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MIJN VADER .- DE STICHTER VAN HET LEGER DES HEILS. 
De krachten, welke zijn wonderbaar leven gevormd hebben, waren van een 
hoogere orde - zijn godsdienst was een levende, bezielende, onsterfelijke kracht. 

W AT had een ieder hem lief ! De 
heele wereld had hem lief ! 
Zelden heeft bet verscheiden 

van eenig mensch in de wereldgeschie
denis, grooter medeleven te voorschijn 
geroepen, als tot uiting kwam in de 
schare, die zich verzamelde om den 
stoet, welke mijn vader grafwaarts 
droeg. 

Van de machthebbers der wereld, 
van den arme uit de achterbuurt, van 
den prediker met naam, van den ver
bannen misdadiger, van de professoren 
der universiteiten, van de meest onge
letterden, van den zieke in het zieken
huis, van den behoeftige in het armen
huis, van gekroonde hoofden, van de 
grootste philantropen ter wereld, van 
handels-koningen en de hoogste ker
kelijke autoriteiten van het Protestant
sche, Katholieke en J oodsche geloof, 
kwam een stroom van waardeering en 
liefde, zooals nog nimmer tevoren aan
schouwd was. 

Geen geleerde, krijgsman, philosoof, 
of staatsman werd gevonden onder de 
tijdgenooten van William Booth, wier 
naam geeerd werd in zoovele landen 
en wier sterven zulk een algemeen 
leed veroorzaakte in alle lagen der 
maatschappij. 

Koningen sloten zich aan bij den 
eenvoudigen landman om een krans 
neer te leggen en van bijna over de 
gansche wereld werden verklaringen 
van waardeering voor zijn levenswerk 
en zijn persoonlijk karakter ontvangen. 

D OCH hoevelen hebben den voor
naamsten factor, die hem groot 
maakte, voorbij gezien en de 

allereerste oorzaak van zijn machtigen 
inv loed ten goede over de menschheid 
verge ten. 

De krachten, die zijn wonderbaar 
gezegend leven gevormd hebben, waren 
van een hoogere orde. Hij gebruikte 
menschelijke krachten om geestelijke 
idealen te dienen. Godsdienst was bij 
hem niet alleen een gevoelskwestie. Hij 
was een levende, bezielende, onsterfe
lijke kracht ! Zijn godsdienst was niet 
gE!].ljk aan dien van een kluizenaar, die 
in de eenzaamheid in hoogere sferen 
vertoeft ; hij stond met beide voeten op 
den grond. Hij had den vorm aange
nomen van een practisch medeleven 
met elken menschelijken nood en gods
dienst eischte van hem, dat zijn liefde 
tot God uitdrukking vond in zijn liefde 
tot de menschen. 

Het was die godsdienst, die den 
grondslag vormde van zijn levenswerk 
en hij, die bouwt met geestelijk mate
riaal, bouwt hooger en hechter dan 
iemand anders. 

,,Godsdienst", zegt Burke is de 
ba . ' " sis voor een beschaafde maatschap-
pij". En een Fransch geleerde in ge
loofsbelijdenis en karakter geheel te
genovergesteld aan Burke zeide het
zelfde, toen hij schreef : ,:Indien God 
nog niet bestond, zou het noodig zijn 
Hem te ontdekken." Dr. Fitchett zeide: 
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,,Indien wij al overeenkomen te verge
ten, welken invloed de godsdienst zal 
hebben over de toekomende wereld, is 
het toch een zekerheid, dat niets anders 
zoo sterk de tegenwoordige bei:n
vloedt." 

,,Godsdienst is beschaving, de aller
hoogste vorm van beschaving," zegt 
Disraeli. ,,Ware de godsdienst er niet, 
de wereld zou reeds lang geleden 
zelfmoord gepleegd hebben," zeide 
Mazzini. En de orders, welke George 
Washington zond aan de held en van 
Valley Forge, bevatten o.a. deze woor
den: ,,Laat het 't hoogste streven zijn 
van iederen man om bij het voortreff e
lijke karakter van een goed pat:riot, het 
nog voortreffelijker karakter van een 
Christen te voegen." 

Het geheim van den machtigen 
invloed, dien mijn vader had over de 
volkeren der aarde, was zijn Christen
dom en zijn vermogen, om dit Christen
dom toe te passen op alle naties, was 
het geheim van zijn ongeevenaard wel
slagen. 

Z IJN geloof in J ezus Christus 
deed hem den verworpenen, 
gevallen mensch de hand toe-

steken en oprichten. Dat geloof vond 
een weg naar de plaatsen der vreese
lijkste zonde en ellende en overwon 
slechtheid door rechtvaardigheid en 
deed het leed wijken voor een lied. 

Dat geloof verschafte ook een veilige 
haven voor elken storm, die het 
lichaam, zoowel als de ziel kan beuken. 
Het spreidde beschermende vleugelen 
uit over weerlooze kinderen de gansche 
wereld over. Het deed tehuizen verrij
zen, waar ouden van dagen vertroost 
kunnen worden en bracht de Schrift 
in vervulling door het ,,ten tijde des 
avonds licht" voor hen te maken. 

Het legde een lied van bemoediging 
in den mond van den zeeman bij zijn 
arbeid op de grootc wateren en bracht 
troost en verlichting aan de stervende 
strijders op het slagveld. 

Het stelde hem in staat zulk een 
groote schare van predikers en werkers 
om zich heen te verzamelen uit alle 

Het Leger des Heils is niet gegroeid door het geld van de rijken, noch door 

de wijsheid der geleerden, doeh door de kracht Gods, geopenbaard in eenvoudige 

manncn en vrouwen. - De Stichter. 

naties der wereld en hen te organisee
ren en te controleeren door de streng
ste discipline, als de wereld nog nim
mer tevoren gezien had. 

Doch dit alles was niet het hoogste. 
Een dergelijke schare menschen te 
bezielen met zijn vuur, hen te vervul
len met zijn idealen, zijn moed aan 
hen mede te deelen, den gloed van zijn 
ijver in hen te doen ontbranden hen 
er toe te brengen vrijwillig zijn zelf
verloochening te deelen, het stempel 
van zijn godsvrucht op hen te drukken 
en dit alles te doen op zulk een enor
me, ruime schaal en het te doen tot het 
eind van zijn leven, is hetgeen, waar
over de geheele wereld zich verbaasde. 

Want machtig als zijn intellectueele 
_gaven waren en magnetisch als zijn 
persoonlijkheid aantrok, was het toch 
niet de mensch, die ons boeide - het 
was zijn gehciligd leven, wat ons be
zielde, zijn heilige moed, die ons be
heerschte, het was zijn geduld in lijden, 
dat ons ophief, het was zijn liefde 
tegenover zijn vijanden, die ons be
koorde, het was zijn standvastigheid 
in vervolging, die ons inspireerde en 
het was zijn groote, ruime hart, ver
vuld met erbarmen voor armen en 
eenvoudigen, dat ons verbonden hield 
aan zijn vlag en zijn God. 

E EN en zeventig jaar geleden, 
toen mijn vader terugkwam van 
<lat nooit te vergeten bezoek 

aan het East-end van Londen was het 
dat hij tegen mijn lieve moeder zeide ; 
,,Kat€, ik heb mijn bestemming gevon
den !" En welk een bestemming ! Het 
beteekende een gaan tot de allerarm
sten, tot de meest hopeloos verlorenen, 
tot de ve1latenen en de verwaarloos
d~n onder de menschen, tot degenen, 
die door de laagheid van hun zonde 
zichzelf tot de maatschappelijk uitge
worpenen vernederd hadden en die 
onder den steeds zwaarderen last van 
kommer en ellende, tot de allerminste 
plaats in de wereld waren gedaald. 

,,Kate, ik heh mijn bestemming ge
vonden !" De klank van dat woord deed 
niet denken aan een treurzang. Onge
twijf eld lag er een vurige hartstocht, 
<loch ook een onuitsprekelijke hoop in 
opgesloten. De kree~ op den drempel 
van zijn huis geslaakt, was de vrucht 
van een liefde niet van deze wereld, 
het begin van die groote zelfverloo
chenende daad, ondersteund door de 
Genade, die haar in het leven riep, en 
die groeide en nog steeds groeit, naar
mate de jaren voorbijgaan. 

Wij zien, veel duidelijker dan dat dit 
een-en-zeve-tig jaar geleden mogelijk 
was voor onzen geliefden Stichter, de 
beteekenis en gevolgen van deze be
stemming. Destijds was die beperkt tot 
de onmiddellijke omgeving van het 
eerste centrum der Christelijke Zen
ding. 

(vervolg op pag. 2 kol. 2). 
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Bronnen langs den Levensweg 
door Mevrouw DE GROOT. 

4. Rafidim en Kades . ., Hij opende 
eene steenrots, en er vloeiden wateren 
uit . .. . , .. . " Ps 105 : 41. 

leerd geestelijke wapenen te hanteeren. 
Het water u it de r ots had hen daartoe 
innerlijk voorbereid. 

,,Zij dronken uit de geestelijke steen
rots, die volgde, en die steenrots was 
Christus." (1 Kor. 10 : 4.) 

* ** 
Ongeveer 38 jaar later staat Mozes 

voor eenzelfde probleem te Kades. 

~~ij~~~i~~~::~~ Weer is daar een woelige schare, die 
~~;f!jiiij!ll•lllD ~-=----:::::--.._~-- murmureert en hem eindelooze verwij-

~rm~~-~~=-=-=---~ ten doet, <loch in het heiligdom van 

T WEEMAAL, gedurende de om
wandeling van het volk Israels 
door de woestijn, wordt vermeld, 

hoe God in een uitgedroogd, waterloos 
gebied, waar men tevergeefs naar bron
nen gezocht had, op eenmaal frisch 
water uit de harde steenrots liet 
vloeieil, ofschoon dit geschiedde door 
bemiddeling van Mozes. 

Bij beide gelegenheden was het tot 
het uiterste gekomen, nadat al het zoe
ken naar water zonder resultaat was 
gebleven en de murmureeringen van 
bet volk van dien aard waren, dat zij 
hun leider wilden dooden. 

,,Wat zal ik dit volk doen? Er feilt 
niet veel aan, of zij zullen mij steeni
gen !" riep hij in zijn nood. 

God doet niet zonder noodzaak een 
wonder. Eerst klinkt bet : ,,Ga heen !" 
Mozes moest voor het aangezicht des 
volks heengaan, vergezeld van eenige 
der oudsten. In geen geval mocht hij 
vluchten voor de dreigende steenen, 
integendeel, hij moest het gevaar moe
dig tegemoet treden met waardige 
vastberadenheid en innerlijke rust. 
Niemand waagde het een steen naar 
hem te werpen. Mozes en zijn getrou
wen verdwenen langzaam in het ge
bergte. Daarheen had God hem ont
boden. In de verborgenheid en de stilte 
der bergen, slechts in tegenwoordig
heid van enkele getrouwen, die geeste
lijk gezind waren, zou Mozes wederom 
zijn staf gebruiken, nde staf, waarmede 
gij de rivier sloegt." Met deze woorden 
herinnerde God hem aan het vroegere 
wonder, de openbaring van Zijn macht. 

Herinneringen aan uitreddingen in 
nood versterken bet vertrouwen. Zijn 
eenvoudige herdersstaf - het symbool 
van zijn kunnen - was destijds in de 
eenzaamheid der woestijn bij zijn roe
ping, aan God gewijd. Dienzelfden on
aanz:.enlijken staf gcbruikte hij in 
Egypte om wonderen te doen, hij ge
bruikte hem oak bij den doortocht door 
de Roode Zee en nu wilde God, dat hij 
er wederom iets mee doen zou :" Gij 

DINGEN, OM DANKBAAR 
VOOR TE ZIJN. 

Tusschen de papieren, welke een 
oude vrouw had nagelaten, vond men 
in haar eigen handschrift ,,dingen om 
dankbaar voor te zijn". 

Ik dank God voor bet leven. Voor 
de gezondheid, die ik geniet. 

Ik dank God, dat ik mijn verstand 
heh. 

Ik dank Hem, dat ik zien kan. Ik 
dank Hem voor mijn gehoor. 

Ik dank Hem, dat ik vrij van licha
melijke pijn ben. 

lk dank Hem voor mijn tehuis. Ik 
dank Hem voor de genade, aan mijn 
kinderen bewezen. 

Ik dank Hem voor hun lief de en zorg 
voor mij. 

Ik dank Hem, dat ik geen vrees heb 
yoor de toekomst. 

Ik dank Hem voor de belofte, dat zij, 
<lie hongeren en dorsten naar de ge
rechtigheid, verzadigd zullen warden. 

En ik dank Hem voor de hoop op den 
Hemel door Jezus Christus. 

Ik dank Hem, dat die hoop eerunaal 
m aanschouwen zal veranderen. 

