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EN geweldig woord ! In de 
gansche wereldgeschiede
nis is geen enkele poten
taat erin geslaagd, zijn ti
tel te verbinden aan zulk 

een uitgestrekt gebied. 
Sinds onheuglijke tijden was het de 

droom der veroveraars, doch slechts 
om daarui t te ontwaken en tot het be
wustzijn te komen, dat deze niet te 
verwezenlijken was. Provincie werd bij 
provincie gevoegd, koninkrijk bij ko
ninkrijk, natie bij natie, totdat een rijk 
gegrondvest was, dat de wereld over
heerschte. Maar dit bouwwerk, deze 
opeenstapeling van stukken en brok
ken is uiteengevallen, in de dee1en, 
waaruit het was samengesteld, die, of 
ondergaande in een ongelijken strlja, 
of een meer met hun aard overeen
stemmend bondgenootschap s1uitende, 
zich weer vormden tot een nieuw rijk, 
alleenlijk, om te verrijzen en ineen te 
storten en weer vereenigd te warden 
met onverandelijke rege1maat. 

Wat was het Babylonische rijk? Irak 
is heden ten dage uit vijftig landen het 
minst belangrijke. Het rijk van Alexan
der den Grooten strekte zich niet ver
der uit dan het nabije Oosten en ea
sars gebied reikte niet verder dan de 
Middellandsche zee. Zelfs Napoleon 
durfde, ook niet in zijn stoutste droo
men, denken aan een Napo1eontisch 
wereldrijk. 

Geen enkele natie heeft tot op van
daag aangetoond, zulke eigenschappen 
te bezitten, dat zij de liefde en het 
vertrouwen van alle volkeren daardoor 
gewonnen heeft. Noch in de oude, noch 
in de nieuwe wereld is er eenige aan
wijzing van een volk, dat zal opstaan, 
van een of ander stelsel van duurza
men aard, of van een regeeringsvorm 
in wording, in staat blijkende, de uit
eenloopende karakters van mannen en 
vrou wen van alle klassen, gelooven en 
rassen samen te doen stemmen in een 
groot huldebetoon .. Elke menschelijke 
poging daartoe faalt. Ofschoon het 
schijnt, alsof God in deze wereld ver
geten wordt, is toch alleen aan Hem de 
macht, een algeheelen geest van die
nen, liefde en oprechtheid te scheppen. 

God alleen heeft dat onbetwistbare 
recht. Hij alleen bezit de eigenschappen 
en volmaaktheden, de moreele en gees
telijke, zoowel als de physieke kracht, 
die Hem tot den Heerscher maakt, 
Wiens regeering zal voorzien in de 
nooden van alle menschen en het wel
zijn van de gansche wereld waarborgt, 
want Hem is het koninkrijk ! 

De wereld behoort aan God, volgens 
het onvervreemdbare recht der 

Schepping. 

,,In den beginne schiep God den hemel 
en de aarde". 

J ezus zal heerschen over d' aard, 
Geen rijk het Zijne evenaart ! 
Zijn scepter reik' van oord tot oord, 
In Oost en West, in Zuid en Noord ! 

Door zijn machtwoord riep Hij uit 
den chaos vorm en orde - de Schep
ping. 

Hij leidde de sterren in eeuwige ba
nen. Hij bepaalde den loop der winden. 

Hij bracht de zee voort uit het holle 
van Zijn hand. Hij deed de zon schij
nen, den regen nederdalen, de bergen 
hun sneeuwtoppen opheffen ten hemel 
en door Zijn teedere zorg bracht Hij 
uit het ledige en duistere een hof voort, 
zoo schoon, dat engelenvoeten er kon-

Tot Hem het dankge bed steeds stijg', 
Het loflied voor Zijn troon niet zwijg', 
Zijn N aam zij a.ls een reuke zoet, 
Een schoone klank in 't vroom 

gemoed ! 

den treden en Hijzelf er woning maken. 

,,Die de aarde gemaakt heeft door 
Zijne kracht, Die de wereld bereid 
heeft door Zijne wijsheid, en den hemel 
tiitgebreid door Zijn verstand. 

Als Hij Zijne stem geeft, zoo is er een 
gedruis van wateren in den hemel, en 
H iJ rfoet de dampen opklimmen van h,~~ 
einde der aarde; Hij maakt de blikse
men met den regen en dcet den wind 
voortkomen uit Zijne schatkameren". 

Dat elke natie, ras en tong 
Zijn liefd' en trouwe steeds bezong ! 
Uit aller mond zij Hem bereid 
't Hosanna tot in eeuwigheid ! 

Uw is het Koninkrijk!" 

De Hebreeuwsche dichters bezongen 
niet alleen de schoonheid der aarde, 
de verborgen schatten in de diepte en 
de overvloedige opbrengst van heuvels 
en valleien, maar zij erkenden Gods 
eigendomsrecht op hun persoonlijke 
bezittingen, zelfs op .,het vee op dui
zer~d bergen". 

(vervolg pag. 2). 
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(vervolg van pag. 1). 

Niet voordat wij dit feit ten volle 
beseffen en toelaten, dat het al onz~ 
plannen en berekeningen beheerscht, 
leeren wij onze ware verwantschap te
genover de wereld kennen. Onze we
reld behoort aan God vanaf het oogen
blik, dat wij met heel ons hart Hem 
het eigendomsrecht erover toekennen. 
Vanaf dat oogenblik worden wij Zijn 
rentmeesters, niet meer de bezitters 
van onze persoonlijke eigendornmen ; 
dienaren - geen meesters; leden van 
een gezin, welks Hoof d de Heer der 
Heeren is. 

De wereld behoort aan God, omdat Hij 
de Onderhouder der gansche 

menschheid is. 

Het brood, dat wij ,,breken'', de be
ker water, dien wij aan onze lippen 
brengen, de kleeding, die ons tegen de 
koude beschermt, het licht, dat den rei
ziger zijn pad doet zien, de kennis, die 
tegemoet komt aan onze intellectueele 
behoeften, en de tallooze aardsche ge
noegens, welke tot het geluk van den 
mensch bijdragen, zijn een voortdurend 
bewijs van de onafgebroken voorzie
nigheid van onzen grooten Schepper 
voor de zonen en dochteren van het 
heelal. 

Uit dankbaarheid alleen behoorden 
wij reeds alles te doen, wat in onze 
macht is, om voor God de liefde en toe
wij ding terug te winnen van een we
reld, die het dagelijksch brood uit Zijn 
hand ontvangt, terwijl het erkennen 
van onze eigen algeheele afhankelijk
heid van Hem, onze eerste plicht moet 
zijn. 

Onze gaven, onze talenten, onze in
vloed, zoowel als onze aardsche bezit
tingen moesten Hem alle toe behooren ! 

De wereld behoort aan God, omdat in 
Hem de eenige weg is tot haar behoud. 

Buiten Hem is voor haar geen verge
ving voor de zonde, geen genezing voor 
smart, geen verrijzenis uit den dood. 
Rijk als de aarde is door den over
v loed van haar natuur en wonderbaar 
in haar loop tusschen de andere pla
neten, aanlokkelijk en aantrekkelijk 
door het vele schoone, wat zij biedt, 
toch is er in haar binnenste een kan
ker, menschelijker wijze van onge
neeslijken aard, welke met kracht 
voortwoekert. Hij vernietigt 's men
schen beste voornemens en doet alle 
hoop in rook opgaan. Er is geen gees
telijke, moreele of physieke kracht of 
schoonheid, die niet door de schuld en 
macht der zonde wordt verwoest. 

God heeft toegelaten, dat satan, het
geen rein en goed was, verdierf, doch 
God is de eenige V erdelger van de 
doodelijke macht der zonde, de eenige 
Overwinnaar van dezen aartsvijand 
van het menschelijk geslacht. Laat de 
wereld zich tot Hem keeren ! ,, U w 
troon, o God, is in alle eeuwigheid; de 
schepter Uws koninkrijks is een rech
te schepter". 
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De wereld behoort God toe, want Hij 
gaf Zijn Zoon om voor haar te sterven. 

De geboorte van Christus was plaat
selijk, maar het was, omdat God ,,alzoo 
lief de wereld had'', dat het tot deze 
gebeurtenis kwam. Het engelenkoor, 
dat klonk over Efrata's velden was 
plaatselijk, maar de inhoud van het 
lied gold de gansche menschheid. ,,Eere 
zij God in de hoogste hemelen, vrede 
op aarde, in de menschen een welbe
hagen". 

De ·wonderen van Jezus waren plaat
selijk, maar Hij zeide tot Zijn discipe
len: 

,,Die in Mij gelooft, de werken, die 
Ik doe, zal hij ook doen, en zal meer 
doen dan deze,'' en Hij gebood hun uit 
te gaan in de geheele wereld en het 
Evangelie te prediken aan alle crea
turen. 

De zielestrijd in den hof van Geth
semane, de bespotting in de rechts
zaal, het opgerichte kruis op Golgotha 
waren plaatselijk, maar die armen, uit
gestrekt in oneindige liefde, omvatten 
alle natien en volkeren en door dat 
offer werd de gansche wereld verlost. 

,,Zie het Lam Gods, dat de zonde der 
wereld wegneemt." 
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dat gepredikt wordt, het symbool van 
onze vlag: De wereld voor God door 
het Vuur en het Bloed! 

De wonderbare resultaten, door onze 
pogingen bereikt, zijn ontelbaar. 
Geloof in het plan Gods, om de wereld, 
die Hij schiep, aan Zijn heerschappij te 
onderwerpen, heeft ons onze vlag doen 
ontplooien in 88 landen en kolonien. 

In het teeken des kruises heeft het 
Leger des Heils zijn weg gevonden 
door de wildernis van Britsch-Indie, 
door de velden van Afrika, diep in de 
mijnen van Australie, naar de dorpen 
van het Maori-gebied in Nieuw-Zee
land. Tot in het armzalige hutje van 
den dronkaard, in holen, vergiftigd 
door zonde en misdaad, in de helsche 
plaatsen van gebrek en ellende, in de 
sombere eel van den gevangene, heb
ben de soldaten van het Kruis en de 
Vlag, het blijde Evangelie van Chris
tus uitgedragen! 

Wij prediken een Wereld-Verlosser, 
een Wereld-Zaligmaker, een Wereld
Trooster ! De prediking van zulk een 
Evangelie is niet gebonden aan geogra
fische grenzen, noch aan. ras of kleur. 

God voor de W ereld - de W ereld 
voor God! 
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,,Uw is het koninkrijk." 
Er moge een tijd geweest zijn, waarin 

Petrus meende, dat de Verlossing 
slechts was voor de J oden, toen echter 
het 'Iicht in al zijn volheid in hem 
doorbrak, riep hij uit: 

,,Ik verneem in der waarheid, dat 
God geen Aannemer des persoons is, 
maar in allen volke, die Hem vreest 
en gerechti.gheid werkt, is Hem aan
genaam." 

,,Verlossing - voor elke natie'', is 
het onveranderlijke, het hoogste doel 
van het Leger des Heils. Dit is de leer
stelling, die verkondigd, het Evangelie, 

,,Jfk llen be 

,,Uw is het Koninkrijk!" 
Kunnen wij als Christenen geen 

menschen warden met een ruimeren 
blik, een grootere alles-omvattende 
lief de? Behooren wij niet al onze ener
gie en kracht te verzamelen en onze 
lief de ten opzichte van de mensch en 
door daden te toonen? 

