid. Een teedere 
snaar werd aangeroerd, toen hij even stil 
stond bij het feit, dat het na zijn terugkomst 
in Indie zoo anders was gegaan, dan hij zich 
voorgesteld had; hij en de Adjudante zou
den zoo gaarne gewild hebben, dat moeder 
nu ook met hen mee naar Australie ging, 
maar God had 't anders gewild. Zijn wil is 
altijd het beste voor ons. 

De Kolonel vertelde verder, dat hij nu 

Kdt.-Luitenantes Soeting en v.d. Made. 

verlof had van verlof ; hij ging mee, omdat 
zijn dochter anders zelf niet wilde gaan, hij 
verheugde zich ook wel in het vooruitzicht 
het geboorteland zijner lieve vrouw nog eens 
te zien en haar familieleden nog eens op te 
zoeken. Maar nog grooter zal zijn vreugde 
zijn, wanneer hij en de Adjudante hier weer 
veilig thuis zijn ! Hij richtte ook een ernstig 
woord tot de onbekeerden. 

De Konunandant nam hierna den Bijbel 
ter hand, en op krachtige wijze door den 
Geest Gods geleid, werd de boodschap van 
verlossing door Jezus' bloed nog eens aan 
de menschen gebracht. Groot was de 
vreugde, toen enkele zielen zich vrijwillig 
aan den Heer overgaven. 

Aan het slot werd het vaarwellied den 
Kolonel en de Adjudante toegezongen en met 
de bede, dat God hen moge vergezellen en 
Zijn zegen steeds over hen gebieden, werd 
deze samenkomst geeindigd. 

Welkom in Nederlandsch-Indie ! 
Wederom zijn wij verblijd door de aan

komst van een versterking uit Holland, dit 
maal twee gediplomeerde verpleegsters, de 
Kdt. Luitenants v.d. Made en Soeting. 

Donderdag 5 September arriveerden zij te 
Tandjong Priok, en waren denzelfden avond 
tegenwoordig in de heiligingssamenkomst, 
welke in de Congreszaal te Bandoeng werd 
gehouden. 

De Chef-Secretaris, die met Mevrouw 
Ridsdel tegenwoordig was, heette deze beide 
officieren mede namens den Kommandant 
welkom. 

Enkele makkers, die haar in Nederland 
gekend hadden, kregen gelegenheid een 
hartelijk welkomstwoord te spreken. 

Na het zingen van een koor luisterden wij 
naar het persoonlijk getuigenis van de pas 
gearriveerden. Geen melding maakten zij 
van zelfopoffering, maar van groote vreugde 
werd er gesproken, omdat haar het voor
recht gegeven is thans in het Zendingsveld 
voor den Heer te mogen arbeiden. Met 
dankbaarheid herdachten zij den weg, waar
in de Heer haar geleid had en nu zijn zij 
gekomen, bereid om te gaan, de blijde bood
schap van licht en hell aan degenen te bren
gen, die nog in duiternis zitten. 

Hierna werd een gedeelte uit Gods W oord 
voorgelezen, naar aanleiding waarvan onze 
gedachten bepaald werden bij de noodza
kelijkheid van het volharden in het gebed. 

Nog een bijzonderheid van deze samen
komst was het afscheid van Majoor Rollis~ 

die zijn aanstelling voor Tarakan pas had 
ontvangen. 

Nog eens werden wij gezegend door het 
zingen van: 

,,Lief de o zoo groot, de lief de Gods voor mij,. 

Liefde o zoo groot, zoo rijk, zoo vol en vrij, 
Wijder dan de oceaan, dieper dan de zee,. 
llooger dan de hemelen is de liefde Gods 

voor mij !" 

en toen de Majoor sprak, getuigde hij van 
zijn vertrouwen in die onwankelbare liefde 
Gods, welk vertrouwen hem ook kracht voor 
de toekomst zal geven. 

Moge God hem geleiden en hem tot groo
ten zegen stellen in dit nieuwe arbeidsveldt 

Mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel sloot deze. 
samenkomst met gebed, waarin onze beide
nieuwe kameraden den Heer werden ot>ge
dragen bij het aanvaarden van haar werk 
in Insulinde. 