--~ ~ den tabernakel komt Gods heerlijkheid 
-~'1111.1.~~1-~~',...,=,;-- ~-== · . tot hem en zeer duidelijk wordt het 

~ -- ::;::::::::: Mozes kenbaar gemaakt, wat hij doen 

~~~~~~~~~~Jjjl~~L~~::;;;.--~~~-~~ · -::::- moet. Aaron is bij hem en tezamen tre
den zij voor het in spanning verkee-

zult op den rotssteen slaan," was het 
bevel. Dat had hij tot nutoe nag niet 
gedaan. 

Geheiligde werktuigen, al zijn ze nag 
zoo eenvoudig en alledaagsch, kunnen 
in dienst van God wonderen verrich
ten en het onmogelijke mogelijk ma
ken. De oudsten van Israel zagen, dat 
hij de rots er mee sloeg en hoe dade
lijk daarop het water eruit stroomde. 
Dit water kwam sneller beneden bij het 
dorstige volk dan Mozes en de oudsten. 
Zegen verspreidt zich immer snel ! Het 
volk lescbte reeds den dorst aan het 
verfrisschende water, toen Mozes weer 
bij hen terug kwam. Zij bekommerden 

·er zich niet langer om, waar het water 
vandaan kwam, de hoofdzaak voor hen 
bestond hierin, dat het er was en bet 
hun moed en kracht en leven schonk. 

De oudsten hadden hun geloof in 
Mozes reeds geheel teruggekregen, 
want zij hadden iets aanschouwd van 
de heerlijkheid Gods en zij vertelden 
vol ontzag en vreugde 'aan de anderen : 
,,Hij opende een steenrots en er vloei
den wateren uit." 

Dit gebeurde bij Rafidim, voor
dat de Amelekieten tegenstand ba
den. Zij streden met stoffelijke wapens, 
doch Mozes en de zijnen hadden ge-

rende volk. ,,Wat zal hij met ons doen?" 
sprak uit hun blik, die vol verwachting 
op hem gevestigd was. 

Deze gebeurtenis heeft een diepe 
beteekenis voor al degenen, die een 
nauwgezet geestelijk leven willen lei
den. Het gaat hier in de eerste plaats 
om de · intieme verhouding tusschen 
God en Mozes en daarnaast om het feit, 
dat Mozes' gezag over het volk op het 
spel stand. 

In het heiligdom had God duidelijke 
aanwijzingen gegeven. ,,Neem <lien staf 
en verzamel de vergadering." Hij had 
den staf noodig, als symbool van zijn 
macht. Daarop volgde echter een 
nieuwe ervaring, namelijk het spreken 
tot de rots in tegenwoordigheid des 
volks. Dat had hij nog nooit eerder ge
daan. Om aan een ons ongewone 
opdracht te voldoen, is · altijd ge
hoorzaamhei·d en geloof noodig. Van 
nature zijn wij geneigd steeds weer 
terug te vallen op datgene, wat wij 
reeds kennen en waarvan wij weten, 
dat de uitkomst goed is. ,,Een vogel in 
de han2., is beter dan tien in de lucht." 
,,Safety first." ,,Zoo hebben wij het 
altijd gedaan," zijn bekende gezegden. 
Zoo te spreken is echter niet de wil van 
God voor ~ms geestelijk leven. Daar 
geldt het, iets te wa5en; daar moeten 

~1111~ 1111111 ]JJJJJJ \V /l llll!ID llllllE llll~R 
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(Vervo1g van pag. 1). 

• Dat het een Wereld-beweging zou 
warden, was in zijn stoutste ver
beelding niet opgekomen, doch zijn 
toewij ding was volkomen en op deze 
volkswijk van L:.mden werd een macht 
losgelaten, die een steeds groeienden 
invlocd heeft verkregen over den gang 
van zaken der geheele wereld en heden 
ten dage hebben wij, als gevolg van de 
ontdekking dezer bestemming en deze 
toewij ding, het Leger des Heils. 

D EZE Beweging te bestudeeren, 
beteekent een studie te maken 
van den man, die de Beweging 

in het leven riep. De Stichter wordt 
gekend door wat hij voortbracht. Ter
wijl de jaren voortrollen, ben ik er 
meer en meer van doordrongen, dat de 
wereld dichter komt bij een juistere 
waardeering van zijn leven. 

Ofschoon hij reeds lang geleden van 
ons heenging, zal hij immer blijven 
voortleven in de tienduizenden werken 
van barmhartigheid, die hij in het leven 
riep en die bewezen hebben de macht 
te bezitten, het verlangen naar herstel 
op te wekken, zoodat in de ,,bestem
ming", die mijn vader ontdekte in de 
schuilplaatsen der verworpenen en 
armen, er geheel ongeweten, een fabel
achtige rijkdom verborgen lag voor de 
verrijking der naties. 

Doch bet was de geest van den man, 

William Booth predikend in Whitechapel. 

dien hij als voornaamste erfenis achter
liet. Deze geest brandde als een onuit
bluschbaar vuur door alles wat hij was, 
zeide of deed. Deze geest te bewaren 
is onze voornaamste taak. Het meca
nisme van bet Leger des Heils, vol
maakt als het moge zijn in zijn hulp
betoon aan de menschheid, zou ophou
den te werken, indien ooit dit vuur ge
doofd werd. Met betrekking tot mijn 
vader zette het de kroon op al zijn 
bijzondere menschelijke bekwaamhe
den ; het vervolmaakte zijn geringste 
pogingen, gedaan in lichamelijke zwak
heid en onder groote vermoeidheid, en 
maakte hem geweldig van kracht. 

Het deed zijn eigengerechtige toe
hoorders de zwaarste aanklachten van 
zonde en zelfzucht aanhooren zonder 
wrok of haat ; deze geest deed de oude
ren zich om hem 1-.een scharen en 
bracht kleine kinderen ertoe in zijn 
voetstai;:pen te wandelen en met zijn 
visioen dag aan dag voor oogen, streef 
ik ernaar en streef ik er naar zonder 
ophouden, dezen geest! te bewaren als 
den overheerschenden factor, de groot
ste aantrekking van onze organisatie. 

Wij hebben allen onze bestemming. 
Onze hoogste plicht is die bestemming 
te ontdekken, opdat het heerlijke doel 
van een almachtig God met ans leven 
vervuld moge warden, zelfs al scharen 
wij ons onder de allereenvoudigsten. 
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w ij alle vormen loslaten, daar is c.et 
,,met mijn God · spring ik over een 
m uur ." In bet k on inkrijk G ods geldt 
dit : a lles aandurven in het geloof en 
soms uitroepen, zooais Esther eenmaal 
deed : ,,Kom ik om, zoo kom ik om !" 

Hoe grooter ons geloof is, hoe minder 
~ij den staf noodig heb ben. Een woord 
slechts zou ditmaal voldoende zijn om 
zooveel water uit den dorren rotssteen 
te doen vloeien, dat het gansche volk 
en al hun vee overvloed zou hebben. 
Het was eenvoudig genoeg : alleen 
spreken tot de rots - tot niemand of 
niets an ders. 

Was het wellicht TE eenvoudig ? 
Wat was de oorzaak, dat Mozes meer 
deed clan God van hem vroeg '? Daarin 
lag zijn fout. De fout van vele andere 
menschen ligt dikwijls hierin, dat zij te 
weinig doen. Ieder heeft zijn verzoe
kingen en zijn zwakke zijde. Mozes was 
een man van de daad, een man, die 
wilde handelen. Zou hij nu dezen staf, 
die hem vroeger bij eenzelf de gelegen
heid zulke uitstekende diensten bewe 
zen had, niet gebruiken? Zou hij <lit 
volk niet de waarheid mogen zeggen-? 
Hij had dat toch zoo vaak mo·eten doen. 
Hij was toch hun leider ! 

f0~;:;;;;;-

! het laatste doe/ ran ons arbei
de-n, maar in het volbrengen 
van Gods wil. 

L Roessingh. 
,, ... _. ... ~ ............ ···~~- ... """"',,.._,,...,.............,,,_~ 

Inplaats van tegen de rots te spreken, 
sprak hij tegen het volk : ,,Hoort toch, 
gij wederspannigen ! zullen wij water 
voor ulieden uit deze steenrots hervor
brengen ?" Toorn brengt ons in een 
gevaarlijken toestand, hij leidt tot 
ongehoorzaamheid. Wat smart het ons 
dezen Godsman te zien falen ! In de 
oogen van het volk, had hij zijn pres
tige weder herwonnen. Zijn moedige 
vraag en het k ra.<"btige slaan o e rot 
tot tweemaal toe met den staf, di en zij 
allen vreesden, had een machtigen in
druk op hen gemaakt. Hij was toch een 
geweldig leider - alle respect voor 
hem ! Dit was de eene kant van deze 
gebeurtenis. 

God daarentegen zag een anderen 
kant. Van het spreken tot de rots was 
niets gekomen. Deze nieuwe ondervin
ding, die Mozes een schrede verder in 
zijn geestelijke ervaring had moeten 
brengen, bleef achterwege. God werd 
hierdoor niet verhecrlijkt. De intieme 
verhoudin~ werd er door verstoord, 
he: vertrouwen had gefaald. Mozes was 
opgetreden, also£ het verschaffen van 
water van hem en Aaron afhing. God 
wil echter Zijn eere aan niemand 
anders geven ! 

Toch stroomde het verkwikkende, 
zegen-brengende water. God wilde niet, 
dat het gansche volk door de onge
hoorzaamheid van een man ZOU lijden. 

Doch in zijn binnenste had Mozes de 
treurige wetem:chap : ,,Ik heh God niet 
geheiligd voor het volk." Het voorrecht 
in het be lo of de land binnen te mo gen 
gaan, werd hem hierdoor ontzegd. 

Als verzachtende omstandigheden 
zouden wij kunnen aanvoeren, ds;m 
moed tegenover de murmureerende 
schare en Mozes' verontwaardiging 
over hun handelwijze. Toch, ongeacht 
deze dingen, eischt God het meest van 
hen, die Hij het meest liefheeft. Zelfs 
waar God met Mozes sprak, zooals een 
vriend met zijn vriend spreekt, moest 
Hij toch in liefde straffen. Zulk een 
handeling maakt ons wijs en behoedt 
ons voor verderen val. Mozes ging ge
trouw verder. 

Tusschen Rafidim en Kades ligt een 
lange periode. Het ging van kracht tot 
kracht. Wij moeten niet leven en tee
ren op vroegere ondervindingen, iede
ren dag kunnen wij een nieuwe geeste
lijke ervaring opdoen en spreken tot 
de geestelijke l'Ots Jezus Christus en 
verkwikt warden door bet levend 
Water. Nog nooit heeft Hij ans teleur
gesteld. 



SEPTEMBER 1936 S T R IJ D K R E E T 3 

~ILIGINGS- EN OPWEKKINGSSAME1;l~~~~S_!'_E_tr_:_J 
-~ onder leiding van I 
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D E eerste Conferentie· werd dit jaar 
gehcuden te Semarang en ingeluid 

door den Jon.;eliedendag, waarover reeds een 
rappcrt in ons vorig nummer verscheen. De 
bezieling, die echter uitging van deze Jeugd
samenkomsten, waar een duizendt:al jonge 
menschen bereikt ·werd uit Semarang en 
omstreken, deed zich gevoelen in al de 
bijeenkomsten, die volgden. 

Op Maandagmorien had de Kommandant 
een samenkomst met de in Semarang aan
wezige officieren. Dat was een goed uur, 
waarin de eigen ziel verkwikt werd en het 
vuur van den Heilig.en Gee?t ons louterde 
en- vervulde tot den dienst des Heeren. 
Vol verwachting werd nu uitgezien naar de 
openbare sal:nenkomsten. 

De Hollandscbe dienst 

had plaats in de Loge-zaal en wij mochten 
ons verheugen over een mooie opkomst. De 
Kommandant was op dreef en weldra was 
een gloedvolle verlcssingssamenkomst in vol
len gang. Natuurlijk heette onze !eider aller
eerst de aanwezigen welkom, doch spoedig 
was het het groote doel van deze Conferenties, 
wat de eerste. plaats had. Mevrouw de Groot 
was de eerste spreekster en met grocte aan
dacht werd naar haar woord geluisterd. ,,Mijn 
vrede geef Ik u", was de hoofdgedachte, die 
zij naar voren bracht en deze belofte van den 
Reiland was een bemoediging voor velen. 

De meisjes van Oen,garan zongen zuiver 
en gevoelvol haar lied, en ock nu miste 
deze gezongen Evangelie-boodschap haar 
uitwerking niet. Toen de Kommandant op
stond om zijn toespraak te houd€n was de 
bodem bereid. De spreker legde dadelijk 
beslag op de schare en de ·kroon op dezen 
avond was wel h et feit, dat drie zielen zich 
vrijwillig aan Jezus gaven. Dit begin was een 

__groote aanmoediging voor officieren en mak
kers. 

Door onverwachts bezcek van medische 
autoriteiten aan Pelanto(ngan, was de Kom
martdant verhinderd Dinsdagmorgen aan
wezig te zijn. Ook zaken in verband met de 
opening van het nieuwe kinderhuis voor 
de gezonde kinderen der Lepra-patienten, 
riepen hem daarheen. Mevrouw de Groct 
was echrter een goede plctatsvervangster €n 
de Divisie-Officier stond haar trouw ter 
zijde. Het was een uur van bemoediging en 
heiliging en de getuigenissen tot slot, deden 
ons in een opgewekte stemming huiswaarts 
'keeren. Er was een geest van' vrijheid, getui
ge het woord van een Javaansche vrouw, 
die vocr het eer$t in het openbaar over haar 
bekeering sprak. 

Van een Japanschen scbooljongen. 

