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I. Jarenlange vijandschap. 

B ROEDERS ! Maar alleen in naam ! 
Voor minder dan dat, zou de toe
vallige opmerker hen gehouden 

hebben. De stugge, harde uitdrukking 
op hun gelaat, als zij elkaar ontmoet
ten, het snelle veranderen van onder
werp, als de naam van den een toe
vallig werd genoemd ~n tegenwoordig
heid van den antler ; de moedwillig 
gescheiden gehouden belangen, die 
elkaar nimmer nader kwamen, maak
ten het moeilijk, den onverbreekbaren 
en edelen ·band des bloeds op te mer
ken. 

Zij hadden woorden gehad in hun 
jeugdjaren. Een zoo diepe wond was 
geslagen, dat zelfs de groote heelmees
ter - de TIJD - niets had vermogen 
te doen. De veete werd hoe -langer hoe 
meer openlijk. Zij vervloekten de 
omstandigheden, die hen noodzaakten 
in dezelfde stad te wonen. Elk hunner 
weigerde zp.ken te doen met menschen, 
die handelsbelangen hadden met den 
antler. Elke gelegenheid om elkaar 
kwaad te doen, schonk hun bevred1-
ging, Zoo voerde de stroom van het 
leven hen mee in zijn vaart en wierp 
schaduwen op hun pad. 

Ten laatste gebeurde er iets. lets, dat 
juist paste bij hun gevoelens van haat. 
Ik mag het niet . noemen. Het wierp 
een smaad op hen beiden, want het 
deed de vergiftige plant in het hart 
van elk hunner tot bloei komen. 

Een plotseling ontwaken echter van 
het geweten, dat als een scherp gewet 
zwaard diep in de ziel drong, bracht 
den oudste hunner op den drempel 
van de wonhlg van den antler, den 
drempel, dien hij in 14 jaar niet over
schreden had. De woorden daar gespro
ken doen niets ter zake, noch de aard 
van de belijdenis, die gedaan werd. 
Deze hebben geen waarde, want ieder 
der beide mannen nam voor zichzelf 
alle schuld op zich, terwijl zij met 
oogen, verblind door tranen, elkanders 
hand grepen. 

Een hunner stelde voor het begraven 
van den strijdbijl te vieren met een 
uitstapje naar de zee. Vol vreugde over 
hun nieuwe, gelukkige hereeniging, 
begaven de broers zich den volgenden 
dag per -trein op reis. Menige verzuch
ting als: ,,Wat zijn wij dwazen geweest! 
Welk een vreugde en kameraadschap 
hebben wij gemist", kwam hun over 
de lippen. ,,Wat een verblindend, ge
lukroovend iets, .i,s toch vijandschap !", 
zei de een. ,,Ik wilde wel, dat wij deze 
laatste jaren over konden leven", zeide 
de antler. 

Heel vroeg den volgenden morgen 
trilde het schokkende bericht door den 
aether, dat een vreeselijk spoorweg
ongeluk had plaatsgehad. De onder
bouw van een lange brug, ondermijnd 
door den watervloed van gesmolten 
sneeuw op de bergen, was ingestort en 
de nacht-express was met donderend 
geweld in de diepte gestort. Van de 
honderd passagiers werden slechts 
enkele gered - en de twee broers 
bevonden zich niet onder de geredden. 
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LAA T HET VERLEDEN VERGEVEN WEZEN 

LAAT ONS VRIENDEN ZIJN ! 

Toen de wateren hun dooden weerga
ven, werden deze mannen gevonden in 
een houding, die duidelijk aantoonde, 
hoe de oudste den jongere had trachten 
te redden. 

Het is mij ondoenlijk erover te schrij
ven. 0, de tragedie, dat door al die 
jaren heen geen hunner bereid was 
geweest zijn eigen deel der schuld op 
zich te nemen en den antler te verge
ven ! Welk een zegen, dat de lang inge
houden broederlief.de nog intijds baan-

brak en zich verzekerde van de vrije, 
vreugdevolle vergeving van beide zij
den en bovenal van de vergeving van 
onzen hemelschen Vader? Want wij 
kunnen er zeker van zijn, dat, indien 
wij hun vergeven, die tegen ons gezon
digd hebben, ook wij de vergeving van 
onzen hemelschen Vader ontvangen. 
Hij, die nog niet vergaf, dengene, die 
tegen hem misdreef, heeft nog nooit 
de allergrootste zielevreugde gesmaakt. 
Gij moet vergiffenis schenken ! Wat 

ook verkeerd was, welke beleediging 
u werd aangedaan, met welk een 
onrechtvaardigheid men u bejegende 
- LAAT HET LOS! LAAT HET 
VERLEDEN VERGEVEN ZIJN ! 

Vergeef ! Vergeef volkomen ! Ver
geef - en u zal vergeven worden ! 

* * * 
II. Vergeving is het eerste beginsel 

van het Christendom. 

0 PDAT vergeving van zonde ver
kregen zou kunnen worden, werd 
onuitsprekelijke liefde en de

hoogste vorm van zelfopoffering des 
hemels geopenbaard. Duizenden jaren 
had de doodelijke veete bestaan. Van 
ouders was zij overgegaan op de kin
deren, geslacht op geslacht ! 

Millioenen hadden geleefd en waren 
gestorven onder haar vloek. In haar 
poging om weerstand te bieden was de
wereld verwrongen, onherkenbaar door 
schuld, afzichtelijk door verdorvenheid~ 
Er bestond geen macht, die de zonde 
kon scheiden van haar duisteren met
gezel, den dood. 

Tusschen het eeuwige en tijdelijke 
gaapte een klove z66 wijd, zoo diep1 
dat zij slechts overbrugd kon wor
den door het verbrijzelde, doorwonde 
lichaam van den Zone Gods. En toen 
aan het kruis de bede van den ster
venden Christus: ,,Vader, vergeef het 
hun !" aarde en hemel deed beven~ 
was het voor alle komende eeuwen 
bewezen, dat misdaad, haat, wraak en 
spot in hun ergsten vorm, niet opge
wassen zijn tegen liefde en dat verge
ving schenken de hoogste deugd des 
harten is. Daarin bereikt de overwin
ning haar hoogtepunt ! 

Gedurende den loop der negentien 
eeuwen, waarin het Christendom zijn 
overwinningsbanieren omhoog hief, is 
deze deugd de grootste kracht geweest 
in het hart en leven van zijn v-0lge
lingen. 

De geest, die tot uiting kwam jn, 

Christus' hartroerend pleiten: ,,Vader.
vergeef het hun !" is telkens en telkens 
weer herhaald in woord en leven van 
Zijn volk, de eeuwen door. Ondanks 
den regen van steenen, die aan het 
leven van Stefanus een einde maakte, 
werd zijn gebed vernomen: ,,Reken 
hun deze zonde niet toe !" 

Het laatste gebed der martelaren in 
het Colosseum te Rome, was om ver
giffenis voor hun moordenaars. Ann~ 
Askew, wier ledematen alle waren uit
gerekt op de pijnbank, brak den tegen
stand van haar wxeedsten vervolger, 
toen zij, terwijl zij naar den brandstapel 
werd gebracht, bad om genade en ver
geving, volkomen en eeuwiglijk, voor 
degenen, die haar gepijnigd hadden. 

Toen den kleinen Schotschen jongen 
het werktuig getoond werd, waarmee 
hij ter dood gegeeseld zou worden, ver
borg hij zich in den versten hoek der 
folterkamer. Op de vraag: ,,Wat doe 
je daar ?" was het antwoord: ,,Th: bLi 
voor u, want God heeft u even lief als 
mij." 

(veroolg pag. 2). 



2 S T R IJ D K R E E T 

Bronnen langs den Levensweg 
door mevrouw DE GROOT. 

6. Lechi. .,Daarom noemde hij haren 
naam: De fontein des aanroepers". 

E R wordt hier gesproken over den 
sterken Simson. V oor deze Her

cules-gestalte moest alles wijken. Zijn 
krachts-ontwikkeling deed zelfs zijn 
eigen volk beven. Men treft een merk
waardige tegenstrijdigheid aan in het 
}even van dezen mensch. Van zijn 
geboorte af, ja zelfs reeds van tevoren 
was hij een aan God-gewijde. Maar 
zulk een hooge roeping heeft twee kan
ten: den Goddelijken, dat is datgene 
wat God van hem verwacht en den 
menschelijken : datgene wat de geroe
pene zelf met zijn gelegenheden, zijn 
opdracht doet. 

Zijn buitengewoon groote lichaams
kracht moest Simson dienen bij zijn 
taak, namelijk zijn volk te bevrijden 
van de Filistijnen en het als Richter 
met Gods geboden bekend te maken. 

Hij had deze lichamelijke kracht 
noodig voor allerlei ongeloofelijke doel
einden. Den leeuw versloeg hij zonder 
meer. Dat was een goede daad. Hij 
speelde echter ook met zijn kracht. 
A1s bet er op aan kwam den vijand 
aan te vallen, wachtten de soldaten 
tevergeefs op zijn bevelen. Lijdelijk 
moesten zij toezien, hoe Simson zelf 
alles deed. Hij had daartoe de kracht. 

Richt. 15: 19. 

Dikwijls kwam de Geest Gods over 
hem, maar ook deed hij vaak machtige 
dingen, zonder dat deze kracht hem 
bezielde. Daarin ligt de tegenstrijdig
heid van zijn wezen. 

De bevoorrechte mensch heeft het 
dikwijls moeilijk om zich in alle dingen 
van God afhankelijk te gevoelen. Er 
is strenge discipline van het karakter 
en een ononderbroken gebedsleven toe 
noodig, om op het hoogtepunt van 
uiterlijken voorspoed ook innerlijk 
gelijken tred te houden met de 
eischen, die God aan de ziel stelt. 

Er wordt verteld van William 
Gladstone, Engeland's grootsten staats
man, die alle voordeelen, welke het 
leven maar bieden kan, genoot, dat 
hij een oprecht en deemoedig Christen 
was. Hijzelf getuigt: ,,Alles wat ik 
denk, hoop, schrijf of waarvoor ik leef, 
is gegrondvest op Christus, den Zone 
Gods ; Hij is de vreugde van mijn arm, 
wispelturig hart." 

Anderen, zooals b.v. George 
Washington, hebben door armoede, 
harden strijd, bekommering, tegen
stand en stormen hun volkomen afhan
kelijkheid van God leeren verstaan. 

De meesten onder hen, die tot het 

waarachtige leven met Christus door
gedrongen zijn, behooren tot degenen, 
die zich van eigen zwakh eid bewust 
war en. 

Zij wisten reeds bij voorbaat, dat 
het geen nut had te trachten alleen den 
strijd t e aanvaarden . 

Ook op geestelijk gebied treft men 
Simson-naturen aan. Vol onderne
mingsgeest en met de zekerheid ,,t e 
weten en te kunnen'', valt veel hun 
licht, wat anderen moeite, tranen en 
nederlaag kost. Spelenderwijs maken 
zij vorderingen en al hun gaven komen 
ten volle tot hun recht. Het is een genot 
zulke menschen te leeren kennen. 

Al beschikte Simson over een boven
menschelijke lichamelijke kracht, toch 
was dit niet hetgeen, waarop het ten
slotte aankwam. Niet daarom alleen 
wilde God hem als Richter en uitredder 
van zijn volk gebruiken. God beoogt 
zulk een verheven doel met Zijn uit
verkorenen, dat een voortdurend op
zien tot Hem noodig is, om Zijn wil te 
leeren kennen. Wij moeten hand aan 
gaan met Zijn plannen. Eenigen tijd 
kan een rijdende wagen op eigen 
kracht voortgaan, doch niet lang, ten
zij de weg bergafwaarts voert, doch 
dan dreigt meteen ook het gevaar. Wat 
wij noodig hebben, is de voortdurende 
controle des Heiligen Geestes, hetzij 
wij zwak staan of ons sterk gevoelen, 
dat maakt geen verschil, wanneer 
slechts niets binnenin ons Zijn Geest in 
den weg staat. De zwakke heeft het 
makkelijk in dit opzicht. Hij kan met 
den apostel Paulus uitroepen: ,,Als ik 
zwak ben, dan ben ik machtig." Doch 
hoe moeilijk was het b.v. voor den 
rijkbegaafden, schitterenden Augusti
nus, om zich geheel aan de controle 
van Christus te onderwerpen. Na lan
gen strijd gaf hij zich gewonnen en de 
gansche loop zijns levens werd van 
zonde tot heiligheid, van daden der 
duisternis tot daden des lichts gekeerd 
en hij gaf Christus de eer. 