Ik zou het toe willen roepen aan al
len, die arbeiden voor hun kerk, maar 
in het bijzonder aan hen, die strijden 
in het Leger des Heils, en zwoegen 
voor het bestwil van den mensch in de 
achterbuurten, in de gevangenis, in de 
kinderhuizen, in de hospitalen, in bij-

en 

eenkomstzaal of •Op de straat, de ster
venden bijstaan, de hongerigen voeden, 
de kinderen verzorgen, die zonder hoop 
zijn aanmoedigen en de zwakken ver
dedigen. V ertel de geschiedenis van 
den verrezen Reiland, den levenden 
Christus, den reddenden Christus, den 
troostenden Christus, den Christus, D ie 
dood en graf heeft over wonnen ! 

Want er moet meer gedaan worden, 
veel meer ! Persoonlijk moet er meer 
gedaan worden ! Ik moet meer doen -
gij moet meer doen ! Wij moeten ande
ren er toe brengen meer te doen ! Aan 
landen, waar het Evangelie nog niet 
verkondigd wordt, moet men de blijde 
boodschap bekend maken. Aan de 
meest afgelegen eilanden moet het 
Christendom gebracht worden ! Wij 
moeten meer activiteit ontwikkelen, 
onze principes moeten meer verbreid, 
onze plannen meer in aantal toene
men, krachtiger - veel krachtiger -
mo et ons geloof worden. Wat wij noo
dig hebben: meer zelfverloochening, 
meer ijver, meer toegewijde mannen en 
vrouwen, opdat onze arbeid in zulk een 
mate moge overeenstemmen met Gods 
plannen en bedoelingen, als de geschie
denis van het Evangelie nqg niet ge
kend heeft. 

In de stilte van den avond kan men 
het geschal van den jachthoren twee 
of drie mijlen ver hooren. De bazuin
klanken van het Evangelie echter 
zijn zoo ver- reikend, dat ze niet alleen 
van den hemel tot de aarde vernomen 
warden, maar de echo ervan dringt tot 
alle volkeren door. Mensch en, die de 
helft van hun leven doorbrachten in 
zonde en misdaad, zijn op den klank 
van die bazuin des Heils gewekt en 
gebracht tot het ware leven. 

Het is de kracht Gods tot zaligheid. 

Niettegenstaande het paardenge
trappel van zijn militairgeleide, hoorde 
Saulus dien klank op den weg naar 
Damaskus en gehoorzaamde . 

In het tolhuis, temidden van de 
drukte en het lawaai der kooplui, 
hoorde Mattheus dit geluid en volgde. 
Bij het bazuingeschal des Evangelies 
sidderen de natie,s, wankelen de tronen, 
warden de volkeren bekeerd van het 
heidendom tot Christus; een wereld 
wordt verlost. 

,,Uw troon, o God! is eeuwiglijk en 
altoos - Uw is het Koninkrijk!" 

IS UW ZIEL VERZEKERD ? 

,,Papa", zei een kleine jongen, klau
terde op de knie van zijn vader en 
keek hem ernstig aan, also£ hij het ge
wicht van de vraag begreep : ,,Hebt 
u uw ziel verzekerd ? " 

,,Hoe kom je daaraan ?" vroeg de 
vader verbaasd; ,,waarom vraag je mij 
daarnaar ?" 

,,Ja, ziet u, vader, ik hoorde oom 
Jan zeggen, dat u uw huis verzekerd 
had en ook uw leven, maar dat hij ge
looft, dat u uw zie1 vergeten hebt, en 
hij is bang, dat u die verliezen zult. 
Wilt u die niet meteen verzekeren ?" 

Vader liet het hoofd in de hand zin
ken en zweeg. Hij had een groot land
goed, volle schuren en alles was goed 
verzekerd; en om voor vrouw en kind 
te zorgen, had hij den vorigen dag ook 
een levensverzekering gesloten. Maar 
aan zijn ziel had hij niet gedacht. Voor 
het vergankelijke had hij goed gezorgd, 
maar voor dat, wat eeuwig blijft, had 
hij geen voorzieningen getroffen. 

,,Wat baat het den mensch, zoo hij 
de geheele wereld wint en schade lijdt 
aan zijne ziel ?" 

bet JL t b t n''. 
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KOMMANDANT EN MEVROUW 
DE GROOT 

heeten oude makkers ,,welkom thuis!" 
in Bandoeng I. 

Behalve onze Leiders en den Chef-Secre
taris en mevrouw Ridsdel, hadden Majoor en 
mevrouw Loois en Adjudant en mevrouw 
Lorier, op Donderdag 12 Maart op het plat
form in de Congreszaal plaatsgenomen, want 
dien avond werden zij na hun welverdiend 
verlof wederom verwelkomd in Bandoeng. 

Vele oude vrienden waren opgekomen om 
hen te begroeten. Er was een zekere spanning 
,,in de lucht", want de nieuw aangekomenen 
zouden dien avond ook hun aanstelling ont
vangen! De toekom.st was hun nog onbekend 
en de Kommandant verstaat de kunst om de 
nieuwsgierigheid gaande te houden ! 

In het kort memoreerde onze Leider den 
velen arbeid, die achter de schermen wordt 
verricht voor den Meester in en buiten onze 
Org~nisatie, daarbij naar voren breng~nd het 
groote voorrecht Gods medea;rbeiders te mo
gen zijn. 

Toen was het woord a;;m onze gasten voor 
dien avond. Vooral Majoor en mevrouw Loois 
was het een bijzondere vreugde weer terug 
te zijn, nu de Heer den Majoor in zooverre 
zijn gezondheid had terug geschonken, dat 
hij naar Indie kon weerkeeren. Elk der spre
kers belichtte een anderen kant van den 
verloftijd. Adjudant en mevrouw Lorier 
waren vol van het bezoek van de Generaal 
en lieten ons meegenieten ; Majoor Loois 
vertelde over de bijeenkomsten, die hij mocht 
leiden en waarin hij onzen arbeid in de 
Tropen meer bekendheid had mogen geven. 
Het was duidelijk te bemerken, dat de 
kameraadschap, het weerzi·en van familie en 
vrienden en de Legersfeer hun allen veel 
goed had gedaan. Toch - gaarne kwamen 
ze terug met nieuwen moed en ,,bereid voor 
alles"! 

(kolom 4). 

Schoolkinderen in Celebes. 
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DOOR DEN KOMMANDANT. 

Mjjn waarde Vrienden ! 

De tjjd voor onze Zelfverloochenings-Aanvrage is 
weer aangebroken. De nood is groot ! Onze arbeid in heel 
Indie is overbekend, zoodat ik niet zal uitweiden over 
al water gedaan wordt. De kinderhuizen zjjn vol. In de 
ziekenhuizen en inrichtingen voor behoeftigen en armen 
warden steeds meerderen binnengebracht, die onze zorg 
noodig hebben en voor de melaatschen wordt onze hulp 
gevraagd, opdat hun barmhartigheid geschieden zal. 

Een geest van dienen is aanwezig om de lasten te 
verlichten van hen, die onzen bjjstand behoeven, maar 
om deze taak voort te zetten, moeten wjj een noodkreet 
slaken en een zeer dringend beroep op u doen om ons fi
nancieel te steunen en bjj te staan. 

Onze jaarljjksche kollekte is gaandeweg verminderd. 
De eischen, dje gesteld ztjn aan de Indische samenle

ving zjjn groote en vele. Als wjj alleen maar denken aan 
het Crisis-werk, de plaatseljjke Comite's, die werden 
gevormd, de I.M.I.W. en het A.S.I.B. die ook omhulpheb
ben gevraagd. Het Leger des Heils, dat reeds 40 jaren in 
Ned.-Indie ztjn werk heeft verricht in zooveel vertak
kingen, heeft ook den steun van geheel Indie ingeroepen. 
Thans doen w~ wederom een oproep, omdat onze financiee
le nood zoo groot is. Er is nu weer wat opleving. Laat 
ieder diep in den zak tasten om het werk van het Leger 
te doen voortgaan. 

Beziet onzen arbeid van nabjj en wjj twtjfelen er niet 
aan, of hjj zal Uw waardeering wegdragen en Uw steun zal 
verzekerd ztjn. ' 

Wtj ztjn op zware lasten en moeten met weinig geld 
meer doen dan ooit in het verleden. Er is bjjna geen In
richting, of zjj heeft te kampen met een tekort. 

Wilt U ons in deze paging, die wtj thans aanwenden, 
onze Zelfverloochenings-Aanvrage, helpen en uzelf 
iets ontzeggen om daardoor meer te kunnen steunen ? 

Bjj voorbaat onzen hartelijken dank ! 

Steeds de Uwe om te dienen, 
J.W. de Groot 
Commissioner . 

....... , ·~ ... -- .. , 
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Daarop kwam HET moment. De makkers 
en vxienden van Bandoeng I Inochten in 
Adjudant en mevrouw Lorier hun nieuwe 
bevelvoerende officieren verwelkomen, wat 
zij op hartelijke wijze deden. 

De aanstelling van Majoor en mevrouw 
Loois als Divisie-officieren voor de Minahas
sa, verwekte een warm applaus en werd met 
vreugde en verrassing ontvangen! 

Al deze officieren (de Majoors kwamen 
reeds voor de vierde maal terug) hebben hun 
sporen in de Tropen verdiend en daarom 
maakte de geest van bereidheid, van vreug
devol volgen in den weg des Heeren, dien 
avond mooi en kwam zegen tot ons hart. 
Met een woord van den Kommandant 
naar aanleiding van een tekst uit den Petrus
brief, waarin hij onzen makkers ,,de genade 
Gods" toewenschte, werd deze bijeenkomst 
gesloten. De strijdmachten werden weer aan-
gevuld - nu moedig voorwaarts ! R. 

JEZUS. 
Napoleon, die aan den rand van het eiland 

St. Helena stond, zei tegen Montholon : 
,,Kunt u me ook vertellen, wie Jezus Chris
tus was?" Zonder een antwoord af te wach
ten, ging hij voort : ,,Er is iets omtrent Hem, 
dat ik niet kan begrijpen. Alexander, Ceasar, 
Karel de Vijfde en ikzelf, hebben groote 
rijken gesticht. Maar waarop rustten nu 
eigenlijk deze scheppingen van ons genie ? 
Op kracht. Maar J ezus grondvestte ze op 
liefde ; en heden ten dage zijn er millioenen, 
die voor Hem zoud-en willen sterven. Ik heh 
groote menigten bezield," ging hij voort, 
,,met vurige geestdrift, z66, dat zij voor mij 
hadden willen sterven; maar, om dat te 
doen, was het noodzakelijk, dat ik bij hen 
was met den bezielenden invloed van mijn 
blikken, mijn woorden en mijn stem. 
Maar Jezus neigt door den een of anderen 
geheimzinnigen invloed, zelfs na verloop van 
achttien honderd jaren, de harten der men
schen z66 dicht tot Zich, dat duizenden, op 
een woord, voor Hem door het vuur en het 
water zouden gaan, terwijl ze hun eigen 
leven schade zouden achten." 

Verzorgd in ons Ziekenhuis. 

VROUWl:R UIT DBll BIJJllEL in den wijngaard des Heeren te arbei
den vraagt Jezus geen droomers, maar 
arbeiders. Er is werk in overvloed, 
maar wat dikwijls ontbreekt zijn vrou
wen, die bereid zijn om krachtig aan 
den arbeid te gaan. 0, wat kunnen wij 
veel met onze handen doen ! Denk eens 
aan al die armen, door Dorcas' zorgen 
gekleed! Juist daar, waar mannen to
taal onbekwaam zijn tot handeien, kun
nen wij zulke wonderen verrichten, al 
is het dan ook maar met naald en 
schaar ! Indien wij haar voetstappen 
volgen, zullen wij Dorcas straks in den 
hemel ontmoeten. 