Geve God haar zielen tot loon ! 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

INTERNATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Bevordering. 

Kolonel Richard Griffith, particulier-secre
taris van de Generaal, bevorderd tot 
Lt. COMMISSIONER. 

H. W. MAPP. 

CHEF VAN DEN STAF. 

TERRtTORIAAL HOOFDKWARTIER. 

Overplaatsingen. 

Majoor P. Rollis, naar Tarakan. 
Majoor E. Wala, naar Medan Korps. 

Adjudant N. Hansen * naar Pematang 

Siantar. 

Adjudante C. Barbier, naar Hoofdkwartier .. 
Kapitein A. Dzubiel, naar Soerabaia Kliniek. 

Kapitein I. Kelle1', naar Oengaran. 
Kapiteine E. Hilbolling, naar Poelau si 

Tjanang. 

Kdt. Luitenante A.v.d. Made, naar Toeren .. 
Kdt. Luitenante H. Soeting, naar Soerabaia, 

Kliniek. 

J. W. DE GROOT. 
Kommandant. 

Bandoeng, 27 September, 1935. 

INTERNATIONAAL NIEUWS. 

De Generaal 

Gedurende de maand September heeft de 
Generaal een Motor-campagne door Enge
land gehouden, waarbij het plan bestond om 
vele kleinere korpsen te bezoeken en bijna 
vijftig openlucht-samenkomsten te leiden. 

Een muziekkorps van 16 muzikanten, die 
tegelijkertijd ook een zangkoor vormen, zal 
de Generaal op haar tocht vergezellen. 

Het groote doel van deze Campagne is een 
directen aanval op de machten der duister
nis, ook in de dorpen. 

• ** 
Bevorderd tot Heerlijkheid. 

Deze week bereikte ons het bericht, dat 
Mevrouw Kommandant Vias plotseling be
vorderd is tot Heerlijkheid. Mevrouw Vias 
is een goede bekende van velen in Neder
landsch-Indie, daar destijds Kolonel Vias, 
enkele jaren Chef-Secretaris was in deze 
Gewesten. 

Tezamen leidden zij vele samenkomsten; 
het eenvoudig doch diep ernstig woord van 
Mevrouw Vias, haar vriendelijke belangstel
ling in allen, die op haar weg kwamen, heeft 
menig hart gewonnen. Onze sympathie gaat 
uit naar Kommandant Vias en hun dochter 
Dora, die door dit verlies zwaar getroffen 
zijn. 

* ** 
De uitzending der kadetten van den 

.,Kampvechters-Cursus" in Holland, had ook 
dit jaar wederom plaats in het Concertge
bouw te Amsterdam. Een enorme schare 
woonde deze samenkomst bij. 

Op 29 Augustus werd reeds weer een 
nieuwe groep kadetten verwacht in de mooie 
Kweekschool te Amstelveen. 

Het was Kommandant de Groot een voor
recht voor dit gebouw kortgeleden een reeds 
lang beloofde bijdrage te zenden in den vorm 
van twee schildersstukken, vervaardigd door 
Majoor Strandlund, den eersten Legerpost 
op Java, Sapoeran, als ook een Toradja
dorp in Midden Celebes, voorstellende. 

Radio-uitzending van het Leger des Heils. 

Over alle West-Java zenders der N.I.R.0.M. 
Maandag 7 Oct., Ochtendwijding. 11.40-12.00 
Dinsdag 15 Oct., Avondwijding. 20.30-20.50. 
Woensdag 2,3 Oct., Ziekenuurtje. 12.00-12.20. 
B.R.V. 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF-SECRET ARIS. 

Lt. Kolonel D. S. RidsdeL 

\ w -- • ·-· 
,,God hee# grootere dingen voor ons en al zijn volk, dan de wereld ooit gezien hee#, 

indien wij slechts gelooven in den Heere Jezus Christus en toelaten, dat de Geest ons leidt." 

De Kommandant, vergezeld van Majoor 
Meijer en mij:zielf, vertegenwoordigde het 
Leger des Hells bij het Openbaar Gehoor op 
31 Augustus te Batavia, ter gelegenheid van 
den verjaardag van H. M. de Koningin. 