Een Japansche schooljongen legde eens een 
moed aan d1=n dag, die vele ouderen ka,n 
beschamen. 

Hij was leerlirrg op een school met 150 
jongens en op die school de eenige Christen. 
Hij woonde ver weg en bracht daarom altijd 
zijn lunch mee. Elken dag vcor hij begon te 
eten, vouwde hij de handen en vroeg een 
zegen. Sommige jongens waren hem vijandig 
gezind en wilden hem verdacht maken, daar
om vertelden zij zijn onderwijzer, dat hij deed 
aan ,,zwarte kunst". 

De leeraar liet den jongen bij zich komen 
en vroeg hem, wat hij gedaan had. Moedig 
legde onze 'kleine held hem uit, dat hij 
een Christen was en God gedankt had voor 
zijn voedsel en ock om een zegen had ge
vraagd. 

De onderwijzer barstte hierop in tranen uit, 
met het hoofd voorover op z'n lessenaar. ',,Mijn 
jont;.en", zei hij bewogen, ,,ook ik l::.en een 
Christen, doch durfde er tegenover niemand 
vcor uit komen, maar met Gods hulp zal ik 
voortaan trachten te leven, zooals het een 
Christen betaamt". 

De sluitingssame.nkomst. 

De avondsamenkomst op Dinsdagavond 
droeg een zeer l:ijzonder karakter. Het was 
een glori~us slot van een gezegende Confe
rentie en deze avond werd tot een onver
getelijke gemaakt, docrdat 14 makkers 
werden ingezegend als heilssoldaat. Dat is 
altijd een blijde gebeurtenis, die spreekt van 
nieuw, frisch leven en vooruitgang van den 
arbeid. Door den Kommandant zelf in de 
gelederen te worden opgenomen, was een 
dubbele vreugde voor de betrokken makkers. 
Vurig werd gezcn:;.en en hlijdschap was het 
kenmerk van woord en lied. Toen volgde de 
inzegening van den sergeant-majoor vcor 
semarang I. Dit zal een groote hulp blijken 
voor onze cfficieren daar. 

Majoor Hiorth, de nieuwe Divisie-Officie;r 
voor de Midden-Java divisie werd ook in 
die samenkomst officieel gei:nstalleerd in zijn 
nieuwen arbeid. Een groote taak wacht den 
Majoor, doch bezield met den geest van God 
en als goed heilssoldaat zal .hij zich ten voile 
van die taak kwijten, daarvan gaf hij de 
verzekering. Gods zegen zij met hem! 

. Een Halleluja-slot. 
Zesentwintig zielen aan den voet van het 

kruis ! Zeker een krachtig Halleluja 
waard! Het was dan cok met groote dank
baarheid, dat wij terug zien op deze Con
ferentie-dagen, die voor allen een groote 
bemoediging zijn geweest. 

T ERUGDENKEND aan de Conferentie
samenkomsten te SoerahaJa komt het 

woord uit de geschiedenis van Elia mij cnwil
lekeurig in de gedachten. God kwam tot hem 
in ,,. . . . . . . . . het suizen van een zachte stilte". 
Wij kunnen niet spreken over groote scharen, 
die de bijeenkomsten l::.ezochten noch bijzon
dere openbaringen van den Heiligen Geest, die 
wij konden zien, maar toch zijn deze Conferen
tie-dagen voor menigeen tot eeuwigen zegen 
geweest. ,,Wij waren het bijna verloren, doch 
wij hebben het dezer dagen weer teruggevon
den'', was het oprecht, eenvoudig getuigenis 
van een dame, die met haar echtgenoot en
kele malen de samenkomsten bezccht. Dat 
was de werking van Gods geest in deze en 
vele andere harten. Daar was b.v. ook de jonge 
vrouw, nog bijna geheel onbekend met het 
Evangelie, die werd meegenomen naar de 
samenkomsten door een der makkers. Zij 
verkeerde in maatschappelijk zorgvolle 
omstandigheden; in deze bijeenkomsten werd 
zij echter grondig bekeerd en leerde Jezus 
kennen tct Wien zij kon gaan met al haar 
nooden. Ook zij zal deze Conferentie nooit 
vergeten. In het geheel was er een · vijftal 
zielen, dat den Heer zocht gedurende deze 
dagen. Wat een heerlijke oogst voor de 
eeuwigheid! 

Kommandant en me-vrouw De "Groot gaven 
zich geheel en brachten door hun boodschap 
grooten Zei;en tot de ziel van allen, die de 
bijeenkomsten bezochten. 
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Kommandant en Mevrouw DE GROOT ten Paleize aan het Koningsplein. 
AFSCHEIDS- AUDIENTIE. 

Zijne Excellentie de Gouverneur-Generaal en mevrouw De Jonge, ontvingen op 
Woensdag 19 Augustus j.l. onze Kommandants ten Paleize aan bet Koningsplein. 

De Kommandant dankte den Landvoogd voor den steun bij voortduring door de 
Regeering aan onzen arbeid geschonken en voor de medewerking, welke hij in ~ een 
groote mate van de I.andvoogdelijke Familie mocht ondervinden ; verder voor bet feit, 
dat de Landvoogd enkele inricbtingen van het Leger des Heils - bet Tebuis v. Socialen 
Arbeid te Batavia en de Werkcentrale te Bandoeng - persoonlijk had willen openen en 
voor de bezoeken, welke hij en rnevrouw De Jonge aan andere inrichtingen gebracht had. 

De Landvoogd sprak zijn erkcntelijkheid en d~ uit voor hetgeen het Leger des 
Heils beeft verricht tot leniging van bestaandcn nood ; bij zeide, dat bij met waard.eering 
den zclfopofferenden arbeid der officieren had gadegeslagen over gebeel Indie en getroffen 
was door de toewijding waarrnede zij hun werk hadden verricbt. ,,Het was hem een 
vreugde", zeide de Landvoogd, ,,te hebben mogen bijdragen om bun werk te vergemak
kelijken. Het Leger heeft zicb een blijvende plaats verworven in de Indische samenleving." 

Zijne ExceJlentie betoonde zich vooral erkentelijk voor de snelle wOze, waarop het 
Leger des Hells had ingegrepen bij bet begin van den crisis en de eerste slacbtoffers in 
zijn Tehuizen had opgenomen. 

Mevrouw de Jonge was bet meest getroffen door den Legerarbeid in de Meisjes
en Kindcrtehuizen. 

De Kom.mandant wenschte de Landvoogdelijke Familie een goede reis toe, waarop 
de Landvoogd zijn beste wenschen uitsprak voor den Legerarbeid in de toekomst. 

BL IT AR. 
Bijeenlcomst in Chineescbe fabriek -

30 soldaten en rekruten ingezegend. 

Op 5 Augustus bracht onze Kommandant 
een bezoek aan ons korps en des middags 
om een uur werd door hem een bijeenkomst 
geleid in de fal:riek van den heer Sie Wie 
Khong. Deze bijeenkomst was een grocte 
vreugde voor ons alkn, want een 300 man
nen en vrouwen, die in de fabriek arbei
den, staakten het werk voor eeni.;en tijd om 
naar de boodschap van het Evangelie te 
luistere:::i, die door den Kommandant ge
bracht werd; ock de eigenaar der fabriek 
was aanwezig. 

Des avonds waren wij in de Legerzaal en een 

eerewacht van Padvinders had zich opgesteld 
om hun Leider het groot-saluut te brengen. 
De bijeenkomst werd in het Hollandsch ge
leid, doch in het Maleisch werd het ge
sprokene overgebracht, zoodat de Europeesche 
zoowel als de Javaansche en Chineesche 
bezcekers mee konden genieten. De zaal was 
zoo vol, dat velen 1::.uiten moesten 
blijven. En, Halleluja, dertig makkers werden 
'dien avond onder onze Legervlag ingezegend 
tot soldaat en rekruut en Jong scldaat. Door · 
het wocrd, dat de Kommandant ons bracht 
werd onze ziel verkwikt. 

Negen zielen zochten vergeving van zonden 
aan den voet van het kruis, aan het einde 
van de samenkomst. F. A. 

De Zondag. 

De Lcge-zaal is ruim en koel en dien 
Zondagmorgen was het een verkwikking, 
rustig neer te kunnen zitten en te luisteren 
naar onze leiders. W el hadden wij gaarne 
een grootere opkomst gehad, doch Gods 
woord werd bewaarheid, dat ,,bij den Heere 
geen verhindering i.s te verlossen door velen 
of door weinigen". 

Na het eerste lied en gebed en het ,,wel
kom" van den Kommandant, sprak mevrouw 
de Groot een innig woord voor den Meester. 
Het was een diep dcordachte · boodschap, die 
getuigde van kennis der menschenziel, doch 
-0ok van den Zielen-herder. Daarop sloot de 
zangbrigade aan met het mooie lied: ,,Er is 
op deez' aarde een Hand. die mij leidt". Het 
was de leiding des Heiligen Geestes, die den 
!eider juist dat lied deed kiezen, want het 
onderwerp, waarmede de Kommandant zijn 
toehoorders tegemcet trad was dien Zondag
morgen KIEZEN. Wat heeft het !even van 
Abraham, den Godsman uit het Oude Tes
tament, ons reeds menige les geleerd. Ook nu 
bracht de Kommandant karakter-eigenschap
pen naar voren in tegenstelling met die van 
Lot, den zelfzuchtigen nee£ van Abraham, die 
ons tot zelfonderzoek leidden en stof gaven 
ter overdenking, lang nadat de bijeenkomst 
was gesloten. 

Des avonds was er meer belangstelling, wat 
den Kommandant inspireerde reeds dadelijk 
bij zijn inleiding. Eerst spraken sommige 
officieren en getuigden van het heil in Chris
tus ~vonden. De noodzakelijkheid van een 
persconlijken Verlosser werd hierbij bijzon
der naar voren gebracht. 

,,Het was vo01' mij, dat Jezus stierf, 
Aan het kruis op Golgotha." 

zong mevrouw Adjudant Palstra en als een 
machtig panorama schilderde de Kommandant 
in zijn bijbelwoord, dat daarop volgde, nog
eens die plaats des lijdens en der Verlossing, 
doch ook het volk, dat het ,,aanzag en stil 
stond". Hij stortte zijn ziel uit om de ver
gadering toch duidelijk te maken, dat 
juist dit het teeken des tijds is hedentendage. 

Met groote overtuiging en grcote liefde 
voor de ziel der onbekeerden pleitte onze 
leider en toen de uitnoodiging begon, kwam 
dadelijk een heer naar voreli met bewogen 
gelaat en knielde neer om Christus te zoeken. 
Twee anderen volgden. 

Maandagmorgen berustte de leiding der bij
eenkomst bij mevrouw de Groot ; de blijde 
getuigenissen aan het eind van die samen
komst verkwikten ons· aller hart. 

Er waren ock gasten gedurende deze Con
ferentie-dagen. Dinsdagavond was het Ds. 
Veenhuizen, die in de eigen zaal van korps I 
aan de Djoharlaan ons een heerlijke bood
schap bracht. 

Als een bazuinstoot, krachtig en helder, 
was zijn prediking, die den zelfvoldanen 
mensch wakker schudde en hem wees op de 
vergankelijkheid des !evens en de noodzake
lijkheid £ebcrgen te zijn in God. ,,De ziel is 
een spelbreker!" riep de spreker uit, ,,Ve
len wilden wel, dat zij geen ziel hadden, 
toch hooren wij telkens weer de stem, die 
l::.eschuldigt, vermaant en overtuigt. Maar er 
is redding! Jezus is er om den mensch te 
verlossen!" Twee zielen deden <lien avond 
de goede keuze. 

De sluitingssamenkomst was weer in de 
Loge. De Javaansche verpleegsters van ons 
ziekenhuis zongen dien avond het lied: ,,Bij 
't bazuingeschal der en.;'len", en gaven daar
mede voor het eerste gedeelte van de bijeen
komst den ,,toon" aan. 

Ds. Hamel was de gast voor dien · avond 
en sprak over ,,het nut der kastijding tot onze
hdligmaking". Met aandacht werd geluis
terd. Niemand gaf gehoor aa:J de uitnoodi
ging, doch de indruk van deze · samenkomst 
was een gcede herinnering aan de Confe
rentie-dagen. 

C.B~ 
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M 
EN schreef het jaar 1904, toen men 
in Denemarken er toe overging om op 
advies van den postdirecteur Holboll 

de Kerstmis- en Nieuwjaarskaarten, behalve 
van de gewone frankeering, mede te voorzien 
van een specialen ,,Julen" (Kerst) zegel. Deze 
zegels Waren op het postkantoor verkrijgbaar, 
doch hadden geen frankeerwaarde. 

In weerwll van den geringen verkoopsprijs 
(2 ore) bereikte de netto-ppbrengst de laat
ste jaren een bedrag van f 200.000. 

Groote verplichting heeft de Deensche 
jeugd aan Holboll, den eenvoudigen post
ambtenaar, die eenige jaren geleden is gestor
ven en aan wiens gedachte het te danken is, 
dat verschillende kinderhuizen hun zegenrijk 
werk kunnen voortzetten. 

Het Deensche voorbeeld vond spoedig na
volging in Zweden, de Vereenigde Staten van 
Noord Amerika en Zwitserland. 

Op 1 December 1912 deed de Zwitsersehe 
vereeniging ,,Pro Juventute" (Voor de jeugd) 
haar eerste poging om het groote publiek op 
een voor die dagen nieuwe wijze, zijn bij
drage te doen offeren voor het groote sociale 
doe!, dat zij voorsta?-t : practische hulp bij 
jeugdverzorging en voorziening in den meest 
uitgebreiden zin : zorg voor moeder, zuigeling 