WEEK VAN GEBED EN VERZOENING 
VAN 21 - 28 N O V EMB E R 

Vervolg van pag. 1. 

Met een snik wierp de beul den 
geesel weg. Vergeving - het toppunt 
der overwinning ! 

W anneer wij lezen over de heiligen, 
die hun leven lieten voor hun geloof, 
meenen wij soms, dat ook wij marte
laren zouden kunnen zijn en toch - op 
de plaats, die wij innemen in den heili
gen strijd, kunnen wij dikwijls critiek 
noch valsche beschuldiging verdragen. 
Ik verzeker u, dat degenen, die niet 
kunnen vergeven, ook niet kunnen 
lijden om Christuswil. 

Het is niet de dood, die ons tot mar
telaren maakt, het is de wijze, waarop 
wij sterven en de zaak, waarvoor wij 
sterven. Het is niet het lijden of de 
smart, die een mensch tot heilige stem
pelt, het is de wijze, waarop wij de 
beproeving dragen. Niet het feit, dat 
wij onschuldig zijn aan hetgeen men 
ons ten laste legt, verheft ons tot hel
den, het komt er op aan, of wij onzen 
beschuldigers kunnen vergeven. Dat is 
het voornaamste. De bijbel zegt het ons 
ook: ,,Zalig zijt gij, als de menschen u 
smaden en vervolgen, en liegende alle 
kwaad tegen u spreken om Mijnentwil. 
Verblijdt en verheugt u !" 

En is het niet beleedigend en aan
matigend Gods vergiffenis te vragen 
voor eigen zonden en zwakheden, ter
wijl wij jaren lang een onverzoenlijken 
geest toonen jegens anderen? Breekt 
hij, die geen vergevensgezindheid kent, 
niet de brug af, waarover hij zelf tel
kenmale gaan moet, als hij bidt om 
vergeving ? En ieder mensch heeft 
vergeving noodig ! ,,Indien wij zeggen, . 
dat wij geen zonde hebben, verleiden 
wij onszelven." 

Vijandschap is in tegenstelling met 
/ vreugde. Daarmee wil ik niet zeggen, 

dat vijandschap alle vreugde verdrijft. 
Integendeel het is opme.rkelijk, hoe 
gelukkig sommige menschen kunnen 
zijn, ofschoon zij reeds jaren lang on
willig waren een enkele kleine grief 
te vergeven. 

Vreugde is een moreele eigenschap. 
Zij is de \rrucht van het geestelijk 
leven. ,,En deze dingen schrijyen wij 
u, opdat Uw blijdschap vervuld zij", 
zegt Johannes. Wij hebben evenmin het 
recht te bidden om meerdere blijd
schap, indien wij niet die dingen doen, 
welke Christus ons leerde, dat noodig 
zijn om de blijdschap te bezitten, als 
wij hebben om rente te verwachten 
van een som gelds, die wij niet belegd 
hebben. 

Vreugde is niet iets toevalligs. Zij is 
als een bloem, die tot ontluiken komt. 
Zij is het onvermijdelijke gevolg van 
het gehoorzamen aan zekere wetten. 
En hiervan hen ik zeker : de vreugde 
van een vergevensgezind hart, wordt 
duizendvoudig vermeerderd, telken
male als het iemand vergeving schenkt! 

Als wij kleine vreugd waardeerden, 

Beter droegen kleine smart, 

Tegenspoed wij dragen leerden 

Met een rustig hart. 

Als wij slechts des naasten deugden, 

Niet zijn fouten wilden zien, 

Ware er meer geluk en vreugde, 

En meer vrede bovendien. 

EEN WOORD HR NA GE DAC HT EN IS 
aan Brigadier F. J. Bulterman 

door den Komman da nl. 
(Brigadier Bulterman was een der beide 

slachtoffers, omgekomen bij het jongste 
spoorwegongeluk in Holland). 

In verband met het plotseling heen
gaan van Brigadier Bulterman, gevoel 
ik mij gedrongen een woord ter nage
dachtenis te wijden aan dezen vooraan
staanden, toegewijden arbeider in Gods 
koninkrijk. 

Ik had het voorrecht om hem en zijn 
vrouw als Kadetten in de K weekschool 
te Amsterdam, Holland, op te leiden 
tot officieren. Reeds toen kon men ver
wachten, dat hij een nuttige en zegen
rijke loopbaan zou hebben in de ran
gen van ons Leger en deze verwachtin
gen zijn ten volle in vervulling gegaan, 
ziende de bekwaamheden als !eider, 
zijn organisatie-talent en doortastend
heid, getoond in de verschillende aan
stellingen, die hem werden toever
trouwd. 

De droeve mare, die ons door Aneta 
bereikte, dat door het spoorwegongeluk 
in het vaderland, zoo plotseling een 
einde aan zijn !even was gekomen, 
bracht eerst even onzekerheid door het 
foutief overseinen van den naam, doch 
al spoedig werd ons vermoeden beves
tigd, welk een zwaar verlies het Leger 
des Heils in Holland en Kommandant 
Vlas als !eider, had getroffen nu bleek, 
dat inderdaad Brigadier Bulterman was 
omgekomen. Wij allen hebben door dit 
heengaan een verlies geleden, doordat 
een onzer toegewijde makkers in de 
kracht van zijn !even van onze zijde is 
weggerukt. 
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Het is mooi en h eerlijk, als de groo
t en dezer aarde, de begaafden en rijken 
op geestelijk gebied h un kroon aan 
Jezus' voeten neerleggen en Hem ge
h eel toebehooren. In Gods oog zijn wij 
echter allen zondaars. De vergeving 
onzer schuld, zij deze in het verborgen 
of in het openbaar, gering of . groot, 
bindt ons allen t ezamen in dankbare 
liefde jegens Christus, den Reiland der 
wereld. 

Wij hebben allen den dorst der ziel 
leeren kennen, welke Hij alleen les
schen kan. Ook Simson moet uitroepen: 
,,Zou ik dan nu van dorst sterven?" 
Ook hij ontving het water des Levens, 
zonder hetwelk zelfs de sterkste ziel 
niet kan !even. Als wij Hem in de be
nauwdheid aanroepen, hoort Hij ons. 
Hij is echter bereid, immer bij ons te 
blijven, ook wanneer alles goed gaat. 

Lord Tennyson wandelde op zekeren 
avond met zijn vriend, die hem vroeg, 
wat hij van Christus dacht. De dichter 
was een oogenblik stil en zich dan 
neerbuigend plukte hij een bloem, be
keek ze aandachtig en zei met diepen 
ernst: ,,Wat de zon aan den heme! is 
voor deze bloem, dat is Christus voor 
mijn ziel." 

Is Hij dat ook voor u ? 

VIJF EN TWINTIG JAAR 
HEILSOFFICIER. 

Op 6 October was het 25 jaar gele
den, dat Majoor Walo, een Finsche van 
geboorte, vanuit de kweekschool in 
Helsingf ors werd uitgezonden als' 
officier. 

Gedurende de eerste drie jaren van 
haar loopbaan reisde zij met de Staf
zangbrigade en bezocht geheel Finland 
en een groot gedeelte van Rusland. 
Haar muzikale gaven zijn haar als 
heilsofficier tot groate hulp geweest in 
elke aanstelling, die zij bekleedde en 
vele zielen heeft zij daardoor mogen 
zegenen. 

In haar eigen land was zij werkzaam 
als Veld-officier en heeft als zoodanig 
in verschillende korpsen gearbeid. 

In October 1922 kwam zij naar Java. 
De taal-moeilijkheid was voor haar als 
Finsche zeer groot, doch in het kinder
huis te Djokja leerde zij spoedig het 
Maleisch. Kort daarop volgde haar 
overplaatsing naar Celebes, waar zij 
zich geheel bij de bevolking aanpaste. 

Ook op Java heeft zij verschillende 
posten bekleed. Op de Leprakolonies 
in Pelantoengan, Koendoer en Poelau 
si Tjanang heeft zij zich bij de patien
ten bemind weten te maken, alhoewel 
haar arbeid niet direct met de ver
pleging in verband stond. Ook onder 
haar Officiers-makkers is zij bemind 
om haar stillen, eenvoudigen geest. Zij 
is wars van alle eerbetoon en doet 
rustig haar ar beid voor God en zielen. 
Momenteel is de Majoor de korpsoffi
cier voor het inheemsche korps in 
Medan, dat mede door haar muzikale 
gave tot grooten bloei is gekomen. 
Moge de Heer de Majoor nog vele jaren 
van gezegenden arbeid in het Leger 
des Heils schenken ! 

Moge God mevrouw Bulterman 
kracht geven om dezen slag in stilte te 
dragen ! De Heer kan troosten en zege
nen ! Hij ondersteune ook de verdere 
familie ! Ongetwijfeld zal de arbeid 
door den Brigadier verricht, nog veel 
vrucht dragen ! 

J. W. de Groot. 

0 
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KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT 
leiden gezegende samerikomsten in SOERABA YA en op SEMAROENG. 

Soldateninzegening op de leprakolonie. Geslaagde demonstratie in den Stadstuin. 

H ET bezoek van Kommandant en me
vrouw De Groot aan onze stad is zeer 

gezegend geweest ! Toen onze !eiders tijdens 
de 1.1. gehouden Conferentie ons beloofden, 
dat zij spoedig terug zouden komen om een 
aantal bijeenkomsten te leiden voor de Chi
neesche en Maleisch sprekende vrienden, 
zijn wij dadelijk aan het werk getogen om 
een vol programma in elkaar te zetten en 
het beste van dit bezoek te maken. 

Het muziekkorps op Semaroeng. 

DE ZONDAG. 

De eerste bijeenkomst op Zondag 11 Octo
ber was in de gevangenis, waar een 400 ge
vangenen bijeen waren. Adjudant Palstra 
kre;g hier een gelegenheid de menschen toe 
te spreken en met groote overtuiging sprak 
hij over de liefde Gods en Zijn heil voor 
ieder menschenkind. Een bijzonder woord 
richtte hij tot de bekeerden onder de aan
wezigen. Een groep hunner zong een lied 
dien morgen en tot onze groote vreugde 
knielden 5 mannen neer om God te zoeken. 

De kindersamenkomst in het Chineesche 
korps werd door mevrouw De Groot geleid. 
Dat de kinderen dit bezoek waardeerden, 
bleek wel uit het hartelijk gezang en de 
aandacht, waarmee werd geluisterd. 

Half tien vond ons tezamen in het Euro
peesche korps, waar de Kommandant onmid
dellijk de leiding in handen nam. Onder de 
aanwezigen mochten wij o.a. opmerken den 
Assistent Resident en mevrouw Dr. B. Ockers, 
den asp. Controleur en mevrouw De Jong 
en verder vele Legervrienden, die naar de 
Evangelieboodschap kwamen luisteren. 

Het thema voor dezen morgen was ,,Rein
heid des Harten". Hierover werd gezongen 
in onze liederen en sprak de Kommandant in 
zijn duidelijke, ernstige toespraak, gei:llu
streerd met beelden uit de natuur. - Evenals 
wij in de schoonheid der Schepping God 
aanschouwen, zoo kan ook de reine ziel God 
aanschouwen reeds hier op aarde en straks 
in het Land van de reinen van harte. - Die 
gedachte was het uitgangspunt en wekte in 
ons allen een verlangen naar deze reinheid 
van hart en !even. 

