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T W AALF JUN! 193-0 kon men in de 
dagbladen van Johannesburg -
niet op het eerste blad met de 

voornaamste gebeurtenissen, doch op 
een der andere pagina's, het volgende 
korte bericht lezen. 
~,Krii.gersdorp". 

,,Gedurende den brand, die in 
den vroegen morgen uitbrak in een 
groote handelszaak, speelde zich 
een kleine tragische gebeurtenis 
af: een groot aantal duiven kwam 
om in de vlammen. 

Ofschoon zij door het vuur uit 
de duiventillen verjaagd werden, 
keerden de vogels, door hun 
ouderlijk instinct daartoe gedre
ven, telkenmale terug tot hun nest 
in een vergeefsche poging om hun . 
jongen te redden. 

Deze herhaalde tochten bleken 
vruchteloos te zijn en werden min
der, totdat tenslotte geen enkele 
vogel meer kwam. Allen hadden 
zij het leven gelaten bij hun held
haftige pogingen om hun jongen 
te redden." 

* • * 
Niet slechts bij den mensch, doch 

ook bij de dieren treft men moeder
liefde aan ; op critieke momenten 
treedt zij met heldenmoed aan het licht, 
terwijl zij in het alledaagsche leven 
als een door de natuur ingegeven in
stinct besch.ouwd wordt. De moeder
liefde onder de mensch.en acht men 
vanzelfsprekend. 

,,Kan ook een moeder haar zuigeling 
vergeten !" roept J esaja verontwaar
digd uit. Toch gebeurt dit nu en dan, 
al behrooren zulke gevallen, goddank, 
tot de uitzonderingen. 

Moederliefde is een natuurlijke 
liefde, in tegenstelling met de opof
ferende liefde jegens hen, .die niet tot 
onze bloedverwanten behooren. Is zij 
daarom minder edel en rein, omdat 
ze een natuurlijke eigenschap is? Juist 
om haar herkomst verdient ze onze 
-bewondering. Alles wat door God ge
schapen is, de gansche natuur is won
derbaar ! ,,Het oog wordt niet verza
digd met zien", het oor luistert verrukt 
naar het gezang der vogels, het rui
schen van den wind in de toppen der 
boomen ; het verstand tracht de 
eeuwenoude natuurwetten te door
gronden, de geest verheft zich in de 
onzichtbare sferen om het groote ge
heim van ons wezen te ontdekken. 
Grenzenlooze breedte en diepte 
spreekt van een almachtig, wijs en 
wonderbaar God. 

Ook het hart zoekt een antwoord op 
al zijn vragen. Het verlangt niet zoo
zeer een geleerde uiteenzetting als wel 
iets wat tastbaar, voelbaar is. Onbe-

jff( o t b t r l ft f b e. 
1!loor ~ebrouw 1&ommanbant j/. ~. be cl?root. 

wust eerst vindt het in de moeder een 
zichtbare openbaring van het eeuwig 
liefhebbend hart van zijn Schepper, 
Die de natuur zoo wonderschoon ge
maakt heeft. 

* * * 
De componist Grethy noemt een 

goede moeder ,,het meesterwerk der 
natuur." 

Ieder mensch heeft een moeder, bezit 
haar nog of heeft haar eenmaal beze
ten. Velen hebben echter niet het voor
recht gehad hun moeder te kennen. 
Zij stierf wellicht bij de geboorte of 
niet lang daarna. Daardoor is een leegte 
ontstaan, die anderen probeeren aan te 
vullen. Velen hebben hun moeder 
slechts korten tijd gekend. De indruk, 
welken een goede moeder in enkele 
jaren maken. kan, is echter onvergan
kelijk. Een voorbeeld hiervan werd 
gegeven door den dichter van het lied : 
,,Leid vriend'lijk licht," den reverend 
.Tohn Newton. Hij schree : ,,Het was 
tengevolge van den dood mijner ouders 
en na een sJecht leven van jongen man 
op zee, dat mijn QIOgen plotseling ge
opend werden voor den staat van ver
dorvenheid, waarin ik verkeerde. Toen 
was het, dat de lessen, welke mijn 

De schoonste naam, 

dien d'aarde heeft. 

De schoonste, die 

bij menschen leeft, 

Is Moeder. 

Er is niet een 

zoo diep van zin, 

Met zooveel innigheid 
er in. 

moeder mij geleerd had, mij weer le,. 
vendig voor den geest kwamen. Het 
was also£ haar stem vanuit het rijk C:er 
dooden tot mij kwam ·~n mij zctchtjes 
leidde op het pad van deugd en goed
heid." 

De schat van zulk een herinnering 
is met geen goud te betalen en als 
een Hchtstraal beschijnt ze het geheele 
verdere leven. Helaas is het hiet een 
ieder gegeven, een verstandige, bid
dende, geestelijk gezinde moeder te 
hebben. Voor dezulken heeft deze 
moedersdag . ook geen beteekenis, of 
wekt deze slechts droeve, soms bittere 
herinneringen op, die men liever zou 
willen vergeten. 

De oppervlakkigheid, lichtzinnigheid, 
genotzucht van menige jonge moeder 
zijn als een vernielende, koude vorst 

in het voorjaar. De schade daardoor 
aangericht kan nooit goed gemaakt 
worden, als verzaking der heilige 
moederplichten daaraan ten grondslag 
ligt. J ezus sprak eens een vreeselijk 
woord, dat allen gold, die kinderen en 
zwakken ergerden: ,, ......... het ware 
hem beter, dat een molensteen aan 
zijn hals gehangen, en dat hij ver-
zonken ware in de diepte der zee." ..... . 

Een ander verschijnsel bij de mo
derne moeder is, het zich. van haar 
persoonlijke verantwoordelijkheid los 
te willen maken met de verontschul
diging : ,,Kinderen moeten hun zelf
standigheid ontwikkelen, hun persoon
lijkheid moet v66r alles bewaard blij
ven'', en als bevrijd van een last, gaat 
de moeder naar een bridge-partijtje 
of zoekt in iets anders verstrooiing. 
Het nieuwe opvoedingssysteem en de 
bedienden doen dan hun werk, en de 
moeder ziet zichzelve als de baan
breekster van een nieuwen, idealen 
tijd. 

Ook in vroegere eeuwen was- daar 
de drang naar nieuwe systemen. In 
een gesprek met madame Campan 
z:eide Napoleon Bonaparte : ,,De oude 
systemen van onderwijs schijnen geen 

waarde meer te hebben. Wat ontbreekt 
er aan, wat moet er aan toegevoegd 
Worden, opdat het volk behoorlijk 
opgevoed zal warden?" 

,,Moeders", antwoordde madame 
Cam pan. 

Dit antwoord trof den keizer. 
,,Ja", zei hij, ,,daar hebben wij een 

geheel systeem van opvoeding, samen
gevat in een woord. Draag er zorg 
voor, moeders op te leiden, die weten, 
hoe haar kinderen op te voeden." 

Het is een waarheid, dat niets gaat 
boven de persoonlijke belangstelling, 
die een moeder haar kind toont, zij het 
bij de studie, het spel, den omgang 
met schoolvrienden of op zielkundig 
of geestelijk gebied. 

,,Een goede moeder is meer waard, 
clan honderd schoolmeesters", schreef 
George Herbert. 

Hoe dankbaar hen ik mijn eigen, 
reeds zalige moeder, voor haar per
soonlijke toewijding aan ons, haar 
kinderen ! Wat kon zij met ons spelen ! 
Zelf vond zij nieuwe spelletjes voor 
ons uit. Als zij ons een geschiedenis 
vertelde, beleefden wij werkelijk iets. 
Hoe kon zij ons ook bezielen voor 
muziek en kunst ! Van gewone huis
houdelijke plichten wist zij een feest 
te maken. 

De liederen, welke zij ons leerde, 
. de boeken, die ze ons voorlas, terwijl 
wij het gebruikelijke stop- en naai
werk verrichtten, bleven ons eigendom. 
Wellicht, dat anderen hier en daar wat 
op haar aan te merken hadden, wij 
vonden onze moeder fijn ! Haar ge
dachtenis blijft ons tot zegen. 

Wij danken God voor elke geloovige· 
moeder, die haar kinderen leert bid
den. Ook hiervoor bestaat gevaar, dat 
het ,,uit de mode" zal geraken. Het 
past niet in het systeem, dat men ge
adopteerd heeft. Een arme moeder 
zijt gij, als ge dit machtige wapen 
prijs geeft en de jaren van de grootste 
ontvankelijkheid van uw kind voorbij 
laat gaan, zonder zijn godsdienstige 
nooden wakker te houden. 

John Randolph, de Amerikaansche 
staatsman, zeide eens : ,,Ik zou van
daag een athei:st geweest zijn, ware 
het niet om een herinnering, die ik 
meedraag, namelijk : de herinnering 
aan den tijd, <lat mijn overleden moe
der mijn kinderhanden in de hare nam 
en mij op de knieen liet nazeggen : 
,,Onze Vader, Die in de hemelen zijt !" 

· Niet altijd bereikt de moeder het 
gewenschte resultaat met haar opvoe
ding. Zij moet zelf ook nog leeren. 
De moeite en inspanning, die zij zich 
getroost, warden dikwijls slecht be
loond, smart en teleurstelling zijn haar 
deel, als de groot geworden kinderen 
eigen wegen zijn gegaan, zoo heel 
anders clan moeder gehoopt had. 

(Vervolg op pag. 2, koL 1) .. 
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F RISSCHE, opgewekte gezichten, die 
verwachtend uit de treinraampjes keken 

op het perron te Bandoeng, was het eerste 
l'!Nat wij zagen van de nieuwe groep officie
.:ren, welke door den Kommandant in het 
d:>ijzonder met zulk een groot ver langen werd 
llegemoet gezien. Met de vele open plaatsen, 
tilie naar hulp uitzien, de nieuwe openingen, 
-welke nieuwe krachten eischen, zijn er pro
blemen, moeilijk om op te lossen en reserve
lrra<:hten zijn er niet. Geen wonder, dat de 
!Xommandant vol ongeduld deze versterkings
troepen verbeidde en popelde om hen zoo 
spoedig mogelijk aan het werk te zetten. 

,,Als van God ingegeven," vertelde hij des 
.avonds, was het plan tot hem gekomen om 
.de ofiicieren te verwelkomen met ........ .. . . 
:m:een, niet een gezellige thee, of iets derge
lijks, doch een ouderwetsch bombardement 
:met de Strijdkreet ! Het geheel stond onder 
leiding van Lt. Kolonel Lebbink en des 
.avonds om half zeven kwamen alle Ban
-doen.gi;che officieren bijeen om met de 
Tiieuwe makkers den strijd aan te vangen. 
De Kommandant kon echter niet thuis blij
ven en trok er mede op uit. Een groep 
;ging tezamen met het muziekkorps de st;:td 
in, terwijl een kleinere groep den omtrek van 
cle Jaarbeurs ging ,,bewerken." Een heils
soldaat is het best op z'n plaats in het heetst 
van den strijd en zoo werd ook deze avond 
Een prachtig begin voor de nieuw aange-

omen makkers, die met blijdschap en dapper 
hun arbeid deden. Binnen het uur waren 
de bijna 300 Strijdkreten onder de menschen 
en wie zal den zegen berekenen, die daar
door in hart en leven van enkelen wellicht 
is gebracht ? 

DE ZONDAG. 
Dat de nieuwe Leger-zendelingen een g~

heelen Zondag in Bandoeng I zouden door
brengen, was voor de officieren en makkers 
van dit korps een groote vreugde. Komman

·dant en mevrouw De Groot waren de !eiders 
er beide bijeenkomsten en er was na af

loop maar een roep, onder de oude zoowel 
s de nieuwe strijdkrachten: ,,Wat een fijne 

<lag! Een echte ouderwetsche Zondag !" 

volg van pag. 1. 

MOEDER
LIEPDE. 

Een ding is er echter, dat altijd een 
!machtig middel zal blijven, waarvan 
EGods Geest Zich vroeger of later zal 
~ienen om de ongeloovige dochter 

f den op een dwaalspoor geraakten 
zoon, tot het geloof in God terug te 

rengen. Het is de kracht der moeder
. efde - lief de ondanks alles. Hier 

•.rolgt een gedeelte van een gesprek 
~chen een geestelijke in een gevan-
:renis en een der ingeslotenen. 