Bijgestaan door Mevrouw de Groot heeft 
de Kommandant bijzonder gezegende tijden 
mogen beleven, gedurende de verschillende 
Conferenties. Nieuw publiek werd bereikt en 
de resultaten waren bevredigend. 

Terwijl deze aanteekeningen geschreven 
worden, is onze Leider op zijn terugreis van 
Medan, waar hij per vliegtuig een bezoek 
bracht in verband met de uitbreiding van 
ons werk. Dit bezoek bracht een onverwachte 
wijziging in de plannen, waardoor de Kom
mandant alleen de openingssamenkomsten 
van de Conferentie te Batavia kon leiden. 
Mevrouw de Groot nam de leiding over en 
veel zegen kwam tot alien, die deze bijeen
komsten bijwoonden. 

Onze Leiders, bijgestaan door den H. K. 
staf, hopen de laatste Conferentie-samen
komsten in Bandoeng te leiden, als deze 

KALE N DER 

Een 

aardig 

Kerst-

geschenk ! 

Commissioner Brengle. 

organiseeren, dat door dezen Veldtocht de 
meest gezegendc resultaten zullen bereikt 
worden. 

Met Europeesch verlof. 

Brigadier Beckley, de Secretaresse van het 
Vrouwen Maatschappelijk Werk, alsook de 
R~dactrice van onze Leger-uitgaven, staat op 
het punt met Eurcpeesch verlof te gaan, en 
hoopt met de ,,Johan van Oldenbarnevelt" 
op 30 October van Priok te kunnen vertrek
ken. 

Met dezelfde boot hopen ook Brigadier en 
Mevrouw Palstra met hun jongste dochter 
naar Holland te vertrekken. Wij verheugen 
ons met den Brigadier over den vooruitgang 
in zijn gezondheid, waardoor hij gedeeltelijk 
zijn werlt heeft kunnen hervatten en ook 
enkele gevangenissen kon bezoeken. 

Adjudante Cullen zal ook deel uit maken 
van deze groep vertrekkende officieren. De 
laatste aanstelling van de Adjudante was het 
bevel over het Avondstondtehuis en het 
Rusthuis voor officieren te Garoet. 

Begin November hopen nog enkele offi
cieren naar Europa te vertrekken. Bijzon-

VOOR 1936. 
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Verkrijgbaar aan het Handelsdepartement, Leger des Heils, Javastraat 16, Bandoeng. 

Strijdkreet verschijnt. Er is groote verwach
ting voor een uitstorting van den Heiligen 
Geest. 

Conferentie te Magelang. 

Het was Mevrouw Ridsdel en mijzelf een 
vreugde de Conferentie-samenkomsten in 
genoemde plaats te leiden. Brigadier en Me
vrouw Woodward, alsook enkele veteranen 
n.l. Majoor en Mevrouw Scheffer en Kom
mandeure Liem, verleenden met de korps
officieren gewaardeerde hulp. 

Mevrouw Ridsdel installeerde gedurende 
dit bezoek de- Hollandsche afdeeling van den 
Gezinsbond; in deze eerste meeting waren 
23 personen tegenwoordig. Dit is een groote 
vooruitgang voor Magelang, waar reeds een 
Gezinsbond-afdeeling voor inheemsche vrou
wen bestaat. 

God zegene den arbeid onzer makkers l 

Krijgsraad. 

In verband met den ,,Wereld voor God"
Veldtocht, heeft de Kommandant besloten 
een Krijgsraad op te richten, bestaande uit 
de volgende officieren : 

Kommandant de Groot, Mevrouw Kom
mandant de Groot, Lt. Kolonel Ridsdel, 
Majoor Pearce, Majoor Strandlund, Adjudante 
Barbier en Adjudante Both, met het doel 
besprekingen te houden en het werk zoo te 

derheden hieromtrent zullen wij in het vol
gend nummer van de Strijdkreet vermel
den. 

Droevig nieuws. 
Kapiteine Kuneken, die op 18 September 

naar Holland vertrok, ontving juist enkele 
dagen tevoren bericht, dat haar vader, die 
reeds geruimen tijd ziek lag, naar Huis 
gegaan was. Wij hadden gehoopt, dat hij 
nog de vreugde zou hebben gehad zijn doch
ter weer te zien. Moge God de achterblijven
den vertroosten ! 