Eneas die verlarnd was, geheel door 
Petrus is genezen. Snel is hun besluit 
genomen en zij zenden om den Apostel, 
in de stille hoop, dat hij een wonder zal 
verrichten. Onmiddellijk geeft Petrus 
aan hun boodschap gehoor en hoort 
het getuigenis der menschen omtrent 
het leven vol Christelijke liefde van 
Dorcas. Dan doet Petrus allen uitgaan 
en sluit zich in de opperkamer op. Hij 
knielt neder en srneekt God de gebeden 
der Zijnen te willen verhooren en na 
zijn gebed beeindigd te hebben, zeide 
hij: ,,Tabitha, sta op!" ,,En zij deed hare 
oogen open en Petrus gezien hebbende, 
zat zij overeind; en hij gaf haar de 
hand en richtte haar op en de heiligen 
en de weduwen geroepen hebbende, 
stelde hij haar levend voor hen." Welk 
een vreugde zal er onder hen alien 
geweest zijn en groote dankbaarheid 
voor het wonder aan Dorcas geschied. 

Een serie artikelen door 
Mevrouw 

I 
Lt. KOLONEL J. H. RIDSDEL. 

I 

';====J DORCAS. \\ 
'======· 

·.ET de komst van onzen 
Heer J ezus Christus is ook 
een nieuw tijdperk voor de 
vrouw aangebroken. Waar 
onder het oude verbond zij 

eenigszins op den achtergrond gehou
den werd, vinden wij haar in het nieu
we Testament meer op den voorgrond 
treden. Immers de Meester Zelf stelde 
belang in iedere vrouw, die Zijn hulp 
noodig had en niemand werd ooit door 
Hem afgewezen. Wij herinneren ons 
vrouwen, zooals Maria Magdalena ; de 
vrouw die 18 jaren ziek was geweest ; 
de Samaritaansche vrouw aan de bron. 
en vele ·anderen. Ook later, nadat Je
zus ten hemel gevaren was, hebben de 
discipelen Zijn voorbeeld gevolgd en 
hielpen vrouwen mede op een haar 
passende wijze. 

Een van de vrouwen, Dorcas gehee
ten, en wonende te Joppe, is er wel een 
goed voorbeeld van, hoe zelfs in dien 
tijd een heerlijke gelegenheid bestond 
om nuttig te zijn. De Bijbel (Hand. 
9 : 36) vertelt ons, dat zij een vrouw 
was ,,vol van goede werken en aalmoe
zen," die zij deed. 

Dat haar werk gewaardeerd werd 
toonen ons de daarop volgende verzen 
duidelijk. De geschieden.is meldt, dat 

zij een weduwe was, waarschijnlijk 
zonder kinderen. In ieder geval be
hoorde zij to·t de discipelen van Chris
tus in de stad J oppe. 

Mocht haar leven al eenzaam en 
droevig zijn, van den dag af, waarop 
zij Gods lief de heeft verstaan en zich 
aan Hem heeft overgegeven is haar 
kleur loos en droevig leven veranderd 
geworden en heeft de Heer haar in de 
armen en behoeftigen een uitgebreide 
familie teruggegeven. Dorcas heeft be
grepen, dat er zelfs voor de eenzaam 
over gebleven weduwe hier beneden, 
werk te doen is en nu kan zij haar 
lief de en toegeneg.enheid geven aan de 
armen en beproefden. Om dat te doen 
behoeft zij geen groote rijkdommen en 
het zou inderdaad zeer januner zijn, 
indien de rijken alleen geroepen wer
den om de weldoeners der armen te 
zijn! 

Maar Dorcas heeft gedaan hetgeen zij 
kon, en wat kan er niet door een gewil
lige vrouwenhand tot stand gebracht 
word en! Dus kan ieder onzer een Dor
cas zijn; en is het niet juist onder de 
eenvoudigste Christenen, dat wij haar 
ware navolgers aantreffen. 

Iemand heeft eens gezegd: ,,Handen 
zijn meer waard clan vleugelen." Om 

De inwoners van J oppe rnoesten zulk 
een vrouw als onmisbaar voor het 
werk beschouwen; de arrnen, die zij 
bijstond, de·zieken, die zij bezocht, de 
treurenden, die zij troostte, konden 
zich niet indenken, dat zulk een goede 
vriendin hun ooit zou ontnomen war
den. Maar God had andere plam1en 
met Dorcas; zij werd ziek en stierf ! 

Er was groote ontsteltenis in het 
korps toen zij heenging. Wie kon haar 
plaats innemen? Hoe kon het leven 
door gaan zonder haar? Er waren vele 
weduwen in die dagen wier kasten bij
na leeg waren, die weinige of geen 
middelen van bestaan hadden, vele 
kleine kinderen, die koud en hongerig 
zouden geweest zijn, als Dorcas hen 
niet gekleed en gevoed had en zij allen 
kwamen in de opperzaal en stonden bij 
haar sterfbed, ziels bedroef d. 

Maar voor men Dorcas gaat begra
ven denken de discipelen er aan, hoe in 
het naburig stadje Lyda, een zekere 

Haar voorbeeld is de eeuwen door 
nagevolgd door vele vrouwen. Hoeveel 
,,kransjes" en veree1ug1ngen dragen 
zelfs tot op heden haar naam ! 

Ik heb vele vrouwen ontmoet in en 
buiten ons Leger, die werkten voor 
den Meester op dezelf de manier als 
onze zuster van ouds. Haar namen 
vindt men niet in goud geschreven op 
de bladen der wereldgeschiedenis, 
maar God heeft haar naam geschreven 
in het Boek der Gedachtenis en op den 
grooten Dag zullen zij behooren bij hen, 
tot wie Jezus zeggen zal: ,,Voorwaar 
zeg Ik u, zooveel gij dit een van deze 
Mijne minste broeders gedaan hebt, 
zoo hebt gij dat Mij gedaan." 
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Commissioner S. L. Brengle. 

N IETS zou in dezen tijd het Leger 
des Heils zoo tot zegen zijn en 

de wereld tot zegen wezen door het 
Leger, als een opwekking in ieder 
korps - een werkelijke opwekking. 
Niet maar een paar menschen aan de 
Zondaarsbank op Zondagavond, maar 
een opwekking, die alle harten zou 
aangrijpen; een opwekking, die z66 de 
officieren van alle rangen en de sol
daten zou aangrijpen, dat zij 's mor
gens vroeg zouden opstaan om voor 
de redding van zielen te bidden en te 
weenen over zondaars, die zich hel
waarts spoeden; een opwekking, welke 
de zondaars z66 zou aangrijpen, dat 
zij vol vrees en ontzag voor God 
zouden uitroepen: ,,Wat moet ik doen 
om gered te worden?" Een opwekking, 
die hen tot zulk waarachtig berouw 
zou brengen, dat zij hun zonden zou
den belijden. wat onrechtmatig is ver
kregen, zouden teruggeven en zouden 
,,vlieden voor den toekomenden toorn", 
door hun hart aan den Heer te geven, 
hun kruis op te nemen en Hem te 
volgen. 

KUNNEN WIJ ZULK EEN 

o:i'wEKKING HEBBEN? 

Ik geloof, dat het kan. Hoe zal die 
tot stand komen? Luister! Vele jaren 
geleden, toen Adjudant, nu Lt.-Kolo
nel Mabee en ik naar Zweden gingen 
voor onzen t.weeden Veldtocht in dat 
land, en wij in Malmo aankwamen, 
hoorden wij, dat men zich voor onze 
samenkomsten had voorbereid en dat 
er veel voor gebeden was. Een .klein 
kaartje werd mij overhandigd, waarop 
onder me er stond te lezen: 0, Heer, 
zend een opwekking en laat die in mij 
beginnen! Allen baden dat gebed. Ik 
begon ook dat gebed te bidden. Het 
werd het gebed mijns harten. Ik lag 
wakker in den nacht en bad dat gebed 
en den geheelen dag door bad ik het. 
Het greep mij aan, nam bezit van mij. 
Alles in mij rie-p uit tot God om een 
opwekking en dat deze in mij mocht 
beginnen. 

Op zekeren dag ging ik uit voor een 
wandeling, daar ik frissche lucht en 
zonneschijn noodig had. Om de menigte 
te ontloopen, nam ik een stille straat 
en terwijl ik voortliep, welde dat gebed 
in mij op, totdat ik in tranen uitbarstte 
en snikkend over de straat liep. Ik ge
voelde, dat ik bijna niet zou kunnen 
leven, indien wij in Malmo niet een 
opwekking zouden hebben. In iedere 
stad, die wij bezochten, zagen wij de 
heerlijkheid van God in opwekkingen, 
die zondaars weenend aan de voeten 
van Jezus brachten, die afvalligen weer 
terugbrachten en soldaten en officie
ren Volle Verlossing deden deelachtig 
word en. 

Nu ben ik er ten volle van over
tuigd, dat, indien alle Heilssoldaten -
de Commissioners, Chef-Secretarissf>Jl, 
Hoofden van Departementen, Divisie
Officieren, Officieren en Soldaten 
met allen ernst zullen beginnen te 
bidden: 

DE t,WERELD VOOR GODtt - VELDTOCHT. 

,,0, HEER, ZEND EEN 
OPWEKKING EN LAAT DIE IN 

MIJ BEGINNEN ! " 

terwijl iedereen daarbij zijn eigen hart 
onderzoekt, of er iets is, waarvan hij 
overtuigd is, dat het een verhindering 
zou kunnen zijn voor een opwekking 
en dat zou opgeven, en wij gedurende 
een week dat gebed dag en nacht 
zouden bidden, wij een machtige op
wekking onder ons zouden zien plaats 
hebben. 

Een diep verlangen voor de verheer
lijking van Gods Naam, voor de red
ding der menschen, de bekeering van 
jonge menschen en kinderen, voor de 
heiliging van onze eigen ziel en die 
van onze makkers, zal ons ver:vullen 
en God zal in lief de tot ons komen, 
om ons een opwekking te geven. 

God de Vader, de Zoon en de Hei
lige Geest zullen krachtig onder ons 

_ IJ IS VERREZEN ! 

J N de stille morgenschemering 
Daalden englen zachtkens neder 

Toen de Zone Gods kwam weder ' 
Vol van luister uit het danker graf ! 

Zoo de Heer in 't graf gebleven waar' 
Waar' niet onze hoop gevloden ? ' 
Nergens hulp voor onze nooden ! 
Halleluja ! Hij is opgestaan ! 

Halleluja ! Hij, de Zegeheld, 
Heeft den dood zijn macht ontnomen ! 
Iedereen mag vrij nu komen•; 
't Nieuwe leven vangt in J ezus aan. 

werken om steenen harten te breken, 
om koude, onverschillige harten te ver
teederen en ze te brengen aan Jezus' 
voeten. 

0, makkers, hoog- en laaggeplaatst, 
grooten en kleinen, ik smeek u, als een 
oudere breeder, als een wiens loopbaan 
weldra ten einde is, om uw hart te 
onderzoeken en na te gaan, of er een 
of andere hinderpaal is, eenige traag
heid, gebrek aan liefde, onverschillig
heid, koudheid, drift of wereldschge
zindheid, die den Heiligen Geest be
droeven en u terughouden van het dee!, 
dat gij moet hebben in een paging, 
om een opwekking te doen uitbreken. 