,,Wat is de oorzaak van uw smart?" 
.,,Ik hen veroordeeld." 
,,Wie heeft u veroordeeld ?" 
,,Dat doet er nict toe. Ik bekommer 

mij er niet om, of de jury mij veroor
eelt of de overheid. Het raakt mij 

niet, door u hier in de . gevangenis 
veroordeeld te warden." 
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Kommandant en mevrouw De Groot leiden geestdri{tige, indrukwek

kende welkomstsamenkomsten voor de nieuwe groep officieren. 

De morgensamenkomst 
was een uur van wijding. Na een vluchtige 
kennismaking, nam de Kommandant reeds 
dadelijk Gods W oord ter hand en bepaalde 
zijn gehoor bij de roeping van Abraham en 
bij uitstek was diens geschiedenis geschikt 
voor een samenkomst als deze. De diepe be
teekerus van het geroepen zijn door God, 
voor welke levenstaak dan ook, werd door 
onzen leider van verschillende kanten belicht . 
Als hoofdpunten bracht de Kommandant naar 
voren : De veiligheid van het door God ge
roepen te zijn, verder de rust, dat het God 
is, Die roept, een rust, die blijft en vrede 
geeft, omdat achter die roeping de beloften 
Gods staan, onveranderlijk en vast. ,,In den 
weg des Heeren zijn wij rijk," zeide de 
Kommandant en hij zeide dit met een er
varing van 45 jaren, als officier in dienst van 
God en het Leger. Zulk een woord heeft 
waarde. Onze jonge makkers vooral kregen 
vele bemoedigingen en de Kommandant ein
digde zijn toespraak met de bede, dat het 
geheim van Abrahams leven ook het hunne 
zou worden n.l. : alles achter zich laten en 
niet terug zien, doch met vreugde gaan in 
den weg des Heeren. 

Enkele officieren kregen gelegenheid een 
woord van welkom te spreken en wel Briga
dier Stewart, als secretaresse van het Vrou
wen Maatschappelijk Werk en Brigadier 
Meyer, namens de broeders. Beiden spraken 
hun blijdschap uit over de komst van deze 
versterkingen en voegden daaraan de bede 
toe voor een rijk gezegende toekomst. 

Een duet van twee der Luitenantes wis
selde de toespraken af. 

Mevrouw Kommandant De Groot was de 
laatste spreekster. Haar woord van welkom 
had een diepen klank. Goeden raad gaf zij 
den nieuwen zendelingen, besluitende met 
een pakkende illustratie, waarin zij hen ver-

WILT gij weten, wie ik heden 
Tooi met bloemen, wit en rein ? 
En voor wie de blijde zangen 
Van mijn dankb're liefde zijn ? 
Wie verdient het 't allermeest ? 
Moeder, koningin van 't feest ! 

kig gemaakt ? Wie heeft u veroor
deeld ?" 

,,Moeder ! Moeder !" Snikkend riep 
hij dezen naam uit, terwijl hij het 
hoofd in de handen verborg. 

,,Uw moeder ! Maar beste man, ik 
he b haar brieven gelezen en zij waren 
toch zoo vol liefde geschreven !" 

I 

,,Dat is het juist. Had zij maar ge-
zegd : ,,Ik wil je niet meer zien, omdat 
je mijn leven gebroken hebt, mijn hoop 
deed vervliegen, mijn haren vroegtijdig 
deed vergrijzen, den tranenvloed van 
mijn ziel deed uitdrogen ! Had zij mij 
maar verstooten ! Maar zij heeft mij 
nog lief, zij laa t mij niet los ! 0 moeder, 
moeder heeft mij veroordeeld !" 

Weer snikte hij het uit. 
De geestelijke ging heen. Hij had in 

dit gesprek meer over het oordeel ge
leerd, door reine, opofferende, onzelf
zuchtige liefde geveld, dan de theologie 
hem tot nog toe verklaard had. 

,,Dit is het oordeel, dat het licht in 
de wereld gekomen is." 

Dat licht is de liefde. En reine liefde 
veroordeelt, <loch het is een bevrijdend 
oordeel. Een oordeel, dat ons er toe 
brengt te breken met alles, wat het 
licht niet kan verdragen ; een oordeel, 
dat het einde van het oude, doch de 
aanvang van het nieuwe leven betee
kent, dat ons het geloof aan de eeuwige 
lief de teruggeeft. 

maande er voor te waken, immer het waar
nchtige leven in zichzelven te hebben, opdat 
zij staande zouden blijven in Gods kracht. 
Daarna wijdde de Kommandant onze nieuwe 
makkers in onder de oude Legervlag, de vlag 
bun zoo dierbaar, die ook enkele weken ge
leden in het Vaderland over hen was ont
plooid, toen zij werden uitgezonden tot den 
zendingsdienst . 

De avondsamenkomst. 
Wat wij dien morgen genoten hadden, deed 

ons met verlangen uitzien naar den avond 
en deze bijeenkomst heeft alle verwachtingen 
overtroffen. De zaal was tjokvol, niet alleen 

Gods weg was heel verschillend voor elk 
der jonge makkers, toen de Kommandant 
hun de aanstelling bekend maakte, waarheen 
zij zouden gaan. Met warm applaus en van 
hun kant een dapper saluut, werd de plaats 
van bestemming aanvaard. 

Wat ook telkens ontroerde was het feit, 
dat de meesten hunner reeds zoo heel vroeg 
in. het leven God hadden gevonden. Velen 
als kind reeds en velen door een biddende 
moeder. Welk een groote zegen was dat ! 
De uitkomst van dat gebed was nu een 
offer van de zijde der geliefden in het vader
land ook, doch tegelijkertijd een groot voor
recht te mogen geven ! 

Kommandant en mevr. De Groot, gekiekt met de nieuwe 
officieren voor het station te Bandoeng. 

met oude bekenden, <loch ook ontdekten wij 
hier en daar vreemde gezichten. Een flinke 
club militairen, met dezelide boot als onze 
nieuwe makkers uit Holland aangekomen, 
was ook aanwezig. Er heerschte een echte 
Legersfeer, er was gloed ' en geestdrift en 
ouderwetsch heilssoldatisme. De Komman
dant was er heelemaal ,,in," oude koren 
werden gezongen, het muziekkorps weerde 
zich dapper. Het was een avond van groote 
vreugde! 

De liederen spraken over het reinigend 
bloed van Christus. Alvorens de Komman
dant zijn toespraak hield, zong de nieuwe 
groep een mooi lied, waarvan de grondtoon 
was : ,,Wij danken 'u, o Heer !" Met energie 
en ernst werd het gezongen. 

Toen bracht onze leider zijn boodschap, in 
het bijzonder bestemd voor hen, die het 
middelpunt van den avond vormden. Zijn 
onderwerp was de spijziging der vijfduizend. 
Hoe duidelijk werd aan de hand van deze 
geschiedenis de taak van elk Christen uiteen
gezet. Christus brak het brood en zegende 
dit in de hand der discipelen. Zij deelden 
het uit en de schare werd verzadigd. Dat 
is de taak van elkeen, die God dient : door
geven, helpen. 

Intens werd geluisterd. En toen, zich op
eens omkeerend, richtte de Kommandant het 
woord tot de jonge officieren : ,,Dat is uw 
taak in dit land : het brood uit te deelen aan 
allen, die hongeren, naakten te kleeden, 
zieken te bezoeken, het evangelie te pre
diken. Wat een taak ! Hoe rijk gevoelden 
wij ons, daaraan ook deel te mogen hebben. 
Doch - zeker werden ook velen tot ja
loerschheid verwekt. Moge die jaloerschheid 
hen leiden tot het doen van de goede keuze. 

Nu kwamen de officieren aan de beurt. 
Geen oogenblik zou het onzen lezers vervelen 
te lezen, alles wat gezegd werd - doch hier
voor is geen ruimte. Wat in elk getuigenis 
opnieuw trof, was de toon van zekerheid 
omtrent de eigen redding, de bereidheid 
tot gehoorzamen, toen de roepstem voor het 
zendingswerk kwam. Er liep een lijn door 
alles wat gesproken werd, welke tot uiting 
kwam in het koor, dat zij gezamenlijk 
zongen: 

' t Werd laat, <loch tot het einde toe wer
den de getuigenissen met groote aandacht 
aangehoord. Vele beloften van trouw, van 
bereidheid tot dienst, mocht de Kommandant 
in ontvangst nemen. Toen kwam de uitnoo
diging tot de onbekeerden. Echter was nog 
het einde niet van dezen avond. 

Vaarwel en welkom zijn twee ,,polen," die 
in ons Leger dicht bij elkaar liggen en tot 
slot van deze bijeenkomst moest het welkom, 
veranderd worden in vaarwel. Adjudante 
Wuite, die gedurende het laatste jaar de 
troepen van Bandoeng I heeft aangevoerd, 
nam afscheid van ons, om naar Medan 
te vertrekken. Met zegen heeft zij mogen 
arbeiden in ons midden. Een hartelijk woord 
van dank werd door haar gesproken tot allen, 
die haar hadden bijgestaan en hoewel heen
gaan naar een nieuwen post altijd weer het 
verbreken van banden beteekent, maakte zij 
als een goed heilssoldate haar saluut en met 
een blij ,,tot weerziens" eindigde zij haar 
korte toespraak. Het Leger-vaarwellied werd 
haar toegezongen en daarna besloot de Kom
mandant dezen mooien, gezegenden dag met 
gebed. God zegene onze nieuwe makkers en 
God zegene allen, die zij in het vaderland 
achterlieten ! 

C. B. 

LIEF DE. 
Eens zag ik een arme vrouw, die een klei

nen handel dreef, niet in een winkel of onder 
een afdak, doch zij stond onder den open 
hemel in weer en wind, met haar kind op 
den arm. Zij zag er altijd netjes uit en hr·t 
kind was heel zorgvuldig ingewikkeld. 

Op een dag kwam er een voornaam uit
ziende dame voorbij, die de moeder bestrafte, 
omdat zij het kind niet thuis had gelaten. 

Toen kwam er een priester voorbij en 
sprak haar aan ; hij wilde het kind een 
plaatsje bezorgen in een kinderhuis. Zij dank
te hem vriendelijk, doch ge hadt den blik 
eens moeten zien, waarmee zij zich over haar 
kleintje heenboog ! Als het kind ingevroren 
ware geweest, dan had die blik het doen 
ontdooien ; ware het gestorven geweest, deze 
blik had het tot het leven teruggeroepen ; 
ware het door honger en koude geheel uit
geput geweest, deze hlik zou het verkwikt 
hebben ! 

,,Ge weet toch, dat wij u niet ver
-coordeelen, dat wij alleen maar helpen 

:villen. Wat heeft u clan zoo ongeluk- • 

Moederliefde in den hoogsten zin van 
het woord - heeft lief tot het uiter
ste. Zij is als een Goddelijke macht 
in menschengestalte - sterk, licht en 
blijvend. 

Moeder lief de - Gij zijt de weer
schijn van de Goddelijke liefde. 

Gods weg is de bestc - de beste altijd ; 
Gods wcg is de bestc, ga heen, waar Hij u 

Gehoorzaam Zijn rocpstem, [lcidt ! 
Neem het kruis op en volg Hem, 

Gods weg is de beste - de bestc altijd ! 

Doch het kind sliep en kon zelis met geen 
enkelen glimlach de moeder danken voor 
haar liefde. 

Soren Kierkegaard. 
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., Als een, dien Zl)ne moeder troost, 
alzoo zal Ik u troosten". 

ELK een teeder woord ! 
Welk een heerlijke belof
te, gegeven door God 
Zelven, Die, bij de vele 
schoone namen, welke 

Hem in den bijbel worden toegekend, 
ook genoemd wordt : ,,De God van 
alle vertroosting." Dat wil dus zeggen, 
dat Hij troost heeft voor alle smart. 