en kind, zorg voor het kind gedurende zijn 
schoolpiichtigen leeftijd, zorg voor hen, die 
de school doorloopen hebben. 

WELDADIGHEIDSZEGELS 
TEN BATE. VAN HE.T INDISCHE KIND 

,, LE.GER OE.S HE.ILS 

Het gelukte de vereerugmg de medewer-.. 
king te verkrijgen van het Zwitsersche post
bestuur en het eerste jaar werden aan de 
postkantoren drie zegels in dezelfde teeke
ning verkrijgbaar gesteld, welke eveneens 
geen frankeerwaar<le hadden. Teneinde de 
geheele bevolking te bereiken werden deze 
zegels uitgegeven met Duitschen, Franschen 
en Italiaanschen tekst: ,,Viel Sonnenschein 
im neuen Jahr", ,,Soleil et sante a tous", ,,Un 
anno di sole". Totaal werden dat jaar ruim 
3 millioen zegels verkocht en bracht deze 
eerste uitgifte het niet onbelangrijke bedrag 
van 127.593,90 Zwitsersche franken op. 

De bepalingen <ler Wereldpostvereeniging 
verzetten zich echter op dat tijdstip tegen het 
gebruik van dergelijke zegels in het in
ternationaal verkeer. Wel mochten ze vol
gens het wereldpostverdrag van Rome, in 
het binnenlandsch verkeer gebruikt worden. 
Na vele besprekingen en onderhandelingen 
met verschillen<le staten, verscheen in 1913 
de eerste officieel erkende uitgave van wel
dadigheidszegels, die tevens frankeerwaarde 
had. Een groot succes werd met den verkoop 
dier zegels geboekt, welke verkoop steeds 
crescendo ging, zoodat in 1935 meer dan 10 
millioen Kerstzegels met toeslag geplaatst 
werden. 

Eind 1923 kwam voor Nederland het be
langrijke Koninklijk Besluit af, waarbij de 
Minister van W aterstaat gemachtigd werd om 
aan de postkantoren bijzondere postzegels 
verkrijgbaar te stellen, die verkocht 'worden 
met een toeslag boven de frankeerwaarde 
en waarvan de opbrengst na aftrek dezer 
waarde, kosten van aarunaak, enz. ter 

beschikking gesteld wordt tot steun aan na
tionale vereenigingen, welke een menschlie
vend doel nastreven. 

Zoo heeft ook Nederland zijn Kerst- en 
kinderzegels verkregen. Deze zegels hebben 
groote bekendheid verworven bij het publiek 
in het vaderland, zoowel als in deze gewesten. 
Plaatsgebrek belet ons uit te wijden over de 
verschillende voorstellingen op de zegels, die 
achtereenvolgens verschenen zijn. Alleen zij 
gewezen op het feit, dat in Nederland .het 
vorige jaar een netto bedrag van ruim 
f 135.000 kon worden afgedragen aan ver
schillende vereenigingen van kinderbescher
ming, waaronder zich ook het Leger des 
Hells bevond. 

En Nederlandsch-Indie bleef niet achter 
met zijn Kerstzegels. Bij Gouv. Besluit van 
30 Mei 1930 No. 20 werd o.m. bepaald, dat 
gedurende een voor elk jaar vast te stellen 
tijdvak, weldadigheidszegels zullen worden 
uitgegeven, welke bijzondere voorstellingen 
zullen dragen en met een toeslag boven de 
frankeerwaarde zullen worden verkocht. 

De weldadigheidszegels, welke voor het 
gebruik gelijkgesteld worden met gewone 
frankeerzegels, zullen een geldigheidsduur 
hebben van minstens zes maanden, De op
brengst wordt na aftrek van alle kosten ge
bruikt tot steun van een elk jaar door de 
Regeering aan te wijzen vereeniging, welke 
een menschlievend doel nastreeft. 

Achtereenvolgens zijn door de Regeering 
de na te noemen vereenigingen aangewezen ; 

In 1930 De vereeniging ,,Jeugdiorg" te 
Buitenzorg. 

1931 De Witte Kruiskolonie te Salatiga. 
1932 Het Leger des Hells in Ned.-Indie. 
1933 De A.M.V.J. in Ned.-Indie. 
1934 De V ereeniging ter bestrijding der 

T.B.C. 
1935 De Chr. Militairen-Bond voor 0. 

en W. Indie. 

De serie Leger des Heils-zegels 1932 werd 
ontworpen door wijlen Mas Pringadie, een 
bekend Inlandsch teekenaar van het Konink
lijk Bataviaasch Genootschap voor Kunst en 
Wetenschappen., en verscheen in vier waar
den, met de volgende voorstellingen. 

2 cent, vrouw aan het primitieve weefgetouw, 
op den grond zittend en met haar rug de 
draden spannend. 

5 cent, stroohoedenvlechter. 
121/z cent, batikkende vrouw. 
15 cent, koperslager. 

Op den achtergrond een Inlandsch land
schap met sawah's, in den rand batikmotie
ven. Onderaan staat ,,Leger des Heils" met 
aan weerszijden daarvan het 'wapen met het 
motto ,,Bloed en Vuur". 

Verkocht werden 1.117.614 postzegels met 
een bruto frankeerwaarde van f 120.373,81. 
Hiervan kon door het Hoofdbestuur der Pos
terijen aan het Leger des Hells aan toeslag 
worden afgedragen, na aftrek der onkosten, 

f 24.073,12. 

In verband met de groote tekorten, die het 
Leger des Heils op de exploitatie der talrijke 
maatschappelijke instellingen voor jeugdzorg, 
gedurende de laatste jaren geleden heeft, 
heeft de Regeering besloten voor het jaar 
1936 den toeslag op de weldadigheidszegels 
wederom te besternmen voor het Leger des 
Heils in Ned.-Indie. 

De teekening is ontworpen door den heer 
Ir. A. R. M. Kreisler, die ook de thans in om
loop zijnde frankeerzegels ontworpen heeft. 

Op de teekening is als midden-motief ont
worpen een kindje, dat door onzichtbare han
den gevoed wordt. Rechts ziet men het 
wapen van het Leger des Hells en aan den 
rand de driekleurige vlag met de ster in het 
midden. 

Door welwillendheid van het Wnd. Hoofd 
van de P.T.T., den HoogEdelGestrengen Heer 
A. van Dooren, is het ons nu reeds mogelijk 
een afdruk te geven van het door den ge
noemden Dienst ontworpen reclame-biljet. 
De zegels verschijnen op 1 December a.s. in 
vijf waarden, runl. van 2, 5, 71/z, 12 Y2 en 
15 cent. 

.. Zaaitijd". 

V ANAF het begin des bijbels 
schijnt er een drang geweest te 
zijn in het hart van den mensch 

om den Gever van alle goeds op · een 
bijzondere wijze te danken, als de oogst 
rijp was en de eerstelingen van vrueht 
en vee werden dan den Heer geofferd. 
Ons wordt verme1d, dat het eerste 
broederpaar hun gaven offerde, Ezau 
de vruchten des velds, terwijl Abel de 
eerstelingen der schapen bracht. 

In Mozes' tijd werden wetten vast
gesteld en vierde men op blijden toon 
het ,,oogstfeest" terwijl op practische 
wijze dank aan God gebracht werd 
door tienden te geven, tot instandhou
ding van den eeredienst. En zoo is het 
oogstfeest de eeuwerA door een f eest 
van vreugde en dankbaarheid gebleven. 

Het is eenigszins moeilijk orri in dit 
vruchtbare land, waarin wij leven een 
bepaalden oogsttijd aan te wijzen, daar 
zaaien, maaien en oogsten meer dan 
eens per jaar elkaar opvolgen. Toch 
waardeeren wij, dat ,ook in ons Leger 
des Heils -een dag apart gehouden 
wordt om op waardige wijze onzen 
Hemelschen Vader te .danken voor 
zoovele blijken van Zijn trouwe lief de 
en zorg en met vreugde brengen wij 
ook onze gaven, zij het op eenigszins 
andere wijze, om 1Uiting te geven aan 
onze dankbaarheid tegenover Hem, die 
meer dan een Vader zorgt voor de 
menschenkinderen. 

NOG NIET. 

,,Begin nu, met uw Schepper te gedenken," 
zeide men eens tegen een knaap. 

,,Nog niet!" antwoordde hij. Hij had het 
nog te druk met voetbal en andere spelen. 
,,Als ik ouder hen, is het tij d genoeg". 

De knaap werd een jonge man. 
,,Nu wordt het tijd, dat je God gaat dienen," 

fluisterde zijn geweten. 
,,0, nog niet," antwoordde de jongeman; ,,ik 

ga nu juist een zaak opzetten. Als ze goed 
gaat en ik veel geld verdien, zal ik er meer 
tijd voor hebben". 

Zijn zaken gingen uitstekend. . 
,,Denk er aan, om nu Gcd te gaan dienen," 

sprak de stem zijns harten. 
,,Nog niet, nog niet," riep de zakenman uit. 

,,Eerst moet ik mijn kinderen een goede posi
tie verschaffen. Als ze eenmaal zoover zijn, 
kan ik wel eens aan godsdienst gaan denken". 

Hij was langzamerhand een bejaard man 
geworden. 

,,Gedenk nu aan uw Schepper", riep zijn 
geweten met klem. 

,,Nog niet; maar spoedig zal ik mij uit mijn 
zaken terugtrekken en me dan bezig houden 
met den bijbel te lezen en te bidden". 

Spoedig daarna echter stied de man, zonder 
ooit een Christen te zijn gewcrden. Hij stelde 
uit, wat hij in zijn jeugd had kunnen en moe
ten doen en daardoor ging zijn ziel verloren. 

ST R IJ D 

door Mevrouw 

WONDER DER SCHEPPING 

Zoo werd het klein onooglijk zaad 
Der voren toevertrouwd: 
Dat heefr, wie immer z=ide · of plantte 
op d'akker nooit berouwd. 
Want wondervolle heerLijkheid 
En nirmner nog verklaard 
Dat, wat het k leine zaad gebeurt 
Den Schepper openbaart. 

• Oneiindig machtig is de hand 
Die 't wondere leven schept 
Aan wat vol zorg werd aangeplant 
En zekere groeikracht schenkt, 
En twijfde een in ongeloof 
Der waarheid ongewis, 
Hij zie de graankorrel d.(l.t hij weet 
Dat er een Schepper is. 

E. H. DU QUESNE VAN GOGH. 

Terwijl onze gedachten bepaald 
warden bij den oogst, moeten wij niet 
vergeten den zaaitijd, die er aan vooraf 
ging, en naarmate zorg en werk besteed 
wordt aan deze meest belangrijke ;zaak, 
kunnen wij een goeden oogst of anders
zins verwachten. 

Zooals in de natuur, zoo ook in het 
geestelijk leven, wat een mensch zaait, 
dat zal hij ook maaien, en voor elk 
onzer komt een dag, waarop wij de 
vruchten van ons ,,zaaien" zullen aan
schouwen. Indien wij zaaiden voor 
positie en macht om te heerschen, voor 
de eer der wereld, de voorkeur gaven 
aan wereldsche zaken, voorwaar wij 
zullen bedrogen uitkomen en onze han
den zullen ledig zijn in den dag des 
oogstes. · 

Doch 'n ·en w 'j z a 'd , z .. _ et .k 
menigmaal met tranen, het zaad van 
goedheid, van ' vrede, van liefde en 
geduld, dan mogen wij ons verheugen 
in het vooruitzicht van een overvloe
digen oogst. 

Ouders gaat voort het goede zaa:d te 
zaaien in het hart uwer kinderen en 
al schijnt de oogsttijd soms nog zoo ver 
af, onder den zegen Gods zullen uw 
voorbeeld en gebeden straks toch geze
gende vruchten voortbrengen. 

Arbeiders in den wijngaard des Hee
ren, leer van den landman geduldig te 
zijn ; zaai uw zaad in den morgenstond, 
en trek uwe hand des avon<ls niet af. 

Heeft J ezus Zelf niet gezegd, <lat het 

Op de voorpagina vinden onze 
geschreven over haar vader, dat w 
en den groei onzer Organisatie over 

Wij zullen vroegtijdig de plaats<? 
bij haar komst naar Ned.-Indie hoopt 
ontvingen wij reeds aru;ivragen voor 
Wij willen er echter attent op make 
tocht zal zijn om zooveel mogelijk ' 

Th. weet, dat er veel gebeden 
bezoek een zegenrijken invloed zal ve:ir 
van zal uitgaan. Laat ons onze voorbeC 
lijk is haar samenkomsten hier bij te 

Op 14 Januari 1937 vertrekt zij rl 
van St. Aldegonde" en op 21 Januari ! 
te verwelkomen in Priok ! 

,,N og niet" - deze twee woorden stortten 
hem in het verderf. 

Wees op uw hoede ! Als Gods stem u roept, 
stel dan niet uit, maar ontsluit uw hart voor 
Hem 



KREET 

Kolonel Ridsdel. 
zaad in goede aarde, dertig, zestig en 
honderdvoud vrucht zal voortbren
gen ? Denk aan het oogstfeest wat 
aanstaande is ! Welk een dag van jubel 
zal dat zijn, als zij komen van Oost en 
West, van Zuid en Noord en juichende 
hun schoven brengen in de hemelsche 
schuren. 

Dan zullen de arbeiders verbaasd 
staan over de velen, die toch voor 
Christus gewonnen werden, hoewel 
door plaats, getij en wind het uitge
strooide zaad als verloren beschouwd 
werd. 

In den wereld-oorlog, toen het van 
het grootste belang was, dat er vol
doende voedsel zou zijn, werden in 
Frankrijk 4000 hectaren vruchtbaar 
land met koren bezaaid, op bevel van 
Kolonel Whitmore. Veertig tractors en 
770 paarden hadden geholpen om den 
grond in gereedheid te brengen en 
men verwachtte een bijzonder goeden 
oogst. De vijand kwam echter en dreef 
de aangevallenen terug, zoodat het nu 
rijpe koren den overwinnaars in. han
den viel. Toen Kolonel Whitmore later 
dit slagveld bezocht, vond hij zeven 
korenaren, die hij plukte en meenam 