Eenigen tijd ge]eden kwamen de 
officieren en soldaten van een zeker 
korps te zamen en wijdden zich aan 
God toe voor een opwekking. Zij 
onderzochten hun hart en ernstig, in 
de tegenwoordigheid van God, legden 
zij alles af, wat een opwekking zou 
kunnen verhinderen. Zij gaven zich 
geheel voor gebed en werk. Een ge
zegende opwekking was er het resul
taat van. Groote scharen bezochten de 
bijeenkomsten, zondaars groote 
zondaars - dronkaards en heel fat
soenlijke zondaars, van wie men 

Ben opwekking in iederen Post 

door Commisioner S.L. Brengle. 

het minst zou hebben verwacht, dat 
zij aan de Zo:rAfaarsbank van het Leger 
zouden neerknielen, deden het en wer
den bekeerd, om daarna van Jezus' 
lief de te getuigen en voor anderen te 
arbeiden. 

DAT IS EEN OPWEKKING 

van het soort, dat wij moeten hebben 
en dat wij in ieder korps kunnen heb
ben, waar officieren en soldaten er 
den prijs voor betalen en er ernstig 
om bidden. 

Het is nu vijftig jaar geleden sinds 
ik begon te prediken. Ik was maar een 
jongen van 23 jaar en mijn geestelijke 
ervaring was niet zoo schitterend, 
maar ik was in allen ernst en God 
zegende mij. Wij hadden drie opwek
kingen in dat jaar. Ik was predikant 
en had een district met vier kerken; 
in den eersten kerkdienst in het dor'.'). 
waarin ik mij gevestigd had, gaf God 
mij mijn twee eerste Bekeerlingen -
een jonge dame en het hoofd der 
school. Deze laatste sloot zich bij onze 
kerk aan; hij preekte voor mij, voordat 
het jaar ten einde was en vertrok 
daarna als zendeling naar Britsch
Indie. Geen enkel jaar uit deze vijftig 
jaren is voorbijgegaan zonder opwek
kingen. 

HEERLIJKE J AREN ! 

VRUCHTBARE JAREN! 

Jaren van veel gebed, werk, waak
zaamheid en Bijbelstudie; van zelfver
loochening, van strijd met den verzoe
ker, die mij altijd vervolgt en ontmoe
digt, die probeert om mij minder 
waakzaam te doen zijn, het gebed te 
verwaarlo,ozen en het geloof te dooden. 

Maar mijn Heer is voor mij geweest, 
rijk in genade, getrouw in het kas
tijden, corrigeeren en onderwijzen; 
Hij heeft mij ondersteund, bemoedigd 
en geholpen. In de stille uren van den 
nacht, als de verzoeker dicht bij was, 
heh ik in mijn hart Zijn stem hooren 
fluisteren ,,dat men altijd bidden moet 
en nie1: vertragen" - en ik heb ge
beden: - ,,Heb ik het u niet bevolen? 
wees sterk en heb goeden moed'', en 
mijn bevend hart heeft moed gevat en 
ik heb geantwoord: ,.0, Heer, daar Gij 
het hebt bevolen, wil ik sterk en vol 
goeden moed zijn." 

Uw arbeid zal niet tevergeefs zijn 
in den Heer en, in wat hopelooze 
omstandigheden en zekere neder laag 
schenen, heb ik kunnen vertrouwen op 
de belofte, den duivel weerstand ge
boden, den strijd aangebonden en de 
overwinning behaald. Halleluja ! 

0, mijn makkers, gelooft God, ver
loochent uzelf, wederstaat den duivel, 
leeft dicht bij den Heer. God is ge
trouw ! Hij zal u niet begeven en uw 
vreugde zal groot zijn. 

Ik ben uw hulp noodig ! 

ST R IJ DI 
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ENKELE VERRASSENDE CIJFE: 

Landen en kolonien, waar het Leger 
Korpsen en buitenposten ............. . 
Officieren en Kadetten ................. . 
Employees .................................. . 
Plaatselijke officieren (zonder salari: 
Dagscholen .................................. . 
Tehuizen voor Land- en Zeemacht .. 
Maatschappelijke Inrichtingen en ZiE 
Periodieke geschriften ................... . 

met een oplage van ................ . 

IN NEDERLA 

Officieren 
Korpsen (Evangelisatie en zendings: 
Soldaten en Recruten ... ........ ........ . 
V olgelingen .................................. . 
Maatschappelijke Inrichtingen ........ . 

Statistiek 

In de zeven Tehuizen voor kinderen 
kinideren verpleegd. 

In het Ooglijders-Hospitaal te Sem;: 
patienten opgenomen met een to 
verpleegdagen. 

In het Vrouwen en Kinderziekenhuis 
atie en ve pl t en to1 

verpleegdagen en daar werden 3: 
In de Hulpziekenhuizen te Pelantoeni: 

patienten opgenomen met een 1 

verpleegdagen. 

In de vier Leprozenkolonies, die ond 
verpleegd ............................... . 
patienten met een totaal van .. . 
verpleegdagen. 

In onze inrichting ,,Boegangan" voor 
marang, werden ........... ...... ... . 
inlanders opgenomen, met een tc 
verpleegdagen. 

In de Tehuizen voor Crisis-werklo02 
trale te Bandoeng, werden ....... . 
personen opgenomen. 

Op de Landbouwkolonie in Kalawarc 
In het Reclasseerings-doorgangshu 

WIE 

HELPT 

MEE 

OM 

W- A T D 0 ET GI. 

G RIJP toch de kansen, door God u 
gegeven ! 

Kort is uw zijn hier; de tijd snelt 
daarheen. 

Wat toch blijft over, o zeg, van dit 
leven? 

De arbeid der liefde, gedaan om u 
heen ! 
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zijn een 300 kolonisten aan het werk. 
werden 25 personen opgenomen. 

ONS 

TE 

VER~ 

ZORGEN 

VOOJ< JEZUS"! 

Geef clan uw tijd niet aan ijdele zorgen! 

Help hen, die vielen; breng troost in 
hun smart! 

0, laat uw licht schijnen blij als de 
morgen; 

Spreek van den Reiland, Die rust geeft 
voor 't hart : 

DE BOODSCHAP . DES VRE·DES 
gepredikt door 
Kolonel Geo Davis. 

H ET bezoek van Kolonel Davis, dat maar 
al te spoedig voor bij ging, heeft grooten 

zegen gebracht in elke plaats, waar hij kwam. 
De kracht en warmte, die van zijn prediking 
uitging, heeft nieuw leven gewekt in menig 
hart en velen geleid tot een beslissing. Ruim 
en opgewekt was zijn woo.rd en vond daar
om gereeden ingang bij degenen, voor wie 
godsdienst anders wem1g bekoring had. 
Ruim 3000 menschen mocht hij in zijn bij
eenkomsten in de zalen bereiken, terwijl de 
zichtbare resultaten bestonden in een 230tal 
personen, dat neerknielde om vrede te zoe
ken. De eeuwigheid zal echter pas openba
ren hoevelen door Kolonel Davis voor het 
koninkrijk Gods werden gewonnen. Voor on
ze makkers, die den Kolonel niet konden 
ontmoeten geven wij een verslag van zijn 
tournee door Midden-Java. 

PEKALONGAN 

was de eerste plaats, die bezocht werd na 
het Cong.res. Adjudant Mepham had een sa
menkomst georganiseerd in het Tiong Hwa 
Hwee Kwan gebouw. Het was de eerste maal, 
<lat hier ooit een Christelijke bijeenkomst 
werd gehouden en achter het platform bevond 
zich nog het altaar met roode kaarsen. Een 
flinke schare vulde het schoollokaal, er was 
vreugde en volle aandacht. Kolonel Davis 
begeleidde zelf het gezang op de piano, wat 
zeer in den smaak viel ! Een 15tal zielen 
zocht hier den Heer. 

Kolonel Davis met Dr. en mevr. Pilon en 
Semarang-officieren. 

SEMARANG. 

De zaal van Semarang I was aardig gevuld 
op Zondagmorgen 23 Februari en allen za
gen met verlangen uit naar de komst van 
Kolonel Davis. De Padvinders van het Oog
lijders-Hospitaal maakten prompt hun groot 
saluut en zongen gedurende de meeting een 
hunner mooie liederen. Er was een teere 
geest en veel zegen kwam tot ons hart. Een 
kwartier pauze en daarna een samenkomst 
voor Hollandsch sprekenden. 

Des avonds was het wederom Maleisch. 
Ditmaal zong de zangbrigade van het Oog
lijders-Hospitaal : ,,De krijgstrompet klinkt 
weer". De toespraak van den Kolonel werd 
toegelicht door treffende illustraties. C. 

BOEGANGAN werd des Maandags bezocht 
na terugkomst van Pelantoengan. Nog diep 
onder den indruk van alle lijden en leed op 
de Kolonie aldaar aanschouwd, was zijn 
boodschap van de liefde Gods krachtig en 
ontroerend en deed ook dezen armen Java
nen goed. Zijn bezoek liet een diepen indruk 
achter. 

Vertei ons van J ezus ! 

PELANTOENGAN. 
Hierover schrijft een der p

0

atienten zelf het 
volgende. 

Reeds eenige uren voor den aanvang der 
bijeenkomst kwamen vele patienten in de 
Berney-zaal bijeen en met verlangen werd 
uitgezien naar onze gasten. Onze vreugde 
bereikte haar toppunt, toen wij den Kolonel, 
vergezeld van Majoor Hiorth, op het plat
form zagen. Gods Geest was kennelijk in 
ons midden en heeft ons hart geheiligd, ver
vuld en versterkt. De Kolonel sprak duide
lijk en eenvoudig en toonde aan, hoe wij 
in Jezus Christus onzen Middelaar en Hooge
priester hebben, die ten hemel opvoer en nu 

is zittende aan de rechterhand Gods. Vol van 
dankbaarheid verlieten wij de zaal. Moge God 
den Kolonel en ook den Majoor zegenen ! 
Zij zijn ons tot grooten zegen geweest. 

A. Mirah. 

KRENGSENG. 
Aan het station wachtte den geeerden gast 

een grootsch welkom. Envoy Oey met een 
honderdtal makkers alsook het Jongelieden
Luitkorps maakte daar zijn opwachting. De 
Kolonel was vooral geinteresseerd in de klei
ne fluitisten, die zoo kranig konden spelen. 
De buitenposten, welke daarop gezamenlijk 
bezocht werden, maakten diepen indruk op 
onzen bezoeker om de wonderbare gelegen
heid, die men hier heeft het Evangelie te 
prediken. De blijde gezichten, die opgesto
ken vingers, wijzend naar Boven als mede
Christen groet, zullen hem lang bijblijven. 
Het groote verschil tusschen deze opgewekte 
Christen-arbeiders en vele anderen, die hij 
op zijn reizen ontmoet had, kon den Kolo
nel niet ontgaan. 

Bij aankomst op het Leger-terrein 
ging de ballon op ten teeken, dat dien 
avond een groote samenkomst zou wor
den gehouden. De zaal was dan ook tjokvol. 
Majoor Hiorth, die ook hier den Kolonel ver
gezelde vertaalde het gesprokene in het Ja
vaansch. Door de boodschap des Hells ge
roerd knielden 43 berouwhebbenden neer aan 
des kruises voet. Wat een blijdschap en en
thousiasme bij het vertrek den volgenden 
morgen ! Het ,,Halleluja" zal den Kolonel nog 
lang in de ooren klink.en ! 

Opening van de nieuwe zaal Soerabaja Ill. 