Er is veel smart in deze wereld. De 
oude dichter zong het reeds vele jaren 
geleden en honderden hebben het met 
hem gezongen : 

,,Daar is zooveel te klagen, 
Daar is zooveel geween ; 
En zooveel leed te dragen " 

Hoe wordt er geleden in ziekenhui
zen door grooten en kleinen ; welke 
lasten worden er getorst in de huizen 
der armen en rijken; hoevele tranen 
worden er geschreid om gelief den, die 
door den dood werden weggenomen ; 
hoe menig hart werd gebro_ken, omdat 
het leven teedere banden verbrak, 
waarin men zich eertijds verheugde. 
Hoevelen, vooral in dezen tijd, hebben 
het schreien verleerd en zijn verbit
terd geworden, omdat al hun plannen 
de bodem werd inges agen en omdat 
al hun illusies telkens weer luchtspie
gelingen - fata morgana / bleken te 
zijn en omdat er nimmer een afdoend 
antwoord kwam op de vele vragen van 
hun hart en verstand. En wat is al dit 
Ieed vergeleken bij die groote smart : 

den last te moeten dragen van niet 
vergeven zonden ? 

En toch is er troost en balsem voor 
alle smart. Bij wien ? Bij Hem, Die 
gezegd heeft : ,,Als een, dien zijne 
moeder troost, alzoo zal Ik u troosten." 

Zeker, moeder kan ook troosten. Zij 
kan het, als de kinderen klein zijn en 
soms niet begrepen worden door an
deren, die boven hen gesteld zijn. Een 
enkel verklarend woord, een kus van 
moeder doet tranen drogen en maakt 
alles zoo geheel anders. 

Moeder kan ook troosten, als de 
kinderen en dientengevolge de moei
lijkheden grooter worden en het leven 
komt met vele vragen en problemen, 
waarmede de rijpere en rijpende jeugd 
geen raad weet. 

Met de levenslessen, die zijzelf me
nigmaal op den weg der smart heeft 
geleerd, kan zij haar grooten kinderen 
den weg wijzen, dien ze hebben te 
gaan. 

Moeder kan ook troosten, als er 
reeds een groot stuk van den door
nigen levensweg is afgelegd en als 
sm~rtelijk werd ondervonden, dat de 
wereld en vele menschen teleurstellen 
en dat oprechte vriendschap maar 
weinig wordt gevonden. 

Maar moeder kan niet troosten in 
alle leed. Er komen oogenblikken, dat 
zelfs de edelste en meest godvruchtige 
"moeder zi h bescheiden terug m et 
trekken en dat haar hand moet wor
den losgelaten, omdat zelfs haar 
troost geen balsem kan brengen. Zij 
kan het dofgeschreide oog geen nieu
wen glans geven en zij kan den last 
der zonde niet van een ziel afwentelen. 

~~@'®~~...-©'®~©'4©'®8>~~©'2~~@'®~(§'®~ I VERMIJDING VAN LICHTVAARDIG OORDEELEN. I 
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1. Richt op uzelven de oogen en wacht u te oordeelen over de d~?en ~ 
van anderen. Een mensch, die over anderen oordeelt, doet een lJdel Iii 

~ werk: hij tast meermalen mis en bezondigt zich licht; maar wie oordeel ~ 
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~i ~ 3. Door verschil van gevoelen en meening ontstaan er maar -al te i 
dikwerf oneenigheden onder vrienden en burgers van hetzelfde land, 

§} tusschen leeraars en gemeenteleden. i 
~ Een oude gewoonte wordt moeilijk losgelaten en niemand laat zich ~ 2 gaarne brengen over de grens van eigen inzicht. Zoo gij meer steunt r; 

op eigen verstand of inspanning, dan op de alverwinnende kracht van ~ I J ezus Christus, zult ge bezwaarlijk en zeker eerst laat een verlicht ~ 
!J mensch wezen; want God wil, dat wij ons volkomen aan Hem onder- ~ 
~ werpen, en dat wij door een brandende liefde boven alle rede-vragen I!) 

