


DE DAGO WA TERV AL 
BU BANDOENG 

Cliche~ .. Bandoeng Vooruic'' 

:--OOF den Heere, m1Jne ziel ! 0 Heere, mijn God ! Gij zijt zeer groot ; G ij zijt bekleed met majesteit en heer

lijkheid. Hij bedekt Zich met het licht, als met een kleed ; Hij rekt den hemel uit als een gordijn. 

De bergen rezen op, de dalen daalden, ter plaatse, die Gij voor hen gegrond hadt. Die de fonteinen uitzendt door 

de dalen, dat zij tusschen de gebergten henen wandelen 
Hoe groot zijn Uwe werken, o Heere ! Gij hebt ze alien met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uwe 

goederen. 
Uit Psalm 104. 
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anlltbbtng. 

ELE zijn de afbeeldingen, welke 
de Kerstgeschiedenis verheerlijken. 
Kunstschilders uit alle eeuwen 

aven sedert de Christelijke jaartelling 
. an hun ·innerlijke beschouwing een 
lijvende uitdrukking en zij trekken ook 

: ns mee in den gewijden :Jcring van 
ethlehem. 
Wij worden het nooit moede, t zien 

aar de beeltenissen, die vaak het hart 
ntroeren. 
Evenzoo gaat het met de schoone mu

iek, die de Kerstgedachte vertolkt. Hoe 
ubelt het, niet alleen in Handel's ,,Mes
ias", doch ook in de ,, W eihnachts
oralen" van Johann Sebastean Bach! 

)e menschelijke stem vereenigt zich met 
lieder muziek-instrumenten in verheven 
rreugde. Ootmoedig en bewogen buigen 
ichter en componist zich in aanbidding 
·oor het Kindeke J ezus, spelend en 
~ngend: 

0 Kindeke klein, o Kindeke teer I 
it hoogen hemel daalt Gij neer, 

r erlaat Uws Vaders heerlijk huis, 
Vordt arm en hulploos, draagt een kruis, 
0 Kindeke klein, o Kindeke teer !" 

Aanbidding is een behoefte der ziel 
·oor hen, die van ganscher harte Kerst
eest wil1en vieren. In zijn beschrijving 
ver het Kerstgebeuren, vertelt Lukas 
eliswaar niets van aanbidding, maar 

ez·e straalt wonderbaar licht door alles, 
at vermeld wordt, heen. 
Hun, die de boodschap uit den mond 

er engelen vernamen, beeft het hart 
an vreugde. Met haast" komen zij naar 
en stal om t: zien, of w·erkelijk alles is, 
oals het hun gezegd was. Door de 
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herders vernam Maria het nieuws van 
het lied der enge1en in Efrata's velden. 
Zij bewaarde dezen veelbeteekenenden 
groet diep in haar hart, terwijl de herders 
terugkeerden, de blij de tij dling alom 
verkondigend. 

Mattheu.S vertelt ons van de Wijzen, 
die ·van verre kwamen om het Kindeke 
J ezus te aanbidden. Eigenaardig is hun 
verschijnen, doch van algemeene betee
kenis. Naar de gewoonte van het Oosten 
bogen zij eerbiedig voor den pasgeboren 
Koning, zooals de mindere zich buigt 
voor den meerdere en brachten zij den 
toekomstigen Heerscher de verplichte 
eerbewijzen en gaven. Zij volgden het 
licht, dat zij bezaten en zulke menschen 
worden immer door God geleid. 

V eel oprechte aanbidding wordt ook 
nog heden ten dage aan Christus gebracht. 
In bijna alle Christelijke landen respec
teert men allen vorm van godsdienst. De 
Zondag wordt geeerbiedigd, godsdienst
oefeningen worden geregeld bijgewoond, 
kerken en godsdienstige organisaties 
worden als welkome factoren der samen
leving in waarde gehouden. Men geeft 
geschenken en gaven om ze in stand te 
houden, omdat dit zoo hoort. 

* * * 
Aanbidding van geheel anderen aard 

treffen wij aan bij koning Herodes. Hij, 
die de ,,Wet en de Profeten" kende, zeide 
met den mond: ,,Boodschapt het mij, 
dat ik kome en Dat aanbidde", in zijn 
hart echter waren booze gedachten. De 
kindermoord te Bethlehem was de uit
komst daarvan. Was deze aanbidding er 
niet op berekend J ezus van deze aarde 
te verdelgen ? De Christus, geboren in 
Bethlehem, zou voor velen een steen des 
aanstoots worden. Men meende, door 
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119oor mebrouw itommanbant 

119t di$root 

Hem te kruisigen, de wereld van Hem 
bevrijd te hebben, doch dat gelukte niet. 
Nu zocht men meer verfijnde middelen. 
Men tracht door Hem te vereeren, Hem 
de oogen te verblinden, zichzelf daardoor 
wijsmakend, den plicht gedaan te hebben. 
Hij, Die nimmer gezegd heeft: ,,Aanbidt 
Mij !" is het ten voile waard aangebeden 
te worden door hemel en aarde, mensch 
en engel. Hij zegt alleen : ,,Volgt Mij na !" 