MAGELANG. 

De Weleerwaarde Heer Ds. A. Merkelijn 
vvas hier de gastheer van onzen Kolonel. Het 
was een echt Indische regenavond, maar 
toch was een honderdtal menschen opgeko
men voor de bijeenkomst, dle zeer gezegend 
was. 

AMBARAWA EN SOLO. 

In de beide plaatsen gaven de Padvinders 
den Kolonel en echt, Scouts' welkom, met 
,,Vol Saluut". Dat deed onzen gast zich dade
lijk thuis gevoelen en met groote vrijheid en 
yreugde zijn boodschap verkondigen. Op uit
noodiging van mevrouw de Wed. Tan waren 
in Solo een 150 menschen bijeengekomen om 
naar des Kolonels boodschap te luisteren. 

Blitar en Djokja waren de laatste plaatsen 
op het programma. Over Blitar schrijft een 
der makkers : 

Des middags om half vier werd een zeer 
gezegende bijeenkomst gehouden in een ta
baksfabriek, die door een schare van bijna 
500 arbeiders werd bijgewoond. Wat een 
kans om het Evangelie aan de Mohamme
danen te brengen ! 

5 

Kolonel Geo Davis. 

Om 7 uur waren wij in de eigen zaal, waar 
allereerst de padvinders den Kolonel hun 
welkom brachten, terwijl het zangkoor daar
op volgde met een toepasselijk lied. 

Daarop genoten een 19tal makkers de eer 
door den Kolonel tot soldaat of recruut te 
worden ingezegend. Het Bijbelwoord, door 
Adjudant Palstra keurig vertaald, ging 
regelrecht tot ons hart. Het was als had de 
Kolonel een sleutel, waarmee hij alle harten 
opende en het Evangelie ingang deed 
vinden. 

DJOKJA. 

Adjudant Palstra vertolkte ook nu op 
duidelijke wijze den Kolonel, toen deze in 
Djokja zijn Blijde Boodschap verkondigde. 
Zoowel van Europeesche als inheemsche zij
de was er veel belangstelling voor dit bezoek. 
De vriendendiensten, die men den Kolonel, 
door het ter beschikking stellen van de auto 
e.d. bewees, waren een blijk van den zegen, 
die hij door God geleid had mogen bren
gen. 

NIEUWE ZAAL VOOR 
SOERABAJA III. 

Het bezoek van Kolonel Davis aan Soera
baya droeg een bijzonder karakter en vooral 
voor korps III. Dit genoot namelijk het groo
te voorrecht, dat de nieuwe zaal door den Ko
lonel zou geopend worden. Een flinke schare 
had zich voor het nieuwe gebouwtje verza
meld en de oudste plaatselijk officier over
handigde hem den sleutel, waarna in naam 
van de Generaal en Kommandant De Groot 
de Kolonel de deur ontsloot en een groot 
aantal bezoekers mee naar binnen ging. 
Spoedig was elk plaatsje bezet en de biJeen
komst in vollen gang. Een speciaal samen
gesteld zangkoor van vijf en twintig perso
nen, die een gedeelte vertolkten uit het lied 
door Salomo eeuwen geleden gemaakt bij de 
inwijding des tempels, deed zich hooren. Het 
was een heilige stonde van toewijding. 

Ko.rps II genoot des avonds de eer van het 
bezoek. Een korte, vurige openluchtsamen
komst was de voorbereiding, waarna een 
gloedvolle meeting volgde. waarin vertaald 
werd aan groepjes in het Duitsch, Engelsch. 
Hollandsch, Chineesch en Maleisch, voorwaar 
een internationale gast in een internationale 
vergadering ! 

Koprs I was in de Loge op Maandagavond, 
waar de ,,internationale geestelijke" zooals 
een der plaatselijke bladen hem noemde, aan 
de hand van een gedeelte uit Paulus' geschie
denis grooten zegen bracht. 

Natuurlijk bezocht de Kolonel ook onze 
Leprozerie zoowel als het Ziekenhuis te Soe
rabaya en overal liet hij geestelijke zon en 
warmte achter. 

Rectificatie. 

In het vorig nummer van de Strijdkreet 
werd abusievelijk vermeld, dat op de Lepra
kolonie te SEMAROENG, 285 melaatschen 
worden verpleegd; dit moet zijn 185. 

Redactie. 
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DE GENERAAL IN NEDERLAND. 
AMSTERDAM. 

D E belangstelling voor het bezoek 
van onze Generaal aan Nederland 

is overweldigend geweest en heeft de 
hoogste verwachtingen overtroffen ! 
De grootste zalen waren gehuurd in 
elke plaats, die zij bezocht en overal 
moesten honderden worden terugge
zonden wegens gebrek aan plaats. 

V anaf Vlissingen, waar aan de 
Zeeuwsche troepen de eer van de 
eerste begroeting te beurt viel, en 
Kommandant Vlas de Generaal ont
moette, tot in Amsterdam, hadden zich 
in iedere plaats, waar het Leger werkt, 
officieren en soldaten op het perron 
verzameld om hun Generaal enthou
siast te begroeten. 

Het welkom aan het Centraal-station 
was grootsch ! Uitgebreide maatrege
len waren getroffen door de politie om 
het verkeer te regelen. 'Padvinders met 
vlaggen en brandende fakkels vormden 
de eerewacht, terwijl magnesium
flambouwen het geheele stationsplein 
hel verlichtten. Vanaf een geimprovi
seerd platform sprak de Generaal haar 
Amsterdamsche troepen toe en ver
overde stormenderhand het hart van 
allen, die naar haar luisterden. 

De samenkomsten in het Concert
ge bouw waren machtig. Over de lezing 
des middags schrijft het ,,Hand els blad" 
o.a. het volgende. 

,,Een zeer geschakeerd publiek was 
dezen Zondagmiddag in het Concert
gebouw bijeengekomen ; onder de vele 
belangstellenden zag men burgemeester 
De Vlugt, enkele substituut-officieren 
van Justitie. leden van de rechterlijke 
macht en leidende figuren van veree
nigingen, op sociaal terrein werkzaam. 
(Ook zagen wij verschillende predikanten 
o.a. Dr. Gunning J. H. zn., Dr. Geel
kerken, Ds. Buskes, Dr. Stegenga en Ds. 
v. Vliet. Red. Holl. S. K.). 

Jhr. Mr. D. J. de Geer, Minister van 
Staat, die deze vergadering presideer
de, leidde de Generaal met enkele woor
den bij het publiek in en sprak Evange
line Booth een hartelijk welkom toe, 
waarbij zijn woordkeus duidelijk zijn 
groote bewondering en eerbied voor de 
dochter van den Stichter van het Leger 
des Hells deed uitkomen. Daarna trad 
de Generaal naar voren op het met 
palmen en tulpen versierde podium, 
naast haru: tolk. En zij begon te spreken, 
langzaam eerst, zuiver feitelijke mede
deelingen uit den tijd, waarin haar vader 
zijn toen miskend, maar thans over de 
geheele wereld verbreid werk begon. 
Doch al naarmate zij zich sterker inleef
de in de herinneringen aan den strijd 
van die eerste dagen, ging krachtiger 
overtuiging uit de woorden van Evange
line Booth spreken en zoo aangrijpend 
wist zij soms het geschiedenisverhaal 
voor te ·drag en, dat zij de phasen, van 
jaren her, opnieuw met diep gevoel 
scheen te doorleven. 

In haar verhaal maakte de Generaal 
ook plaats voor enkele geestig voorge
dragen feiten, waarmede zij den toe
hoorder ook de ontspanningspunten wist 

Uw liefdegave brengt mij verlichting. 

OEN HAAG. ROTTERDAM. 

Jhr. Mr. D. J. de Geer spreekt de Generaal toe. 
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N EE MT A F S C H E I D. 

Ofschoon ik tot op het laatste oogenblik voor mijn vertrek druk be
zig ben geweest, wil ik toch gaarne aan het tot mij gerichte verzoek 
voldoen en enkele indrukken van mijn bezoek weergeven voor de 
Strijdkreet. 

Ik neem een levendige indruk mee van het kantoor, waar ik zoovele 
uren doorbracht, alsook van den weg tusschen het Hoofdkwartier en 
het huis van Kommandant en mevrouw De Groot, die mij gastvrijheid 
verleenden. Sinds ik in Bandoeng aankwam heb ik voor weinig meer 
tijd gehad, dan voor WERKEN. Zelfs de gelegenheid om veel van Ban
doeng te zien, ontbrak mij, doch van wat ik zag, heb ik bijzonder ge
noten. De officieren, die in deze schoone omgeving hun arbeid voor 
God mogen verrichten, zijn inderdaad zeer bevoorrecht. 

Als straks echter de herinnering aan het natuurschoon vervaagd is, 
zal de gedachte aan het werk gedaan voor God, mij frisch in het ge
heugen blijven. Slechts weinige korpsen heb ik kunnen bezoeken en 
maar enkele inrichtingen in oogenschouw kunnen nemen, doch ik heb 
genoeg gezien om den arbeid en ijver onzer officieren en soldaten naar 
waarde te kunnen schatten en ik dank God, voor het welslagen, waar
mede Hij uw pogingen in vele plaatsen bekroont. De bijeenkomsten, 
die ik mocht bijwonen in Soerabaja, Semarang, Pelantoengan zoowel 
als te Bandoeng, droegen alle een verschillend karakter, doch overal 
trof ik een levend, krachtig geestelijk leven aan en was de hand des 
Heeren in de genezing van lichaam en ziel duidelijk merkbaar. 

* ** 
De dagen van het Congres waren voor mijn eigen ziel tot bijzonderen 

zegen. De blijde gezichten der officieren getuigden van vreugde in het 
dienen. Ik geloof ook, dat de bron dier vreugde verdiept en gereinigd 
werd gedurende d'ize heilige uren en dat vele sterkten van den vijand, 
welke den aanval van Gods volk tot nutoe hebben weerstaan, dit 
komende jaar zullen vallen. 

De leiding van dit Territorie is in bekwame handen. De financien 
zijn uitstekend beheerd, vooral ook in aanmerking genomen de oneven
wichtige depressie, die ge hebt doorgemaakt. Het is echter een feit, 
dat gedurende de laatste jaren de uitgaven verre de inkomsten hebben 
overtroffen en de Territoriaal Kommandant heef t terecht geconsta
teerd, dat de arbeid over de geheele linie slechts dan kan worden ge
handhaafd, als de inkomsten vermeerderd, de uitgaven verminderd 
worden. Ik ben er zeker van, dat de strijdmachten van ons Leger 
in Ned.-Indie, blijmoedig de leiding zullen volgen, die Kommandant 
De Groot en de Chef-Secretaris zullen geven. Ook vertrouw ik, 
dat onze vrienden wederom mildelijk zullen bijdragen om den nood 
van zieken, behoeftigen en zwakken te lenigen, nu er een wending ten 
goede in de economische toestanden valt te bespeuren. 

:j-:: 

** 
Het heeft mij grootelijks verrast te bemerken, op welk een wijze 

de betrekkelijk kleine Legermacht in Ned.-Indie, het vertrouwen van 
het publiek, zoowel als van het Gouvernement, heefL weten te winnen. 
Het is een erkend feit, dat het Leger des Heils de gansche gemeenschap 
client zonder onderscheid van rang, stand of ras. en indien ergens hulp 
noodig is, men immer op onze Organisatie kan rekenen. Wij hebben 
een hooge reputatie op te houden en dit te doen behoort voor elken 
heilssoldaat een eere-zaak te zijn. Laat ons er zorg voor dragen, dat 
de geest van Christus van ons allen uitstraalt, waar wij ook arbeiden. 