C uitgaan. C 
2 Thomas a Kempis i. 2 (De N avolging van Christ us). ~ 

~~~ .... ~~~~@-.&11!'~~~~~~~~6)~~~ 

Neen, <lat kan een moeder niet, al zou 
zij het nog zoo gaarne willen. 

Maar er is Een, een krachtige, een 
Heelmeester, Die gereed staat tot hel
pen en Die gaarne Zijn sterke armen 
slaat om een ieder, die zijn leed wil 
uitschreien aan Zijn groot liefderijk 
Vaderhart. Hij kan troosten, zelfs 
beter dan een moeder, mits men nede
rig, dat wil zeggen, met een gebroken 
hart en verslagen geest, tot Hem komt. 
Ja, voor dezulken geldt deze heerlijke 
belofte. 

Lezer, wend u niet met uw leed tot 
aardsche vrienden, want zij zijn 
meestal Jobsvertroosters. Lees ook niet 
alleen deze schoone belofte, maar leg 
er uw hand op en geniet de volle 
waarheid er van voor uzelf. Ga 
tot God, Die de nederigen vertroost 
en gij zult ondervinden, dat Zijn ver
troostingen uwe ziel zullen verkwik
ken. 

Ja, in duizend bange stonden 
Heeft Hij steeds getroost, gered ; 
Eeuwig wordt Hij trouw bevonden ; 
Ja, in duizend bange stonden 
Heef t Hij steeds getroost, gered. 
Op het kinderlijk gebed. 

R.-V. 

DESIDERIUS ERASMUS OVER 
DE ZENDING. 

Onder de geschriften van Desiderius Eras
mus, den grooten Rotterdammer, is er ook 
een, dat handelt over de zer.dingstaak der 
Christelijke kerk en werd geschreven in de 
Iaatste jaren van zijn leven, toen hij van 
1529-1535 te Freiburg verblijf hield. In dit 
boek wijst hij op de onmetelijke gebieden, 
waar het Evangelie r.og niet verkondigd werd 
en spoort hij de geestelijken aan om als 
predikers naar de missievelden te gaan. ,,In 
de groote steden is er geen gebrek aan predi
kers van het W oord Gods. Maar schoon is 
het daar te zaaien, waar niemar.d zaait, in 
afgelegen dorpen, in onbeschaafde streken, 
waar veel bouwland is, maar geen enkele 
landman om het te bewerken." Maar hoeveel 
moeilijkheden geven reden om zich aan dat 
werk te onttrekken. ,,Allen verontschuldigen 
zich ; de een heeft dit, de antler dat." 

,,Dagelijks - zoo zegt Erasmus - hooren 
wij klagen door menschen, die betreuren, dat 
de Christelijke godsdienst in staat van verval 
geraakt is en dat die macht, die eens het 
heele aardrijk omspande, thans tot zoo'n klein 
gebied beperkt is. Daarom mogen zij, die dit 
van harte betreuren, Christus wel vurig en 
zonder ophouden smeeken, dat Hij arbeiders 
uitzende in Zijn oogst, of beter gezegd naar 
Zijn akker. Mijn God, welk een ttitgestrekt
heid beslaan nog op aarde de velden, waar
op het zaad van het Evangelie Of in het 
geheel niet werd uitgestrooid, Of z66 werd 
uitgestrooid, dat er thans meer onkruid dan 
tarwe op groeit." 

Zou Erasm.us niet, na vier eeuwen, het
zelfde kunnen constateeren en dezelfde 
klachten uiten? Wei heeft Christus aan Zijn 
geheele kerk de zendingstaak opgedragen, 
maar hoevelen zijn er, die Zijn stem hooren 
en die gewillig zijn om aan de opdracht te 
voldoen? 

Wei is het zendingswerk krachtig uitge
groeid, maar hoevele millioenen wachten nog 
op de predikir.g van het Evangelie ? Toch 
kan het bestaande werk te nauwer nocd 
worden onderhouden, omdat het slechts door; 
een klein deel der Christenheid wordt ge: 
dragen. Hoe anders zou het zijn, als de 
geheele Christenheid eens willig werd om 
aan de opdracht van den Reiland te gehoor
zamen ! Hceveel geestelijke zegen zou daarin 
ook haar deel worden ! 
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GELEENDI: JUWEELEN. 

De Heere heeft gegeven en: 
de Heere heeft genomen : de 
naam des Heeren zij geloofd. 

(Job. 1 : 21.) 
Een mooie geschiedenis wordt er vertelcl 

over een vroom, Joodsch huisgezin, waarb}j 
een tweeling, lieve jongens, behoorde, van 
wien men heel veel hield. Terwijl de vader 
langen tijd afwezig was, stierven beide ion
gens plotseling. Toen de vader terugkeerd~ 
niet afwetend van het verdriet, dat over zijn. 
huis gekomen was, kwam zijn vrouw h~ 
aan de deur tegemoet en, na hem begroet; 
te hebben, zei ze : ,,Ik heh in je afwezigheid 
een vreemden Bezoeker gehad." 

,,Wie was het ?" vroeg de vader, die in 
't geheel niets vennoedde. 

,,Vijf jaar geleden," antwoordde zijn vrouw,.. 
,,leende een vriend aan mij twee zeer kost
bare juweelen. Gisteren kwam Hij bij me 
en vroeg me, Hem die juweelen terug te 
geven. Wat zal ik doen ?" 

,,Zijn zij Zijn eigendom ?" vroeg de vader. 
die haar bedoeling niet raadde. 

,,J a, ze behooren Hem toe en werden m.ij 
slechts geleend." 

,,Als ze van Hem zijn, dan moet Hij ze 
terug hebben, als Hij dat verlangt." 

Toen nam de moeder haar man mee naar 
de kamer van hun jongens, trok het lak:en 
terug en ontblootte de geliefde lichaampj~ 
die daar wit als manner terneer lagen. 

,,Dit zijn mijn juweelen," zei de moeder 
schreiend. ,,Vijf jaar geleden leende God ze 
mij en gisteren kwam Hij en vroeg ze m.ij 

terug. Wat zal ik doen ?" 
Terwijl hij het hoofd boog, zei hij snik.

kend : ,,De wil des Heeren geschiede." 

UW WOORD 

Eene droge bete en rust daarbij, is beter 
dan een huis vol van geslachte beesten, met 
twist. 

Een verstandig knecht zal heerschen over 
eenen zoon, die beschaamd maakt, en in 
het midden der broederen zal hij erfenis 
deelen. 

De srneltkroes is voor het zilver, en de 
oven voor het goud, maar de Heere proeft; 
de harten. 

De boosdoener merkt op de ongerechtige 
lip ; een leugenaar neigt bet oor tot de ver
keerde tong. 

Die den arme bespot, smaadt deszelfs Ma
ker ; die zich verblijdt in het verderf :zal 
niet onschuldig zijn. 

De kroon der ouden zijn de kindskinderen, 
en der kinderen sieraad zijn hunne vaderen. 

Eene voortreffelijke lip past een dwaze nie 
veel min een prins een leugenachtige lip. 

Het geschenk is in de oogen zijner heeren 
een aangenaam gesteente ; waarhenen het 
zich zal wenden, zal het wel gedijen. 

Die de overtreding toedekt, zoekt liefde ; 
maar die de zaak weder ophaalt, scheidt dea 
voornaamsten vriend. 

Het begin des krakeels is gelijk een,. die 
het water opening geeft; daarom verlaat den 
twist, eer hij zich vermengt. 

Wie den goddelooze rechtvaardigt, en den 
rechtvaardige verdoemt, zijn den Heere een 
gruwel, ja die beiden. 

Een blij hart zal eene medicijn goed ma!r-en. 
maar een verslagen geest zal het gebeente 
verdrogen. 

Spreuken 17'. 
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ondec leiding van Kommandant en mevrouw De Groot. 
Groote schacen Velen gewonnen vooc Chcistus. 

MALANG. 

DE jeugd ! Hoeveel hoofden en harten 
zijn bezig om aan en voor de jeugd·· te

werken ! Hoe vaak wordt zij, helaas, geleid 
op dwaalwegen. Van alle kanten roept men 
haar toe : ,,Hier bereikt ge uw idealen ! Hier 
is de ware vreugde !" Is ·het wonder, dat 
onze jonge menschen dan soms het spoor 
bijster raken? 

Het doel van het Leger des Heils is : De 
Jeugd achter Christus ! De Jongeliedendagen, 
welke gehouden worden, zijn erop berekend 
hen daarin te helpen. Deze dag doorgebracht 
met de jonge menschen te Malang, was · een 
tijd van machtigen zegen. Wij waren tezamen 
gekomen in een frisch, ruim schoollokaal, 
ons werwillend afgestaan door het school
bestuur van de · MULO-school aan · de 
Smeroestraat. 

Reeds om kwart voor negen waren al1e 
stoelen bezet en toen Komm.andant en me
vrouw De Groot, Majoor Pearce, de T.J .. L.S. 
en de andere officieren op het platiotm· kwa
men, waren ruim 250 jonge menschen bijeen. 
Die aanblik werkte bezielend op onzen 
Kommandani, want hij was er dadelijk ,,in." 
Zelf jong door God gegrepen, stond onze · 
foider daar als een getuige, van wat God 
kan doen met een aan Hem toegewijd !even. 
Nadat Majoor Pearce ons het eerste lied had 
laten Zingen en mevrouw De Groot Gods 
zegen had afgesmeekt, zetten wij ons tot 
luisteren. Wij wisten ons in de tegenwoordig
heid Gods. Eerst heette de Konunandant 
allen welkom. Daar waren de makkers van 
Soerabaja I, n· en ill, Blitar, Toeren en Ma
lang zelf. 

De Kommandant begon zijn toespraak met 
een illustratie uit zijn jongensjaren, die dade
lijk ,,pakte" en die den grond bereidde voor 
bet bijbelonderwerp : Samuel. 

Hoe hebben wij meegeleefd in de geschie
denis van dezen jongen ! Het was geen saaie, 
droge preek, maar een frissche voordracht 
van het bijbelwoord, waarbij een hartelijke 
lach nu en dan niet misplaatst was. 

Het was ook een morgen met verrassingen. 
Meesterlijk wist de Kommandant getrouwe 
plichtsbetrachting te pas te brengen en be
vorderde daarna plotseling een onzer offi
cieren tot een hoogeren rang en daarna nog 

DE DEMONSTRATIE. 

Om half vijf wachtten 300 jongelui met 
ongeduld op de dingen, die komen zouden. 
Daar kwarn de Kommandant binnen en een 
hartelijk handgeklap heette hem en mevrouw 
De Groot welkom. Daar de tijd zeer beperkt 
was, werd spoedig met het prograrnrn.a be
gonnen. Het moet gezegd worden, dat de 
Kapiteins Sprokkereef eer hebben gehad van 
de moeite, welke zij zich getroost hebben 
met de voorbereidingen. Het geheel was 
werkelijk mooi ! De mondharmonica-club 
maakte een kranigen indruk, vooral de tam
boer was zich bewust van zijn verantwoorde
lijkheid ! Een variatie op het lied : ,,Geef 
uw . lot in handen van uw Vader," op viool 
en cello, klonk mooi. De padvinders weerden 
zich dapper. Bijzondere vermelding verdient 
,,Elsjes droom" en ,,De pelgrim bij het kruis." 
Vooral het laatste stukje maakte diepen in
druk en bracht veel zegen. Te spoedig was 
deze middag voorbij. Na even den inwen
digen mensch versterkt te hebben, waren wij 
een half uur later weer bijeen. 

Zonder eenig teeken van vermoeidheid narn 
de KoITu."llandant zijn plaats weer in. Met 
diepen ernst wierp hij zich in den strijd, 
doordrongen van het gewicht van deze 
laatste kans voor den dag. Na opening der 
bijeenkomst sprak eerst mevrouw De Groot. 
De tekst: ,,Wees niet gelijk een paard, gelijk 
een muilezel", was 4aar uitgangspunt. Teeder 
wekte zij op tot gehoorzaamheid en gebed 
en als altijd kwam haar groote bijbelkennis 
duidelijk naar voren. Haar toespraak was een 
g-0ede inleiding voor wat de Kommandant te 
zeggen had. Andermaal werd ons Samuel 
ge;;childerd, zijn standvastigheid, nederigheid, 
moed. Zulk een leven trok de jonge men
sehen aan - doch de prijs ? Volkomen over
ga ve aan God ? Het werd al stiller en· diepe 
ernst waste lezen op de gezi·chten der jonge 
menschen. Wij verwachtten groote dingen, 
er stond iets te gebeuren. 

Daar kwam de eerste - een jongen, mid
den uit de zaal. Wat volgde is haast te teer 
om te beschrijven ; wij bevonden ons op 
heiligen grond. Slechts met schroom vermel
den wij, hoe oprechte tranen werden ge
schreid, hoe eenvoudig en hartelijk werd 

Onze Kornmandants verwelkomd op bet perron te Bandoeng. 

twee. Dat lokte een hartelijk applaus uit. 
De intense spanning was even ver broken en 
daarna zetten wij ons weer tot luisteren. De 
tijd vloog om en spoedig waren wij reeds 
bezig aan de uitnoodiging. Wat zou de uit
werking zijn van dezen morgen ? 

Al spoedig kwam er een Javaansch meisje 
naar voren en daarna beleefden wij heerlijke 
oogenblikken. Er is niets schooners voor een 
Christen, dan boetvaardigen te zien neer
knielen aan Jezus' voeten en vooral als dit 
jonge menschen zijn, die alle levenskansen 
nog voor zich hebben. Er werden dien mor
gen vele tranen geschreid en er openbaarde 
zich een diep verlangen naar Gods aan
raking. Zeven en zestig zielen bogen zich 
bij bet kruis. 

gebeden. Daar knielde een kleine jongen neer 