naar Engeland. 

Het zaad hiervan werd zorgvuldig 
gezaaid, doch slechts van drie aren ont
kiemde het en hiervan oogstte hij 1000 
zaadkorrels. Zoo redde hij van dit 
tooneel der verwoesting, toch nog zaad, 

.. o 0 gs t t ij d". 

C3t-:Lll\TI: E()()Tiil 

rs een artikel door de Generaal 
ft den grondslag van bet ontstaan 

sche wereld. 

ekend maken, Welke de Generaal 

zoeken. Van verschillende kanten 
•tnoodiging tot haar bijeenkomsten. 

t dit bezoek vooral een inspectie
e posten en inrichtingen te zien. 

over bet geheele land, dat haar 

iden en er kracht, licht en bezieling 
· gen treffen, om zooveel als moge
n ! 

van Colombo met het s. s. ,,Marnix 

n wij haar met muziek en vlaggen 

De Kommandant. 

• 

Geloof zonder liefde, een boom 
zon:Jer vrucht ; 

Lief de zonder geloof, ~en boom 
zonder wortel. 

dat de mogelijkheid in zich had om 
ter gezetter tijd een overvloedigen 
oogst van kostbaar graan te verzeke
ren, genoeg om de wereld te voorzien. 

,,Is er een handvol koren in het land 
op de hoogte der bergen, de vrucht 
daarvan zal ruischen als de Libanon. 
Ps. 72: 16. 

WAT DE BIJBEL ZEGT 
OMTRENT DEN 

. OOGSTTIJD VAN HET JAAR. 

,,Voortaan al de dagen der aarde zullen 
zaai!ng en oogst ...... niet ophouden." 
(Gen. 8:22). 

,,Gij zult houden ...... het feest des 
oogstes." (Ex. 23 : 15). 

,,Ook alle tienden des lands zijn 
des Heeren." (Lev. 27 : 30). 

,,En zij narnen van de vrucht des lands 
. . . . . . en zeiden: Het land, dat de 
Heere, onze God, ons geven zal, is 
goed." (Deut. 1 : 25). 

,,Die ondeugd ploegen, en moeite 
zaaien, maaien dezelve." (Job 4: 8). 

,,Gij zult een iegelijk · vergelden naar 
zijn werk." (Ps. 65: 12). 

EEN GETUIGENIS. 

't Is alles voorbij 
Hij gedenkt m•ijner zonden niet meer. 
Vergeven zijn zij, 
Door Zijn liefde zoo vrij. 

Neen, de Reiland verwijt nimmermeer! 

De Conferentiedagen van het Heils
leger in S. gehouden zijn weer voorbij. 

De genade Gods stelt mij in staat met 
dankbaarheid op die dagen terug te 
zien. Ik heh gedurende de vier Confe
rentie-avonden inderdaad een rijken 
zegen ontvangen en niet alleen gedu
rende die dagen heh ik Zijn zegen 
ervaren, maar ook na afloop der bijeen
komsten en ik weet, dat Hij mij zal 
blijven sterken en behoeden tot aan 
het einde toe. 

Het zal mij ook nimmer spij ten op 
den eersten avond der Conferentie te 
zijn neergeknield om met mijn zonden 
aan J ezus' voeten te komen en mij 
geheel aan Hem te geven, opdat Hij mij 
kon reinigen. I'it is gebeurd en met het 
Heilsleger - ik zou het zoo gaarne 
Godsleger noemen - stem ik in met 
een ,,Halleluja". Thans weet ik, dat ik 
Gods kind hen en de vrijgekochte van 
Jezus Christus, ons aller Heer en Rei
land, onzen Zaligmaker, Die gepleit 
heeft en nog steeds pleitende is bij God 
voor allen, die Hem aangenomen heb
ben. Halleluja, Gode zij de eer !" J. D. 
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MALANG 
GEZEGENDE CONFERENTIE-SAMENKOMSTEN 

GELEID DOOR KOMMAN DANT EN MEVR. DE GROOT. 

Met groote verwachting voor de Conferen
tie aldaar, vertrokken Ko~mandant en mevr. 
de Groot naar Malang, en die verwachting 
is niet teleurgesteld . .,God heeft groote din
gen onder ons gedaan - dies zijn wij ver
blijd'', was de grondtoon van de sluitingssa
menkcmst en dat was zoo. De bodem was 
bereid, de dagelijksche bidstonden, huisbe
zoek, het persoonlijk contact met vrienden 
en belangstellenden, droegen vrucht en zoo 
was op Vrijdagavond - 31 Juli - een mooie 
schare bijeen in de zaal van de Societeit Con
cordia voor de openingssamenkomst. Onder 
de aanwezigen merkten wij op den assistent
resident, den weledelgestrengen heer C. van 
Rossen en echtgenoote. 

,,Bezoek met mij den Kruisberg, 
Waar onze Reiland leed". 

Daar bij het kruis van Golgotha wilde de 
Kommandant, vanaf het eerste oogenblik de 
menschen brengen. En met Gods hulp is hij 
hierin geslaagd. Niet alleen in die eerste 
samenkomst, doch gedurende de vijf dagen, 
die volgden, vertoefden wij er telkens weer; 
daar was het ook, dat velen neerknielden om 
vergeving en rust te vinden. W onderbare 
boodschap: Vrede door het bloed des kruises ! 

Allereerst heette de Kommandant de aan
wezigen welkom en zong het zangkoor onder 
leiding van zuster Vonk een oud Legerlied, 
dat sprak van de redding, die door ons 
Leger over de gansche wereld gepredikt 
wordt. Even memoreerde onze leider ook, 
welk een wonder-werk God had gedaan in 
de ziel van iemand, die in Soerabaja in de 
Conferentie-samenkomsten Jezus vond, doch 
spoedig nam hij zijn onderwerp ter hand en 
was het de liefde van Christus, waarover hij 
diepe en mooie gedachten weergaf. En die 
liefde van Christus, die ook de stuwkracht 
moet zijn van allen menschenlijken arbeid 
tot opheffing van anderen, werd ons zoo 
begeerlijk en tegelijk onontbeerlijk voorge
steld, dat nauwelijks de uitnoodiging gegeven 
werd, of reeds knielden twee zusters neer. 
Dat was een mooi begin, het stempel des 
Heiligen Geestes, dat voor de deelnemers 
aan deze bijeenkomsten een groote belofte 
inhield. 

* ** 
De Heiligingssamenkomsten in Malang ge

durende de Conferentie-dagen staan heele
maal apart. Dat zijn uren in het heiligdom. 
Stil en ernstig zit reeds een mooi aantal 
menschen tijdig te wachten. Als dan de Kom
mandant en mevrouw de Groot binnenko
men, is alles ,,klaar" en als een machtig gebed 
klinkt het eerste lied; soms ook als een jubel
toon, doch immer dezelfde geest. Mevrouw de 
Groot sprak dezen Zondagmorgen over de 
lidteekenen van Jezus Christus, die elk kind 
van God moet dragen in zichzelf. Duidelijk 
zagen wij, wat van ons verwacht werd en 
velen zochten de kracht daartoe in een nieuwe 
toewijding. Ook Majoor Barbier en Majoor 
Hermes kregen in de morgensamenkomsten 
op Maandag en Dinsdag gelegenheid een 
woord tot verdieping van het geestelijk !even 
te zeg;;:en. Ja, die morgensamenkomsten wa
ren kostelijke oogenblikken en het geheim 
van den zegen, die 's avonds kon worden 
uitgedragen aan anderen ! 

Adjudant Palstra bracht naast broeder de 
Jong van Lawang zijn boodschap op Zater
dagavond. De heer de Jong sprak in duidelij
ke woorden over den ernst des !evens, de 
korstondifheid ook ervan en wees aan de 
hand van een treffende illustratie op de groo
te noodzakelijkheid ons al aan Christus te 
brengen. De Adjudant wees op de groote 
verantwoordelijkheid van den Christen om 
het licht in deze wereld uit te dragen. Zijn 
woord was een helder licht in zichzelf. 

Zondagavond was het wederom de Kom
mandant, die de boodschap bracht. Doch hij 
gaf ook gelegenheid tot getuigen en daarvan 
gaat immer een eigen bekoring uit. Het 
getuigenis leeft en brengt leven, zoo ook dien 
avond. Toen nog een ernstig woord naar aan
leiding van de geschiedenis van Paulus, die 
diep neergebogen gehoorzaamt aan Gods 
roepstem en later voor Agrippa staande, 
getuigt: ,,Ik: hen dat hemelsch gezicht niet 
ongehoorzaam geweest." En dan verder de 
uitroep van Agrippa zelf: ,,Gij beweegt mij 

bijna een Christen te worden !" Dan een 
pleitend beroep op den zondaar om toch 
,,nu"' te beslissen en al te spoedig is ook deze 
avond voorbij, echter met het heerlijke voor
uitzicht: nog twee heele dagen! 

En ze waren gezegend evenals de voor
gaande. Zendeling Pik, hoewel zeer druk, had 
zich toch vrijgemaakt voor den Maandag
avond en gezien het feit, dat hij niet al te 
wel was, werd zijn komst dubbel op prijs 
gesteld. Wat een kostelijk woord bracht hij 
ons ,.heet van het vuur", zei hij als veront
sch uldiging, doch ,,des te beter" zeggen wij. 
Wij zagen onzen grooten, machtigen God in 
Zijn schepping en den mensch, zoowel in zijn 
grootheid als nietigheid. Wij zagen de zonde 
in al haar zwartheid, doch ook de reddende 
hand van Jezus, Die machtig is te verlossen. 
Het was ons goed naar dezen dienstknecht 
Gods te luisteren. Nog een toepassing van 
den Kommandant en dan een dringende uit
noodiging - de vruchten? Des Dinsdags 
zoowel des morgens als des avonds kwamen 
velen tot J ezus - een antwoord op veel 
gebed. 

De korps- zaal te Malang. 

De sluitingssamenkomst. 

Hierover zegt ,,de Malanger" o.a. ,,Deze 
meeting is een bijzonder mooie geweest, die 
velen niet gaar.ne gemist zouden hebben 
(getuige de groote opkomst!) Op heel een
voudige wijze werd daar van God verteld, 
hoe men Hem leert liefhebben en Hem kan 
dienen". En dit zegt immers alles. Kapitein 
Harding Young had het eerst een goed woord 
voor de aanwezigen, daarna de Kommandant, 
terwijl de Zangbrigade een mooi lied zong 
en mevrouw Palstra nog eens een solo ten 
beste gaf. Men kon het bemerken aan den 
diepen, ernstigen drang, waarmee onze !ei
der sprak, dat dit zijn laatste kans was 
voorloopig in Malang en Gode zij dank, een 
rijke oogst van zielen was het antwoord op 
ons gebed. De avond kenmerkte zich door 
een spontane vreugde onder Gods vollc. 
Nogeens ,,de Malanger" tot slot van dit 
overzicht. 

De verslaggever schrijft: Het zijn mooie da
gen geweest, die dagen der Conferentie. 
Mooi, omdat men aanvoelde, dat hier blijde 
Christenen bijeen waren. Ootmoedig als zij 
zich tot God wendden, toch zeer opgewekt 
en blij als zij van hun God spraken ........ . 
Velen hebben zich dezer dagen openlijk voor 
God gebogen, hebben gevraagd, of Hij ook 
hen wilde aannemen." 

Twee bijwndere samenkomsten. 

Gedurende de Conferentie-dagen leidde 
onze Kommandant ook een soldaten-samen
komst in Malang. Dat was een grootsche 
gebeurtenis, vele makkers vulden de zaal en 
met vuur werden onze strijdliederen gezon
gen. De vermaningen, als een veldheer aan 
zijn strijdmacht gegeven, waren duidelijk en 
klaar. Het snelvuur tot slot was op het doel 
af. De tijd was te kort voor de velen, die 
wilden spreken. 

De Gezinsbond-samenkomst onder leiding 
van mevrouw De Groot was een onvergete
lijke voor de zusters. Wat een schare! Het 
was een goed uur. Het bijbelonderwerp door 
mevrouw de Groot behandeld, raakte de juis
te punten, een geestig woord, een pakkende 
illustratie maakten het een aangename toe
spraak om te beluisteren. Het traditioneele 
kopje thee was bijzonder lekker en de eigen 
gebakken cake niet minder. Het was echt een 
uur van ontspanning uit den dagelijkschen 
drukken arbeid en een groote bemoediging 
voor zuster van Ham en mevrouw Harding 
Young en haar helpsters, die zich zoo geheel 
voor dezen tak van arbeid geven. 

C.B. 
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Te SOERABAYA - onder leiding van 

Brigadier en mevrouw Lebbink. 

E Jongeliedendag te Soerabaja was 
reeds lang tevoren goed bekend ge-

maakt, zoodat, toen Brigadier en mevrouw 
Lebbink de zaal van de Loge op Zcndag
morgen binnenkwamen, zij met groot enthou
siasme door een flinke schare jonge menschen 
werden verwelkomd. Er waren, behalve die 
van Soeral::.aja, ook groepen jonge menschen 
van Malang, Toeren en Blitar met hun respec
tievelijke leiders. Van het laatste korps waren 
de padvinders er in hun mooie urli:formen. 
Officieren van ons Vrouwen en Kinderzie
kenhuis en de Leprakolonie gaven ook hun 
medewerking dien dag. 

W eldra klonk als een machtig accoord, het 
oude lied door de zaal: 

,,Jezus, Uw naam zij de hoogste eer !" 

Er was een geest van verootmoediging en 
aanbidding en de tegenwoord.igheid van God, 
Wiens zegen over deze bijeenkomst werd 
afgesmeekt door Zr. van Ham uit Malang, 
was duidelijk merkbaar vanaf het eerste 
oogenblik. Na het tweede lied, nam Brigadier 
Lebbink het woord. Hij achtte het een vcor
recht, dat hij dcor den Kommandant uitge