De wetenschap, dat ik in Java een grooter aantal vrienden achterlaat, 
dan ik er vond, is mij een groote vreugde. Terwijl ik door Britsch
Indie zal reizen en straks in Londen terugkeer, zal ik aan u en uw 
arbeid denken en ik zal de Generaal en Chef van den Staf een goed 

II 
rapport kunnen uitbrengen van het Leger des Heils in Nederlandsch-
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te geven bij het volgen van haar nadruk
kelijk uitgesproken rede. Dit alleen was 
reeds kenschetsend voor haar buiten
gewoon redenaarstalent - doch vooral 
gaf zij daarmee het bewijs, dat zij een 
vrouw is van grooten werkelijkheidszin, 
die bij het dienen van haar professioneel 
werk nooit den opgewekten geest heeft 
verloren, het recht erkent van den lach 
en die de ernstige levensovertuiging diep 
in het hart draagt zonder de behoefte 
te bezitten daarvan met strakke ge
zichtslijnen voortdurend blijk te geven. 
Zooals zij Zondagmiddag voor het zeer 
druk bezochte Concertgebouw verscheen, 
was zij daarom tevens leerzaam voor 
menigeen ... . .. ". 

De avondsamenkomst was een echte 
Heilsbijeenkomst. Krachtig, boeiend en 
overredend was de toespraak van de 
Generaal over Gods hand, die niet 
verkort is en nog verlossen kan. 

,,Heel d'aard voor God" werd als 
slot gezongen en dan - ,,de Generaal 
op een stoel staande, met de ontplooide 
v lag in de hand, dirigeert op meester
lij ke wijze dezen door haarzelf gemaak
ten en over de geheele wereld gezon
gen krijgszang, waarmede de gansche 
vergadering instemde." 

Het gebouw van ,,Kunsten en Weten
schappen" in den Haag was eveneens 
getuige van groote dingen. Het ,,Va
derland" schrijft hierover: 

,,Het stampvolle Gebouw voor Kun
sten en Wetenschappen heeft gisteravond 
iets bijzonders beleefd. Het bijzondere 
was niet, dat het Leger des Heils en 
zijn gasten uit allen rang en stand, het 
tot den nok toe hadden ingenomen, 66k 
niet - al gebeurt het niet elken dag -
dat onze Burgemeester het presidiaat 
voerde over een godsdienstige vergade
ring, 66k niet dat ,,echte" generaals op 
het podium zaten, om een collega-zonder
wapen te begroeten, neen, het bijzondere 
is geweest, dat wij anderhalf uur geboeid 
hebben zitten luisteren naar een zeven
tigjarige, die er uitzag als een op z'n 
hoogst vijftigjarige, naar Evangeline 
Booth, een Iijne stratege, een geestige 
spreekstex, een waardige dochter van een 
grooten vader, die door een wondere 
mystische en magische kracht haar on
gewonen naam tot een vervulde profetie 
wist te maken. In Evangeline Booth 
heeft een stuk evangelic voor ons ge-
staan .......... .. 

Het publiek heeft geschaterd bij het 
levendig verhaal van haar arrestatie met 
25 mede-soldaten, het onderhoud met 
den advocaat, die de verdediging op zich 
had genomen maar die ook meende haar 
vcor den onf,ehuwden staat te moeten 
veiligstellen ............ maar even later was 
datzelfde publiek tot tranen bewogen, 
als de Generaal met ontroerde stem 
schetste, hoe zwaar de strijd om een 
ziel, hoe diep, peilloos diep, menschelijke 
ellende zijn kan ............ " 

In Rotterdam was het de oude ,,Doe
len", die de Generaal mocht ontvangen. 
Een 1500 heilssoldaten in vol uniform 
waren tezamen om hun verbond met 
God en het Leger te vernieuwen. 

Dit bezoek is voor Holland onver
getelijk geworden ! 

Uw Z.V.-gift helpt mij verzorgcn ! 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Majoor H. Loois * Divisie-Officier voor de 
Minahassa. 

Adjudant M. A. Lorier * Bandoeng I. 
Adjudant S. Robinson Pelantoengan (tijde-

lijk). 
Adjudant L. Wilson Soerabaja Kliniek. 
Kapitein S. Barteling * Solo. 
Kapitein R. L. van Kralingen '-' Soerabaja I. 
Kapitein K. Lippe * Batavia I. 
Kapitein A. Voogt * Batavia Mil. Tehuis. 
Kdt. Luitenant L . Leimena Tarakan. 

Bandoeng, Maart 1936. 

J. W. DE GROOT 
Territoriaal Kommandant. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

Kommandant en mevrouw de Groot. 
Goede Vrijdag 10 April Bandoeng I. 
Eerste Paaschdag 12 ,, Bandoeng II 

's avonds. 
19 April Soerabaja I en II. 

20 ,, Opening Bede
laarskolonie bij Djem
ber. 

21 April Malang. 
22 April Blitar. 
23 April Kediri. 

Lt. Kolonel en mevrouw Ridsdel. 

Goede Vrijdag 10 April Ambarawa. 
11 ,, Ooglijdershospi-

taal 's avonds. 
Eerste Paaschdag 12 April Boegangan 's mor

gens. 
Semarang I 's avonds. 

Tweede Paaschdag 13 April Oengaran. 

Brigadier en mevrouw Lebbink. 

Goede Vrijdag 10 April Bandoeng I met 
den Kommandant. 

Eerste Paaschdag 12 April Bandceng I. 

Majoc>r Hiorth. 

Eerste Paaschdag 12 April Pekalongan. 

Majoor en mevrouw Pearce. 

Goede Vrijdag 10 April Soerabaja I. 
11 April Semaroeng 's 

avonds. 
Eerste Paaschdag 12 April Soerabaja III 's 

morgens. 
Soerabaja II 's avonds. 

Tweede Paaschdag 13 April Malang. 

Majoor Strandlund. 

Eerste Paaschdag 12 April Cheribon. 

Majoor Schulz. 

Goede Vrijdag 10 April Bandoeng IL 

Brigadier Woodward. 

15 April Koedoes. 
16 

" 
Rem bang. 

17 Lasem. 
21 

" 
Solo. 

25-27 Rogomoeljo. 

MEVROUW LT. KOLONEL RIDSDEL 
BEZOEKT BATAVIA I. 

De 27sten Februari was voor den Gezins
bond van ons korps een bijzondere dag. Wij 
hadden n.1. de inzegening van plaatselijk 
officieren voor onzen Bond en mevrouw Lt. 
Kolonel Ridsdel was hiervoor overgekomen. 
Eerst presideerde zij des middags onze be
sloten samenkomst en toen des avonds de 
open bare inzegening. Als begin zette me
vrouw op duidelijke wijze het doel van onzen 
Bond uiteen, waarop enkele zusters een aar
dige recitatie voordroegen en hct Gezins
bond-lied werd gezongen. Vervolgens werd 
tot de inzegening overgegaan. 

Het was een plechtig moment, toen de 
zusters, geknield ender de vlag door alle 
aanwezigen ,,Dat 's Heeren zegen op U daal' 
werd toegezongen. Met een toepasselijk 
woord overhandigde mevrouw daarop de 
officieele aanstellingen. 

Ook de Secretaresse van Batavia II met 
de Bevelvoerend officier en enkele makkers 
van dat korps, gaven dien avond blijk van 
haar belangstelling. Wij wenschen Batavia I 
geluk met dezen vooruitgang van haar nieu
we plaatselijk officieren ! 

Zr. de Ruyter. 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF~SECRETARIS 

Lt. Kolonel D. S. RidsdeL 

~· 
De Kommandant. 
Het Congres te Bandoeng, dat ender leiding 

stond van den Kommandant, is achter den 
rug. Besloten zoowel als openbare samen
komsten vonden plaats. Meer dan honderd 
Officieren waren tegenwoordig. Wij hadden 
wonderbare tijden en de Heer was ons dicht 
nabij. De Officieren vertrokken vol moed 
weer naar hun posten en verscheidene heb
ben den Kommandant geschreven, dat zij 
een rijken zegen hebben ontvangen en ver
sterkt zijn geworden in hun ziel. 

Daarna is de Kommandant vertrokken naar 
Sumatra ter bespreking van de plannen ons 
nieuwe Kinderhuis betreffende. Hij reisde 
met dezelfde boot als Lt. Commissioner 
Baugh en had gelegenheid den Conunissio
ner iets van ons werk in Medan te laten zien, 
voor hij zijn reis voortzette naar Britsch
Indie. Terugkomende van Sumatra heeft de 
Kommandant dadelijk zijn aandacht gewijd 
aan belangrijke zaken en veranderingen in 
het Territorie, die in de naaste toekomst 
plaats zullen hebben. 

Onze gasten. 
Twee onzer Internationale bezoekers, Lt. 

Commissioner Baugh en Kolonel Davis, zijn 
vertrokken. Beiden hebben ons goed gedaan 
en zijn kanalen geweest, waardoor God ons 
heeft willen zegenen. Hun woorden waren 
een verkwikking voor onze ziel en de samen
komsten, die zij hebben geleid brachten rijken 
zegen. De Heer zij met hen op bun verdere 
reis! 

Lt.-Kolonel Marpurg vertoeft thans nog 
enkele dagen in ons midden, na zijn tournee 
naar Manado en Midden-Celebes volbracht 
te hebben. Op beide plaatsen heeft de Kolo
nel een Congres geleid en kwamen de Of
ficieren bijeen om e,esterkt te worden door 
de satnenkomsten en het onderling samenzijn. 
Groote schare zijn bereikt geworden, zoowel 
in de Minahassa als in Midden-Celebes en 
wat het beste was, zielen werden bekeerd. 

De nieuwe Kweekschool-Cursus. 
Weldra zal de Kweekschool weer bevolkt 

zijn. Een 40-tal Kadetten doet er zijn intrede 

\ 
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tusschen 10 en 15 April. Op · Donderdag 16 
April zal het ,,Welkom der Kadetten" plaats 
vinden in de Congreszaal te Bandoeng. Deze 
samenkomst staat onder leiding van Kom
mandant en mevrouw de Groot en belooft 
een zeer bijzondere te worden. 

Internationaal Congres. 
Wij ontvingen bericht van het Internatio

naal Hoofdkwartier, dat het Internationaal 
Congres, dat in Juni 1937 te London gehou
den zou worden, niet doorgaat, in verband 
met de kroningsfeesten van Z .M. Koning 
Edward VIII. 

Bedelaarskclonie te Kasijan. 
Het is ons een vreugde te kunnen melden 

dat we weldra een nieuwe bedelaarskolo-
11ie zullen openen in Kasijan, Oost-Java, 
daartoe voor een deel in staat gesteld door 
het A.S.I.B. Comite, dat ons voor de opening 
en exploitatie een belangrijke gift heeft 
geschonken. 

Majoor Uylings is enkele weken geleden 
naar Kasijan gegaan om de gebouwen in 
orde te brengen. De officieele opening zal 
plaats vinden op Maandag 20 April. 

Versterkingen. 
Het was ons een genoegen verschillende 

makkers welkom te heeten in Ned.-Indie, na 
hun Europeesch verlof. Zij hebben allen een 
rijk gezegend verlof gehad en zijn met ver
nieuwden ijver en frisschen moed tot ons 
teruggekeerd, om andermaal een periode van 
7 jaar bier door te brengen. 