en bijna onmiddellijk daarop kwam een 
stoere man - een der weinige volwassenen, 
die aanwezig waren - en knielde neer 
naast het kind - zijn eigen jongen. Welk 
een felle strijd werd door hem gestreden, doch 
hoe stralend konden beiden later God dan
ken voor hun rec\ding. Wij hebben een mach
tigen Reiland ! 37 zielen waren intusschen 
neergeknield, zoodat wij een jubellied kon
den zingen voor meer dan hpnderd perso
nen, die vrede gezocht hadden. 

Nog vermelden wij, Cl:at alle toespraken vlot 
en prettig vertaald werden door Adjudant 
Ramaker, waardoor er niets verloren ging 
voor de Maleisch sprekenden. 

A. 'Both-Majoor. 

STRIJD 

,,WAARMEE ZAL DE JONGELING ZI.JN 

PAD ZUIVER HOUDEN ?" 

Wij hebben in Bandoeng een fijnen tijd 
gehad ! De lezingzaal van de K weekschool 
was voor dezen jeugddag beschikbaar gesteld 
en des morgens om half tien hood zij een 
mooien aanblik, gevttld met een groote schare 
jonge meliLSchen. 

Vol en krachtig klonken de liederen. Lt.
Kolonel Lebbink mun na het tweede lied het 
woord en voerde ons mee naar de dagen 
van zijn eigen jeugd, welke herinneringen 
het hart zegenden. 

Mevrouw. Lebbink bepaalde de jonge men
schen bij het leven van den verloren zoon 
en wist deze welbekende geschiedenis op 
zulk een levendige, teer aangevoelde wijze 
te beschrijven, dat men haar de woorden van 
de lippen las. Het was een gewijd moment, 
toen de jonge menschen vaor de vraag wer
den gesteld, wat zij met hun leven wilden 
doen: Welk een vreugde, toen tien hunner 
opstonden om Jezus te zoeken ! 

DE MIDDAGSAMENKOMST. 
De ,,veteranen" in het front. 

Na het gebruikelijke begin van bet eerste 
lied en het gebed, wachtte ons een verrassing, 
namelijk, een nurnmer van het mondorgel-

SEMARANG. 

Met Kommandant en mevrouw De Groot 
als !eiders, had op Zondag 18 Juli onder 
groote belangstelling een reeks van drie 
Jeugd-samenkomsten plaats. 's Morgens en 
's middags was er om en bij de Loge op 
Pendrian een heele bedrijvigheid. Groepen 
padvinders, demmo's en karretjes met deel
nemers kwamen af en aan. Allengs vulde 
zich de groote zaal tot uiterste capaciteit. 

Dat het een vreugde was met elkaar nog 
eens in Semarang samen te komen, was wel 
merkbaar aan den opgewekten zang en de 
blijde gezichten. Is het eerst wat vreemd om 
je zoo maar aan te sluiten bij jongelui van 
andere plaatsen, die je nie~ eerder gezien 
hebt, in een samenkomst, zooals die door 
Kommandant De Groot wordt geleid, vooral 
met het jonge volkje, is alle stijfheid direct 
weg. Het meisjes-zangkoor van Oengaran 
zong op zeer verdienstelijke wijze een van 
haar mooie liederen. 

Groote spanning, toen de. Kommandant 
twee jonge Luitenants opriep om naar voren 
te treden. Wat zou er nu komen ? Hadden 
zij iets misdaan? Neen, maar de Leider had 
zulke goede rapporten over hun arbeid ont
vangeu, dat hij ze hier hun bevordering gaf 
tot den rang van Kapitein. Uitbundig wer
den ze toegejuicht en verrast namen zij hun 
plaatsen weer in. 

Met intense aandacht luisterden daarna 
allen naar de geschiedenis van Samuel. Het 
was, also£ de leider het had over een jongen 
uit dezen tijd. Op duidelijke wijze liet de 
Kommandant zien, hoe hij zijn dagelijksche 
plichten met alle nauwgezetheid vervulde en 
daardoor gehoorzaamheid toonde, waardoor 
hij ook te vertrouwen was in groote zaken. 
De Kommandant vergeleek Samuels leven 
en roeping met het leven van de jongens en 
meisjes van vandaag en hij legde zulk een 
beslag op de schare jonge menschen, dat bij 
de uitnoodiging daartoe, velen naar voren 

(Verder pag. 5, kol. 2). 
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orkest. De !eider der bijeenkomst sprak daar
op de schare jonge menschen toe over de 
sport, die hoewel heilzaam, nuttig en nood
zakelijk voor het li.chaam, toch dikwijls een 
groot gevaar opleverde, als ook in deze niet 
de leiding van Gods Geest gevraagd werd. 

Adjudiant Steen kreeg daarop gelegenheid 
een getuigenis te geven. Zijn warm, spon
taan woord sprak tot alien en heeft 
zeker in menig hart het verlangen naar een 
inniger contact met den Heer opgewekt. Stap 
voor stap zijn wij den Adjudant gevolgd door 
zijn jeugdjaren en ongetwijfeld heeft menige 
jongen zijn hart onderzocht en zich afge
vraagd, of hij in staat was hetzelfde voor 
God te doen. 

Mevrouw Adjudant Hansen sprak in den
zelfden geest. Zij bepaalde ons bij de leiding 
des Heeren in haar leven. Reeds als kind 

Kommandant en mevr. De Groot met de d 
De korpsen Soerabaja I, II, III, 

Wat had zij hem lief, haar eenigen zoon ! 
't Was alles wat haar was gebleven. 

Hij, vrucht van haar liefde, haar hoop en hau 
[kro01t., 

Was d' eenige vreugd van h,a,a,r leven. 

Wat had zij hem lief met z?jn hartje van goud ; 
Hoe blij kon haar moederoog stralen ! 

En hij, schoon maar nauwelijks vier jaren oud, 
Genoot van haar lieve verhalen. 

Ze sprak hem van Jeziis, zoo needrig en goed, 
Die kinderen minde, zoo teeder, 

En Die als hij lief was, gehoorzaam en zoet, 
Met ::n glim.lack" zou zien, op hem necfer. 

Kort na dat verhaal was 't een zomersche dag, 
De vogeltjes floten en zongen. 

En 't guldene zonlicht, het kwam met een Zach 
Door 't raam heen na.a.r binnen gedrongen. 

De knaap zag die stralen met innig genot. 
Plots riep hij met schitterende oogen: 

,Nu sta ik geheel in den glimlach van God, 
' h " Hij ziet op mij neer uit den oogen. 

En moeder, zij bad, dat haar kind in dat licht 
Macht wandlen zijn verdere Leven, 

Opdat dan, waarheen hij -~ijn schreden ooit richt', 
God steeds hem Zijn ghmlach mocht geven. 

Sinds gingen een: vij~ien-tal jaren voorbij, 
De kn'l.ap had zijn moeder verlaten. 

Hij diende de werdd, doch waande zich vrij, 
Geen bede van moeP,er mocht baten. 

Ver ging hij van huis en steeds verder van God. 
Hij wilde van godsdienst niets weten, 

Doch zocht in den drank en het spel zijn genot, 
En was er ,,Gods glimlach" vergeten. 
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el en mevrouw Lebbink. 

was zij begonnen Jezus te volgen en had zij 
gekozen haar levensweg met Hem te gaan. 

De avondsamenkomst. Nu was de zaal niet 
zoo vol, als bij de vorige samenkomsten, aan
gezien onze jonge makkers van Cheribon 
weer naar huis waren. Toch hadden wij ,,de 
glorie" erin en mochten wij op duidelijke 
wijze den zegen Gods ervaren. 

Mevrouw Lebbink werd met groote aan
dacht gevolgd, toen zij sprak over de broos-· 
heid des !evens en over den moed, die 
noodig is om den strijd in dit . !even ten 
einde toe te strijden. Een treffende illustratie 
uit haar rijke ervaring, bracht de bo<?dschap 
nog beter thuis. 

Een mooi lied van de zangbrigade van 
Bandoeng II gaf afwisseling in het program
ma. Majoor V eerenhuis sprak daarna over 
den zegen van het kindschap Gods, welke 

aan den Joiigeliedendag te Malang. 
litar, Toeren en Malang. 

lvILl\Cli. 
Door een heilsofficier. 

.. 

E" Moeder, ze school nog te dichter bij 't kruis, 
Nu 't harte zoo pijnlijk moest lijden. 

,0, Heer," riep zij uit, ,,breng mijn jongen na.ar 
huis, 

En laat hem zijn !even U wijden !" 

zag ze de stralen der zon om zich heen, 
Den ,,glimlach" van God, uit den hoogen 
aarin eens haar jongen, onschuldig en kl.een, 
Gestaan had, met stralende oogen. 

og zag ze zijn voetjes in goudglans gehuld, 
Zijn schoentjes, nog dikwijls bekeken. 

, mochten die schoentjes haar jongen van schuld, 
Berouw en genade gaan spreken. 

oen nam ze de schoentjes en bond ze bijeen, 
Wijl tranen heur welden in d' oogen. 

,God make," zoo sprak zij, heel stil voor zich heen, 
,,God make je harte bewogen !" 

an 't verhelderd gelaat wischte weg zij een traan, 
Doch nog bevende schreef zij toen neder : 

Jiiermee heb je eens in ,,Gods glimlach" gestaan, 
En nog mint je de Heiland zoo teeder !" 

De jong en, ontroerd door dien wonder en brief, 
Richtte huiswaarts met spoed zijne schreden. 
e Heer ......... en zijn moeder .......... zij hebben 

Ondanks zijn ongunstig verleden. 
[hem lief, 

aar ging reeds de moeder haar zoon tegemoet, 
Geen pen kan het weerzien beschr'ijven. 
e 3ongen bleef thuis b'ij z'ijn moeder ; voor goed 

it hij ,,in Gods glimlach" nu blijven. 

C.H.K. 

• 

zegen slechts verkregen wordt door degenen, 
die volharden tot het einde. Het verhaal van 
het Javaansche meisje op de Kalawara-land
kolonie, dat stierf als een koningskind, 
maakte diepen indruk en wekte ontroeri.ng 
bij velen. 

Hierna sprak mevrouw Majoor Pearce over 
de wonderbare leiding van God in haar 
I even. 

Het leven van Mozes was het onderwerp, 
dat Lt. Kolonel Lebbink ons verklaarde en 
zeker zijn velen tot de overtuiging gekomen, 
dat een !even met God verre te verkiezen 
is boven een leven zonder God. In de uit
noodiging, die volgde deden 15 van onze 
jonge vrienden de goede keuze. 

Moge de Heer alien, die dezen dag bij 
vernieuwing tot Hem kwamen doen toene
men in kennis en genade bij God en de 
menschen ! 

Deze Jongeliedendag was een aanmoedi
ging voor allen, die onder de jeugd arbeiden. 
Deze arbeid is niet altijd gemakkelijk, doch 
op dagen als deze laat God ons eenige vrucht 
zien op ons werk, waarvoor wij Hem danken. 

H. 

(Vervolg - ,,Semarang"). 
kwamen om zich aan God te wijden . 

Voor de jongsten had de roiddag-demon
stratie de grootste bekoring. Liederen, mu
ziek en oefeningen volgden elkaar in snel 
tempo op. Alles verliep vlot en vooral de 
gymnastische stands der jongens van het 
Ooglijders-hospitaal, oogstten een daverend 
applaus. Het laatste stuk door de meisjes 
van Oengaran was een machtige Evangelie
prediking. Het was prachtig en leerzaam. 
Alles deed de hoop koesteren, dat wij het 
volgend jaar nog grootere dingen mogen 
verwachten. 

De avondsamenkomst - na een korte 
pauze om een verfrisschenden dronk en een 
krentebol te keuren - bracht een stemmige 
atmosfeer en zeker zullen degenen, die aan
wezig waren, niet spoedig de Javaansche 
toespraak van mevrouw Dr. Pilon en de 
Hollandsche van mevrouw Kommandant De 
Groot vergeten. Een gitaarclub bracht met 
hun lied even wat afwisseling en daarna 
nam de leider van den dag weer het woord. 
De toespraak en de les, dien morgen naar 
voren gebracht, werden des avonds onder
streept en een extra woord werd toegevoegd 
voor de meisjes, aan de hand van de bijbel
illustratie over het dienstmeisje van Naaman. 
Jongens en meisjes en ook zij, die de kin
derschoenen reeds ontwassen waren, genoten 
volop van alles, wat deze dag had gebracht. 
Het was opbouwend, onderrichtend en van 
practische toepassing op het dagelijksch 
!even. Ook in deze laatste samenkomst 
heerschte diepe ernst. Na enkele oogenblik
ken van gebed, stonden vrijwillig uit het 
achterste gedeelte der zaal vier jongens op 
en zochten beslist hun weg naar voren. Wij 
sloten met 113 zielen voor Christus dien 
dag ! Prijst God ! Bewaart uw zegen, jonge 
makkers, en overwint de verzoekingen door 
gebed en geloofsvertrouwen ! Nu met moed 
weer aan den gang en tot volgend jaar, 
willen wij hopen. M.M.B. 

5 

IB IA l[ IA 'V J[ IA 
onder Leiding van den Chef-Secretaris en mevrouw 'R.idsdel. 

Voor Batavia waren de meetings op den 
Jongelieden-Zondag, welke daar onder lei
ding stonden van Luitenant ... Kolonel en 
mevrouw D. S. Ridsdel, uren van geestelijke 
verdieping, zoowel voor de ouderen als voor 
de jongelieden, die haar bijwoonden. 

Door de welwillendheid van het school
bestuur hiertoe in de gelegenheid gesteld, 