kozen was om met zijn echtgenoote dezen 
J ongeliedendag te leiden. Verder vertelde hij 
over dergelijke dagen in Holland, die eens 
zu1k stroom van belangstelling hadden, dat 
het Internationaal Hoofdkwartier te Londen 
eeli vertegenwoord.iger erheen zond. Hij ver
zekerde de aanwezigen ook veel voor deze 
bijeenkomsten te hebben gebeden. Aan de 
hand van een mooie illustratie drong hij er9p 
aan, dat ook wij dezen dag het aangezicht 
des Kcnings zouden zien en Jezus als het 
middelpunt van ons !even zouden stellen. Ook 
enkele grepen uit het !even van onzen Stich
ter, William Booth, dienden als illustratie 
van het gesprokene dien morgen. 

Majoor Wilson kreeg hierop de gelegen
heid een woord te zeggen. Zij sprak over 
,,rceping" en haar belofte als jong meisje 
gedaan om voor den Meester te werken. Te
vens drong zij er bij de jonge menschen op 
aan evenzoo gEhoorzaam te zijn. Het leeren 
van het speciaal voor dezen dag gemaakt 
koor, zoowel in het Maleisch als in het Hcl
landsch, 1::.racht even een verpoozing van het 
gesprokene. Toen waren we weer frisch om 
naar mevrouw Lebbink te luisteren. 

Zij weet haar gehoor dadelijk te boeien 
en dit was dien morgen niet erg moeilijk, 
want er was een geest van grocte verwach
ting. De hoofdgedachte voor haar toespraak 
ontleende zij aan de geschiedenis van Daniel. 
Menig,e vraag op den man af werd den jongen 
menschen gesteld, b.v. ,,Vertelt gij wel eens 
iets van den Heer aan uw vrienden of vrien
dinnen?" e.a. De illustraties uit het volle 
leven gegrepen, zonken diep in en zullen 
zeker vrucht dragen. 

N og een slotwocrd van den Brigadier en in 
een teere stemmin6 van gebed en zelfonder
zoek zongen wij tot slot van dien morgen: 

,,Reiland, dat Uw liefde in mij word' ge
vonden". 

De middagsamenkomst. 

Deze week in karakter eenigszins af van de 
vorige, aangezien meerdere officieren een 
kans zouden krijgen te sprekEn en de pad
vinders van Blitar enkele stukjes zouden 
uitvoeren. Een van deze was de aanschouwe
lijke voorstelling van E.H.B.O. verleend bij 
aanrijd.ing. Zoowel de jongens als de !eider 
oogstten hiervoor een hartelijk applaus. 

Luitenante Hans, zoo juist bevorderd tot 
Kapiteine, gaf haar getuigenis, tintelend van 
groote liefde en dankbaarheid jegens haar 
Ver lesser. 

onder het zingen door een tweetal makkers 
de e,eliefde Legervlag over de hcofden ont
plooid werd. Het langdurig applaus, dat volg
de toonde aan, hoe cl.it lied gewaardeerd werd. 
Nog enkele getuigenissen en dan komt 
Brigadier Lebbink nog even aan het wocrd, 
doch spoed.ig werd gepauzeerd, ververschin
gen werden rondgediend, terwijl onze pianist, 
broeder Salomon, de aanwezigen verga:;;tte 
op vroolijke Legerwijsjes. Majoor Brandt 
leerde de jongelui een Chineesch koor. Ge
zellig zaten wij bijeen, en zoo brak de tijd 
aan voor 

De avondsamenkomst. 

Klokke 6.30 precies waren Brigadier en 
mevrouw Lebbink op het platform. Gezongen 
werd: .,Zijt gij reeds gereinigd door des 
Heilands kracht" waarna Majocr Veerenhuis 
en Kapitein W attimena voorgingen in bet 
gebed. In deze samenkomst kreeg de verte
genwoordiger van Toeren gelegenheid een 
getuigenis te geven. 

BATAVIA. 

Onder leiding Van Majoor Rosenlund. 

De verwachtingen, die sommigen onzer voor 
den J ongeliedendag hadden, waren - het zij 
eerlijk bekend - niet al te optimistisch. De 
scholen hadden vacantie, onze jongelui waren 
g,rootendeels de stad uit ... ~ ..... etc. Des te 
grocter was onze vreugde, toen zulk een 
flinke schare jonge menschen de zaal vulde 
van de daartoe ingerichte speelloods der 
Pasar Baroeschool. Even was het een teleur
stelling, dat Majoor Pearce niet aanwezig kon 
zijn, Majoor Rosenlund bleek echter een goede 
plaatsvervanger. Een kort inleidend wcord, 
waarin de Majoor allen welkom heette, was 
voldoende ons op ons gemak te zetten en 
thuis te doen gevoelen. Direct daarop ging 
de Majoor over tot het lezen van Gods 
woord en vroeg de aandacht in het bijzonder 
voor de tekst:?' Niemand verachte uwe jonk
heid". Het was een aanmoediging voor de 
jonge menschen hun ruime kansen te zien. 

's Middags was het Majoor Meiier, die het 
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eerst het wocrd tot ons richtte. Op pakkende 
wijze wist hij ons op de heerlijkheid des 
hemels te wijzen en de noodzakelijkheid 
reeds bier daartoe te worden voorbereid. 
Een pakkende illustratie belichtte zijn toe
spraak. Adjudante Lehmann nam ons in ge
dachten mee naar Europa en vooral het 
beeld van de Lente, hetwe1k symtolisch werd 
gebruikt om het nieuwe leven aan te too
ncn, pakte ons. KapitPin Lippe was de 
laatste spreker. Zijn hoofdgedachte was : 
J ezus aannemen als een persoonlijk Verlos
ser - de noodzakelijkheid tot waar geluk. 

Vlug ging de tijd voorbij en met een korte 
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MAGEL ANG. 

Onder leiding van Majoor Hiorth. · 

Het was ons een groote vreugde Majoor 
Hiorth, onzen nieuw benoemden Divisie-offi
cier vocr Midden-Java, in ons midden te 
hebben, alsook Majoor Gerth met een flinkc 
schare jongelui uit Djokja. 

Een hartelijk welkom viel den !eider der 
bijeenkomsten te beurt bij zijn 1::.innentreden 
en weldra werd met groot enthousiasme het 
eerste lied gezongen. Diepe indruk werd 
gemaakt door al het gesprokene en aan het 
eind dezer eerste samenkomst knielden 
velen neer, zonder aarzding, om den Reiland 
te zoeken. 

De tweede samenkomst was nog drukker 
bezocht dan de eerste. Er was blij dschap dien 
rniddag onder de jeugd. Op verd.ienstelijke 
wijze deed een achttal meisjes enkele ta
bleaux, er werd veel gezongen en deze rnid
dag was als zeer geslaagd te beschouwen. 

Des avcnds bepaalde Majoor Hiorth ons 
bij een gedeelte uit Mattheus en toonde hij op 
duidelijke, overtuigende wijze aan, dat het 
eenig.e nood.ige is om zich met hart en ziel 
en lichaam rein en oprecht voor God te stel
len. Zestien zielen kwamen tot den Heer. 
Prijst God voor Zijn wondere genade! In 
diepen ootmced buigen wij ons voor Hem, 
Die ons zulk een gezegenden dag schonk. 

Br. Sch. 

MED AN. 
Onder leiding van Majoor Bridson. 

W IJ zijn op Sumatra's Oostkust niet erg 
verwend, wat vereenigde samenkomsten 

betreft en daarcm was het een des te grooter 
vreugde, zoowel voor de officieren als onze 
jonge makkers, om voor den Jongeliedendag 
te Medan samen te komen. 

Reeds des morgens waren een 80 jongelui 
aanwezig, waarvan een groot gedeelte in uni

form; de padvinders van Siantar staken aar
dig af in deze groep. 

Majoor Bridson, de !eider van deze bijeen
komsten, heeft den juisten toon getroffen. 
Allereerst werden de Kapiteins Hoetabarat 
hartelijk verwelkomd en kreeg de Kapiteine 
een gelegenheid haar g.etmgem:; •e en. De 
bijbeltoespraak werd gehouden door me
vrou w Majoor Bridson, die dit op duidelijke, 
eenvoudige wijze deed. 

Des middags was het gebouw wederom ge
heel gevuld en werd een verblijdingssamen
komst gehouden. Onder leid.ing van Majoor 
Walo weerde het muziekkorps zich dapper. 
De padvinders zcngen, getuigenissen werden 
gegeven. Aan het slot werd dcor Adjudant 
HansEn en Kapitein Geus de strijder Gods 
in de wapenrusting, als door Paulus beschre
ven in den Efezerbrief, aanschouwelijk 
voorgesteld. 

Tusschen de middag-en avondmeeting werd 
een fijne openluchtbijeenkomst gehouden. 
Wat was Majoor Walo trotsch met zulk: een 
schare te mogen uittrekken ! Diepe indruk 
werd gemaakt door de prediking. 

Des avonds was ondanks het bijzetten Vall 

een 30tal stoelen, de plaatsruimte nog te 
klein. Ditmaal liet de zangbrigade van Medan 
zich hooren. Met ernst en overtuiging werd 
door Majoor Bridson de boodschap des Heils 
gebif!3.cht. 

Het was een rijk gezegende dag, die ens veel 
voor de toekomst bcloofde. Vier jaar geleden 
bestond nog geen korps aan de Oostkust, nu 
zijn er drie en wie die groote schare bekeer
de jcnge menschen g.ezien hceft, die op dezen 
J.L.-dag bijeen kwam, is dankbaar voor het 
grcote werk, dat God onder ons gedaan heeft. 

R.G. 

Nu kwamen de zangers van Malang aan 
de beurt. Flink en ordelijk kwamen zij binnen 
marcheeren, keurig in het wit met sjerpen in 
de Legerkleuren. Forsch en duidelijk klonk 
het onder leiding van mevrouw Harding 
Young: ,,Er is eene Vlag over d'aard wel
bekend". Het was een machtig moment, toen 

Toen kwam mevrouw Lebbink met de 
slot-l::oodschap voor dezen Jon.;eliedendag, 
aan de hand van de geschiedenis van Samuel. 
,,Wie van jullie heeft ooit de stem van den 
Heer gehoord?" vroeg mevrouw in den loop 
van haar toespraak. Vol ernst kwam de eene 
vraag na de andere, er werd na~edacht, er 
werd intens geluisterd. Ongehoorzaamheid aan 
die stem des Heeren kwam in herinnering en 
pleitend klonk het dan weer: ,,De Heer roept 
U vanavond bij uw naam, wilt gij uw hart 
aan Hem geven?" In biddenden geest werq 
hierop de uitnoodiging 1::.egonnen en tiental
len jcnge mcnschen kwamen vrijwillig naar 
voren om zich voor het eerst of bij vernieu
wing aan den dienst van God toe te wijden. 
Nog onder den indruk van dezen heerlijken 
dag gingen wij huiswaarts. Dank aan de 
Brigadiers, die ons voorgingen, ook dank aan 
de trouwe vertalers van d.ien dag! 

cnderbreking voor het gebruiken van eenige f~~~lJ!l!i!ll~=::JLJbJ~~~~~~~~~ll!!ll~ 
verfrisschingen, was het spoedig tijd voor de I! 

J.C.K. 

avondsamenkomst. Majoor RosenHmd had nu 
wederom het woord en d.iepe indruk werd 
dcor zijn tOEspraak gemaakt. 4 Zielen kniel
den neer om Jezus te zoeken. 

Een die er bij was. 

Muziekkorps en padvinders voor de Leger
zaal te Medan, op den J ongeliedendag. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

GEHUWD: 

Kapitein Josia Rigo, op 23-9-1930 vanuit 
Rarampadende in opleiding gekcmen, met 

Luitenante Johanna Lingahira, op 2-10-1933 
vanuit Kapiroi in opleiding gekomen, 

te Kalawara, op 10 Juli 1936. 

Luitenant Johannes Sarman, op 2-10-1933 
vanuit Kalawara in opleiding gekomen, met 

Kapitein Rasilah, op 23-9-1930 vanuit Arnba
rawa in opleiding gekomen, 

te K alawara, op 10 Juli 1936. 

Bevorderingen : 

Tot Adjudant: 
Kapitein R. Oechsle. 

Tot Kapitein : 
Kadet-Kapitein M. Steenhuizen. 
Luitenant D. Tandaju * 
Tot Luitenant : 
Kadet-Luitenant J. Verwaal. 

Overplaatsingen : 

Adjudant N. Digby, naar Kasijan. 
Adjudant G. Jansen * naar Rembang. 
Adjudant W. Mepham * naar Soerabaja II 

en Ill 
Adjudant G. Nyheim * naar Pekalcngan. 
Adjudant R. Oechsle, naar Pelantoengan. 
.Adjudant S. Robinson, naar Makassar. 
Kapitein S. Duvekot * naar Tegal. 
Kapitein F. Papilaja * naar Rogo Moeljo. 
Kapitein M. Sapart, naar BandoEng Kweek-

school. 
Kapitein J. Versluys, naar Semarang Ooglij

ders-Hcspitaal (tijdelijk). 
Kapitein M. Wilders, naar Batavia II (Ass.). 
Luitenant A. Tanontina, naar Bora (Ass.). 

Bandoeng, 1 September 1936. 

J. W. DE GROOT 
Kommandant 

i KOMENDE GEBEURTENISSEN.1 

Kommandant de Groot : 

10 September Djokja. 

11 ,, Magelang. 
12 ,, Ambarawa. 
13 ,, Krengseng. 

Mevr. Kommandant de Groot: 

3 September - Bandoeng -opening Huize 
Evangeline" des v.m. half 

~lf. 
4 
5 " 

" 6 en 7,, 

- Soerabaja. 
- Malang. 

Malang. 
.ao " 

Bandoeng I, Gezinsbond . 

Lt.-Kolonel Ridsdcl : 

5 en 6 September Koendoer •. 
20 ,, Soeralaja I en II. 
21 ,, Kasijan. 

•met mevr. Ridsdel. 

Brigadier Lebbink : 

19 en 20 September Semarang. 
21 Krengseng. 
22 " ,, Te gal. 

Majoor en mevr. Pearce : 

6 en 7 September Batavia II. 

Majoor Strandlund : 

6 SeptEmber Bandoeng II. 
10 ,, Batavia II. 

Majoor Meijer : 

Pekalongan 
Tegal 

6 en 7 September. 