Onze zieke makkers. 
Tot ons leedwezen moeten wij melden, dat 

Majoor Palm wederom in het ziekenhuis te 
Malang moest worden opgenomen. Wij vra
gen de voorbede van onze makkers voor de 

,Majoor, daar deze ziekte haar een groote 
beproeving is. Majoor Petterson heeft het 
nu dubbel druk in Toeren. 

Kapitein Barteling moest eveneens in 
het ziekenhuis worden opgenomen voor een 
kleine operatie, terwijl Adjudant Tarima ook 
op de ziekenlijst staat. Gedenk onze makkers 
in Uw gebeden! 

Nieuwe wereldburgers. 

De Kapiteins Muskee werden verblijd met 
de geboorte van een zoon, wien zij den naam 
van William gaven. 

In het gezin van Adjudant Maatita deed 
Kitty Anne haar intrede, terwijl de Kapiteins 
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KOI\'IENDE GEBEURTENISSEN. 

- KOMMANDANT DE GROOT. 

1 October, Bandoeng 1. 
2 October, Bandoeng 2. (Inzegening van 

Soldaten). 
13 October, Soekamiskin. 
20 October, Koendoer. 
21 October, Palembang. 
24 October, Bandoeng 1. 

Mevrouw Kommandant de Groot. 

3 October, Bandoeng 2 Gezinsbond. 
7 October, Oogstfeest, Bandoeng I. 

13 October, Batavia II. 
15 October, Batavia IL 

Mevr. Lt.-Kolonel RidsdeL 

3 October, Bandoeng II. 
12 October, ) 
13 October, \ Malang. 
14 October, ~ 

Brigadier Lebbink. 

6 October, Bandoeng I. Oogstfeest. 

Brigadier Palstra. 
6 October, Soerabaja 1. 
8 October, Semarang (Gevangenis). 

13 October, Soekamiskin. 
16 October, Bandoeng 2. 
20 October, Bandoeng 1. 
23 October, Soekamiskin. 

Brigadier Woodward. 
5/6 October, Solo. 
7 October, Djocja. 
8 October, Tjilatjap. 
9 October, Poerwonegoro. 
12/13 October, Sapoeran en Kerteg. 
18 October, Semarang 1. 
26-28 October, Pekalongan. 
29 October, Tega!. 
30 October, Cheribon. 

Mevrouw Brigadier Woodward. 

20 October, Ambarawa. 
21 October, Bawen. 
22 October, Gintoengan. 
23 October, Tanggoeng. 

Adjudant Ramaker. 
5/6 October, Si4alaja. 
14 October, Balani. 
15 October, Wajoe. 
16 October, Wawogaga. 
17 October, Malino. 
18 October, Watato. 

Tandaju verheugd zijn over de komst van 
de kleine Augustine Emma. 

Den gelukkigen vaders en moeders onze 
hartelijke gelukwenschen! 

Hartelijk welkom thuis. 

Het zal ons een vreugde zijn de Adju
dantes Stapleton en van Oudheusden weer te 
ontmoeten, die op 17 October verwacht wor
den met de ,,Johan van Oldenbarnevelt." 
Gedurende haar verlof hebben zij heel wat 
bijzondere samenkomsten in Engeland en 
Holland bijgewoond. 

Veranderingen. 

Gedurende de afgeloopen maand heeft de 
Kommandant tot verscheidene belangrijke 
veranderingen besloten. 

Majoor Rollfs van het Militair Tehuis te 
Bandoeng ontving vaarwelorders en werd 
aangesteld voor Tarakan in Borneo, om daar 
een Militair Tehuis te openen. De Majoor 
vertrok op 10 September van Soerabaia, 
doch nieuws over zijn eerste verrichtingen, 
heeft ons nog niet kunnen bereiken. 

Majoor Uijlings, die het laatst het bevel 
had over het Crisis-tehuis in Soerabaja is tij
delijk aangesteld voor het Militair-Tehuis in 
Bandoeng . 