kon onze B.O., Kapitein K. Lippe, deze bij
zondere bijeenkomsten in de ruime speel
loods van de ,,Pasar-Baroe-school m/d 
Bijbel" aan de Sluisbrugstraat doen houden, 
waardoor een groot gehoor kon worden be
reikt. Een eenvoudige wandversiering van 
vlaggen en groen gaf de loods een feestelijken 
aanblik, doch het zag er tegen half 10 nog 
feestelijker uit, toen de zaal door een fl.ink 
aantal menschen - uiteraard meest jonge 
menschen - werd gevuld. 

De Chef-Secretaris en mevrouw Ridsdel 
werden met een luid en hartelijk applaus 
begroet, toen zij omstreeks dat tijdstip het 
podium betraden, en kort daarop nam de 
eerste meeting een aanvang. 

Met een belangrijke vraag, tot elk der aan
wezigen gericht, begon deze bijeenkomst. 
Die vraag luidde : ,,W aarmee zal de jonge
ling zijn pad zuiver houden ?" Dit tekstge
deelte uit Vaders Boek was de opzet van 
dezen Jongelieden-Zondag. 

Alles,, wat er op dien dag behandeld werd, 
stond in het teeken van de beantwoording 
dier vraag. 

JM.IA 4G IE IL.IA 1'J 4G 
ondet' leiding van Brigadiu en 

mevt'ouw Hiorth. 

Vol verwachting verzamelde zich de jeugd 
op Zondag 27 Juni. Vanuit Djokja arriveerde 
Majoor Rosenlund met een autobus vol jonge 
menschen en Adjudante Weers met een aar
dig elubje vertegenwoordigde Poerworedjo. 

Reeds bij aanvang van de eerste samen
komst was de zaal goed gevuld ; opgewekt en 

Dit was het geval met het bijbelonder
werp, hetwelk de Kolonel behandelde : 
,,Daniel" ; eveneens met hetgeen Majoor 
Lehmann in de middag-bijeenkomst zich 
tot onderwerp koos : ,,David," terwijl me
vrouw Ridsdel door de bespreking van het 
zich dienstbaar maken tot alle goed van de 
ons door God geschonken handen, ook het 
antwoord gaf op die belangrijke vraag. 

Het getrouw naleven van Gods geboden 
en wetten ; waakzaamheid ; zeHwerkzaam
heid ; ijver ; volharding ; wilskracht ; karak
tervastheid en zelfvertrouwen, ziedaar de 
middelen, waarmee ouderen zoowel als jon
geren hun pad zuiver kunnen houden. 

Breedvoerig, doch geenszins langdradig, 
gaven de sprekers deze middelen in de door 
hen behandelde onderwerpen aan. 

Het waren rijkelijk gezegende uren en 
hoewel de bekroning op dit all.es oogen
schijnlijk zoo gering was - er kwam een 
zuster naar voren met het oogmerk God in 
haar verder leven als Leidsman te nemen -, 
toch zijn wij ervan overtuigd, dat Gods Geest 
menigeen heeft aangeraakt, terwijl het zaad 
dien dag gezaaid, eeuwigheidsvruchten zal 
voortbrengen. 

Majoor Schulz maakte zich verdienstelijk 
door - waar noodig - het gespro.kene voor 
de Maleisch-sprekende makkers verstaan
baar te maken. 

K. 

getuigenis van Majoor Karrenbeld werden 
wij rijk gezegend. 

In de pauze werd door Envoy Liem op 
uitstekende wijze gezorgd voor de noodige 
consumptie van de vele gasten. 

Na een half uur kwamen wij reeds weer 
bijeen voor de laatste samenkomst. Ernstig 
werd er gebeden. Majoor Rosenlund had dien 
avond de behandeling van den bijbel. Doel
bewust en met overtuiging sprak hij over de 
kleine zonden, die zoo licht tot verderf lei
den, indien wij daarop geen acht slaan. 

Ernstig werd geluisterd en toen de uit-

De Padvinderstroepen te Bandoeng. 

met geestdrift werden de liederen meegezon
gen. Een prettige geest heerschte en getuige
nis en zang vonden open ooren en harten. 

Brigadier Hiorth behandelde het bijbel
woord. Eenvoudig en duidelijk werd gespro
ken over het geheim van den voorspoed van 
Jozef, van wien zoo heel zeker gezegd kon 
worden : de Heer was met hem. Ernstig 
werd er op aangedrongen een verbond met 
den Heer te sluiten en Zijne bevelen te vol
gen ,,van de jonkheid aan." 

" Des middags was de opkomst nog beter. 
Toen was er een demonstratie en de ver
schillende nummers werden spontaan en 
keurig uitgevoerd en oogstten welverdienden 
bijval. Adjudant Maatita las een gedeelte voor 
uit den bijbel en sprak naar aanleiding daar
van enkele toepasselijke woorden. Door het 

noodiging, om den beslissenden stap te doen, 
gegeven werd, stond de een na den antler 
vrijwillig op om een nieuwe toewijding te 
maken of verlossing van zonde te zoeken. 
In het geheel knielden 18 personen neer aan 
den voet des kruises. Dankbaar waren wij 
aan God voor Zijn tegenwoordigheid en 
zegen. 

HOE WAAR. 

Indien ge verward wilt worden, 
zie naar U zel ve. 

A.H. 

Indien ge verward wilt worden, 
zie naar anderen. 

Indien ge gelukkig wilt zijn, 
zie naar J ezus. 
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Op 31 Augustus hoopt onze 

geliefde en geeerbiedigde Konin .. 

gin Haar verjaardag te vieren. 

Oak bet Leger des Heils in 

Nederlandsch-Indie bidt, dat, op 

<lien dag en bij voortduring, God 

Zijn zegenende hand over Haar 

en Haar Huis zal doen zijn ! 

M oge Zij nog vele jaren ge

spaard blijven,zoowelvoor Prinses 

Juliana en Prins Bernhard, als voor 

Haar ]and en volk, dat Haar 

liefheeft en eert ! 

De belangstelling en sympathie, 

door Hare Majesteit irnrner aan 

onzen arbeid betoond, herdenken 

wij met groote dankbaarheid. 

AUGUSTUS 1937 

SEMARANG I. 

Bezoek van Brigadier en mevrouw Hiorth. 

Gedurende drie dagen in Juni hield onze 
Divisie-officier een campagne in ons korps. 
Op Zondagavond en ook !Vlaandag was me
vrouw Hiorth bij ons. Vele nieuwe menschen 
kwamen om getuige te zijn van de prediking, 
en wij mogen ons verheugen over de zielen, 
die in deze samenkomsten tot J ezus kwamen. 
Op Zondagmorgen werd door den Brigadier 
het dochtertje van Br. en Zr. Suala opge
dragen aan God en het Leger. Dat was een 
mooi moment. 's Avonds was de aanname van 
een viertal rekruten en twee soldaten. Ook 
werden twee nieuwe Compagnie-leiders 
aangesteld. 

Mevrouw Hiorth bracht Maandagnamiddag 
een bezoek aan den Gezinsbond. Zij was, als 
altijd, een welkome gast, en gaarne wetd 
haar boodschap door onze zusters aangehoord. 
Wij zijn blij te kunnen melden, dat onze G.B. 
zich nog steeds uitbreidt en vooral op geeste
lijk gebied een rijken invloed verspreidt in het 
korps. De Secretaresse is mevrouw Adjudant 
Poutiainen en mevrouw N. Oey is de Pen
ningmeesteresse, terwijl wij ook twee Ser
geantes voor huisbezoek hebben, Zr. Nolten 
en Zr. Schaad. Het bezoek van onze D.0.'s 
heeft ons alien aangespoord en bemoedigd. 

Een jongeman van Palembang had een 
strooibiljet ontvangen en was naar een der 
samenkomsten gekomen. Er is een groot ver
langen in zijn hart om Ohristus persoonlijk 
te leeren kennen, en daarom komt hij nog, om 
allerlei informaties in te winnen en licht 
te vragen voor het lezen van den bijbel. 

God zegent Zijn Leger ; 't gaat strijdende 
[voort, 

Tot de aard is gewonnen en Hem slechts 
[behoort. 

De strijders vermeerd'ren ; zoo'n voortgang 
[stemt blij I 

Het Leger des Heils is het Leger voor 
[mij. 

m.m.b. 

HOE ANDEREN ONS ZIEN JONGELIEDENDAG TE ME 

T ER gelegenheid van het vijftig
jarig jubileum in Nederland, is er 
door de pers menig artikel aan 

den ar beid van het Leger des Heils 
gewijd. Zeker zal het velen van onze 
lezers interesseeren, wat professor Dr. 
Brom in de ,,Maasbode" schreef bij 
die gelegenheid. Wij nemen uit zijn 
artikel het volgende over : 

,,Als geestelijke straatvegers (wat 
een eere-titel !) hebben ze heel wat 
stedelijk vuil uit onze steden opge
ruimd, niet met geweld van de politie 
om de rust van het fatsoenlijk publiek 
te verzekeren, maar met de lief de van 
den goeden Herder, Wien 'tom de ver
loren schapen zelf te doen is. Bezwaren 
tegen hun methodes zijn al te gemak
kelijk voor thuiszittende burgers ; 
kritiek op hun beginselen valt stelsel
matigen godgeleerden even licht. Wan
neer wij dat voorbehoud volledig laten 
gelden, blijft echter een gevoel van 
eer bied en be wondering voor zooveel 
geestdriftige offers tenslotte over
wegend. 

Zelfs de uitbundigheid van hun 
openbaar getuigenis lijkt ons, Katho
lieken, niet zoo vreemd, omdat wij hei
ligen als Bernardinus van Sienna en 
Filip Neri kennen. Laat d2 verbinding 
van krajsvaardersvuur en legertucht 
niet aan een Ignatius van Loyola den
ken ? Het blije geloof, de zichtbare en 
hoorbare vroomheid, de toegepaste 
versterving, dat alles schijnt min of 
meer verwant aan de Moederkerk. 

* ** 
Toch heeft het Heilsleger ons ook 

genoeg te zeggen door het praktisch 
voorbeeld van sociaal Christendom, dat 
Kardinaal Manning dadelijk stichtte. 
En pastoor Ariens heeft meermalen 

naar hun zorg voor verloopen en ver
laten zielen verwezen, terwijl pater 
Van Ginneken met Bethanie oorspron
kelijk een soort Roomsche uitgaaf van 
het Heilsleger bedoelde en in het eerste 
aanstormen van de kleurige Graal, een 
wachtwooro overnam, dat heilssoldaten 
zegevierend over de wereld lieten klin
ken. Drankbestrijding van elke rich
ting heeft met den , term ,,reddings
brigade" iets aan het Leger ontleend, 
waarin een heel krijgsplan ligt opge
sloten. 

N og kunnen wij veel leeren van een 
gemengd godsdienstige en maatschap
pelijke beweging, die om een groote 
kleinigheid te noemen, het beheer van 
alle ge1den openlijk verantwoordt en 
daarmee evenveel waarborgen als op
wekkingen aan de weldadigheid weet 
te geven. 

Mochten er hier of daar geloofsge
nooten overblijven, voor wie het Heils
leger ondanks zijn gezegend werk ver
dacht is, laten zij dan eenvoudig twee 
woorden van den Helland in persoon 
bedenken: vooreerst de Goddelijke be
lofte over al wat gedaan wordt p.an 
de minsten van de Zijnen en verder, 
het hemelsch antwoord, toen Johannes 
k.laagde, dat er duivels in J ezus' naam 
werden uitgedreven door personen, die 
zich niet bij de apostelen aansloten : 
,,Wie niet tegen ons is, die is voor 
ons." 

* ** 
Wat een geruststelling in deze dagen, 

onder leiding van Majoor e!'.l mcvr. Lorier . 

• 
De Jongeliedendag in Medan is een dag en een door Majoor Lorier zelf gemaak.t koor, 

van grooten zegen geweest. De bijeenkomsten 
werden geleid door Majoor en mevrouw Lo
rier, terwijl ook andere officieren van de 
Oostkust hun voile medewerking hebben 
gegeven. Reeds 's morgens was een flink aan
tal jonge menschen opgekomen, des middags 
was het vol, terwijl er 's avonds plaats tekort 
was! 

Behalve naar de zangbrigade van Medan 
onder leiding van Majoor Walo, mochten wij 

ook luisteren naar de kinderen van Belawan 
en een paar meisjes van Siantar, die een 
aardig lied zongen. De samenzang was fijn 

ging er ,,in." 

Het was een drukke dag, doch tusschen 
twee samenkomsten in was er toch nog 
gelegenheid voor een prachtige openlucht
bijeenkomst. In marsch ging het er heen, 
de padvinders voorop en daarachter een 
club geiiniformde heilssoldaten. Het was zoo
wel voor de jonge menschen als voor de 
officieren een dag van vreugde en een aan
moediging om voorwaarts te gaan, de bood
schap van bekeering te prediken aan de 
Oostkust. 

R. G.-

MOEDERSDAG ZONDAG 1 AUGUSTUS 1937 

Aan de Moeders : 

Aan~onze Kinderen: 

Wil moeder bloemen geven, 

Veel liefde, zonneschijn, 

Opdat haar heele [even 

Een Moedersdag kan zijn. 

nu de halve wereld tegen het Gods
geloof wordt opgestookt ! Wij verheu
gen ons van harte in de waarheid, dat 
het Heilsleger met vrome meening .,, 
zooveel goeds heeft gedaan en doorgaat 

.. ,,Gij kunt uw kinderen niet bekeeren, doch ge kunt 
hen wel Leiden op een weg, waar ]ezus voorbij gaat". 

te doen." Het kaartje, <lat met Moedersdag aan de kinsleren van ooze Zondagsscholen wordt uitgereikt. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NA TIONAAL HOO PD KW ARTIER. 