Naar aanleiding van den dag van Gebed 
en Verzoening, die op 11 October over de 
gansche wereld werd gehouden in onze korp
sen en inrichtingen, sprak mevrouw De Groot. 
,,Er is geen gebed zonder verzoening en er 
is ook geen oprechte verzoening zonder 
gebed", zeide mevrouw o.a. in haar toespraak. 
De geschiedenrl.s van Ezau en Jacob gaf haar 
stof tot vele schoone gedachten in dit ver
band en het krachtige, bezielende woord van 
de Kommandante sloot zich ten slotte geheel 
aan bij hetgeen de Kommandant reeds gezegd 
had: Gebed - verzoening - een rein hart. 
Een zuster kwam naar voren om haar toe
wijding te vernieuwen. 

Na afloop van deze samenkomst gebruikte 
de Kommandant de lunch met de bewoners 
vltn het Militaiir-tehuis, hetgeen door de 
aanwezige Marine-mannen zeer gewaardeerd 
werd. Natuurlijk ontbrak een geestelijke ver
kwikking niet aan dezen maaltijd. 

De Kommandant wees er op, dat bij al de 
goede zorgen voor het stoffelijke, toch ook 

vooral de zorg voor de ziel, die toch het 
allervoornaamste is, niet achterwege mag 
blijven. Het was een woord van hart tot hart, 
wat zeer op prijs werd gesteld en niet licht 
zal vergeten worden. 

Honderden menschen waren opgekomen 
voor de openluchtsamenkomst des n.m. half 
zeven, welke wederom door den Kommandant 
en mevr. De Groot werd geleid. Een groote 
booglamp was aangebracht en met aandacht 
werd geluisterd. De boodschap des heils met 
kracht door den Kommandant gepredikt, 
vond gereeden ingang. 

Om half acht was reeds weer de laatste 
samenkomst van den dag in het Chineesche 
korps in Sidodadi. De zaal was geheel gevuld 
en ond2r leiding van Majoor Brandt werd 
het eerste lied gezongen : 

Dibawa salibnja Toehankoe ! 

De Kommandant sprak er allereerst zijn 
vreugde over uit met de Chineesche makkers 
en vrienden een samenkomst te kunnen heb
ben en uitte den wensch, dat spoedig de 
zaal te klein zou blijken om alle heilbegee
rigen te bevatten, hij wenschte Adjudant en 
mevrouw Mepham een bijzonder gezegenden 
tijd in hun korps. 

Kapiteine Gringhuis van het ,,William 
Booth" -ziekenhuis kreeg een gelegenheid tot 
getuigen van wat Christus voor haar gedaan 
had. Daarna kwam mevrouw De Groot aan de 
beurt. Wat een verrassing haar in het Ma
leisch te hooren spreken ! De vreugde, die 
te vinden is in den dienst des Heeren was 
het onderwerp van haar getuigenis, dat met 
groote aandacht werd beluisterd. 

Met kracht sprak de Kommandant dien 
avond over een gedeelte uit de Handelingen 
der Apostelen en toonde aan, dat geloof in 
den Heer Jezus Christus nog steeds de eenige 

H ET was voor onze officieren op de Mevrouw Kommandant De Gr 0 0 t 
leprakolonie hoog in de bergen van 

Midden-Java een vreugde mevrouw de Groot 
in hun midden te hebben en enkele aange- hezoekt de leprakolonie te Pelantoengan en bet Oog1ijders.
name uren met haar door te brengen . Vooral 
ook voor de heilssoldaten en trouwe bezoe- Hospitaal te Semarang. 
kers der samenkomsten was dit bezoek een 

verkwikking. ---

Bij het binnenkomen der zaal werd als 
een fijn aangevoelden groet door het muziek
korps van patienten een Zwitsersche melo
die gespeeld, wat mevrouw De Groot een 
uitroep van verrassing ontlokte. Voor de 
aanwezigen was het een verrassing, dat 
mevrouw de bijeenkomst gedeeltelijk in het 
Maleisch leidde, wat zeer gewaardeerd werd. 

Bijzonder goed was het lied van de Zang
brigade. Het ontroerde, een hunner, die door 
de ziekte het gezicht moest missen, daar met 
opgeheven gelaat te zien staan. Hij was een 
goed zanger en zong tot eer van God. 

Elke week leert hij het te zingen lied uit 
het hoofd, het is een lied in den nacht van 
ziekte en lijden - doch tot Gods eer! 

Het woord van Majoor Barbier, die me
vrouw vergezelde, bracht zegen en opende 
den weg voor nog enkele andere getuigenis
sen. Zich geheel aanpassend bij haar gehoor 
sprak mevr. De Groot daarna uit het woord 
van God en bracht duidelijk de liefde Gods 
voor elk menschenkind naar voren. Een bree
der knielde vrijwillig neer om den Heer te 
zoeken. 

Den volgenden morgen werd een rondgang 
over de kolonie gemaakt. Een vriendelijk 
woord hier, een belangstellende vraag daar, 
het bewonderen van den arbeid · voor den 
Gezinsbond ergens anders, bracht menigen 
glimlach en een dankbaar ,,dank U" van 
velen. Al te spoedig was het uur van vertrek 
daar en ging het terug naar de warmte met 
einddoel SEMARANG. 

Ooglijders-Hospitaal. 

Het was op 9 October een bijzondere dag 
in ons korps. Mevr. Kommandant de Groot, 
vergezeld van Majoor Barbier, was tot ons 
gekomen om een opdrachtsdienst te leiden. 
Vijf kinderen werden dien avond opgedra
gen aan God en het Leger. Het was een heel 
ernstig oogenblik, toen de ouders met de 
kinderen op het platform kwamen en me
vrouw de kleintjes een voor een in haar 
armen nam en hen opdroeg in het gebed 
aan God en Zijn leiding afsmeekte op hun 
jonge leven. 

Daarna bepaalde mevrouw ons allen bij de 
geschiedenis van Hanna en Samuel en drong 
er bij de ouders op aan, toch een voorbeeld 
te zijn in handel en wandel in het dagelijksch 
Ieven en den omgang met hun kinderen. 
Bovenal ook vermaande de Kommandante 
hen om hun kleinen vroeg te leeren op te 
zien tot God en door het gebed den omgang 
met Hem te leeren kennen. Het was vooral 
voor de betrokken ouders een onvergete
lijke avond, doch ons allen heeft dit bezoek 
goed gedaan ! 

J. v. 

De zusters van den Gezinsbond in Semarang I 
met Adjudante Brouwer. 
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weg is tot zaligheid. Overtuigend, pleitend, 
dringend werd de boodschap gebracht en tot 
slot van dezen gezegenden Zondag mochten 
wij ons verheugen over 8 zielen, die kwamen 
tot Jezus. 

Semaroeng - Leprakolonie. 

Maandagmorgen om 9 uur waren alle pa
tienten, die maar eenigszins het bed konden 
verlaten, bijeengekomen om de samenkomst, 
door onze Kommandants geleid, bij te wonen. 
Toen onze !eiders binnenkwamen speelde het 
muziekkorps hun toe, doch weldra was een 
gloedvolle samenkomst in vollen gang. Wat 
is zang en muziek toch een zegen voor deze 
menschen, die dagelijks pijnen moeten lijden 
en in afzondering leven ! In zijn inleidend 
woord sprak de Kommandant over de vreug
de, die het hem gaf voor de bijzondere solda
ten-inzegening te hebben kunnen overkomen; 
het was feest en hij deelde van ganscher 
harte in de feestvreugde. Gods zegen rust op 
den arbeid van Majoor en mevr. Brandt, 
waarvoor Gode de eer werd gebracbt ! 

22 Soldaten en 31 rekruten werden daarop 
ingezegend onder de vlag van het Bloed en 
Vuur. Het was een indrukwekkende plech
tigheid, die echter spoedig overging tot een 
uiting van groote vreugde in den Heer om 
het werk in het hart dezer menschen vol
bracht. Ook nu sprak mevr. De Groot de 
menschen in het Maleisch toe, waarop de 
Kommandant nogeens weer met klem een 
korte boodschap bracht. Zeven patienten 
openden bun hart voor den Helland dien 
morgen. 

De Pl. officieren van Semaroeng 

met Maj. en mevr. Brandt. 

De Demonstratie. 

Deze werd des avonds gehouden in den 
Stadstuin ~n een 400 menschen vulden de 
zaal. Ook nu berustte de leiding bij den Kom
mandant, die allereerst een gedeelte voorlas 
uit de Schrift. Daarop werden verschillende 
tableaux, den arbeid van het Leger des Heils 
in Soerabaya vertegenwoordigende, gegeven. 
Allereerst kreeg het werk in de Poliklinieken 
op Darmo, Wonokromo en Boeboetan een 
beurt. Aanschouwelijk werd een en antler 
toegelicht door tableaux vivants, terwIJl 
Adjudant Palstra eenige bijzonderheden om
trent den arbeid daar gedaan, vertelde, o.a. 
dat het aantal patienten per maand nu reeds 
6500 telt ! Achtereenvolgens werd de arbeid 
in het ,,William Booth" -ziekenhuis, een op
name van patienten op de Leprakolonie, bet 
werk in de Asib-gaarkeukens, op treffende 
wijze gei:llustreerd. Het aantal verstrekte por
ties voedsel in de laatste is nu reeds 1100 
per dag! 

De tableaux werden afgewisseld door zang. 
Toen volgden de Chineesche meisjes met baar 
liederen en oefeningen. Het Europeesche 
korpswerk was vertegenwoordigd in een 
openluchtsamenkomst, op het platform ge
leid door mevrouw Kapitein v. Kralingen. 
Het geheel was uitstekend geslaagd en gaf 
een ruimen blik op wat met de bulp des 
Heeren gedaan wordt in Soerabaya. Met 
dankgebed werd deze avond besloten. 

Wij, officieren en makkers van Soerabaya 
- zijn den Kommandant en mevrouw De 
Groot dankbaar voor hun bezoek, dat ons 
tot zegen en bemoediging is geweest ! 

E. 
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Enkele bijzonderheden omtrent de voorgenomen tournee van onze 
Generaal door Britsch-Indie - Ceylon - Nederlandsch-Indie -

China en Japan. 

E EN van de campagnes, welke tot 
nutoe door de internationale Lei
ders van ons Leger het langst 

werd uitgesteld, zal door Generaal 
Evangeline Booth geopend worden, als 
zij op 10 November van Landen ver
trekt. 

De eerste bijeenkomst zal door haar 
geleid warden in PORT-SAID, waar 
het Leger juist zijn arbeid is begonnen. 
V andaar reist de Generaal door naar 
Britsch-Indie, waar zij op 23 November 
in BOMBAY hoopt te arriveeren. Ge
durende de daarop volgende maand 
zullen de verschillende Territories van 
<lit uitgestrekte land bezocht warden. 
Vele samenkomsten staan op het pro
gramma en lezingen in de voornaamste 
plaatsen, terwijl verder o.a. leprakolo
nies en Criminal Settlements zullen 
word.en geinspecteerd. 

Op 20 Febrnari hoopt PEKING de 
Generaal een grootsch welkom te ge
ven. Tot nogtoe werd Noord-China nog 
nimmer door een Generaal van het Le
ger des Heils bezocht en de voorberei
dingen voor dit bezoek hebben de 
grootste belangstelling gewekt onder 
de bevolking. De arbeid in Mukden en 
Manchukwo zal geinspecteerd warden 
op 27 Februari, terwijl op 3 Maart een 
feestelijke ontvangst wordt voorbereid 
in SEOUL, de hoofdstad van Korea. 

Van 10 - 18 Maart hoopt de Gene
raal haar kennismaking met Japan, 
waar zij enkele jaren geleden als 
,,Commander Eva" ~en bezoek bracht, 
en zij zoo stormenderhand de harten 
won, te vernieuwen. 

Na dit bezoek aan Japan wordt de 
terngreis via de V ereenigde Staten aan
vaard, waarna de Generaal half April 

Voordat de Generaal haar lange reizen onderneemt moeten heel 
wat zaken op het Internationaal Hoofdkwartier geregeld worden. 

Van 7 -13 Januari is CEYLON aan 
de beurt, terwijl de Generaal op 14 
.Januari COLOMBO zal verlaten om 
koers te zetten naar Ned.-Indie. Op 
23 Januari hopen wij onze internatio
.nale Leidster dan te BATAVIA te ver
welkomen. 