Adjudante Barbier werd deze maand wel
kom geheeten op Hoofdkwartier. Bijzonder
heden omtrent haar aanstelling hopen wij in 
een volgend nummer mede te deelen. 

Ook werd Kapiteine van Lith weer verwel
komd op het C .s. departement. De Kapiteine 
bracht een gezegend jaar door in Medan 
en ongetwijfeld zullen de makkers van het 
korps hun eerste bevelvoerende officier mis
sen. Doch hun verlies is ons gewin. Wij 
wenschen haar een nuttigen tijd toe in haar 
oude werk. Zij heeft zich reeds verbonden 
aan korps Bandoeng 2, waar ze zeker een 
groote aanwinst zal zijn. 

Onze kalender. 

Zeker zijn er lezers, die gaarne hun familie
leden of vrienden in Holland iets echt In
disch willen zenden als Kerstgroet. Onze 
Kalender, geheel Indisch fabrikaat, is bij
zonder geschikt daarvoor en als U f 1.20 
opzendt naar Javastraat 16 met het adres 
voor Holland, willen wij ons gaarne belasten 
met de verzending. 
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INZEGENING VAN DEN EERSTEN 

PADVINDERSTROEP TE SOLO 

GELEID DOOR 

KOMMANDANT DE GR 0 0 T. 

T ot slot van de samenkomsten in Mid
den-Java, bracht de Kommandant op 

11 September een bezoek aan Solo. V oor 
dezen avond waren wij tezamen gekomen in 
het gebouw ,,De Unie"; de zaa1 was geheel 
gevuld. Een hartelijk welkom viel onzen 
Leiders bij hun binnenkomen ten deel en 
spoedig waren alien ,,thuis" en werd hartelijk 
het eerste lied gezongen. 

Na een inleidend woord van den Komman
dant, zong Mevr. Adjudante Poutiainen ons 
een lied, waarna tot de groote gebeurtenis 
van dezen avond n.L het inzegenen van den 
Padvinderstroep werd overgegaan. 

Een 19tal flinke jongens in het grijs en 
rood der Leger-padvinders marcheerde naar 
het platform en maakte stram in de houding 
hun saluut. Daarop volgde het opzeggen der 
Padvinders-Verklaring door de Hollandsche 
en der Belofte door de Chineesche jongens. 

Het P.V.-lied volgde, uit voile borst ge
zongen. Toen ging de Kommandant over tot 
de inzegening. Hij sprak de jongens ernstig 
toe, hen erop wijzende, dat padvinder zijn 
niet alleen beteekent uniform dragen en mar
cheeren, doch dat van goede pad vinders ver
wacht wordt, dat zij een oprecht en goed 
leven leiden, God eeren en hun naaste dienen. 

Na den afmarsch voerden de jongens onder 
leiding van Kapitein van Kralingen eenige 
oefeningen uit, die zeer in den smaak vielen. 
Mevr. Adjudante Poutiainen en Kapiteine v. 
Kralingen zongen daarop nog een lied. Toen 
richtte de Kommandant zich weer tot het 
publiek en bepaalde zijn toehoorders bij het 
Woord van God. Zijn ernstige boodschap zal 
zeker nog lang naklinken in menig hart. Met 
het zingen van de bede: ,,Vat, Reiland, bei 
mijn handen", werd deze mooie avond be
sloten. 

S T R IJ D K R E E T 

STR!JD A KREET 
~ 0£~ .. 

OfflCIEEL ORGAAN VAN HET LEGER DES HEILS IN NEDERLANDKH OOST INDIE. 

De beteekenis van het Korpskadetschap 
door den T erritorialen 
Jongelieden-Secretaris. 

D EZE maand zou ik gaarne enkele 
woorden willen richten tot onze 

Korpskadetten. 

Het Leger des Heils begon zijn bijzonderen 
arbeid onder de jonge menschen, later be
kend geworden als de Korpskadetten, met 
het doel hun zooveel mogelijk kennis bij te 
brengen omtrent den Bijbel zoowel als de 
werkwijzen van het Leger des Heils. 