8 September. 

Majoor en mevrouw Rosenlund met K. S. 

staf en Kadetten : 

Bandoeng I 
Bandocng II 

Majoor Hiorth : 

Cheribon 
Te gal 
Pekalongan 
Krengseng 
Solo 
Poerworedjo 
Mage Jang 
Djokja 
Semarang I 

6 en 7 September. 
13 en 14 September. 

6 en 7 September. 
8 SeptemLer. 
9 
13 Sep~mber. 
15 
16 
17 
18 
27 

" 
" 
" 
" 
" 
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AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF-SECRETARIS 

Lt. Kolonel D. S. RidsdeL 

~· 
September 1936. 

,,Aller oogen wachten op U ; en Gij 
geeft hun hunne spijze te zijner tijd. Gij doet 
Uwe hand open, en verzadigt al wat er leeft, 
naar Uw welbehagen." Ps. 145 : 15-16. 

Kommandant en mevrouw de Groot be
zochten verschillende plaatsen voor het 
leiden van de jaarlijksche Conferenties. Niet
tegenstaande het feit, dat de tropische hitte 
wel eenige moeilijkheden te overwinnen gaf, 
bleken de samenkomsten een grooten zegen 
te bevatten voor alien, die ze bijwoonden. 
Elders in dit nummer kan men hier meer 
over lezen. Terwijl ik deze aanteekeningen 
schrijf, leiden Kommandant en mevrouw de 
Groot de Conferentie in Batavia, bijgestaan 
door een aantal officieren. Wij mochten 
reeds aanmoedigende berichten ontvangen. 
We gelooven, dat ook de Conferentie in 
Bandoeng een machtigen zegen zal afwerpen. 
Moge Gods Geest zich op heerlijke wijze aan 
ons allen openbaren ! De bidstonden, die deze 
week werden gehouden in verband met de 
Conferentie, waren zeer goed. 

Behalve deze ·bijzondere samenkornsten 
had de Kommandant zeer vele zaken af te 
handelen op het Hoofdkwartier, o.m. werden 
er besprekingen gehouden met het oog op 
de komst van de Generaal. 

Oogstfeest. 

Laat ons trachten het Oogstfeest dit jaar 
te maken tot het beste wat er ooit geweest 
is. Dat elkeen zijn deel doe ! Laat ons hierbij 
niet de geestelijke beteekenis van het Oogst
feest vergeten. 

licht", hetwelk wij thans in het Handels
Departemen t hebben, en dat wij U door een 
bijzondere schikking kunnen aanbieden tegen 
den prijs van f 2.15. 

Veranderingen. 

We ontvingen bericht van Brigadier Wood. 
ward over de goede aankomst in Arnbon. De 
reis was stormachtig, maar het hartelijke 
welkom aan de kade, waar Majoor Kyle en 
de makkers zich hadden opgesteld, deed hun 
alles vergeten. Nader bericht mochten we 
nog niet ontvangen, doch we zijn er zeker 
van dat Brigadier en mevrouw Woodward 
met zegen zullen arbeiden onder de bewo
ners van Arnboina. 

Majoor Stewart heeft Oengaran verlaten 
en is momenteel met verlof, voor zij haar 
aanstelling als Secretaresse van het Vrouwen 
Maatschappelijk Werk zal aanvaarden. Een 
belangrijke arbeid wacht haar. 

De Majoors Hiorth, Kyle, Meijer en Vee
renhuis en evenzoo de andere officieren heb
ben alien hun aanstelling reeds aanvaard en 
zijn bezig zich in te werken in hun nieuwe 
bezigheden. Andere officieren staan onder 
vaarwelorders. De volgende korpsen zijn 
hierbij betrokken : Cheribon, Tegal, Peka
longan, Rembang, Rogo Moeljo en Soera
baja II. Moge de Heer Zijn zegen laten rusten 
op deze veranderingen ! 

OOGSTFEEST 
IN HET 

LEGER DES HEILS 
OP 

6 en 7 SEPTEMBER 

,. Brengt Uw tienden in het schathuis". 

MOEDERSDAG - SOEKAMISKIN. 

Bezoek van den Kommandant. 

D EZE beide woorden gebruikt in een 
volzin beieekenen voor velen een groote 

tegenstrijdigheid. Echter niet voor ee:n Heils
soldaat, want hij ziet daarin een van de 
mooiste kansen, die hem geboden worden om 
het Evangelie te verkondi~en. En wanneer 
dan een samenkomst op zulk een dag goed 
wordt vcorbereid, mag daarvan zeker een 
gezegend resultaat verwacht wordEn. 

Een grootere schare dan gewoonlijk was 
opgekomen en dit bezielde den Kommandant 
meer dan ooit, om met kracht de goede bocd
schap te breni;en. Duidelijk, kort, op den 
man af was zijn woord. 

GEDENK ......... aan Uw ouders, Uw vader, 
op dezen dag in het 1:.ijzonder aan Moeder, 
aan wat zij vocr U was en wellicht nog is, 
aan wat zij voor U deed en wellicht nog 

Kalender 1937. 

De Kalender is thans gereed en zal reeds 
in het bezit zijn van de verschillende posten, 
als deze Strijdkreet uitkomt. Het schild is 
smaakvol uitgevoerd. De stof voor de blaad
jes is verwerkt door mevrouw Envoy Min
derhoud, die veel tijd en krachten hieraan 
besteed heeft. We hopen, dat deze dagelijk
sche overdenkingen menigeen een zegen 
zullen brengen. Onzen dank aan Envoy en 
mevrouw Minderhoud en alle officieren, die 
hebben medegewerkt aan dezen Kalender. 
Wacht niet met het aanschaffen van een 
exemplaar, er is slechts een beperkte voor
raad. De prijs is f 1.00. Het is geheel Neder
landsch-Indisch fabrikaat. Mag ik ook nog 
even Uw aandacht vestigen op het boek van 
Envoy van Vlaardingen : ,,In hct laaiende 

doet, welke verwachtin:;en zij van U koesterde 
en hoe die verwezenlijkt werden. Enkele 
prachtige voorbeelden, waardoor de groote 
liefde van een moeder op den voorgrcnd 
trad, verduidelijkten deze wcorden en dan 
............... GEDENK Uwen Schepper, Uwen 
Verlosser, meer dan een moeder ooit kan 
doen, deed Hij. 

Aandachtig, soms pijnlijk stil was een ieder 
en toen geheel onverwachts de gelefenheid 
werd geboden om in het openbaar tct God te 
komen gaf hieraan een vijftal mannen vrij
willig gehoor. 

Gods geest was werkzaam en wij gelooven, 
dat dien avond vder harte bewogen was en 
we in de toekomst nog meerdere vrucl).ten 
zullen zien. 

Dat de aanwezigheid van den directeur, 
den Heer Hofstra, op grooten prijs werd ge
steld, behoeft niet nader vermeld te worden. 

E. 

25 jaar getrouwen dienst. 

Majoor en mevrouw Hiorth hopen beiden 
op 15 September den dag te herdenken, waar
op zij 25 jaar geleden hun loopbaan als offi
cier van het Leger des Heils begonnen. Bei
den doorliepen de Kweekschool in Oslo, 

' Noorwegen, doch verreweg het grootste aan
tal van hun 25 dienstjaren hebben zij in 
Ned.-Indie doorgebracht. Hartelijk geluk
gewenscht, Majoors ! 

Een nieuw Tehuis. 

Op 3 September a.s. hopen wij in Bandoeng 
een n'.euw Tehuis te openen voor meisjes en 
werkende vrouwen. De naam van dit tehuis 
zal zijn ,,Huize Evangeline". Mevrouw de 
Groot is druk bezig met de voorbereidingen 
voor de opening. 

7 

Gelukwenschen. 

Wij bieden den Kapiteins Rigo en den 
Luitenants Sarman van Midden-Celebes onze 
hartelijke gelukwenschen aan. Beitler huwe
lijk werd kortgeledEn door Adjudant Rama
ker ingezegend. Moge de Heer Zijn zegen op 
deze verbintenissen laten rusten! 

In het gezin van de Kapiteins de Jonge 
heerscht vreugde over de komst van een 
doohtertje. Wij feliciteeren de gelukkige 
ouders, en hopen, dat de kleine Jannetje zal 
opgroeien tot eer van God. 

Onze zieken. 

Mevrouw Majoor Uylings moest worden 
opgenomen in het ziekenhuis te Djember, 
terwijl Adjudante Cardinaal een operatie aan 
haar voet heeft ondergaan, waardoor zij 
eenigen tijd haar arbeid zal mceten neerleg
gen. 

Wij wenschen onzen makkers een spoedig 
herstel toe. 

Kapitein Duvekot heeft, kort na zijn 
aankomst in Ned.-Indie, met ziekte te kam
pen gehad. De Kapitein, die naar Batavia 
was gegaan om Kapitein Voogt in het Mili
tair-Tehuis te vervangen, werd in dier mate 
ongesteld, dat een keel-operatie noodzakelijk 
bleek. Gelukkig is alles naar wensch verloo
pen, en is de Kapitein in staat geweest om 
zijn nieuwe aanstelling te aanvaarden. 

Hartel.ijk dank. 

Van Majoor H. Loois ontvingen wij bericht, 
dat door de Vereeniging ,,Hevegeed" in 
Manado, welke ontbonden werd, een gift van 
f 50.- ter beschikking is gesteld van onzen 
arbeid in Manado. 

Wij betuigen den vriendelijken gevers 
hiervoor onzen oprechten dank. 

Deelneming. 

Tot ons leedwezen vernamen wij, dat de 
moeder van mevrouw Majoor Meyer is heen
gegaan. Zij was reeds over de 80 jaar en 
mevrouw Meyer had gehoopt haar moeder 
nog te zien met haar a.s. Eurcpeesch verlof. 
Dit heeft echter niet zoo mogen zijn. 

In het gezin van de Adjudants Roengka 
van Midden-Celebes heerscht droefheid, 
daar zij hun jongste zoontje Seth Jonathan, 
door den docd moestEn missen. Moge de 
Heer onze makkers troosten en sterken! 

De ,,Wereld voor God" Veldtocht. 

Wij beginnen thans aan de laatste vier 
maanden van onzen Veldtocht. Wij zouden 
al onze makkers en vrienden op het hart 
willen drukken hun deel te doen. Tracht de 
onl:.ekeerden, die in Uw nabijheid leven, voor 
God ~e winnen. ,,Werp Uw brcod uit op de 
wateren, want gij zult het vinden na vele 
dagen". 

Bet Financieel-Departement. 

Brigadier Lebbink en zijn staf zijn druk 
bezig geweest met de voorbereidingen, die 
vereischt werden voor het jaarlijksch bezoek 
van de Accountants van kantoor Vooren, 
die de boekhouding op het Hoofdkwartier 
zullen inspecteeren. 

Versterkingen. 

Zcoals verleden maand werd aangekon
di.;d, mochten we de Adjudants Jansen en 
Adjudante Oechsle (die intusschen door den 
Kommandant tot dien rang is bevorderd) 
voor de tweede maal, en Kapiteine Versluys 
voor de Eerste maal in ons midgen verwel
komen. Hun aanstellingen kan men in de 
Officieele Mededeelingen lezen. We wen
schen hun een nuttige en gelukkige dienst
periode toe. 

Adjudante Both : 

Poerwcredjo 
Magelang 

Adjudant Ramaker : 

Winatoe 
Towoeloe 
Kantewoe 
Banassoe 
Peana 
Gimpoe 
Toro 
Koelawi 
Lin doe 

6 & 7 September. 
8 September. 

12 September. 
14 en 15 September. 
17 en 20 ,, 
21 en 22 ,, 
23 en 24 ,, 
25 en 26 ,, 
27 en 28 ,, 
29 September. 
30 

" 
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VOOR DE ]ONGE MENSCHEN! Nog beter is 't als gij den wensch, uitge
drukt in een ouden versregel, tot den uwen 
maakt: ,,Uw Boek zij altijd mijn geleide." 
Geen boek is zoo geschikt om uw vriend te 
zijn, als de bijbel. Gij kunt nooit op een on
geschikten tijd tot hem gaan; hij voorziet in 
iedere ·behoefte, helpt u uit iedere moeilijk
heid, beurt u op als ge neerslachtig zijt, ver
bant iedere vrees, en hij is de vriend, waarin 
nog nimmer iemand is teleurgesteld. RIENDSCHAP 

WIEN KIEST GIJ ALS VRIEND 1 
Dan is daar de onzichtbare Vriend. Gij 

kent toch de wonderbare geschiedenis van de 
drie Hebreeuwsche jongelingen, die in zulke 
moeilijke omstandigheden verkeerden als 
krijgsgevangenen, omringd door vijanden, die 
het er op gezet hadden, hen ten onder te 
brengen, en, die door bedreigingen en allerlei 
andere middelen, trachtten hen er toe te 
brengen, hun geweten geweld aan te doen. Gij 
zult u herinneren, hoe zij opstonden - drie 
eenvoudige jongemannen - en zich niet wil
den buigen, hoe zij eindelijk in den gloeien
den, vurigen oven geworpen werden, die voor 
die gelegenheid zevenmaal heeter gestookt 
was. 

D E menschlijke natuur is zoo aangelegd, 
dat bij den mensch de neiging bestaat 

om omgang te zoeken met zijn medemenschen. 
Deze trek is bij alien in meerdere of mindere 
mate op te merken. En we kunnen moeilijk 
de noodzakelijkheid, van de grootste zorg te 
besteden bij de keuze onzer vriendschap, 
overschatten. Gij zult vele menschen ontmoe
ten, die uiterlijk als vrienden zeer begeerens
waard zijn, maar die bij nadere kennismaking 
eer schadelijk dan een hulp voor u zouden 
blijken. 

Er ligt een groote waarheid in de oude 
Engelsche spreekwijze: ,,Vriendelijk jegens al
Ien, maar bevriend met weinigen". Vele van 
de menschen, die wij nu ,,wrakken" noemen, 
deden hun eersten verkeerden stap, toen zij 
slechte kameraden kozen, waardoor zij ge
woonten hebben aangenomen, die hun leven 
vernietigd, de harten hunner ouders gebroken 
en schande gebracht hebben over allen, die 
tot hen in betrekking stonden. 