Het is voor de eerste maal in de ruim 
40 jaren, dat het Leger des Heils in 
deze Gewesten arbeidt, dat een Gene
raal van ons Leger Java bezoekt en alle 
voorbereidingen zullen warden getrof
fen om haar een grootsch en hartelijk 
welkom te bereiden. 

Van Nederlandsch-Indie gaat de reis 
via SINGAPORE naar HONG KONG, 
dat deel uitmaakt van het Zuid-China 
Territorie, waar de Legerarbeid nog 
niet lang geleden werd gevestigd. 

op het Internationaal Hoofdkwartier te
rug hoopt te zijn, waar haar ongetwij
feld een warm en enthousiast ,,Welkom 
thuis" zal wachten. 

Duizenden Kilometers per boot, trein 
en auto zullen gedurende deze tournee 
warden afgelegd, vele openbare samen
komsten en lezingen gehouden, tien
tallen Officiersmeetings geleid, terwijl 
overal de Legerarbeid zal warden ge
inspecteerd en de bewoners van onze 
kolonies en inrichtingen bezocht en be-
moedigd zullen warden. " 

Moge God onze Generaal op bijzon
dere wijze sterken en ondersteunen 
voor haar groote taak en haar voor 
duizenden tot zegen stellen ! Onze ver
wachtingen voor haar bezoek aan Ne
derlandsch-Indie zijn groat ! 

- GENERAA L -
EVANGELINE BOO TH 

BEZOEKT NEDERLANDSCH~INDIE1 • 
VAN 23 JANUARI TOT 3 FEBRUARI 

BAN DO ENG 

BATAVIA 

SEMARANG 

PELANTOENGAN 

KRENGSENG 

SOERABAYA 

24 - 26 Januari 

28 Januat.'i 

29 Januari 

30 Januari 

31 Januari 

1 Februari 

Concordia.- Congres 

Schouwburg 

Plantage 

Kunstkring 

Vergeef hun, die tegen u misdeden. 

III. 

EEN wettige veroordeeling der zonde 
kan toch nooit den onwil tot 

vergeving bij God of de menschen 
rechtvaardigen. Een onverzoenlijke 
geest in het hart van den mensch kan 
niet verdedigd warden. Onwil om te 
vergeven is vijandschap en hij, die 
vijandschap koestert,. stelt zijn gees
telijk leven bloat aan groat gevaar. 

Vijandschap verbittert het karakter. 
Zij verandert iemand met een pretti
gen, aantrekkelijken aard in een per
soon, die gedurig fouten zoekt. Het 
begint met niets goeds te zien in denge
ne, die hem beleedigd heeft. Spoedig 
echter ziet hij niets edels en prijzens
waardigs meer in eenig mensch. 

Vijandschap schept en koestert een 
geest van kritiek. Er zijn natuurlijk 
twee vormen van kritiek - een op
bouwende en een afbrekende. Waar de 
eerste echter veel kennis eischt en een 
groote mate van welwillendheid, is de 
afbrekende kritiek de meest overheer
schende, daar zij vrij uitgeoe:fend kan 
warden zonder deze voorgenoemde ei
genschappen en dan meestal niet veel 
meer is dan een soort van kwaadspre
kerij. 

De opbouwende criticus geeft zijn 
oordeel om daardoor iets beters te 
scheppen. Zijn kritiek wordt verzacht 
door een oprecht verlangen het voor
werp van zijn kritiek te veredelen. 

De afbrekende criticus beoordeelt 
met het onwaardige doel om het goede, 
dat reeds gedaan werd, een slechten 
naam te geven. Hij tracht den ijver te 
bekoelen, den lof te onthouden, 
goede bedoelingen gering te schat
ten, de jeugd te ontmoedigen en 
persoonlijken vooruitgang te stui
ten. Geen wonder, dat God dezulken 
streng veroordeelt: ',,Zij leeren ook 
ledig omgaan bij de huizen en zijn niet 
alleen ledig, maar ook klapachtig en 
ijdele dingen doende, sprekende het
geen niet betaamt". 

Sommige menschen hebben een on
uitputtelijlken voorraadl tegenwerpin
gen. Nooit zijn ze het met u eens, als 
het gaat over de deugden van anderen. 
N ooit kunnen ze met uw oogen de 
goede hoedanigheden van anderen zien. 
Inderdaad, sommigen kunnen nog ge
makkelijker iemand een zonde verge
ven, dan dat zij het kunnen vergeven, 
dat iemand talenten bezit, promotie 
maakt, welsprekend is, succes heeft 
of zekere deugden bezit. Ik heh men
schen ontmoet, die zelfs niet den lof, aan 
een. doode toegekend, konden vergeven 
en die, terwijl zij kerk, vergaderzaal, 
of zelfs het graf verlieten, bezig waren, 
het goede, over den afgestorvene ge
zegd, af te breken. 

Ik gee£ toe, dat niemand volmaakt 
is. Doch waarom zouden wij onze oo
gen sluiten voor de schoone bloemen 
aan een boom, alleen omdat er een 
paar rupsen aan de bladeren hangen? 
Hoe meer waarde ge hecht aan de 
bloemen, hoe spoediger ge de rupsen 
zult verwijderen. Wees voorzichtig, 
opdat ge(, bij het afsluiten van het 
valsche, verkeerde licht, dat op uw 
schilderij valt, den goeden knop aan
draait. Vergeet niet, dat de schoonste 
dingen niet in het danker gezien war
den. Ons oordeel is niet zuiver, wan
neer wij zaken of personen bezien met 
het oog van vijandschap . 

Vijandschap verhindert, dat onze 
makkers en vrienden vertrouwen in 
ons stellen. En dit wel zeer tot o~e 
schade. De mensch staat ietwat hui
verig tegenover iemand, die een wrok 
koestert jegens zijn naaste. Het valt 
hem niet gemakkelijk zijn vertrouwen 
te schenken. Men is nooit zeker, wan
neer het booze oog, het verderfelijke 
humeur, de sarcastische tong zich te
gen hem zal keeren. Vijandschap is 
als een doodelijke kwaal, welke wortelt 
in het hart en ergens een uitweg moet 
vinden. Wanneer haar werking aan 
den eenen kant gestuit wordt, verwacht 
men de ziekte op een andere plaats te 
zien uitbreken. 

S T R IJ D ~ 

LAAT ONS V 
DOOR DE (JJ 

Hoe dwaas om terwille van een ge
voel van haat jegens een persoon, onze 
geheele reputatie er aan te wagen ! 

Vijandschap is de grootste tegenstan
der van het Christendom. 

Aan onze zondaarsbank knielen 
voortdurend velen neer, die getracht 
hebben beide dingen vast te houden: 
hun godsdienst en hun haatdragend
heid. Liefde en haat gaan nooit teza
men. Er kan geen geestelijk !even 
bestaan zonder voortdurende gemeen
schap met God en gebed is onmogelijk 
voor hem, die haat koestert tegen zijn 
broeder. Geen mensch kan vreugde 
hebben in den omgang met God, ter
wijl hij Zijn wetten verbreekt; en een 
van de onveranderlijke wetten, welke 
God ingesteld heeft is, dat wij elkander 
zouden vergeven. Verzuimen wij dit 
te doen, dan beleedigen wij Hem. En 
bestaat er een grootere zonde dan God 
te kret\l<.eri? 

W aarachtige lief de rekent i' 
geluk van , 

De kreet van het Kruis met zijn echo 
door alle eeuwen been: ,,Vergeef het 
hun, want zij weten niet, wat zij doen," 
toont duidelijk aan, hoe de Reiland 
zelf gevoelde, dat van Hem gevraagd 
werd om, voordat Hij wederoin in de 
tegenwoordigheid des Vaders terug
keerde, Zijn moordenaars te vergeven 
- hun vergeven niet slechts naar 
de letter, maar naar den geest, 
terwijl Hij, in overvloedige genade en 
oneindig mededoogen, hun Voorspraak 
werd voor hun vreeselijke zonde, door 
de woorden: ,,Zij weten niet, wat zij 
doen!" 

Temidden van den onmetelijken oce
aan van leed, die het kruis omgaf en 
de ontzettende smart, die Hem in Zijn 
laatste oogenblikken kwelde, dacht Hij 
niet aan Zichzelf, Hij had niet Zichzelf 
lief - Hij dacht slechts aan Zijn vijan
den, Hij had Zijn vijanden lief! 

DE WERELD VOOR ( 
N~OG 2 M 

Makkers gordt u aan ten 

God vra' 
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W AAR is degene, die in alle op
rechtheid zeggen kan nooit iets 

gedaan te hebben, waarvoor hij verge
ving noodig heeft? In het meest zacht
moedlge karakter, de meest oprechte 
bedoeling, de vriendelijkste woorden 
komen dingen voor, die verkeerd uit
gelegd kunnen warden of, soms geheel 
onbewust, kwetsen. 

Dikwijls hooren wij menschen, als 
een verontschuldiging voor hun over
zoenlijkheid, aanvoeren, dat al wat zij 
vragen is: rechtvaardigheid. Dit van 
een mensch te eischen is echter het 
onmogelijke vragen, want rechtvaar
digheid wordt alleen daar gevonden, 
waar men alle drijfveeren kan beoor
deelen. Men kan het einde van een 
zaak niet zuiver beoordeelen zonder 
het begin te kennen. Om een zuiver 
oordeel te kunnen vellen moet men de 
oorzaak weten. 

Om de zonde op de juiste wijze te 

~ de eerste 
fen antler. 

plaats met het 

kunnen beoordeelen, moet men ook de 
juiste kennis hebben van den aard der 
verzoeking, die er de aanleiding toe 
was. Tot veroordeeling van den electri
schen stoel wordt pas overgegaan, na
dat de schuld van den moordenaar be
wezen is. De rechter en de jill'y doen 
al het mogelijke om het bewijs hiervan 
te verkrijgen. God echter ziet van den 
aanvang af en beoordeelt de verdorven
heid van iemands misdaad naar de 
donkere schaduwen van zonde en 
zedeloosheid, die zijn wieg omringden; 
de ontzettende immoreele gruwelen, 
waarmee hij reeds in zijn prilste jeugd 
bekend was. De boeken van des men
schen zonde worden Daarboven bij
gehouden, niet hier beneden. Dat is 
de reden, waarom de Heer zegt: ,,Oor
deelt niet ! " God alleen is Rechter der 
gansche aarde, want Hij is de Alfa en 
de Omega. 

OD -- VELDTOCHT 
·~NDEN. 

·\ 

gt al uw kracht en tijd. 

Vergeef, naar de mate, waarop 
gij zelf vergiffenis hoopt te ontvangen. 

Christus' antwoord op de vraag van 
Petrus: ,,Heere, hoe . menigmaal zal 
mijn broeder tegen mij zondigen en ik 
hem vergeven?" is zoowel eenvoudig 
als duidelijk en als machthebbende. 
De bedoeling kan niet verkeerd opge
vat worden. Het is onmogelijk Chris
tus' woorden voor iets anders te ne
men, clan een uitgesproken wet: ,,Ik 
zeg U niet zevenmaal, maar zeventig
maal zevenmaal'', hetgeen beteekent: 
onbegrensde vergiffenis ! 

Doch veronderstel, dat de mensch in 
staat was volmaakte rechtvaardigheid 
te beoef en en. Zou rechtvaardigheid 
een voldoende troost wezen voor een 
verloren zoon of dochter, die met ge
broken hart terugkeert naar het ouder
lijk huis? Zou rechtvaardigheid alleen 
voldoende zijn voor een echtgenoot, 
die de heilige beloften, aan het huwe
lijksaltaar gedaan, verbrak en heree
niging zoekt met haar, die hij onrecht 
aandeed? Zou rechtvaardigheid vol
doende zijn voor het koppige kind, dat 
na ongehoorzaam geweest te zijn, het 
betraande gezichtje verbergt in moe
ders schoot? Zou rechtvaardigheid 
voldoende zijn om een jarenlange 
vriendschap te herstellen, die door een 
ondoordacht woord of onbezonnen 
daad onmeedoogend verbroken werd? 

N een ! N een ! Zoowel van aarde als 
hemel moeten wij vergeving ontvangen, 
anders zal er geen vreugde zijn in het 
leven, noch vrede bij het sterven. 