Op 12 Maart leidde de Kommandant de 
welkomstmeeting in Bandoeng I voor de 
Majoors Loois en de Adjudants Lorier, 
waarvoor veel belangstelling was. In deze 
samenkomst ontvingen onze makkers bun 
aanstelling. Majoor Loois is aangesteld als 
Divisie-Officier van de Minahassa, terwijl 
Adjudant Lorier het bevel werd opgedragen 
over Bandoeng I. 

Ook de Adjudantes Robinson en Wilson 
m.ochten wij in Bandoeng I verwelkomen, 
voordat zij naar haar aanstelling vertrokken. 
Adjudante Robinscn is tijdelijk naar Pe
lantoengan gegaan, en Adjudante Wilson 

DE CHEF-SECR ETA RIS 
LEIDT DE VA.c RvYEL S MENKOMST VAN 

KOLONJEL GEO. DA VIS 

Bandoeng I had het voorrecht Kolonel 
Davis voor zijn laatste samenkomst in 
Ned.-Indie in de Congreszaal te mog::m 
begroeten. De Kolonel was moe en men 
kon hem aanzien, dat deze zware tournee 
in de hitte en met zoovele bijeenkomsten, 
veel van hem gevergd had, doch zijn groote 
blijmoedigheid en wakkere geest hielpen hem 
en zoo is deze laatste samenkomst een uur 
van grooten zegen geworden. De leiding er 
van berustte, bij afwezigheid van den Kom
mandant, in handen van den Chef-Secretaris, 
Lt.-Kolonel Ridsdel. In een intiem samenzijn 
met de officieren van Bandoeng, had Kolo
nel Davis reeds zijn groote vreugde over 
dit bezoek aan Java te kennen gegeven en 
nu in de openbare samenkomst gaf hij op 
prettige, geestige wijze nog enkele versche 
indrukken weer van zijn tournee. 

Zoo verhaalde hij b.v. van zijn bezoek aan 
de g_roote tabaksfabriek in Blitar, waar mid
denin den werktijd een samenkomst was ge
houdcn met bijna 500 menschen, Mohamme
danen, die gretig luisterden naar de Bood
schap des !foils. Dicht tegen hem aan waren 
ze gedrongen om toch maar geen woord te 
verliezen. Waarom de Chineesche eigenaars 
der fabriek toch deze bijeenkomst toegestaan 
hadden, terwijl het loon der arbeiders toch 
doorging, was hun gevraagd. ,,Wel," was het 
antwoord geweest, ,,als U er in slaagt onze 
mensch.en Uw godsdienst te doen aanvaarden, 
zullen wij betel·e werkkrachten hebben en 
meer verdienen dan wij nu verliezen". Ze
kerlijk een gevat antwoord, doch tevens een 
heerlijk getuigenis van wat de verandering 
door Christus teweeg kan brengen. De na
pret van dit antwoord, die Kolonel Davis 
nog had, werkte aanstekelijk op zijn toehoor
ders, doch de les ging ,,erin". 

De gastheer uit Solo, (een Chineesch beer), 
die eerst eens poolshoogte kwam nemen in 
Semarang om uit te vinden, wat de Kolonel 
voor man was en die den ganschen dag niet 
uit de samenkomsten kon wegblijven en zoo 
wHd aangegrepen, dat hij in een groote bij
eenkomst door hem belegd voor den Kolo
nel in Solo, zelf neerknielde en zich de_n Heer 
wijdde, zal zeker niet spoedig door Kolonel 
Davis vergeten wcrden. 

En dan die gebedsverhooring aan het ziek
bed! 

Diepe stilte heerschte, toen de Kolonel er
over vertelde, eenvoudig en rustig ; ons gaf 
hi.i daardoor een blik op het geheim van zijn 
kracht als Opwekkingsprediker, n.l. zijn 
gebed en geloof in een machtig God. Vooral 
ook de blijdschap, die van hem uitging, zal 
ons nog lang in herinnering blijven. 

Hoe ruim was ook zijn Evangelieprediking, 
aan de hand van Paulus' bekeering, en hoe 
levendig illustreerde hij uit ervaring, het 
feit. dat niet de wijze waarop, noch de plaats 
waar wij bekeerd worden, van het grootste 
belang is, doch de verandering des harten 
zelve in gehoorzaamheid aan Gods roepstem. 
Enkele oogenblikken van stil gebed besloten 
deze bijeenkomst, waaruit wij veel meena
men voor hoofd en hart. 

Den volgenden morgen aan het station had
den de Bandoengsche officieren bet voor
recht den Kclonel nog een ,,Goede reis" te 
wenschen. Hij was ,,vol" over de vele zef,e
ningen, die de Heer hem geschonken had en 
ging met blijden moed naar Batavia om dade
lijk aan boord te gaan op doorreis naar Chi
na. Wij bidden hem Gods zegen toe en hopen, 
dat de enkele dagen van rust aan boord hem 
goed zullen doen. 

7 

heeft haar aanstelling ontvangen voor Soe
rabaja KJiniek, waar zij de verantwoordelijk
heid zal hebben over de poliklinieken. 

Weldra zullen ook Lt.-Kolonel en Adju
dante Brouwer mt Australie terugkeeren en 
de Adjudantes Digby, Carpenter en Friddle 
uit Europa. 

Mogen onze makkers allen een nuttige en 
gelukkige dienstperiode tegemoet gaan ! 

Bezuiniging. 
In verband met de financieele moeilijk

heden heeft de Kommandant een Commis
sie benoemd om in de verschillende groote 
steden onderzoek te doen naar de mogelijk
heid van meerdere bezuiniging. Voor dit doel 
hebben mevrouw Kommandant de Groot, de 
Chef-Secretaris en de Financieel Secretaris 
Soerabaja bezocht, · alwaar een bespreking 
werd gehouden met de hoofden van de ver
schillende inrichtingen. Ook werd een be
zoek aan Semarang gebracht. 

Cheri hon. 
Terugkomende van Semarang bezochten 

Brigadier Lebbink en ik Cheribon. Met 
genoegen vernam ik, dat de bouw van bet 
nieuwe zaaltje aardig begint te vorderen. 
Naar wij hopen kan de officieele opening 
in de maand Mei plaats vinden. Het belooft 
een prettig eenvoudig zaaltje te worden 
en zal, als bet gereed is, ongetwijfeld een 
groote aanmoediging zijn voor onze makkers
Officieren, die getrouw bun arbeid in die stad 
verrichten. 

Tarakan. 
Kdt.Luitenant Leimena is door den Kom

mandant aangesteld om Majoor Rollis in 
Tarakan te assisteeren. Het werk in Tarakan 
gaat in de goede richting en de kansen en 
gelegenheden zijn voor het grijpen. Moge de 
Heer onze makkers daar in de verte bijstaan 
in bun moeilijken maar heerlijken arbeid. 

Hartelijk dank. 
Een vriendelijke geefster schonk aan ons 

Rusthuis en Tehuis voor cu.den van dagen 
te Garoet een radio-toestel. Dat men hier
mede zeer blijde is, behoeft niet gezegd te 
word en. 

Onze oproep voor zadels ten behoeve van 
ons werk in Midden-Celebes is niet zonde1 
resultaat geweest. 

Een Legervriend m Ambon gaf ons voor 
dit doel 2 zadels cadeau, waarvoor wij en 
ook onze makkers in Midden-Celebes heel 
dankbaar zijn. Gaarne willen wij langs de
zen weg voor een en antler onzen hartelijken 
dank betuigen. 

Majoor Neddermeyer. 
Het is met leedwezen, dat wij vernamen. 

dat de oude vader van Majoor Neddermeyer 
spoedig na haar komst in Duitschland, over
leed. Dit zal een groote droefheid voor de 
Majoor geweest zijn, hoewel zij toch dankbaar 
zal blijven hem nog gezien te hebben, voor 
hij heenging. 

Onze zieken. 
Mevrouw Kapitein Sprokkereef van het 

Militair Tehuis te Bandoeng moest in het 
ziekenhuis worden opgenomen voor het 
ondergaan van een operatie. Deze is geluk
kig goed geslaagd en de laatste berichten 
luiden gunstig. 

Adjudante Both vertoeft nog steeds in het 
Rusthuis, terwijl ook mevrouw Nyheim he 
hospitaal in Semarang nog niet heeft ver
laten. 

Moge de Heer Zijn genezende hand leggen 
op onze makkers ! 

WIJ ZOEKEN 
Gijsbertus. Peters, \\1ilhelmus, FRA. CIS, 

handelsemployee, vermoedelijk wonende te 
Batavia. 

Adresopgave van bovenr;enoemd persoon. 
wordt verzocht in verband met familie
omstandigheden. 

Verzoeke alle correspondentie te willen 
rich.ten aan : Kommandant J. W. de Groot 
Opsporingsdepartement, Bandoeng. 

BataYia L 

Onder den ze5en Gods beleven wij goede 
tijden. 

Zondag 15 Maart mochten wij weer op bij
zondere wijze de werking van Gods Geest er
varen in de bijeenkom. ten, geleid door Ma
joor Loois. 

De woorden, die hij sprak naar aanleidm!! 
van den Bijbel, zoowel als uit ziJn riJke erva
ring, deden ons allen goed. Geen -zichtbare 
resultaten mochten wij zien, doch dat er 
een groot werk in de harten gedaan werd, 
daarvan zijn wij zeker. E. V. 
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WAT ZELFVERLOOCHENING BETEEKENT 

Z ELFVERLOOCHENING, wat een lang 
woord! 

,,Wat beteekent het eigenlijk en wat heeft 
het met kinderen en jonge menschen te ma
ken?", vraagt de Jeugd wellicht. ,,Is dat niet 
uitsluitend iets voor volwassenen ?" 

Wat de beteekenis betreft - het woord 
verklaart feitelijk zichzelf. Het gaat hier om 
het eigen IK, dat verloochend moet worden, 
het ,,Zelf", dat weggecijferd moet worden, 
also£ het niet bestond. 

Wij zouden ook kunnen zeggen : Zelfver
loochening beteekent: afstand doen van iets, 
waar wij in werkelijkheid alle recht op heb
ben. Dus een weggeven van iets, dat ons toe
behoort. Wij moeten echter goed bedenken, 
dat hetgene, dat wij geven, iets moet zijn, 
dat ons werkelijk dierbaar is en niet iets, 
dat geen waarde heeft en waarvan wij maar 
al te graag afstand doen. 

Geven, zooals dit bedoeld wordt met het 
woord ,,Zelfverloochening", is een handeling, 
die ons innerlijk raakt. Geschiedt dit geven 
daarbij nog uit liefde, die elke daad licht 
maakt, dan wordt het ons een vreugde ! 

Daarover wil ik nu echter geen preek gaan 
houden, want dat vinden onze jonge men
schen vervelend. Ik wil u liever in gedachten 
meenemen naar het koude Noorden van 
Amerika en U iets vertellen van een India
nen- jongen. 

* ** 
Indianen ! Welke schooljongen leest niet 

graag een Indianengeschiedenis ! Zelfs meis
jes versmaden zoo'n verhaal niet! Onze P ad
vindsters zeker niet, als zij de vreugde van 
een kampvuur al eens gesmaakt hebben, of 
weleens een tochtje in een kano deden! 