Aan den anderen kant hooren wij weer van 
menschen, die groote dingen gedaan hebben, 
en door wier leven de wereld beter gemaakt 
is, die er altijd van gewagen, hoeveel zij aan 
goede vrienden verschuldigd zijn. 

Het spreekwoord zegt: ,,Zeg mij, wie uw 
vrienden zijn en ik zal u zeggen, wie gij 
zijt." Er zijn enkele leidende beginselen, 
die ieder in acht behoorde te nemen, bij de 
keuze zijner vrienden. 

D AAR stond ze, de nieuwe zaal van 
Rowiga-korps, de trots van vele offi

cieren en makkers in Midden-Celebes! Aan
stonds zou ze geopend worden en in dienst 
gesteld van het Evangelie. Rowiga, waar het 
werk des Heeren vele malen met de machten 
der duisternis te kampen heeft gehad en 
waar de Islam zijn invloed danig doet gelden, 
zou een nieuw bedehuis krijgen. 

Dagen te voren was in de kampongs ron
dom bekend gemaakt, dat bet nieuwe lokaal 
zou worden geopend op den Jongelieden
Zondag. Een fraaie welkomstpoort en een van 
binnen en buiten met groen en bloemen 
getooid gebouw, verkondigden aan een ieder, 
dat het feest was in Rowiga. 

Vroeg in den morgen van Zondag 26 Juli, 
luidde de klok en galmde haar klanken uit 
over de omgeving om de menschen op te 
roepen naar Gods huis. Heel spoedig begon 
de drukte rondom de officierswoning. Niet 
alleen uit Rowiga en omliggende kampongs, 
maar ook uit de bergen, van Pekawa en van 
Palolo en van de korpsen in het Paloedal, 
kwam men op om het feest bij te wonen. 
Tegen acht uur arriveerde bet muziekkorps 
van Kalawara. Afwisselend met het fluit
orkest van Padende deden zij bun deel om bet 
feestelijk karakter van de plechtigheid te 
verhoogen. Het erf stroomde vol met men
schen en den Adjudants Fredriksen, bevel
voerende officieren van Rowiga, kon men de 
blijdschap van het gezicht lezen. 

De openingsdienst v66r bet gebouw werd 
begonnen met het mooie lied: ,,Laat aard' en 
hemel saam, verheffen 't blijde lied, dat 
Jezus' dierb'ren Naam, voor eeuwig hulde 
biedt", waarna Adjudant Wikdal Gods 
zegen afsmeekte over het te openen gebouw. 
Hierop werd na een kort openingswoord, de 
zaal door Adjudant Ramaker geopend in 
den naam van den Drie-eenigen God en 
voorts, in naam van de Generaal en het 
Leger, opengesteld voor de verkondiging van 
het Evangelie. Aan de uitnoodiging om bin
nen te komen werd graag gehoor gegeven en 
spoedig hadden 550 menschen een zitplaatsje 
gevonden, weliswaar sommigen op den v loer, 
terwijl velen nog buiten moesten blijven. 

De eerste bijeenkomst in bet nieuwe ge
bouw werd gehouden in de Daa-taal, waarbij 
Adjudant Fredriksen en Envoy Adam als 
tolk fungeerden. De Secretaris voor de Divi
sie bracht dank aan alien, die hadden mede
gewerkt om deze zaal tot stand te brengen, 

1. Ieder behoort er naar te streven een 
vriend te kiezen, die sterk is op die punten, 
waarop hij zwak is, want ieder mensch is 
ergens zwak, of, zooals men wel eens zegt, 
,,gaat ergens mank aan". Een verstandig 
mensch weet dat, en waakt tegen zijn zwak
heid en tracht ze te boven te komen. 

2. Wil nooit iets te doen hebben met 
iemand, die onreine taal gebruikt; snoer hem 
onmiddellijk den mond. Zeg hem ronduit, dat 
gij niet wilt luisteren. Indien gij luistert, 
zult gij toelaten, dat het zaad van geestelijke 
melaatschheid in uw karakter wordt gezaaid. 

Laat u niet misleiden door de veronder
stelling, dat, wanneer gij vriendschap sluit 
met hen, die niet geheel en al zijn, zooals 
gij zoudt wenschen, gij in staat zoudt zijn hen 
te helpen. Niets van dat alles. Indien gij af
daalt, kunt gij hen niet opheffen; denk aan 
het oude verhaal van bet roodborstje, dat de 
spreeuwen wilde gaan bekeeren, en welks 
roode veertjes alle werden uitgetrokken. 

Misschien bevindt ge u in een moeilijke 
. omgeving, en gevoelt gij u vaak heel eenzaam. 

Wel, maak dan onder zulke omstandigheden 
vrienden van boeken. Vele van de grootste 
mannen, die de wereld gekend heeft, hebben 
dat gedaan, en de waarde van zulke vriend
schap leeren schatten. 

Toen, in dat oogenblik van de grootste 
beproeving, bleek het, dat zij een anderen 
Vriend .hadden, Die niet met het natuurlijke 
oog kon gezien worden; maar voor hen was 
Hij een werkelijkheid; en het was Zijn kracht, 
die hen in staat stelde, pal te staan en zich 
mannen te toonen. Hoe heeft men door alle 
eeuwen been van hun standvastigheid en 
moed gewaagd ! Welk een vreugde moet dat 
geweest zijn voor allen, die hen kenden ! 

Die ongeziene Vriend is altijd Dezelfde, en 
Hij zal overal met u zijn en onder alle om -
standigheden, en hoe zwaarder uw strijd zal 
wezen, des te wezenlijker zal Hij voor u wor
den. Kies Hem als uw besten Vriend; neem 
Hem nu aan, buig u voor Hem, en ontvang 
de kracht om verzoekil}gen te weerstaan en 
wees den man naar Gods hart, dien ge 
wenscht te zijn! 

x. 

NIEU"W"S UIT IVIIDDEN-CEI-'EBES 
Gezegende fongeliedendag Opening van een nieuwe zaal le Rowiga. 

zoowel de makkers hier, als de makkers in 
Java, die voor deze zaal collecteerden. Wij 
zijn U allen veel dank verschuldigd. V oort
gaande overhandigde Adj. R. aan den B.O. 
een nieuwe Legervlag voor het korps te 
Rowiga om daarna onder deze vlag een twin
tigtal nieuwe soldaten in te zegenen. 

Adjudant Fredriksen gaf uiting aan zijn 
groote dankbaarheid jegens God, Die bet mo
gelijk maakte, dat in Rowiga zulk een Gods
huis kon warden gebouwd. God heeft boven 
bidden en denken alles wel gemaakt en zegen 
gegeven op den arbeid. , 

Tot slot van deze openingsbijeenkomst sprak 
Adjudant Wikdal ons toe naar aanleiding van 
Openbaring 3 : 7-13. God was in ons midden. 
Moge Hij ons maken tot pilaren in Zijn 
tempel! Met dankgebed werd deze samen
komst door Adj. Ramaker gesloten. 

De middagbijeenkomst om ~.30 stand geheel 
in het teeken der jeugd. Aanwezig waren 
31() menschen. Enkele hartelijke getuigenissen 
werden gegeven en een zangkoortje van 
korps Paloe deed zich kranig hooren. Adju
dant Ramaker sprak ons toe naar aanleiding 
van de roeping van Mozes. Aan de hand 
van Gods woord mochten wij dit wonder
baar gebeuren gadeslaan en in toepassing 
zien brengen ook op onzen tijd, waarin nog 
velen geroepen worden tot den dienst, die 
evenals Mozes velerlei uitvluchten zoeken, 

vooraleer zij gereed zijn om Gods wil te 
volbrengen. In de uitnoodiging knielde een 
dertigtal jongelieden neer aan den voet van 
het Kruis. Moge God onder dezen, ook eeni
gen evenals Mozes verwekken, om bun volk 
uit te leiden uit bet land der dienstbaarheid 
van zpnde en dood. Zeker lezers, bet waren 
maar jonge heidenen, die daar neerknielden; 
sommigen nog maar kort op den weg van het 
volgen van den Heer; maar hoe staat bet met 
U, die den naam van Christus draagt? 

's Avonds zeven uur waren wij weer bij 
elkander in het ruime, nieuwe lokaal. Niet 
in zoo grooten getale als 's morgens en 
's middags, want velen hadden reeds de 
terugreis aanvaard, maar er was een flinke 
en heilbegeerige schare. Enkele makkers 
gaven bun getuigenis, o.a. Kapitein Boschma, 
nog maar kort in Midden-Celebes, en me
vrouw Ramaker. 

Adjudant Fredriksen sprak daarna over 
het bekende woord: ,,Gedenk aan Uwen 
Schepper in de dagen uwer jongelingschap". 
Eenvoudig en duidelijk werd dit woord toe
gepast op ons leven hier in Midden-Celebes. 
De Heer was met ons. 

Terugziende op dezen dag leeft er een blij 
,,Halleluja" in ons hart. Prijst den Heer voor 
Zijn goedheid! Het was een dag van zegen en 
van verdieping van ons geestelijk !even. 
Halleluja! 

Elce. 
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C 0 RS VER JAARDA G. 
VOOR ONZE JONGERE LEZERTJES. 

C OR was jarig. Hij was zeven jaar 
geworden. Maar o, Cor vond het deze?>. 

keer heelemaal geen echten verjaardag ! Op 
andere verjaardagen was hij met zoo'n heer
lijk gevoel wakker geworden; het gevoel, dat 
je hebt, wanneer je weet, dat allerlei verras
singen en een blijde dag je wachten. 

En een verjaardag was bij Cor thuis een 
groote dag. Alle vijf zusjes en broers bedach
ten den jarige, ook, a l konden ze maar een 
klein presentje geven. Vader en Moeder 
gaven altijd iets moois - gewoonlijk iets, 
dat je al heel lang graag wilde hebben, maar 
nooit zelf had kunnen koopen. En dan, dat 
was nog wel het fijnste van alles, Moeder 
bakte altijd een heerlijke taart, die dan echt 
heelemaal van je zelf was. En Moeder zette 
er altijd zooveel kaarsjes op, als je jaren oud 
was. Dit jaar zou hij er dus een met zeven 
kaarsjes gekregen hebben. Je mocht de taart 
zelf verdeelen en er zooveel van eten als je 
maar wilde. 

Maar het zou nu heel anders wezen. Moeder 
was ver weg, in de groote stad. Daar was ze 
in het ziekenhuis en herstelde maar heel 
langzaam van een ernstige ziekte. 

Het was nu thuis, zonder Moeder, niets 
gezellig. Niemand had deze week Cors ver
jaardag ook maar genoemd en zelf was hij te 
verlegen, om er over te spreken. Niemand 
dacht aan zijn verjaardag, meende hij. 

..•..•............•...•....•..•...••..•••. . . • • 
: WOORD EN DAAD : 
• • • • • • • • ! Vriend'lijk zij ieder woord, 
: Dat men u spreken hoort, 
: Waar en oprecht! 
: Elk schenkt u achting dan, 
: Die zich verlaten kan, 
: Op wat gij zegt. 
• • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . . 
• • • • • • • 

Warm zij uw meegevoel 
Voor ieder edel doe!, 

Wie dat ook heeft . 
Toon graag bij vreugd en smart 
Elk uw meelijdend hart, 

Wat g' ook beleeft . 

Maar wat nog 't meestc baat, 
Is wel een goede daad, 

Vroolijk verricht . 
Waar men ook hulp verleen, 
Voeg woord en daad bijeen, 

Dat is uw plicht. 

. 
• • • • • • • • • • . 
• • • . • • • • • • .. • • • • • • • • • • . 
• • • • • • • . . ··················••••••····•··•··•·•••••• 

Daarom draaide Cor zich nog maar eens 
om in bed en maakte heelemaal geen haast, 
om op te staan, zooals hij anders op zijn ver
jaardag deed. 

Daar ging de deur zachtjes open en heel 
voorzichtig sloop iemand naar zijn bed. Cors 
oudste zusje van dertien jaar nam zoo'n 
beetje de plaats van Moeder in. Hij dacht, 
dat ze kwam, om hem te zeggen, dat het tijd 
was, om op te staan. Maar inplaats daarvan 
gaf ze hem een stevigen kus en zei lachend : 
,,Hartelijk gefeliciteerd, Cor !" 

Vroolijk veerde Cor nu in bed op. Ze 
hadden hem dus toch niet vergeten! De an
dere kinderen kwamen ook binnen en riepen 
luidruchtig: ,,Gefeliciteerd, hoor ! " Tusschen 
zich in droegen ze een pak en wat denk je, 
dat daar wel in zat? Een prachtige mecano
doos ! Cor was verrukt. 

,,En er is nog wat anders ook," riep Nettie, 
het jongste zusje. Van de gang haalde ze een 
pak en gaf het Cor: ,,Van Moeder en Vader". 
Haastig deed Cor de touwtjes van het pak, 
wikkelde de papieren af en tot zijn verbazing 
zag hij - een mooie, leeren schooltasch, met 
een etui en een dik leesboek er in "E!n - een 
langen brief van Moeder. 

,,Nou," zei hij, ,,en nu dacht ik nog wel, 
dat iedereen mijn verjaardag vergeten was!" 

,,Vergeten ! " riep zus. ,,Integendeel. We 
hebben de heele week al plannen gemaakt, 
wanneer jij in bed lag. En luister eens, me
vrouw van hiernaast heeft me geholpen, om 
een taart te maken. En je moet eens zien, 
wat een pracht-taart het geworden is. Zeven 
rose kaarsen staan er in". 

In een wip was Cor nu zijn bed uit. De 
taart was werkelijk prachtig. 

Wat was Cor opgetogen met zijn mooie 
presenten, maar het heerlijkste was, dat ze 

,zijn verjaardag toch niet vergeten waren en 
hij toch wat van Moeder gehoord had. 

Toen Cor eindelijk naar bed ging, vergat 
hij ook niet, den Heer te dankcn. 
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