Velen verontschuldigen zichzelf met 
te zeggen: ,,De schuld lag bij hem," 
,,Zij was de oorzaak,'' ,,Het recht was 
aan mijn kant." Goed - veronderstel, 
dat het zoo is, zijn het clan niet juist 
die feiten, die vergeving van God en 
menschen noodzakelijk maken? Kun
nen wij vergiffenis schenken, als er 
geen oorzaak is? Is er balsem en barm
hartigheid noodig, als er geen wonden 
zijn? Mogen wij, omdat alle schuld ,,bij 
den ander" ligt, deze groote les ons 
op Golgotha geleerd: ,,Vergeef het hun, 
Vader!" - verwerpen? 

Degene, die niet vergeven wil, kan 
nooit den zegen van heiligmaking deel
achtig worden. 

Heiligmaking verandert ons naar het 
evenbeeld van Christus. Heiligmaking 
is practisch Christendom in het alle
daagsche I even. Het is de lief de van 
God, uitgestort in het menschenhart, 
en vandaar uitvloeiend in duizend 
kleine liefdedaden jegens den mede
mensch. Heiligmaking is geloof in de 
onbegrensde macht van Christus tot 
helpen, opdat in onzen dagelijkschen 
arbeid vruchten gezien mogen worden. 
Heiligmakling is geheiligde liefdadig
heid betoond in vereerugmg met 
menschelijke sympathie en medeleven. 
Heiligmaking is de ontferming van 
Golgotha uitgestort over menschelijke 
ellende en zonde. Zij is een ononderbro
ken pleiten bij den Vader om genade 
voor den zondaar. Hoe kan hij, die 
niet bereid is vergiffenis te schenken, 
deel hebben aan deze heiligmaking? 

Nu mijn makkers en vrienden, haast 
u om alle geschillen bij te leggen ! 
Haast u om vrede te maken, waar 
disharmonie heerscht ! Haast u, om 
alle misverstand weg te ruimen ! 

Laat ons de klove overbruggen, die 
door twist is ontstaan, de wonden 
heelen, die door bittere, harde woor
den zijn geslagen ! 

Het doet er n!iet toe bij wie de 
schuld ligt - LAA T LOS! Het zand 
loopt vlug door den zandlooper en het 
komt niet terug! Vlug! Vlug! LAAT 
LOS! - LAAT HET VERLEDEN 
VERGEVEN ZIJN ! 

* * * 
Dierbare, liefdevolle, vergevende 

Vader, tezamen met mijn volk kom ik 
dichter bij het Kruis! Moge zijn licht 
schijnen op al de bitterheid, die in 
ons leven gekomen is, zoowel als op 
al het goede, dat wij mochten ontvan
gen. Help ons alles te vergeven, recht 
te handelen, barmhartigheid lief te 
hebben, er naar te streven in liefde en 
nederigheid te wandelen en de gansche 
wereld tot zegen te zijn. Amen! 
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Gaarne wil ik U een klein voorval ver
tellen uit mijn medische loopb<1an. 

Op zekeren dag vond ik in mijn spreek
kamer een jonge dame zitten, die een kolos
saal pak op haar schoot had. Ik vroeg haar, 
wat ik voor haar doen kon en ze begon me 
een lang, treurig verhaal over zichzelf te 
doen. Ze zei, dat niets haar interesseerde, 
niets amuseerde haar, alles en iedereen ver
veelde haar. Ze kon alles krijgen, wat ze 
hebben wilde, ze kon overal, waar ze wilde, 
heengaan, maar ze verlangde niets en ze 
wenschte nergens heen te gaan. 

Ze had haar leven doorgebracht in ijdele 
weelde, nutteloos voor zichzelf en voor ieder 
antler, zei ze. Haar ouders hadden haar van 
den eenen dokter naar den anderen gesleept : 
de een had Egypte voorgeschreven, waar ze 
een heelen winter hadden doorgebracht ; een 
antler Cannes, waar ze een groote villa had
den gekocht ; een derde Indie en Japan, dat 
ze met hun prachtig yacht bezocht hadden. 
,,Maar U bent de eenige dokter, die me gehol
pen heeft", zei ze, ,,Ik heh me de laatste 
week gelukkiger gevoeld, dan sinds jaren het 
geval is geweest. Dat hen ik U verschuldigd 
en daar kom ik U voor bedanken." 
Ze begon vlug haar pak los te maken en ik 

keek haar met groote verbazing aan, terwijl 
ze er de eene pop na de andere uit haalde, en 

ze zonder eenige plichtplegingen, op een rij, 
op mijn schrijftafel zette, tusschen al mijn 
boeken en papieren. Er waren in het geheel 
twaalf poppen en gij hebt nog nooit zulke 
poppen gezien. 

Enkele waren gekleed in keurig zittende 
mantelcostuums ; sommige waren ·klaar
blijkelijk op een boottocht, met blauwe ~he
viot japonnen aan en met matelots op ; som
mige droegen elegante zijden japonnen, 
bedekt met kanten en strooken en andere 
zagen er in hun prachtige baljaponnen en 
zijden schoentjes uit, alsof ze juist waren 
thuis gekomen van een bal in het Palais de 
l'Elysee. 

Ik hen gewend, zonderlinge menschen in 
mijn spreekkamer te krijgen, en ik meende, 
dat de oogen van bet jonge meisje op een 
eigenaardige manier gingen glanzen. 

,,Ziet U dokter," zei ze met een onzekere 
stem, ,,ik had nooit gedacht, dat ik voor 
iemand van eenig nut zou kunnen zijn. 

De vorige week kreeg ik toevallig een arti
kel over speelgoed in handen en van dat 
oqgenblik af hen ik van den ochtend tot den 
avond bezig geweest om al deze poppen aan 
te kleeden voor de arme kinderen, waarover 
U gesproken hebt. Ik heh al die kleeren zelf 
geknipt en genaaid en ik heh me dien heelen 
tijd zeldzaam gelukkig gevoeld." 

En ik, die al heelemaal niet meer dacht aan 
dien kleinen zijsprong uit het zware van het 
dagelijksche leven, ik !reek naar het lieve 
gezicht, dat door de tranen been glimlachte, 
ik keek naar de lange rij poppen, die me 
goedkeurend aanstaarden tusschen mijn me
discbe papperassen op mijn schrijftafel. En 
voor het eerst en voor het laatst in mijn leven 
voelde ik de mystieke kracht van in staat te 
zijn, anderen te ontroeren. 

Haar eigen rijtuig stond voor de deur op 
haar te wachten, maar we zonden het weg, 
en ik zette de vriendelijke geefster met een 
paar van haar poppen in een huurrijtuig en 
ik weet nog, dat we een armen, kleinen jongen 
waarin ik veel belangstelde gingen opzoeken. 
Ik kon aan haar verlegenheid zien, dat het 
voor het eerst was, dat ze bij arme menschen 
in huis kwam. Ze gaf elk kind in huis een 
prachtige pop en ze bloosde van plezier, toen 
ze de stralende gezichtjes van de zusjes zag 
en het ,,God zegene U !" van de moeder hoor
de. En nauwelijks een week later bracht ze me 
nog een dozijn poppen en twaalf andere heel 
arme, zieke kinderen konden al hun ellende 
vergeten. Met Kerstmis organiseerden wij 
een groot feest in de Jardin-des Plantes wijk, 
waar de meeste armen wonen, en de kerst
boom was beladen met poppen van allerlei 
grootte en soort." 

Tot zoover Dr. Alex Munthe, de beroemde 
schrijver van ,,De Geschiedenis van San 
Michele." 

Het Leger des Heils wil met bet a.s. Kerst
feest eenige duizenden arme, behoeftige kin
deren in Batavia, Bandoeng, Semarang, Soe
rabaja en Malang gelukkig mak.en met een 
pop of een ander stuk speelgoed. 

Hoe krijgen wij een paar duizend stuks 
speelgoed? 

Mogen wij U van raad dienen : 

1. Maak zelf een of meer poppen en breng 
ze ons. 

2. Wees zoo vriendelijk bij Uw inkoopen 
voor St. Nicolaas of Kerstfeest tevens 
een stuk speelgoed te koopen voor dit 
doel en geef Uw leverancier opdracht 
iets aan ons te zenden voor dit plan. 

3. Zend een cheque aan Kommandant J. W. 
de Groot - Hoofdkwartier Leger des 
Heils, Bandoeng en gaarne willen wij 
ons belasten met den aankoop van een 
of meer stukken speelgoed. 

Stel u de vreugde voor van kinderen, die 
voor het eerst in hun leven een echte pop of 
spoortrein zullen bezitten ! 

Het zal van u afhangen of een paar duizend 
kinderen met stralende gezichten op 24 De
cember de grootste zalen op Java zullen 
vullen. 

DIENST DER LIEFDE. 

Zoek toch en help de gebrook.nen van harte ! 
Spreek van den Reiland tot 't hart, dat versmacht ! 
Dan spreid t uw leven een reuke des hem els, 
Uw dienst der liefde wordt altijd herdacht. 
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SOERABA.JA I en II. 

H ET bezoek van de K olonels aan ons 
korps is r ijk gezegend geweest. De 

opkomst was bevredigend en de boodschap 
van den Kolonel, zoowel als van mevrouw 
heeft ons alien goed gedaan. Mevrouw be
paalde ons bij het W oord van God en legde 
bijzonder den nadruk op de GENADE. Duide
lijk werd de liefde Gods voor de menschheid 
naar voren gebracht. Het was een boodschap 
van verkwikking en bemoediging. 

De openluchtsamenkomst onder le iding 
van den Kolonel werd door enkele honder
den menschen bijgewoond. Met onverdeelde 
aandacht werd geluisterd. 

Op Maandagavond leidde mevrouw Rids
del als Nationale Gezinsbondsecretaresse, een 
samenkomst voor de zusters. Het was een 
welgeslaagde middag in korps I, waar vele 

zusters bijeen waren. 
Na deze samenkomst begaf mevrouw Rids

del zich naar korps II, waar de inheemsche 
korpsen vereenigd waren. Ook bier werd 
een gezinsbondsamenkomst gehouden, die 
zeer gezegend was. 

Ofschoon de Kolonel verhinderd was het 
gezellige samenzijn in het Militair-tehuis te 
leiden, was mevrouw onze gast en nru:n Ma
joor Brandt de leiding over. Er was een 
goede opkomst en alles verliep naar wensch. 
Wij zijn den Kolonels dankbaar voor hun 
bezoek. Maj. H. 

EEN GREEP UIT DEN ARBEID VAN ONZE 
OFFICIEREN IN DE MINAHASSA. 

E ENIGSZINS schuw keek bij naar ons, 
heils-officieren, toen wij aan zijn ziek

bed plaats namen. Een familielid van den 
armen lijder, die het werk van het Leger 
des Hells kent, had ons met hem in kennis 
gebracht. ,,Of wij eens wilden komen om 
hem over de eeuwige dingen te spreken", 
was het verzoek. En natuurlijk wilden wij 
dat. 

In de schamel gemeubileerde kamer hadden 
enkele personen plaatsgenomen, die tezamen 
met den zieke belangstellend luisterden naar 
onze woorden. Er is veel tact en wijsheid 
noodig om iemand, die geheel anders denkt, 
de eeuwige dingen duidelijk te maken. Hij 
luisterde echter aandachtig naar alles, wat 
gezegd werd. Lang konden wij niet met hem 
spreken, want het vermoeide hem zichtbaar, 
doch hij scheen heel dankbaar voor onze 
komst. Of wij wat bereikt hebben ? 

Dit eerste bezoek werd door meerdere 
gevolgd. Bij mijn laatste bezoek las ik hem 
het bijbelgedeelte voor, waarin sprake is van 
het eeuwige leven door het geloof in Jezus 
en als hem gevraagd wordt, of hij dit gelooft, 
maakt bij een krachtige bevestigende bewe
ging met het hoofd .en antwoordt duidelijk 
verstaanbaar, dat hij het gelooft. 