De voorwaarden tot het Korpskadetschap 
zijn, dat de jonge menschen, die zich op
geven, bekeerd moeten wezen en den leeftijd 
tusschen 12 en 18 jaar bereikt hebben. Bei
den, jongens en meisjes, kunnen z~ch aan
melden als lid der Korpskadetten-Brigade. 

Het Korpskadetschap sluit niet noodzake
lijkerwijze in, dat de jonge menschen later 
naar de K weekschool gaan . . . . . . . . . toch is 
het opmerkelijk, hoevele Korpskadetten door 
God zijn geroepen geworden hun leven te 
geven in Zijn dienst om ~n slotte officier 
van het Leger des Heils te worden. 

Ik zou echter graag enkele voordeelen van 
het Korpskadetschap naar voren willen bren
gen en verzoek alle korps-officieren en 
Padvinder-leiders deze opmerkingen voor te 
lezen aan de jonge menschen, vergaderd in 
de verschillende samenkomsten. 

Laat ons allereerst stil staan bij het 
nut van Bijbel-studie. Een ieder, die eenige 
kennis heeft van Bijbel-studie, zal dadelijk 
toegeven, dat de Bijbel een groote plaats 
inneemt in het !even van een kind van God. 
David erkende dit en in een van zijn Psalmen 
zegt hij. ,,Uw Woord is een lamp voor mijn 
voet en een licht op mijn pad." 

Het korps
kadetten-

insigne. 

Wij weten allen, dat wij in het donker niet 
zonder lamp kunnen, tenzij wij gaan slapen. 
Evenzoo is het in het !even van een Christen; 
hij of zij kan niet zonder den Bijbel, welke 
hun pad verlicht en hun aantoont waar en 
hoe te gaan, de gevaarlijke plaatsen belich
tend, waar de voet zou struikelen. 

Behalve dit, geeft de Bijbel ook raad, troost 
en leiding aan alien, die daarnaar zoeken. 
Bijbel-studie helpt ons Gods wi1 te leeren 
verstaan. Wij lezen, hoe Jezus op aarde leefde 
en leerde en daarna stierf en onze Verlosser 
werd. Wij lezen over Zijn werken en woorden 
en hoe wij in nederigheid Zijn voorbeeld 
kunnen volgen en nuttig kunnen zijn in Zijn 
koninkrijk. 

Een systematisch bestudeeren van den Bij
bel is noodzakelijk voor elke(n) Korpskadet, 
teneinde de maandelijksche vragen te kunnen 
beantwoorden. Dit brengt grooten zegen tot 
de ziel en leidt tot een dieper geestelijk !even, 
terwijl ook het verlangen wordt gewekt 
anderen te dienen en tot Christus te brengen. 

,,Kunnen jonge menschen tot werkelijk nut 
zijn in Gods dienst?", vraagt iemand wellicht. 
Het antwoord is een beslist: ,,J a !" De Bijbel 
geeft ons er vele voorbeelden van, hoe God 
werkte door middel van de jongeren en juist 

DE ZWAKKE PLEK IN DEN KABEL. 
En nu komt het er maar op aan, of wij dat, 

wat ons in het !even bijna schipbreuk deed 
lijden, die zwakke plaats, tot den grooten 
Reparateur hebben gebracht. Slechts dan 
zal de les van onze geleden nederlaag geleerd 
worden en zullen wij sterk kunnen zijn. T OEN is het gebeurd ! Veilig lag het schip 

in de haven, met sterke touwen 
vastgemeerd aan den wal, en de bemanning 
kon al haar aandacht wijden aan de ver
zorging van lading en schip. Lag het niet 
veilig gemeerd? Zeker, dat was zoo, en zoo
lang er slechts een zwak briesje stond, danste 
het vaartuig, als ware het vol levenslust, 
vroolijk op de kabbelende golven. Het kon 
ttlet door den stroom worden meegevoerd, 
want het lag immers stevig gemeerd ! 

Maar er stak een stormwind op - plotse
ling, geheel onverwacht - en het briesje 
was niet !anger een zachte, verfrisschende 
wind, maar een furie gelijk, die met woeste 
stooten tegen het scheepje beukte. De zacht
kabbelende golven van eenige uren geleden 
Waren in woeste baren veranderd, die met 
geweld kwamen aanrollen en het scheepje 
tegen den wal smakten. Het streed langen 
tijd met wind en golven, die het als een 
speelbal gebruikten, en er scheen dan ook 
geen onmiddellijk gevaar te zijn. 