Een pelshandelaar beschrijft ergens de In
dianen en vertelt over hun dapperheid en 
moed. Zoo verhaalt hij o.a. van een jongen 

van negen jaar, die alleen te voet of per 
kano, zich wel dertig kilometer van het kamp 
van zijn stamgenooten verwijdert. Hij kent 
en imiteert den roep van alle wilde dieren, 
en het schijnt onmogelijk, dat hij zijn weg 
kwijtraakt. De schrijver zegt: ,,Het N oorden 
zit in zijn hoofd gestampt, waar hij ook is. 
Blinddoek hem, draai hem dan een heele 
minuut lang in het rond en vraag hem dan, 
waar zich het N oorden bevindt en zonder 
mankeeren zal hij zijn hand naar bet Noor
den uitstrekken". Tot dit volk behoorde Klei
ne Panter, een flinke bijna volwassen jon
gen, waarvan ik u iets ga vertellen. 

Kleine Panter. 

Besluiteloos bleef Kleine Panter - zoo was 
zijn eigennaam - staan onder een grooten 
boom, en een oogenblik staarde hij, in ge
peins verzonken, naar de onbetreden sneeuw 
aan zijn voeten. 

Twee dagen geleden had hij, op verzoek 
van een blanken breeder, zijn kunstig ver
vaardigde sneeuwschoenen aangegespt, en was 
het bosch doorgetrokken om te hooren, wat 
de vreemdeling te vertellen had over den 
Grooten Geest - den Vader van de Rood
huiden en de Bleekgezichten. Voor het eerst 
van zijn leven had hij geluisterd naar het 
verhaal van het Groote Offer, en het diepst 
zijner ziel werd in beroering gebracht, toen 
hij begreep, dat Christus voor hem had gele
den, voor hem, Kleinen Panter. 

Nu keerde hij terug naar zijn wigwam aan 
den oever van de kleine kreek; langzaam gin
gen zijn voetstappen; zijn gedachten waren 
vervuld met vreemde, nieuwe emoties. 

De sneeuwscb oenen. 

Eindelijk stond hij stil, onbewegelijk stil, 
onder een grooten boom. D e gedachte, die 
hem vooral bezig hield, was er een van 'Ge-

wondering, dat het groote offer van den Rei
land werkelijk voor hem was geweest. 'Een 
golf van diepe aandoening ging door hem 
heen, en hij verlangde ernaar iets te doen, 
dat dit groote offer waardig zou zijn. Einde
lijk kreeg hij een idee. Hij bukte zich, en 
maakte zijn prachtig geweven sneeuwschoe
nen los, en plaatste die eerbiedig aan d?n 
voet van den grooten boom, keek op naar het 
blauwe uitspansel, dat tusschen de takken 
door te zien was, en riep uit : ,,Groote Geest, 
deze geef ik aan U ! " 

Zijn kostbaarste bezit. 

Toen overviel hem een gevoel van schaam
te, omdat hij zoo'n klein offer bracht. Wat 
kon hij nog meer geven? Hij keek naar zijn 
geweer. Dat zou in dit strenge Canadeesche 
district over enkele jaren zijn broodwinning 
zijn. Nu reeds kon hij het goed hanteeren. 
Koortsachtig, zelfzuchtig, liefdevol greep hij 
het dierbare wapen vast. Toen overmeester
de hem de liefde van Jezus en vlug naar 
voren stappend, legde hij zijn geweer en den 
ammunitieriem naast de sneeuwschoenen. 

Toch was zijn hart nog niet voldaan. Wat 
had hij tenslotte gegeven in ruil voor de 
zielepijn van den stervenden Jezus? Het was 
zoo'n kleine wedergave. Maar wat kon hij 
meer aanbieden? Zijn kleeding was al 
schaarsch; zijn handen waren nu leeg. 

Toen drong er een lichtstraal in de ziel 
van den Kleinen Panter, die de wolk van 
zijn voorhoofd verdreef. Hij ging nu zelf on
der den boom staan, naast de sneeuwschoe
nen en het geweer, terwijl hij zei: ,,Groote 
Geest, ik geef mijzelf aan U !" 

0, de uitbundige vreugde van die ,,levende 
offerande" ! Een nieuw licht ging er voor 
Kleinen Panter op. 

Er ging een wondere ontroering door hem 
heen, toen hij in de stilte van het bosch bij 

den grooten boom neerknielde en zich bukte 
om zijn sneeuwschoenen weer aan te gespen 
en zijn geweer op te nemen, terwijl hij bad : 
,,0, Groote Geest, help Kleinen Panter om 
voor U te leven!" Hij gevoelde, dat niet zijn 
geweer en zijn sneeuwschoenen alleen den 
Reiland moesten toebehooren, maar dat zijn 
eigen hart het eigendom van Jezus moest zijn. 

* ** 
Tot zoover de geschiedenis van Kleinen 

Panter. Hij bezat slechts weinig licht, doch 
volgde alle licht, wat hij had. 

Het is heerlijk, als groote menschen groote 
dingen doen, maar nog heerlijker is het, 
wanneer jonge menschen tot het tijdstip in 
hun leven komen, waarop zij alleen voor 
God staan en in alle stilte Hem hun hart 
geven. Zulk een oogenblik is heilig en de 
plek, waar deze gebeurtenis plaats vindt, 
is heilige grond. 

Voor Kleinen Panter was dit de plek onder 
den grooten boom in het stille bosch; voor 
Samuel was het, het halidonkere hoekje van 
den tempel te Silo, ver van vader en moeder 
verwijderd; voor David waren het de stille 
velden van Juda, waar hij de schapen hoed
de, waarschijnlijk .aan de frissche waterbeken, 
waarover hij zingt in den 23sten Psalm. Zoo 
zouden wij verder kunnen gaan en vertellen 
van andere jonge menschen, zooals b.v. 
Nathaniel onder den vijgeboom, waar nie
mand hem zien kon ; van Maria in de kleine 
kamer te Nazareth ; van den grooten Op
wekkings-prediker Finney, die ook in een 
bosch tot bekeering kwam. V an de meeste 
menschen weten wij echter niet, waar en w an
neer zij God vonden en zich geheel gaven aan 
hun wonderbaren Verlosser, Jezus Christus. 
Gods werk heeft ook materiaal, geld, noodig, 
maar het beste van alles is toch, als j onge 
menschen met vreugde hun leven wijden 
aan Zijn dienst. 
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D EN Kolonel van plaats tot plaats te vol
gen zou teveel van de ruimte van onze 

Strijdkreet in beslag nemen, daarom doen 
wij een greep uit de voornaamste gebeur

tenissen. 

Groet van de Generaal. 

In Manado I - het beginpunt van de bijeen
komstenreeks - bracht Lt. Kolonel Marpurg 
den groet over van onze Generaal, evenals 
in vele andere plaatsen, waar de heilssol
daten · verzameld waren. Het was ontroe
rend te zien, hoe spontaan onze makkers be
loofden voor onze Leidster te bidden, en te 
bemerken, hoe de Legergeest tot zelfs in de 
kleinste posten dezelfde was. 

Openluchtsamenkomsten 

Waar eenigszins mogelijk werd de gelegen
heid benut om in Gods vrijen tempel het 
Evangelie te brengen. De eerste openlucht
bijeenkomst was voor de bioscoop van Ma
nado, waar de Padvinders reeds kranig een 
open ruimte hadden gemaakt voor den gast 
en andere officieren. Majoor Rosenlund, de 
vertaler van deze tournee, bracht vlot en 
correct al het gesprokene over en wist ook 
den geest precies te treffen. Ook de bijeen
komsten in de zaal waren ,,overvol". Gang
paden, deur- en vensteropeningen, alles stond 
en zat vol en waar slechts een kier of spleet 
was, zag men oogen naar binnen gluren en 
trachtte men ook iets van het gesprokene op 
te vangen. 

N ieuwe posten 

In sommige plaatsen was het Leger nog 
nooit geweest, zoo b.v. in K asar, waar een 
850 menschen ademloos luisterde. Nog steeds 
de oude kracht van het Evangelie, want toen 

l DE MINAHASSA VOOR GOD! I 
l Lt. Kolonel MARPU RG OP TOURNEE. 
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aan het eind van die eerste samenkomst de 
uitnoodiging gegeven werd, stond een 22tal 
jonge mannen op en boog zich neer voor 
God, ondanks het spotten van vrouw en 
vrienden. 

Een andere plaats, waar men voor het 
eerst kwam was K au ditan. Tevoren had men 
ons gewaarschuwd dit dorp niet te bezoeken, 
omdat de bewoners tamelijke heethoofden 
waren en vlug het mes trokken. Dit was 
echter voor de heilssoldaten geen verhinde
ring om op de roepstem van hun Meester er 
heen te gaan om de blijde tijding van red
ding en vrede te brengen. Vol geloof en bid
dend gingen wij op weg. De Heer sterkte 

den Kolonel wonderbaar in het prediken van 
het Woord. Het was merkwaardig te zien, hoe 
de menschen daar zaten, doodstil, in diepe 
aandacht, gegrepen door Gods Geest. Toen 
de uitnoodiging werd gegeven om tot Jezus 
te komen, kwamen 85 personen naar voren 
in diepen ootmoed. Wat een jubel onder de 
heilssoldaten ! Wat een gebedsverhooring ! 

In Tondano werd een nieuwe zaal geo
pend, waar voor 100 menschen plaats was, 
doch waar er 200 binnen gekropen waren. Het 
was een plechtig oogenblik, toen Lt.-Kolonel 
Marpurg de Legervlag overhandigde aan den 
Sergeant, die dezen buitenpost zal waarne
men. 

NIE LEGER DES HEILS -BOEKHANDEL 
JAVASTRAAT 16 BANDOENG 

KAN U H EL P EN A A N GES CHIKTE 

PAASCHGESCHENKEN . 
Boeken voor de rijpere jeugd en kinderboeken in ruime sorteering. 

Bl0BELS 
in verschillende uitvoering en g roo tte. TEKSTEN tegen zeer verlaagde prijzen. 

DO E S PO E DI G U W BESTELL I NG ! 

''"'' Pe Ct, .... -""" • 

D e fluitkorpsen . 

Deze hebben goede diensten bewezen gedu
rende deze tournee. In Toempaan b.v. wacht
ten ons twee geheel voltallige fluitk orpsen 
op om den Kolonel te assisteeren. D it was 
voor hem een groote en aangename verras
sing ! Het was avond en op den passar, waar 
de bijeenkomst gehouden werd, waren gr00_ 

te lampen opgehangen, die geheel het terrein 
verlichtten en daarmee honderden opgeheven 
gezichten, luisterend naar het evangelie. 
Toen 34 menschen neerknielden stond men 
als verslagen, slechts bidden en schreien 
werd gehoord. 

Menige marsch naar de buitenposten werd 
door een fluitkorps vooraf gegaan. Dit maakte 
niet slechts het loopen licht, doch trok velen 
mee naar de samenkomsten. 

Soldaten tocgevoegd. 

In Manado I, Sonder, Kakas, Remboken en 
Tonsewer had een aantal makkers het voor
recht door den Kolonel tot soldaat en re
cruut te worden ingezegend. Deze plechtig
heid maakte overal een diepen indruk en 
was e€n groote aanmoediging voor de heils
soldaten zelf. 

In de gcvangenis. 

Getrouw aan des Meesters opdracht, werd 
het heerlijke evangelic ook gebracht tot de 
gevangenen te Manado. Een 120 hunner wa
ren tegenwoordig en velen namen de bood
schap van bevrijding aan en zochten vrede. 

Zoo heeft God deze reis van Li.-Kolonel 
Marpurg gezegend. Ruim 9300 menschen 
werden bereikt, terwijl een 500 personen zich 
bogen voor den levenden God en vrede zoch-
ten door het Bloed des Kruises. A.S . 
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