Als ik het groote kankergezwel gadesla, 
vervult een diep medelijden mijn hart en 
vrees ik voor een langdurig lijden, maar tot 
onze groote verwondering en niet minder tot 
onze blijdschap, vernamen wij er...kele dagen 
later, dat de Heer hem uit zijn lijden verlost 
had. 

Toen wij nog een laatsten groet aan den 
doode kwamen brengen, vonden wij zijn 
stoffelijk overschot versierd en omringd door 
offers. Arm duister heidendom ! Wij gingen 
echter been in de overtuiging, dat hij deze 
offers niet meer noodig had, want zijn ziel 
was bij God! 

.;* 
In vliegende vaart brengt ons de schok-

kende vrachtauto naar Toempaan. Wij hadden 
ditmaal een voorspoedige reis, want reeds 
na twee uur rijdens, waren wij ter plaatse. 
Wij zouden bier een huwelijksinzegening 
leiden. Voor de bijeenkomst begon werd een 
optocht gehouden. 

Het ,,muziekkorps" bestond uit een cornet, 
een spreektrompet en kindertrommel. De 
muziek daarmee voortgebracht deed echter 
wonderen, want velen volgden den stoet en 
werden aangespoord de samenkomst bij te 
wonen. Toen wij begonnen konden wij de 
menschen niet bergen. Buiten de zaal ston
den drommen menschen. Alles verliep naar 
wensch en heel voldaan keerden wij huis
waarts. Naar schatting was ruim de helft van 
de bewoners der plaats aanwezig geweest bij 
deze plechtigheid. 

Dit is slechts een greep uit veel, dat dage
lijks tot ons komt. Wij danken God voor de 

S T R IJ D K R E E T 

DE CHEF-SECRETARIS EN MEVROUW 
RIDSDEL OP HET STRIJDPAD. 

DE EERSTE OOGST OP KASI] AN. 

H OEWEL ver afgelegen van d e gewone 
route heeft de meest Oostelijke post 

van ons Leger op J ava r eeds heel wat bezoek 
gehad. Achtereenvolgens, m ochten wij onze 
Kommandants , den Financieel Secr etaris en 
nu laatstelijk Lt.-Kolonel Ridsdel op bezoek 
hebben, wat een groote aanmoediging was. 

Bij zulk een bezoek is er dan bijzonder ge
legenheid te constateeren, hoe de arbeid 
op onze kolonie vooruitgaat. Er komen steeds 
meer menschen en onder de vaste bevolking 
van ruim 300 personen, die reeds geheel aan 
het inrichtings-leven gewend zijn, is het cen 
vreugde te ·arbeiden. 

Vele ongelukkigen, die anders op bedelen 
zouden zijn aangewezen, hebben hier een 
tehuis gevonden, waar ze gelukkig zijn. Voor
al ook het ontwaken van de belangstelling 
voor hun zieleleven is ontroerend waar te 
nemen. De meesten · hadden door jarenlang 
zwerven nooit gehoord over geestelijke 
ding en. 

Het was dan ook een niet te beschrijven 

ontroering, die ons vervulde aan den avond 
van het· bezoek van den Kolonel. In het half
donker zat een 300 tal menschen in de open
lucht gehurkt op den grond, met onafgebro
ken aandacht te luisteren naar de boodschap 
van het Evangelie. Eenvoudig en duidelijk 
werd deze gebracht en toen de uitnoodiging 
gegeven werd, kwamen 60 menschen vrijwil
lig naar voren om Christus aan te nemen. 
Aan den ernst en den eerbied, waarmee zij 

naar voren kwamen, kon men zien, dat zij 
begrepen, wat zij deden. God werkt nog 
wonderen van genade en wij zijn dankbaar 
voor deze doorbraak ! Ook hier wordt het 
woord des Heeren bewaarheid, dat het den 
eenvoudigen is geopenbaard, terwijl het vaak 
den wijzen verborgen blijft. 

Zoo verheugen wij ons, dat alle takken van 
arbeid : de inrichting, het Kinderhuis, de Po
likliniek zich in gezonden toestand bevin
den en tot eer van God en uitbreiding van 
Zijn koninkrijk doen wij onzen arbeid. 

Officieren van Kasijan. 

WE.LDADIGHE.IDSZE.GE.LS 
TE.N BATE. VAN HE.T INOISCHE. KIND 

LE.GE.R PE.S HE.ILS WELDADIGHEIDS
ZEGELS 

God schenkt zegen om 

aan anderen wel te doen. 
DECEMBE.R A.S. VE.RKRIJGBAAR 
WAARDE.N 2-5-7H2k E.N15 CE.NT 

M ET het m.s. ,,Dempo" zijn de weldadigheidszegels van het Leger des Heils ten 
bate van het Indische kind in Ned.-Indie gear riveerd en aan het Hoofdbureau 

van den Dienst der P.T.T. is men druk bezig de zegels te distribueeren over al de post
en hulppostkanto:uen op Java en in de buitengewesten. 

De postzegels, ontworpen- door den bekenden kunst-teekenaar Ir. A. R. M . Kreisler, 
zijn keurig uitgevoerd en ieder, die ze zag, spreekt daarover vol lof. . 

Zij zijn verkrijgbaar op 1 December aan de postkantoren, maar reeds nu word.en 
bestellingen opgenomen bij al de afdeelingen van het Leger des Hells en aan het Hoofd
kwartier, Javastraat 16 - Bandoeng. 

In verschillende steden hebben vooraanstaande dames zich bereid verklaard, zitting 
te nemen in een Comite tot bevordering van den verkoop dier zegels. Hiervoor zijn wij 
zeer erkentelijk. 

Het te bewerken terrein is echter zoo groot, dat wij nog gaarne meerdere mede
werkers (sters) zouden zien en wij verzoeken degenen, die ons zouden willen helpen, ons 
hun naam en adres te willen opgeven, opdat wij ons met deze vrienden in verbinding 
kunnen stellen. , 

Zooals bekend komt de opbrengst boven de gewone frankeerwaarde ten bate van het 
lil.dische kind. 

Practische hulp bij jeugdverzorging in den meest uitgebreiden zin : 

1. Zorg voor moeder, zuigeling en kind. 
2. Zorg voor het kind gedurende zijn schoolplichtigen leeftijd. 
3. Zorg voor hen, die de school doorloopen hebben. 

De zegels hebben de volgende waarden en kunnen gebruikt worden als volgt : 
2 (3 ) cent, roodlila: voor drukwerken, couranten, tijdschriften, visitekaartjes, enz. 
5 ( 71/2) cent, blauwgrijs, voor briefkaarten. 
71/z (10 ) cent, violet, voor postbladen, blanco postbladen worden er gratis bij verstrekt. 

121/2 (15 ) cent, oranje, voor brieven Ned.-Indie, Nederland, Curagao en Suriname. 
15 (20 ) cent, blauw, voor brieven buitenland. 

Ook kunt gij gebruikmaken van onderstaand billet en gaarne willen wij voor toezen
ding der zegels zorgdragen. 

LEGER DES HEILS - WELDAOIGHEIDSPOSTZEGELS 

AAN HET HOOFDKWARTIER VAN HET 
LEGER DES HEILS 
BAND 0 ENG. 
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kansen ons geschonken ! Toea :j_ Lodo. 

NOVEMBER 1936 

SOLO. 

In verband met den Gebedsdag op 11 
Oct ober bezocht de Chef-Secretaris ons korps 
en leidde een b ijzondere samenkomst ten hui
ze van de familie Tan Kiong Khiem. Met het 
oog op de feesten van d_en Soesoehoenan 
hadden wij niet du r ven hop en op een flinke 
opkomst, doch wij h ad den geloofd en gebeden 
en - meer dan 120 m enschen waren aanwe
zig ! Dat was een vreugde. 

,,Met J ezus reis ik hemelwaarts" was het 
eerste lied en in h et verdere van de bijeen
komst bepaalde de Kolonel on5 bij den 
smallen weg, welke leidt naar den hemel. Wii 
gevoelden de werking van Gods Geest op 
duidelijke wijze. De toespr aak werd in het 
Maleisch vertaald door Luitenan t Lanawaang. 
Op de pleitende uitnoodiging om tot Jezus 
te komen, stonden twee zusters op om voort
aan den weg naar den hemel te bewandelen. 
Wij danken God voor deze overwinningt 
Ons m otto is : SOLO VOOR GOD! 

DJOKJA. 

De komst van den Chef-Secretaxis op 11 
October, den ,,Dag van Gebed en Verzoening"~ 

is voor korps Djokja tot grooten zegen ge
weest. Reeds voor het begin der bijeenkomst. 
waren velen aanwezig, ook de makkers van 
den buitenpost Glagahwangi waren opge
komen. 

Nadat de samenkomst was geopend met. 
een lied van dank aan God, heette Majoor 
Gerth, de beheerder van het Militair-Tehuis~ 

den Kolonel welkom, waarna deze da
delijk begon met de behandeling van het 
bijbelwoord. Op duidelijke wijze werd de: 
weg tot zaligheid ons voorgesteld en de ge
varen der wereld, die ons dagelijks omringen 
werden in een helder licht geplaatst, waar
door de noodzakelijkheid van een veiligen 
Gids allen duidelijk werd. Wij gevoelden, dat 
de Geest Gods werkende was en tot onze 
groote vreugde kwamen tien personen naar 
voren om dien Gids te zoeken. Vijf anderen 
vernieuwden hun toewijding. Geprezen zij 
de naam des Heeren voor Zijn genade aan 
ons betoond ! 

BRIGADIER EN MEVR. LEBBINK. IN 

BATAVIA I. 

11 October, de ,,Dag van Gebed" was in 
ons Korps een zeer gezegende. 

Het was een voorrecht Brigadier en mevr ~ 
Lebbink dien dag als gast in ons midden te 
hebben en veel hebben wij van hen, als Gods. 
boodschappers, mogen ontvangen. 

's Morgens sprak de Brigadier tot ons naar· 
aanleiding van Efeze 6 : 18. Hier besluit Pau
lus de beschrijving der wapenrusting Gods. 
met de vermaning, ,,ten allen tijde in den 
Geest te bidden." Voorwaar een gepast on
derwerp voor een Gebedsdag. Wij genoten 
dan ook van wat hierover gezegd werd en 
maakten het besluit om meer te bidden. 

Mevrouw Lebbink die ons des avonds toe
sprak, bepaalde ons bij het Hoogepriesterlijk 
gebed van Jezus. Zij wist ons van gebeds
verhooring te vertellen en verzekerde den. 
onbekeerde, dat een gebed om verlossing 
zeker zou worden verhoord, daar Jezus im
mers zelf had gebeden, dat wij allen een 
zouden zijn in Hem. 

Tot onze groote vreugde kwam een jonge
man naar voren om die eenheid met Chris
tus meer volkomen deelachtig t,e worden, 
Halleluja! God was met ons! 

Een Gelukkige~ 

BANDOENG I. 

Zondag 11 October had-den wij een geze
genden dag onder leiding van de Kapiteins. 
Sprokkereef. Een goede Heiligingssamen
komst, de Geest van God was merkbaar met 
ons. 's Middags een heerlijke openluchtsa
menkomst, die geleid werd door onze B.O., 
Adjudante Wuite en de Kadetten. Eenige 
kleuters van de Zondagsschool zongen een 
lied. De avondssamenkomst was fijn! Het 
was een echte Bloed- en Vuur verlossings
samenkomst. Luitenante Verwaal gaf vaarwel 
als assistente in ons korps en haar getuigenis 
bracht grooten zegen. Het bijbelwoord van 
Kapitein Sprokkereef liet niet na door Gods 
Geest gedreven diepe overtuiging te wekken. 
Halleluja! 

Br. D. J. R •. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

INTERNATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Bevorderingen : 

Tot Lt.-Commissioner : 

Kolonel J. Lewis, England, Noordelijk Ter
torie. 

Kolonel A. W. T. Orsborn, Schotland en 
Ierland. 

Kolonel J. Evan Smith, England, West. 
Territorie en Wales. 

Kolonel H.B. Colledge, Br. In die West. 
Territorie. 

Kolonel Ch. MacKenzie, Br. Indie, Zuidelijk 
Territorie. 

Kolonel T. W. Wilson, Korea. 