Toen is het gebeurd ! Er was in den ster
ken kabel een zwakke plek en het schijnbaar 
onbreekbare touw brak, het knapte af en 
toen hadden wind en golven vrij spel; het 
scheepje dreef af en zou zeker te pletter 
zijn geslagen en zijn gezonken, indien niet 
met vereende krachten het op drift geslagen 
vaartuig was opgevangen en behouden in 
veiliger haven was binnengebracht. 

Het gebroken touw werd door een mees
terhand gerepareerd en het jongmaatje ge
toond. 

,,Mijn jongen'', zei de oude zeerob, terwijl 
hij hem het gerepareerde touw toonde, ,,op 
die plaats zal het nooit weer breken." 

W aarom niet ? Omdat de zwakste plek in 
den kabel, gerepareerd en opnieuw ineenge
vlochten door een man van het vak - de 
hand van den meester - de sterkste plaats 
van het touw is geworden. 

• • • 

H EEFT de les van het touw ons iets te 
leeren ? Ongetwijfeld. Zijn wij niet als 

dat ranke vaartuig ? Wij gaan vrij, vroolijk, 
onbezorgd door het leven, rekenend op dat 
sterke touw - geloof en vertrouwen - dat 
ons leven met de ,,Rots der Eeuwen" ver
bindt. Wij voelen ons immers zoo veilig, als 
de zon vroolijk schijnt, de wind zacht in de 
zeilen van ons levensscheepje waait en het 
sterke touw ons met de veilige Rots een 
doet zijn. 

Maar daar breekt de storm los, het wordt 
duister om ons heen en een zwakheid in 

' ons !even en karakter, waarvan we ons wel 
bewust waren, was oorzaak, dat het touw, 
dat ons met den Heer verbond, brak. 

Toen is het gebeurd. Wij werden op drift 
geslagen en slechts de wanhopige pogingen 
om ons te redden, van hen, die ons lief zijn, 
waren het middel, om ons uit de kokende 
zee van twijfel en vrees te redden. 

Die eene zwakke plek in het overigens 
sterke touw was oorzaak, dat wij bijna schip
breuk !eden 

.., 

• * • 
We herinneren ons allemaal wel zulke 

ervaringen. Wij kunnen ze niet vergeten -
en dat is maar goed ook, want minder dan 
ooit zullen wij het dan in eigen kracht willen 
doen. De les van het touw is ons tot zegen 
geworden. 

Laat ons luisteren naar Zijn stem en, even
als de kleine Samuel, als God tot ons spreekt, 
tot Hem zeggen : ,,Spreek Heere, want uw 
knecht hoort." 

Dan leidt Hij ons en aan Zijn hand zijn 
wij veilig. En dan pas kunnen wij met heel 
ons hart zingen : 

,,Zoo verbonden met mijn Reiland, 
Sta ik op de veil'ge Rots; 

En geen macht van hel noch wereld 
Rukken mij van Hem meer los." 

H.R. 

r-~~£~~~~7e~~~hei,~aij;~~:H7e~--~---1 
I Toch zaagt Ge in teed're liefde ontfermend op mij meer ! I 
f Wasch in Uw bloed, o Heiland, mijn harte nu gansch rein, I 
I En laat door heel dit leven heen Uw arm mijn steun steeds zijn ! I ............. .._.._..._.._._...._..._...._... ...... .._..~.._.__..,.._..~.._..- ........ _ ........ ~....,...._..., ............. _.._... 
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jonge menschen gebruikte tot zegen en red
ding van anderen. God is niet veranderd, 
Gods werkwijze is nog dezelfde en ook in 
onze dagen kan en wil Hij de jonge men
schen gebruiken in Zijn dienst. 

Verder is daar het bestudeeren der Orders 
en Reglementen van het Leger des Heils, 
welke als een bron van inlichtingen zijn voor 
jongeren zoowel als volwassenen. Deze re
glementen werden samengesteld doo!' onzen 
geliefden Stichter, die ze grondde op zijn 
rijke ervaring onder de menschen, zcowel als 
op zijn wandel met God, opdat de heilssol
daten rechte lijnen zouden volgen en een Le
ger zouden opbouwen, dat een kracht zou 
zijn in Gods koninkrijk. 