Be·vorderingen : 
Tot Majoor: 

Adjudant N. Digby 
Adjudant G. Priddle 
Adjudar:t A. Tichelaar* 

Tot Adjudant : 
Kapitein R. J. Runtuwene* 

Tot KapitEin : 
Luitenant A. A. Hoetadjoeloe 
Luitenar:.t E. Lanawa1ing 
Luitenant E. C. Pangali'la 
Luitenant Soenarto 

Aanstellingen : 
Adjudant G. Nyheim* - Bandoeng Werk

Centrale. 
Adjudant A. Wuite - Kinderhuis Medan, 

2de in bevel. 
Kapitein S. Duvek'ot* - Pekalcngan (in 

bevd). 
Kapitein J. Dreverman - Bandoeng Jongens-

huis. 
Kapitein M. Krauth - Medan Kinderhuis. 
Kapitein S. Lohne - Poeloe si Tjanang. 
Kapitein J. A. Ossendrijver - Tegal (ass.). 
Kapitein C.H. Reyerse - Bandoeng Kinder-

huis. 
Kapitein F. Sieffers* - Bandoeng I (in bevel). 
Kapitein G. Smid - Tegal (in bevel). 
Kapitein G. Spijker - Batavia Meisjeshuis. 
Luitenant E. Karcher - Batavia Meisjeshuis. 
Luitenant L. Meyer - Bandoeng Polikliniek. 
Luitenant J. Poot - Bandoeng Hcofdkwar-

1".er (Financieel Dept.). 
Luitenant E. P. J Taat - Bandoeng Kin

derhuis. 
Kdt. Luitenant Karsih - Bandoeng Polikli-

niek. 
Kdt. Luitenant J. M. Noya - Pekalongan. 
Kdt. Luiter:ant Soehari - Krengseng. 
Bandoeng, 24 Juli 1937. 

J. W. DE GROOT. 
Commissioner. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN .. 

Kommandant en mevrouw De Groot. 
Conferenties. 

13-16 Augustus 
18-22 Augustus 
25-29 Augustus 

6 September -

16-20 September -
23-27 September -

Semarang. 
Bandoeng. 
Batavia. 
Opening kinderhuis 
Medan. 
Soerabaja. 
Malang. 

Lt. Kolonel en mevrouw Ridsdel. 
13-16 Augustus Semarang. 
18-22 Augustus Bandoeng. 
25-29 Augustus Batavia. 

Lt. Kolonel en mevrouw Lebbink. 
16-20 September - Soerabaja. 
23-27 September - Malang. 

Brigadier E. Brandt. 
,g Augustus Pendere * 
9 ,, Wajoe. 

10 ,, W awoegaga. 

11 " " 
12 ,, Gimpoebia. 

13 " " 
15 Sibalaja. * 
16 ,, Winatoe. 
17 Towoeloe. 

18 " " 
19 ,, Winatoe. 
20 ,, Koelawi. * 
21 ,, Lindoe. * 

22 " " 
*Met mevr. Brandt. 

.. 
DE KOMMANDANT LEIDT 

de afscheidssamenkomst van 
Brigadier en mevr. Meijer. 

BANDOENG I. 

Daar is een . tij d van komen, 
Daar is een tijd van gaar. ! 
Dat hebt gij meer vernomen 
Maar hebt gij 't ook verstaan? 

Met deze regels van de Genestet begon de 
Kommandant zijn inleiding op Donderdag
avond 22 Juli, in de afscheidsbijeenkomst van 
onze makkers, die met verlof naar Europa 
vertrekken. Ofschoon wij hopen hen weer te 
zien na een prettig verblijf in het vaderland, 
is het toch altijd een bemoediging elk.antler 
,,goede reis" te wenschen. 

.JlV aar echter de wekelijksche Donderdag_ 
avond-samenkomst het karakter van ,,Heili
ging" draagt, werd dit karakter bewaard en 
waren de licderer:. alsook het bijbelwoord, 
hiermede in overeenstemming. 

Mevrouw De Groct bracht in haar toe
spraak enkele mooie gedachten naar voren 
naar aanleiding van 2 Kor. 3; 18, erop 
wijzende, hoe de sluier, die dikwijls de ziel 
des menschcr. J:.edekt, die der zonde is, m.aar 
hoe het licht, dat van Jezus uitstraalt een 
vernietigende kracht heeft en de zonde ver-

(Vervolg kol. 4 onderaan). 
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,~---'h anteekeningen 

~ _.... Kommandant. 

Augustus 1937. 

De Generaal. 

Tot onze vreugde kunnen wij melden, dat 
de gezondhe1dstoestand van de Generaal 
veel beter is. Zij was in staat gedurende de 
afgeloopen rnaand, verschillende groote 
samenkomsten te leiden en heeft zich bij
zonder geinterresseerd voor de Spaansche 
kinderen, die;. ook aan de hoede van het 
Leger in E'ngeland zijn toevertrouwd. 

Het plan bestaat, dat de Generaal in 
September een bezoek zal brengen aan de 
Ver. Staten van Amerika. 

Comrnissicner Blowers, de Internationaal 
Secretaris, zal haar vergezellen. 

Laat ons niet vergeten te bidden voor onze 
internationale Leidster, op wier schouders 
zulk een zware verantwoordelijkheid rust ! 

Versterkfugen. 

De komst van de grqep nieuwe officieren, 
die na een goede reis aankwamen met de 
,,Johan de Witt'', ·was een groote vreugde 
voor de Indische makkers en vrienden, die 
hen begroetten. 

De werkomstsamenkomsten tintelden van 
geestdrift en opgewektheid en een verlangen 
om te dienen. Onze makkers hebhen allen 

van den 

korps in Semarang met Gods hulp op een 
goede hoogte gebracht. 

Am hon. 

Aanmoedigende berichten komen van Bri
gadier Woodward e.n wij voorzien in de 
toekomst een belangrijke uitbreiding van 
onzen arbeid op Ambon. God zegene U, 
Brigadiers, op een bijzondere' wijze ! 

Medan. 

Majoor Berge, die de zaken goed in 
handen heeft, met het overgaan van het oude 
naar het nieuwe Tehuis, is erg druk, maar 
de voorbereidingen maken goede vor
deringen. Verschillende groote firma's in 
Medan hebhen goed werk geleverd en de 
algemeene belangstelling voor de opening, 
blijkt zeer groot te zijn. Adjudante Wuite 
en Kapiteine Krauth zijn in Medan gear
riveerd om te helpen met het nieuwe werk. 

Padru1g. 

In dezen post worden op het oogenblik 
schikkingen gemaakt -Om den arbeid der 
Wijkverpleging te beginnen. Majoor Rolffs 
is thans met verlof en Kapitein Geus ver
vangt hem voor deze drie weken. 

• •••••••••••••••••••••••••••• E ~ 

I HEILIGINGS- EN OPWEKKINGS .. CONFERENTIES I 
E geleid doo:: ii 
E ~ 
~ KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT. • 

• SEMARANG 13-16 Augustus ~ D K .. • E e ommandant b119estaan • 
~ BANDOENG 18-22 Augustus door den Chef-Secretaris en • 

ll BAT A VIA 25-29 Augusto~ mevrouw Ridsdel. • • • ! SOERABAJA 16-20 September I De Kommandant bijgestaan I 
~ door Lt. Kolonel en mevrouw ~ 
E MALANG 23-27 September Lebbink. • 

E ~ E Zie verder plaatselijke aankondigingen. • 
E Iedereen is hartelijk welkom. Sim . ; ··························••ii hun bestemming al gevonden en zijn reeds 
druk bezig met hun arbeid hier in Indie. 

Officieren met verlof. 
De Chef-Secretaris en mevrouw Ridsdel 

met hun zoon, genieten van hun verlof op 
een rustig plekje in West-Java. Moge deze 
vacarutie hen naajr lic'haam en ziel ~r
ster ken voor ·den arbeid, die hun wacht. 

Majoor Barbier van de redactie, heeft ook 
een stil plekje in de bergen gevonden voor 
haar vacantie en is verkwikt teruggeko
men en met vreugde weer aan den arbeid 
getogen. 

Lt. Kolonel en mevrouw Lebbink en Bri
gadier Stewart zullen ook deze maand 
hun verlof nemen. Zij hebben het allen 
verdiend. Mogen zij veel genieten ! 

De Jongeliedendagen. 
Deze bijzondere dagen waren in alle centra 

zeer gezegend. Met mevrouw De Groot had 
ik het voorrecht de bijeenkomsten op dien 
dag te leidefi, eerst in Malang en later. in 
Semarang. Wij danken God voor alles, wat 
Hij in ons midden deed. 

Ook onze dank aan de officieren, die 
zoo hun best deden deze dagen te d-0en 
slag en. 

Lt. Kolonel Brouwer, de 70-jarige pionier, 
was heelemaal verjongd op den Jongelie
dendag te Semarang. Hij heeft den strijd 
nog lief. Zijn dochter Melattie, heeft het 

Met Europeesch verlof. 
Brigadier en mevrouw Meyer met hun 

kinderen hopen hun verlof in Europa te 
gaan genieten en wij wenschen hun in alle 
opzichten een goeden tijd toe ! De Briga
dier heeft een gestadig en gezegend werk 
gedaru:i. 

Adjudanlt Steen zal den Brigadier op
volgen als beheerder van de Werkcentrale, 
terwijl Adjudant Nyheim is aZtngesteld als 
zijn assistent voor het overzicht van de 
werkzaamheden. 

In Belawan Deli zal Majoor Engstrom 
embarkeeren op de ,,Indrapoera", de boot, 
waarmede ook de Brigadiers reizen. Mogen 
zij alien veel genieten van het weerzien 
van hun vrienden en familie en moge het 
kou.de klimaat hen goed doen ! 

Vaarwel-klokken. 
Majoor Walo heeft een gezegend werk in 

Medan I gedaan, maar ik hoor in de verte 
klokken luiden, die ons het nieuws brengen 
van een verandering. De '.Majoorr is een 
getrouwe heilssoldaat en heeft de belangen 
van haar makkers en het korps zeer goed 
behartigd. 

Verder vertellen de klokketonen van be
langrijke veranderingen in Augustus. Laat 
ieder zich gereed houden de Vlag te saluee
ren. Er zullen verrassende gebeurtenissen 
zijn. 
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Hartelijk welk:om. 
Op 29 Juli hopen wij met de ,,Marnix van 

St. Aldegonde" twee nieuwe officieren te 
verwelkomen, n.l. Kapiteine Heinonen van 
Finland en Luitenante Screta van Zwitser
land, die echter in Engeland als officier 
werkzaam was. Wij heeten haar beiden har
telijk welkom en bidden haar een gezegen
den tijd toe! 

Overplaatsing. 
Van het Internationaal Hoofdkwartier is 

bericht ontvangen, dat Majoor en mevrouw 
Pearce zijn overgeplaatst en naar Engeland 
zullen vertrekken ongeveer half Augustus. 
Majoor Pearce heeft een mooi werk ver
richt voor God en het Leger in Neder
landsch-Indie. Ik zag hem komen als Luite
nant, als jong officier; nu meer dan 20 jaar, 
met een kleine tusschenpooze, heeft hij 
gearbeid in het schoone Insulinde. Moge 
God hen beiden zegenen ! Hun naam zal 
in liefelijke herinnering bij ons blijven. 

Nieuw Maleisch liederenboek. 
Mevrouw De Groot woonde ~n zitting 

bij, welke gehouden werd met betrekking 
tot de uitgave van een nieuw Maleisch 
liederenboek. Een aantal officieren is door 

mij aangewezen deze uitgave samen te st·
len en wij verwachten, <lat het nieuwe boekje 
met blijdschap zal ontvangen worden. 

Ook is er een liederenboekje in bewerking 
in de Moma-taal, het eerste liederenboek, 
dat in een der Celebes-talen wordt uitge
geven, en dat in een groote behoefte voorziet 
voor onzen arbeid in Midden-Celebes. 

Onze zieke officieren. 
Tot onze vreugde kunnen wij melden, dat 

de Kapiteines Kudding en Soeting, die deze 
afgeloopen maand op de ziekenlijst stonden, 
herstellende zijn. Wij danken God, dat Zijn 
genezende hand over hen is. 

Bezoek aan Pelantoengan. 
Ik had het voorrecht om met mevrouw 

De Groot een bezoek te brengen aan Pelan
toengan en een bijeenkomst te houden met 
de patienten. De bezoekers van deze samen
komst behoorden tot de Europeesche, zoowel 
als de Javaansche en Chineesche afdeeling. 
Wij hadden een goeden morgen. Het is altijd 
een vreugde te zien, hoe deze menschen in 
hun afzcndering een bezoek waardeeren. 
Onze makkers maakten het allen goed. 

Ons Jaarverslag 1936. 
Zooals de vorige maand reeds werd ver

meld, hebben de accountants van het kantoor 
H. J. Vooren te Batavia, onze boeken ge'in
specteerd en zij hebben een goed rapport van 
de inspectie onzer financi.en achtergelaten. 
Allen, die gaarne ·dezen Staat van Inkomsten 
en Uitgaven en Balans willen ontvangen .• 
kunnen dien aanvragen op het hoofdkwru;tier. 
Javastraat 16. 

De Conferenties. 
,,De zegen des Heeren, Die maakt rijk en 

Hij voegt er geene smart bij." 
Wij willen alle lezers van de Strijdkreet, 

die daartoe in de gelegenheid zijn, opwekken 
aan de samenkomsten in de verschillende 
centra deel te nemen. 

Ook willen wij al onze makkers en vrien
den, die bidden kunnen, vr agen, zich met 
ons te vereenigen in het gebed, opdat God 
Zijn zegen zal uitgieten op deze bijzondere 
poging. 

(Vervolg van kol. 1). 

breekt. Met pakkende illustraties verluchtte 
zij het gesprokene. 

De Kommandant lddde de vaarwellende 
officieren in en vcegde daaraar:, zoowel voor 
mevrouw als Brigadier Meyer een woord 
van hartelijken dank toe, voor den arbeid 
van deze laatste 7 jaar. v~oral wat door de 
Brigadiers gedurende hun 5-jarig verblijf op 
Poeloe si Tjanang was gedaan, werd met 
dankbaarheid herdacht. 

Het perscodijk getuigenis van onze mak