Henry W. Mapp 
Chef v.d. Staf. 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Overplaatsingen. 

Majoor H. Gerth * naar Pelantoengan. 
Adjudant M. Maatita * naar Magelang. 
Adjudant S. Tanihatu naar Ambarawa. 
Adjudant A. Weers naar Poerworedjo. 
Kapitein A. Doelah * naar Sapoeran. 
Kapitein J. de Jong* naar Djokja Mil. Tehuis. 
Kapitein M. Kr!mth naar Bandoeng I. 
Kapitein Oei Tjoen Tok * naar Semarang 

Ooglijdershospitaal. 
Kapitein A. Sterk. Bijzonder werk. 
Luitenant E. Hattalaibessy naar Garoet 

Rusthuis. 
Luitenant N. Lomboan naar Batavia Meisjes-

huis. 
Luitenant Opi naar Poerworedjo. 
Luitenant P. Telaoembanoea naar Magelang. 
Luitenant J. Verwaal naar Bandoeng Kin-

derhuis. 

J. W. DE GROOT 
Terr. Kommandant 

Bandoeng, 1 November 1936. · r ;~~;::E~~ •• E~.- 1 
--~ 

Kommandant en mevr<>uw De Groot. 

1 November Bandoeng I, 's morgens. 
,, II, 's avonds. 

10 " ,, Militair-Tehuis. 
11 
J.4-24 

,, 
" 

,, Werkcentrale. 
Sumatra, Medan en ope
ning Tehuis v. Zeelieden
Padang. (zonder mevr. de 
Groot). 

Lt. Kolonel Ridsdel: 

:.8 November Batavia I ('s morgens). 
Batavia II ('s avonds) 

Mevr. Lt.-Kolonel Ridsdel. 

15 November 
16 

" ,, 

17 

Semarang I. 
Ooglijders-Hospitaal 's middags 
Semarang I - Bijz. Gezins
bondsamenkomst. 
Cheribon, Gezinsbond. 

Majoor Pearce : 

9 November Soerabaja. 
lO ,, Malang. 
11 ,, Blitar. 
.12 ,, Soerabaja I. 
13 ,, Soerabaja TI. 
14 ,, Solo. 
15 ,, Solo. 
J.6 ,, Djokja. 

Majoor Hiorth. 

3 November Poerwonegoro 
4 ,, Sapoeran 
8 ,, Magelang 

11 ,, Krengseng 
12 ,. Krer.gseng 
13 ,, Boegangan 
14 ,, Rem bang 
15 ,, Rem bang 
17 ,, Ooglijdershospitaal 
18 Tanggceng 
19 ,, Ambarawa 
~O ., Gintoengan, Langensari 
22 ,, Rogomoeljo 
24 ,, Poerworedjo 
25 ,, Tjilatjap. 

Adjudant Ramaker. 

13 November Rarampadende 
14 ,, Bomba en Padende 
15 ., Rowiga 
16 Balane 
17 ,, Wajoe 
!1.8 ,, Wajoe 
19 ,, Gimpoebia 
20 ,, Gimpoebia 
21 Wawogaga 
!2 ,, W awogaga 
23 ,, Mali no 
?4 ,, Ma lino 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF~SECRET ARIS 

Lt. K<>lonel D. S. Ridsdel. 

~· 
November 1936. 

,,Red degenen die ter dood gegrepen zijn ; 
want zij wankelen ter dooding, zoo gij u 
onthoudt." 

Spr. 24: 11. 

Onze Leiders. 
Op Woensdag 14 October j.l. ontving de 

nieuwe Gouverneur-Generaal, Z. E. Jhr. 
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, den 
Kommantlant in particuliere audientie. De 
Landvoogd bleek reeds een hooge waardee
ring te hebben voor hetgeen }let Leger des 
Heils in deze gewesten tot stand gebracht 
heeft ; zeer belangsteliend vroeg hij nadere 
inlichtingen omtrent het werk onder de 
leprozen en andere takken van arbeid. 

De Kommandant is druk bezig de noodige 
voorbereidingen te treffen voor het bezoek 
van de Generaal ; besprekingen werden op 
Hoofdkwartier gehouden en in verband hier
mede bezocht de Kommandant ook Batavia. 

Samen met mevrouw De Groot bracht onze 
leider een bezoek aan Soerabaja voor het 
leiden van samenkomsten in de korpsen en 
inrichtingen. De officieren en makkers deden 
hun best om het bezoek welslagend te doen 
zijn en de pers schreef zeer waardeerend 
over de Demonstratie in den Stadstuin. Een 
rapport hierover kan men elders in dit blad 
vinden. 

Mevrouw De Groot bracht een bezoek aan 
Pelantoengan en Semarang, alvorens naar 
Soerabaja te gaan. 

Brigadier F. J. Bultennan. 
Het was met diep leedwezen dat wij ken

nis namen van het overlijden van den Briga
dier onder zulke tragische omstandigheden. 

Ik leerde den Brigadier kennen in 1910/ 
1911, toen hij als Onder-kapelmeester mee
reisde met het Staf-Muziekkorps in Holland, 
en het ook mijn voorrecht was dit muziek
korps te vergezellen. Sindsdien heb ik den 
Brigadier gevolgd in zijn loopbaan. Hij was 
een trouw en waar heilssoldaat, die zichzelf 
niet spaarde. Het zal een zeer groat verlies 
voor Nederland zijn, doch nog meer voor zijn 
familieleden. Wij betuigen mevrouw Bulter-

\ 
..ri 

man en de andere familieleden onze oprechte 
deelneming. Mogen zij alien hun troost en 
steun in God vinden gedurende deze droeve 
dagen ! 

Weldadigheidszegels. 
Brigadier Lebbink, de Financieel-Secreta

ris, is druk bezig de noodige regelingen te 
maken in verband met den verkoop van de 
W eldadigheidszegels. Verschillende plaatsen 
werden door hem bezocht voor het houden 
van besprekingen en het vormen van Comi
te's in verband met dezen verkoop. 

Officieren met verfof. 
Wij ontvingen bericht, dat Majoor Olsvik 

en Adjudante Andersson met het m.s. ,,Chris
tiaan Huygens" op 19 November in Batavia 
hopen te arriveeren. Van Majoor Olsvik ont
ving ik een brief, waarin zij schreef, dat het 
verlof in Noorwegen haar zeer veel goed had 
gedaan en dat zij thans verlangend is haar 
arbeid in Nederlandsch-Indie weer te her
vatten. 

Kapitein en mevrouw Hondelink, die wij 
reeds in October verwacht hadden, moesten 
hun vertrek uitstellen wegens ziekte van 
hun oudsten zoon. De Kapitein berichtte ons 
evenwel, dat hun jongen goed vooruit gaat 
en dat zij 11 November op de boot hopen te 
gaan. 

Huwelijksklokken. 
Op 4 November zullen Kapitein Geus, die 

gedurende de laatste 2 jaar een bijzonder goed 
werk verrichtte als kollektant, en Kapiteine 
Hilbolling te Medan in den echt verbonden 
worden. De huwelijksinzegening zal geleid 
worden door Majoor R0ed. Wij hopen, dat 
het een onvergetelijke dag voor hen zal zijn. 
Wij bidden hun Gods rijksten zegen toe op 
hun verbinteriis en wenschen hun nog vele 
jaren van nuttigen arbeid in het koninkrijk 
Gods toe. 

Onze zieken. 
Majoor Lauter, die enkele weken geleden 

in het Zendingsziekenhuis te Poerbolinggo 
moest worden opgenomen, gaat thans geluk
kig· goed vooruit. De Kommandant ontving 
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van haar een eigenhandig geschreven brief. 
Wij hopen dat zij spoedig het Hospitaal zal 
kwmen verlaten . 

Adjudante Cardinaal gaat langzaam maar 
zeker vooruit, evenzoo mevrouw Majoor 
Uylings, wie het verblijf in de bergen weer 
nieuwe krachten heeft geschonken. 

Het spijt ons U te moeten melden, dat 
mevrouw Strandlund verre van wel is. De 
Majoors hebben de laatste maanden veel met 
ziekte te kampen gehad in hun gezin. Wij 
leven alien met onze zieke makkers mede en 
bidden voor hen. 

Hartelijk gelukgewenscht. 
Lt. Kolonel J. G. Brouwer heeft op den 

24sten October zijn 70sten geboortedag her
dacht. Hoewel de Kolonel sinds enkele jaren 
niet meer in actieven dienst is, is hij toch 
nog nauw verbonden aan den Leger des Hells 
strijd. Namens alle officieren en heilssoldaten 
bieden wij den Kolonel onze hartelijke geluk
wenschen aan. Wij zijn er zeker van, dat de 
vele blijken van liefde en medeleven, die de 
Kolonel dien dag ontving, hem grootelijks 
hebben verblijd. 

25 jaren getr<>uwen dienst. 
Majoor E. W alo heeft op 6 October den dag 

herdacht, waarop zij 25 jaar geleden haar 
eerste aanstelling als officier ontving. De 
Maj oor heeft met veel zegen gearbeid in 
Finland en in Nederlandsch-Indie en wij 
wenschen haar nog vele jaren toe van nut
tigen arbeid in de rangen van ons geliefd 
Leger. 

Deelneming. 

Tot ons leedwez.en moesten wij vernemen, 
dat de vader van Majoor Roemers is overle
den. Moge de Heer de Majoor en haar fami
lieleden ondersteunen in dit droevig verlies ! 

Tarakan. 

De Kommandant ontving een brief van 
Majoor Rollis met goed nieuws. Het werk 
gaat vooruit, de samenkomsten zijn gezegend 
en flink bezocht. 

Afgeloopen ±naand heeft de Majoor een 
bazaar gehouden van de door den Liefdebond 
gemaakte artikelen. Practische hulp ont
breekt niet en zoo konden verschillende 
noodige artikelen worden aangeschaft. Verf 
en calcarium werden kosteloos verstrekt, 
zoodat het huis kon worden opgeknapt. Wij 
zeggen de verschillende gevers vriendelijk 
dank. Meermalen komt het voor dat Contri
buanten een jaar contributie vooruit betalen, 
om het Tehuis geen schade te laten lijden 
door hun vertrek naar elders, inderdaad een 
navolgenswaardig voorbeeld ! Jammer dat de 
gezondheid van den Majoor wat te wenschen 
overlaat. Mage de Heer hem sterken ! 

Majoor Stewart. 
Majoor Stewart heeft tijdelijk het bevel 

van ons Ziekenhuis te Soerabaja op zich 
genomen, terwijl Majoor Kyle haar welver
diend verlof geniet. Wij zullen haar echter 
spoedig weer op het Hoofdkwartier terug
zien. 

Ambon. 
Uit een brief van Brigadier W <>Odward 

bemerken wij, dat men in Ambon niet stil 
zit. In verband met den ,,Wereld voor God"
Veldtocht hebben Brigadier en mevrouw 
Woodward met de makkers de menschen 
huis aan huis opgezocht om met hen te spre
ken over hun zieleheil en hen uit te noodigen 
om de samenkomsten bij te wonen. Bijna 
overal werden zij vriendelijk ontvangen. De 
Heer zegene deze pogingen en geve, dat de 
vruchten hiervan in de eeuwigheid gezien 
mogen worden ! 

Cheri hon. 
De Kommandant ontving goede berichten 

uit Cheribon, waaruit bleek, dat Adjudant 
Tichelaar de zaken £link in handen heeft. Wij 
gelooven voor groote dingen ! 

Onze Militair-tehuizen. 
In onze Militair-tehuizen wordt een goed 

werk verricht, vooral in Batavia, Soerabaja 
en Bandoeng stijgt het aantal bezoekers, wat 
reden geeft tot vreugde en bemoediging. 

Adjudant Ramaker. 

Verkrijgbaar in al om:e korpsen en inrichtingen, alsook aan het Hoofdkwartier, Javastraat 16. 