Vele andere onderwerpen worden in studie 
genomen en ze zijn alle voorbereid met dit 
eene doel: de jonge menschen te helpen God 
beter te leeren kennen, hun karakter op te 
bouwen en de kans te geven hun !even tot 
grooter nuttigheid te ontwikkelen. 

Ge zult lezen in de Strijdkreet, dat de Kom
mandant een bijzondere Wereld-Campagne 
aankondigt, welke door onze Generaal in het 
!even is geroepen. De Kommandant vertelde 
mij, dat hij rekent op de jonge menschen om 

. een belangrijk aandeel in deze Campagne te 
nemen. 

Ik geef de woorden van onzen Leider aan 
U door en vraag een ieder en in het bijzon
der de Korpskadetten hun deel te doen en 
dit goed te doen. 

Zeker zal God Uw pogingen zegenen! 
Wij dringen er bij alle Korpskadetten op 

aan, dat ge Uw brigade flink helpt en zult 
trachten nieuwe leden te winnen. Alie as
piranten moeten zich wenden tot hun eigen 
korps-officieren. 

Tweemaal per jaar worden nieuwe Korps
kadetten aangenomen ; de cursussen vangen 
aan met Januari en Juli. 

Intusschen worden echter alle aspirant
Korpskadetten uitgenoodigd de wekelijksche 
lessen reeds te volgen, welke in elk korps 
worden gehouden, tot de tijd van aanname 
daar is en gij als aangenomen Korpskadet 
kunt meestrijden. 

Poerworedjo. 

Op Zondag 1 September vierden wij ons 
Oogst- en Dankfeest en dat onze vrienden 
en makkers dankbaar waren aan God, den 
Gever van alle goede gaven, bleek wel uit 
de ruime wijze waarop zij hun offerande 
brachten. 

· Ons anders toch reeds vriendelijk zaaltje, 
was in een waren tuin omgetooverd. Wij 
hadden een fijnen dag ! De Heer was heel 
dicht bij ons ; het was des morgens een uur 
van lof en dank, doch ook van ernstig onder
zoek des harten. Vast besloten om voortaan 
eerst het koninkrijk Gods te zoeken, sloten 
wij dezen gezegenden dienst. 

's Avonds een goede opkomst. Een mooie, 
teere geest heerschte in deze bijeenkomst ; 
op duidelijke wijze werd nogeens de betee
kenis en instelling van het Oogstfeest verteld. 
Wij luisterden naar het woord uit de Heilige 
Schrift : ,,W erpt al uwe bekommernis op 
Hem, want Hij zorgt voor U." 

Wij gedachten aan Abraham, aan den pro
feet Elia en andere groote mannen, die ons 
een voorbeeld hebben gegeven en leefden in 
den geest van ,,volbreng den wil val). God", 
,,zoek eerst het konmk.rijk Gods". Het aan
schouwen van al het tentoongestelde bracht 
ons er ook toe andermaal diep te buigen voor 
onzen Hemelschen Vader. Het was een fijne, 
rijk gezegende dag. 's Maandagsavonds den 
verkoop. Ook deze avond kenmerkte zich 
door een goeden geest. 

Ons korps gaat den laatsten tijd door diepe 
wegen, daar het grootste gedeelte onzer 
makkers bestond uit militairen met hun 
vrouwen en deze alien zijn overgeplaatst. 
Natuurlijk missen wij onze makkei-s, toch is 
de Heer ons heel dicht nabij en doet Hij Zijn 
werk in ons korps; wij bereiken wel geen 
groote scharen, maar Hij heiligt Zijn volk. De 
opkomst in de Oogstfeest-samenkomsten was 
boven verwachting en de verkoop ging vlot 
en goed. Een Chineesche vriend tracteerde 
op den verkoopavond allen op een portie bami 
tot slot van het Oogstfeest. Met een danklied 
aan God werd geeindigd. 

(Excelsior) . 
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