kers, sprak van de vreugde over de kansen 
in deze afgeloopen periode hun geschonken, 
en over het verlangen om straks terug 
te keeren met r_ieuwen moed en frissche 
kracht om den arbeid voor Gcd en zielen 
in ons Leger voort te zetten. 

De lieduen, gezongen door het groepje 
officieren nog kersversch uit Holland, brachten 
een passende afwisselir:g in de bijeenkomst. 

Met een cproep tot de onbekeerden besloot 
de Kommandant deze samenkomst. Wij 
bidden, dat de velen, die haar bijwoonden iets 
hebl:.en meegenomen r.aar huis, wat hun tot 
eeuwigen zegen zal strekken. 
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DIE 

I EDEREEN weet, hoe moeilijk het is, 
den weg te vinden in het donker, 

vooral als er niemand is om ons den weg 
te wijzen. Als dit reeds zoo moeilijk is op 
het land, hoeveel moeilijker moet het dan 
~n voor de zeelieden, die de verborgen 
klippen op zee moeten ontwijken. 

De eerste man, die begon de schepen te 
waarschuwen voor de groote gevaren, die 
den zeelieden dreigden in de buurt van 
Engeland, bij Eddystone Rock, was eene 
William Winstanley. De vuurtoren, die de 
uitkomst was van zijn vindingrijkheid, was 
gebouwd van bout. Hij kwam omstreeks 
1700 gereed en verspreidde licht door het 
branden van vetkaarsen ! Een van de hevig
ste stormen, welke ooit de kust van Enge
land geteisterd heeft, deed echter dezen 
vuurtoren ineenstorten en de man1 die hem 
gebouwd had, ging met zijn uitvinding ten 
onder. Dit was in November 1703. 

Spoedig daarna werd. een prachtige boot 
op dit gevaarlijke punt in tweeen geslagen 
en zonk onmiddellijk naar de diepte, terwijl 
alien, die aan boord waren, omkwamen. 
Zuike rampen gebeurden er vele en deed 
Q.e me~hen beiiluiten een nieuwen vuur
loren te bouwen. 

.._, 

,,Wat!' riep de koning uit, ,,de bouwers 
van den Eddystone-vuurtoren, die alien natien 
den veiligen weg over de zee wijst, gevangen 
genomen !" De officier, die het bevel tot 
deze daad gegeven had, werd nu zelf in de 
gevangenis gesloten €n de bouwers konden 
tot hun werk terug keeren. Na drie jaren 
van zwaren arbeid wierp de nieuwe vuur
toren zijn eerste stralen over de zee uit. De 
toren bestond uit vier kamers, bovenin was 
een lantaarn. lets vreeselijks gebeurde echter. 

Op zekeren avond brak brand uit in den 
toren en het gebouw, dat met zooveel moeite 
was opgetrokken, brandde geheel af. 

Vier dagen en nachten stond het in lichte 
laaie en toen lagen de zwarte klippen daar 
weer onbewaakt, als een gevaar .voor de 
zeelieden. Dit was in December 1755. 

Tenslotte was het John Smeaton, die op
nieuw begon en ditmaal een vuurtoren van 
steen bouwde. ,,Het gebouw moet even stevig 
en sterk zijn, als de rots, waarop het staat!', 
zeide hij. ,,Ook moot het zoo rond zijn als 
de boeg van een schip, zoodat wind en zee 
er geen houvast aan hebben. lk zal den toren 
zoo zwaar maken, dat geen zee hem kan 
wegspoelen en zoo rond maken als den stam 
van een eikeboom." 

Op 16 October 1759 kwam de vuurtoren 
gereed. De man, die hem liet bouwen was 
een godvreezend man en als bewijs daar
van, liet hij rondom vele teksten in de 
muren graveeren. Ongetwijfeld was ·het licht 
van dezen toren een symbool voor hem van 
het eeuwige Licht, waardoor zielen gered 
worden van het verderf, op de zee qes 
levens. 

,,Jezus dan sprak wederom tot henlie
den : Ik hen bet Licht der wereld ; die 
Mij volgt, zal i.J1, de duisternis niet wan
dele:n, maar zal het licht des levens 
hebben.'' Joh. ~ : 12. 

In dien tijd was er oorlog tusschen Enge
land en Frankrijk en terwijl de bouwers 
bezig waren hun toren te bouwen, werden 
zij door de Franschen aangevallen en .als 
gevangenen weggevoerd. Een hunner echter 
zag kans een brief te schrijven en dezen 
den koning van Frankrijk persoonlijk te doen 
bewrgen. 

In 1882 werd deze toren vervangen door 
een van sterkere constructie en met meer 
moderne verlichting, daar de rots, waarop hij 
gebouwd was door de golven werd onder
mijnd. Nog zij vermeld, dat de eerste vuur
toren, die in de geschiedenis bekend is, da
teert van 286 v. Christus en wel in Alexan
drie. 

H et portret van ztn M oeder. 
Eens sprak ik tot een jongen van een jaar of zestien, zeventien, 

die in een van mijn samenkomsten was neergeknield aan,, de zondaars
bank. Hij vertelde mij, dat hij eenigen tijd .. te voren bekeerd was 
geworden, dat hij in een fabriek van suikerwerken arbeidde en dat 
't hem menigmaal toescheen, alsof hij heelemaal in de modder zat. 
Hij zei : ,,Soros weet ik haast niet, wat ik moet doen en d~n is het, 
alsof ik het niet langer kan uithouden." ,,En wat doe je dan, als dat 
gevoel zich van je meester maakt ?" vroeg ik. Hij antwoordde: ,,Als 
ik bijna van m'n stuk gebracht hen, kijk ik hiernaar. Zij helpt me." 
En meteen haalde hij een klein pakje uit z'n zak; er zat een stukje 
zwarte zijde omheen. Het bevatte het portret van een vrouw in de 
Leger des Heils-uniform. Het was het portret van zijn moeder ! 

DE GENERAAL. 

HOE VOORUIT TE KOMEN. 

NIET EERLUK VAN MEESTER. 
Twee kleine stouterds zitten op school, 
Ze moeten strafwerk schrijven ! 
Ze waren lastig en meester zei : 
,,Jelui moet vandaag maar eens blijven" 
Nu zitten ze beiden voor hun lei 
En haasten zich, kijk ze eens werken, 
Want liever willen ze gauw naar huis, 
V 66r moeder er iets van zal mer ken. 
Ze moeten schrijven ,,- - - (hier de naam) 
Moet zich voortaan beter gedragen.". 
En honderd maal ! Nu, jelui begrijpt, 
Dat ze ijverig jachten en jagen ! 
Opeens, daar built er een van de twee 
En de meester schrikt van dat leven. 
,,Wat is dat? Waarom heb jij zoo'n . verdriet? 
Zeg, wil je eens antwoord geven ?" 
,,Och, meester," snikt Jaapje, ,,'t is toch valsch: 
U laat mij het meeste werken I 
Want hij beet immers maar Jan Bot, 
En ik Jaapje van W ermeskerken !" 

,,Het kleine Schouwvenster." 

N. v. S. - H. 

EEN VOGELNEST VAN METAAL. 

De vindingrijkheid der vogels bij het 
bouwen van hun nest, is verbazingwekkend. 
Het natuur-historisch museum in Solothurn, 
Zwitserland, bezit een vogelnest, dat van 
metaal gemaakt is. In genoemde plaats 
wonen veel horlogemakers en daarom wordt 
er vanuit hun werkplaatsen heel wat afval 
weggeworpen, soms ook waardelooze uur
werken. 

Op zekeren dag ontdekte een horloge
maker op een boom in zijn tuin een merk
waardig vogelnest, dat door zijn bijzonder 
uiterlijk hem opviel. Het werd bewoond 
door een kwikstaart-paartje, dat zijn nestje 
op wonderbare wijze uit oude uurwerk
onderdeelen had gebouwd, die klaarblijke
lijk van hier en daar bij elkaar waren ge
zocht. Het had een doorsnede van 10 cM. 

Toen het vogelpaar het nest weer verlaten 
had, heeft de horlogemaker het ten g~schenke 
gegeven aan het museum, waar het als een 
bewijs van de bouwkundige bekwaamheid 
der vogels bewaard wordt. 

Uit ,,De Dierenvriend". 

VAN EEN KWARTJE EN NOG WAT! 

Ruth en Jack hadden ieder een kwartje 
gekregen om iets voor Moedersdag te koopen. 

,,Wij zouden · graag kaarten zien voor 
Moedersdag'', zei Jack, die het woord deed, 
tegen den bediende. ,,V oor 15 cent", riep hij 
hem nog na. 

De bediende liet hun kaarten zien van 
allerlei grootte en kleur. Jack had al gauw 
zijn keuze gedaan. ,,Ze kost maar 10 cent". 
fluisterde hij zijn zusje toe. 

,,Dan heb jij 15 cents over voor het 
cadeautje'', zei Ruth, ,,en is het veel mooier 
dan het mijne". 

Met de kaarten stevig in de hand gedrukt. 
ging het verder naar de bazaar. 

,,Wat zou moeder graag hebben ?" vroeg 
Ruth. 

,,Laat ons eerst het speelgoed eens be
kijken'', zei Jack. 

,,Domme jongen, moeder moet toch geen 
speelgoed hebben", antwoordde het kleine . 
meisje verontwaardigd. 

Vol bewondering werd alles bekeken. ,,lk: 
koop een van deze mooie platen", zei Ruth. 
,,En ik ga naar die zakdoeken kijken", was. 
Jack's antwoord. 

Hij liep door de speelgoed-afdeeling en 
zag daar weer dien mooien bal van zooeven. 
,,Mijn bal is net weggeraakt" - piekerde 
hij, terwijl hij hem even in z'n handen nam. 
Dadelijk was de bediende erbij. 

,,Wil je dien bal koopen ?" 

,,Ja," zei Jack, ,,doe er maar geen papier 
om, ik steek hem zoo in mijn zak." 

Toen gauw om een zakdoek voor de 5 
cent, die over waren. De zakdoek met het 
rose randje leek net duurder, dus dien maar 
nemen. 

* "' "' 

Den volgenden morgen was moeder ver
rast en blij, toen ze de geschenken op de
ontbijttafel vond. ,,Ze hebben ze zelf gekocht". 
zei vader. 

,,Wat een mooie p1aat en wat een snoe
zige zakdoek !" riep moeder uit. 

Jack hield de oogen op z'n bord. Hij was
niets op zijn gemak. Zijn cadeautje had 
mooier kunnen zijn, dan dat van Ruth, doch. 
toen hij . ze bij elkaar zag, kon hij heel dui
delijk het verschil opmerken. Zijn bal had 
hem ;een vreugde gebracht, den eersten den 
besten keer was hij hem reeds weer kwijt
geraakt. 

,,Wat een mooie kaart !" zei moeder ,,en. 
wat prettig, dat jullie zelf alles hebt uitge
zocht !" 

Jack keek steeds ellendiger, zoodat moe
der vroeg, wat haar jongen toch scheelde
en vader zeide, dat hij wat vroolijker moest. 
wezen op Moedersdag. 

,,Je kunt een mooie kaart krijgen voor 
15 cent", had vader gezegd, ,,en dan blijft 
er nog een dubbeltje over om een klein 
cadeautje voor moeder te koopen. lk weet 
zeker, dat zij 't veel prettiger zal vinden, 
als julie het zelf uitzoekt." 

Toen het middag werd kon Jack het niet'. 
meer uithouden. Hij ging naar de keuken,. 
waar moeder bezig was en ofschoon ze erg 
druk was met het middagmaal, had ze dade
lijk tijd om met Jack te praten, want ze. 
begreep wel, dat er iets aan haperde. Al 
heel gauw was het heele verhaal eruit en 
vertelde hij, erg veel spijt te hebben. 

,,Weet je wat", zei moeder, ,,jij mag van
middag een paar boodschappen voor mij 
doen en daarmee kun je dan verdienen, wat. 
de bal gekost heeft." Dat Jack blij was het. 
weer goed te · kunnen maken, behoeven wiji 
zeker niet te vertellen ! 

Samen gingen zij hand in hand op weg, 
eerst naar den boekwinkel. Zij waren 
trotsch, dat zij zelf hun inkoopen mochten 
doen. 

Een vader gaf zijn zoon, <lien hij de 
wijde wereld inzond, de volgende 
regels mee, zonder welke hij, naar zijn 
zeggen, nooit vooruit kon komen : 

Ge hebt niet iederen dag schoone 
manchetten noodig, maar ge hebt 
steeds een zuiver geweten noodig. 

HANDELS·DEPARUMEHT- LEGER DES HEILS- JAVASTRAAT 16 BAHDOEHG. 

Zendt uw kennissen een tekst-briefkaart 1 

Spreek de waarheid - leugens zijn 
moeilijk te onthouden. 

Poets zoowel de hakken als de neu
zen van uw schoenen. 

Leen uw vrienden geen geld - ge 
zult beide verliezen. 

Kijk niet naar de klok. Die gaat wel 
door - doe gij 

0

desgelijks. 

Leen geen geld - tenzij ge midde
len he bt, om het terug te betalen ; 
maar dan behoeft ge ook niet te leenen. 

De vader had er nog een anderen 
levensregel aan toe moeten voegen ; 
hierin zullen wij echter voorzien. Het 
is deze: 

Ge zult een vriend noodig hebben, 
en de beste Vriend, Dien ge hebben 
kunt, is J ezus. 

Tekst~briefkaarten met bloemen-versiering ....- stevig carton~ 0.10 per st. 

Hollandsche bijbels vanaf 0.60 cts.; ruime keuze. 

Maleische bijbels en Nieuwe Testamenten altijd voorradig. 

Christelijke boeken, teksten, belooningskaarten voor Zondagsscholen. 

Beleefd aanbevolen. Brengt ons een bezoek s. v. p. I 

FILIALEN: KRAMAT 18 BATAVIA,C. - LANGE GATOTTAN H SOERABAJA. 
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