Het zal onzen makkers genoegen doen te 
vernemen, dat de Kommandant Adjudant 
Ramaker, die drie jaar lang de positie van 
Secretaris voor de Midden-Celebes Divisie 
vervuld heeft, thans heeft aangesteld als 
Divisie-Officier voor deze Divisie. Wij wen
schen den Adjudant geluk met deze bevorde
ring en bidden hem verder Gods rijksten 
zegen toe op zijn arbeid in Midden-Celebes ! 
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v 0 0 R 0 N z E p AD v IN DER s ! EEN PROEF, WAARAAN ELKE JONGEN MOET VOLD OEN. 

f-:: EDURENDE den nacht, voorafgaande 
U aan de openillg van een zekere brug 
voor voetgangers in Parijs, werd deze brug 
onderworpen aan een zeer strenge proefne
ming. 

Over haar geheele lengte waren voertuigen 
samengebracht van allerlei soort, sommige 
geladen met zware ijzeren banden. Het geza
menlijk gewicht was ongeveer 1350 ton. 

Vanaf 9 uur des avonds tot na middernacht 
ging dit zwaar bevrachte verkeer af en aan 
over de nieuwe brug, terwijl ingenieurs met 
zeer gevoelige instrumenten de uitwerking 
op den verkeersweg zoowel als op de pijlers 
registreerden. De proefnemingen waren be
vredigend en den volgenden morgen werd de 
brug officieel geopend. Op de plaatsen, waar 
ijzeren kettingen waren gemaakt, gebruikte 
men zeer vreemd-uitziende instrumenten om 
de sterkte der schakels te beproeven. Door 
middel van schroeven en raderen kon een 
gewicht van 2-200 ton op den ketting worden 
bevestigd. 

Bruggen, kettingen, vliegtuigen, wagens, 
munten, alle moeten beproefd, alvorens zij 
voor gebruik worden goedgekeurd. 

De munt-standaard. 

Een bezoek aan de Munt, waar ons geld 
wordt gemaakt, zou U sterk onder den indruk 
brengen van het feit, dat munt-slaan nog 
niet zulk een eenvoudig werk is. Eerst na 
zeer nauwkeurige proefnemingen wordt de 
munt tenslotte gepolijst en uitgegeven. Deze 
proeven zijn veelvuldig. 

In de klank-kamer zit een vakman voor 
een klein aanbeeld eIJ. met de snelheid bijna 
van den bliksem vallen de munten op het 
staal. Elke munt met een valschen klank, 
valt er tusschen uit en komt weer in bet vuur 

terecht. 
In de weeg-kamer vindt men dozijnen zeer 

gevoelige weegschalen, stofvrij afgesloten 
door glas en hier in alle stilte, worden de 
munten automatisch gewogen. Munten, welke 
te licht of te zwaar zijn worden door de 
weegschaal ,,geweigerd" en komen ook in 
het vuur terecht. Munten moeten dus aan een 
zekeren standaard voldoen, willen zij 1n het 
,µu.11tenrijk" toegang hebben. 

DANK U! 

Een Legervriend te Bandoeng, die onbe
kend wenscht te blijven, verblijdde Majoor 
Roemers, de directrice van ons Kinderhuis 
ter plaatse, met een prachtigen, dubbelen 
schommel voor de kinderen, terwijl hij ook 
eigen vakmenschen zond om bet ijzeren 
geraamte op te zetten. 

Dat de k.inderen er volop van genieten, 
toont bovenstaand kiekje ! Den vriendelijken 
gever brengen wij onzen hartelijken dank ! 

JE BENT EEN SLAAF -

Van iedere gew-0or.te, waarmede je niet 
kan breken. 

Van iedere zonde van gisteren, die je 
vandaag met vrees vervult. 

Van manieren, waarmee je anderen onaan
genaam ber.t. 

Van geld, dat het geweten smoort. 

Van afgunst, die je succes bederft. 

• • • 
JEZUS zeide : 

,,-Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, een °iege
lijk, die de zonde doet, is een dienstknecht 
der zonde ; . .. . . . . . . indien dan de Zoon u za1 
vrijgemaakt hebcen, zoo zult gij waarlijk vrij 
zijn." 

De standaard, welke gesteld wordt aan 

een man. 

Bijna bij alle primitieve volkeren moet een 
jongen proef af leggen van zijn manlijkheid, 
alvorens zich onder de mannen te mogen 
scharen en aan hun vermaken en arbeid deel 
te nemen. 

Voordat een Roodhuid-jongen zijn plaats 
mocht innemen onder de krijgers van zijn 
volk in ouden tijd, werd hij aan een zeer 
strenge proef onderworpen. Alleen wanneer 
hij zonder een kree~ te slaken een zooge
naamd ,,godsoordeel" (water- of vuurproef) 
doorstond, werd hij als moedig beschouwd 
en mocht hij onder de mannen worden 
opgenomen. 

---·--
sporen van hen, die reeds begonnen waren 
een pad door de wildernis te banen. Hij 
stelde zich geen gemakkelijke taak, i;.1tegen
deel, zeer zware eischen zouden hem gesteld 
worden, <lat wist hij en daarom begon hij 
zich te trainen, opdat wanneer zijn lichame
lijke krachten op de proef zouden gesteld 
worden, hij in staat zou zijn het ruwe leven 
weerstand te bieden. 

Weigert gemak. 

Twee jaren lang weigerde hij om binnens
huis te slapen ; gewoonlijk sliep hij in een 
houten loods en over het Week-End in de 
bosschen. Hij wees alle luxe en gemak, aan 
een weelderig tehuis verbonden, van de hand 
en leefde hoofdzakelijk van wat hij op de 
jacht schoot en bereidde in de openlucht. 

Karakter-training. 

Lord Baden Powell vertelt, dat het onder 
de Zoeloes de gewoonte is, een jongen, die 
op den drempel staat van den manlijken 
leeftijd, een week lang het bosch in te stu
ren. Hij gaat alleen, moet voor zichzalf zor
gen. Hij moet zich voedsel verschaffen door 
het zelf te schieten en te bereiden. Verder 
moet hij zorg dragen niet gevangen genomen 
te worden, of door wilde dieren overvallen 
te worden. 

Toen hij 18 jaar oud was, voelde hij zlch 
,,klaar". Hij had een buitengewoon sterk 
lichaam en een krachtige gestalte. Hij kon 
schieten, zwemmen, paardrijden. Hij wist 
goed zijn oogen en handen te gebruiken. 
Hij voelde zich op z'n gemak in alle weers
gesteldheid en was in ieder opzicht berekend 
voor zijn te aanvaarden taak. Hij vestigde 
zich in Afrika en was zijn groote ontdek
kingswerk juist begonnen, toen de wereld
oorlog uitbrak en hij dienst moest nemen. 
Hij vertrok naar Frankrijk, waar hij gedood 
werd. 

Als een echte Padvinder zorgde hij ,,fit" 
te zijn. Hij wilde zeker zijn van reserve
krachten, zoowel lichamelijk als moreel. Hij 
had ook zijn karakter getraind, zoodat wan
neer hooge eischen gesteld werden, hij im
mer reserve-kracht had. 

Hetzelfde idee ligt ten grondslag aan de 
zelf-discipline van een zekeren oorlogsheld. 
In zijn jongensjaren nam hij zich voor om, 
zooals hij het noemde, een ontdekker te wor
den. Zijn ambitie was lf:e volgen in de voet-
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Gij kunt bet 

========== ..... 
vuur verbergen 

Wat doet gij met den rook? 

E EN paar jongens wilden vuurtje stoken. 
Niemand mocht het echter weten. ,Wij 

gaan ver weg, achter het huis", stelde 
de een voor, dan kan vader, die in de werk
plaats is, ons niet zien en moeder vanuit de 
karner ook niet. 

Zoo werd dan achter het huis stilletjes 
een vuurtje gestookt en de jongens meenden 
zich heelemaal veilig. Zij konden echter niet 
verhinderen, dat de wind den opsteigenden 
rook over het dak van het kleine hui~ dreef 
en al spoedig kwarn vader uit de werk
plaats en moeder uit de kamer aangeloopen, 
met den uitroep : Het brandt ergens ! 

De rook had de jongens verraden ! 

* * * 
Daar is een jongen, die liever de sport

krant bestudeert dan zijn leerboeken. Huis
werk maakt hij niet en als hij er heelemaal 
niet buiten kan, schrijft hij het van zijn buur
jongen over ; moet hij op school antwoorden, 
dan laat hij zich het antwoord voorzeggen. 
Zoo sukkelt hij de. schooljaren door en brengt 
het zelfs zoover, dat hij een eindgetuigschrift 
ontvangt. 'Niemand schijnt te bemerke11 dat 

hij van alles, wat men meent, dat hij geleerd 
heeft, feitelijk niets afweet. 

Hij wordt nu geplaatst op een kantoor. De 
eerste dagen gaat alles goed, dan moet hij 
een berekening voor iets maken - doch het 
lukt hem niet. Danig wordt hij door zijn 
chef aan den tand gevoeld en onze jonge 
vriend slaat een beklagenswaardig figuur. 

,,Je kunt gaan", zegt de chef, ,,ondanks je 
eindgetuigschrift.'' 

Hij had het vuur kunnen verbergen, maar 
den rook niet, m.a.w. hij slaagde er in zijn 
laksheid en luiheid voor een zekeren tijd te 
verbergen, maar de daaruit voortkomende 
gevolgen niet. 

* * * 
Het moge u al gelukkcn een verkeerde daad 

met een leugen te bedekken, wat zult gij 
echter doen, als de gevolgen van uw booze 
daad zich openbaren ? Gij kunt zondigen zon
der dat iemand het weet, maar bedenk, zelfs 
de gevolgen van de meest geheime zonde 
zullen eens geopen baard worden ! 

Gij kunt het vuur verbergen, 
maar den rook niet ! 

Het zou in onzen modernen tijd de moeite 
loonen elken jongen een ,,proef van manlijk- ' 
heid" te laten doorstaan, en de jeugd som
mige dingen te onthouden, totdat zij blijk 
had gegeven ze waardig te zijn. De vraag is 
nu: ,,Welke eischen zal men stellen? Wat · 
zijn de eigenschappen zonder welke een jon
gen niet geschikt is, het rijk van den man 

binnen te gaan." 

Geschiktheid kan niet verkregen worden 
zonder discipline en daarom moet men leeren 
zichzelf in handen te nemen, zich iets te 
ontzeggen en zich te gewennen aan sonunige 
moeilijke en onaangenarne dingen. 

De wereld heeft flinke jonge menschen 

noodig. 

Onszelf te dwingen tot enkele onaangename 
dingen is een fijne discipline. Ook onszelf een 
zekere taak op te leggen, teneinde kennis 
te verkrijgen, is goede oefening. Vrees en 
tegenzin moet overwonnen worden in veler
lei vorm. Op gepaste wijze de moeilijkheden 
des levens onder het oog zien, eischt veel van 
ons en daarom moeten wij in onze jeugd 
zorgen voor reserve krachten, zoowel voor 
het lichaam als voor het verstand en het 
karakter. Is er voor een jongen een nobeler 
ambitie dan zichzelf ,,fit" te maken om een 
proef te doorstaan in den geest van dien 
Roodhuidjongen, al is het dan in anderen 
zin ? De wereld heeft flinke mannen noodig 
- zorg, dat ge later onder hen gerekend 
kunt worden ! 

* * * 
Misschien heeft het bovenstaande ook wel 

iets tot onze meisjes te zeggen ! 

PADVINDERS-LIED. 

God dienen en Hem vreezen 
Niet enkel als een leus 
Maar zichtbaar er in wezen, 
Is onze vrije keus. 
Geen gaven, tijd en krachten 
Aan 't eigen ik besteed : 
Tot hulp en leed verzachten 
Zijn altijd wij gereed. 

Wij willen ons ontzeggen 
Wat ziel of lichaam schaadt. 
Ons frisschen tucht opleggen 
En strijden tegen 't kwaad ; 
En aller dienaars worden, 
Flink, practisch allemaal. 
Gehoorzaamheid en orde. 
Zij daarom 't ideaal. 

Geen plaats in onze rangen 
V oor twist of jaloezie 
Een zijn wij in belangen, 
In liefd' en harmonie. 
Hct mag ons nooit ontbreken 
Aan vlijt, volharding, moed; 
Kortom, wij willen kweeken 
Echt" Heils-Padvindersbloed. 
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