Bestaat niet het gevaar, deze navolging te 
willen vervangen door aanbidding? Lang
zamerhand heeft zich door de eeuwen in 
de Christenheid deze verandering vol
trokken, totdat men Jezus zoo hoog ver
heven heeft, dat men den blik Zijner 
oogen, die als een vlamme vuurs is, niet 
meer te vreezen heeft. Men bewierookt 
Hem, trekt machtige gebouwen om Hem 
op, versiert het altaar, aanbidt Hem, 
bezingt Hem, 

1 
doet al het mogelijke, 

zoolang men maar zeker is, dat Hij niet 
naar beneden zal komen in het persoon
lijk leven en daar een omwenteling tot 
stand zal brengen. Dit gevaar heeft J ezus 
zien aankomen. Niet zonder reden heeft 
Hij gezegd : ,,Niet een iegelijk, die tot 
Mij zegt : Heere, Heere ! zal ingaan in 
het koninkrijk der hemelen, maar die 
daar doet den wil Mijns Vaders, Die in 
de hemelen is." 

,,Zie, Deze wordt gezet tot een val en 
opstanding van velen." Deze profetie, 
door den ouden Simeon in den tempel 
gesproken, is de beeindiging van het 
Kerstverhaal. 

(vervolg pag. 2 kol . 1). 
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KERSTBOODSCHAP VAN DEN KOMMANDANi 
I 

God heeft engelen gebruikt om de geboorte van Zijn Zoon a 
te kondigen. Het was een feest, de vervulling der profef 

die licht en leven bracht, een feest, waaraan een menigte des hem 
schen heirlegers deelnam. Zij prijzen God door hun jubelenden zan 

Nu kent bijna iedereen bun lied, doch toen van de zijde Go 
dit feest voor de menschheid bereid werd, waren er slechts weinige 
die er aan deelnamen. Zij vormden een kleine groep: de herde 
Maria en Jozef en enkele vrienden wellicht. Het was een openbari 
van Gods lief de. W eliswaar werd de boodschap luide door de strat 
van Bethlehem verkondigd, doch nooit is vermeld geworden, h 
velen werkelijk aan die boodschap geloofden. 

Elk jaar herhaalt zich dit feesr. Elk jaar is van Gods kant al 
heerlijk voorbereid, om de ware kerstvreugde in ans hart te do 
binnenkomen en daarin te doen wonen. Elk jaar opnieuw wordt 
engelenzang gezongen, niet door engelen, maar door mensch 

door duizenden en duizenden. De geheele wereld trilt van deze heerlijke kerstboodsthap. Er 'is bijna ge 
land, waar het kerstfeest niet gevierd wordt. 

Opnieuw zullen ook wij weer zingen : ,, Eere zij God, vrede op aarde, in de mensch en een welbehag n 
Eere zij God I God komt eerst in ons leven. Zijn eer gaat boven alles. Alie zelfzucht en eerzucht m 

verdwijnen, willen wij deze woorden van harte kunnen zingen. 
Vrede op aarde ! 0, hoe is ons hart gewond, doordat in sommige landen de krijg ontbrand is ! Behoon 

wij niet persoonlijk mee te helpen door voor den vrede te bidden, te werken en te leven? · 
In de menschen een welbehagen is het verlangen,' dat voortkomt uit bet hart van den hemelsc 

Vader. Hij heeft ons immers Zijn Zoon gegeven, Die door Zijn leven, Zijn sterven, Zijn opstanding den 
voor ons heef t gebaand, opdat wij God mochten behagen ! 

En de vrucht, die uit al het Kerstfeest-vieren moet voortkomen is deze : ,, Oat wij verlost zijnde uit 
hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreeze, al de dagen onzes levens."' 

Hem dienen - dat is de opdracht, die wij van den Heiland hebben ontvangen. De boodschap do 
geven en daardoor anderen binnen het Koninkrijk brengen ! , 

w AT deed uit 's Hemels zalen 

0 Heer der Heerlijkheen, 

op aarde U nederdalen ? 

Uw groote liefde alleen, 

U w eindeloos er barmen 

met onzen grooten nood, 

dat als met zeeg'nende armen 

en reddend ons omsloot. 

J a, schrijf dat in uw harte, 

gij diepbedroefde schaar, 

bij 't schrijnen van de smarte, 

bij 't barnen van 't gevaar ! 

Al wondde 't kruis uw schouder, 

al doofde 't laatste licht : 

de Trooster en Behouder 

staat voor u w aangezicht. 
PAUL GERHARDT. . ----·--· 

A 

~============================================================J) 

J. W. DEGRO 
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'- -. Daar, waar in den zomer een roode 
,.~:t::f.~~~:f.~~~ rozenweelde een lust was voor de oogen, 
1 

· was, temidden van al het verstorven 

L ANGZAAM daalde de duisternis leven, temidden van winternacht en 
van den nacht neer op de aarde. doodschheid, een kleine bloem ontspro
In zijn kleine kloostercel zat pater ten. De monnik verwijlde lang bij het 

~~~ h kleine takje. Hij dronk de golf van sc oon-
, Tien jaren lang vertoef de hij nu reeds heid en nieuw ontwaakt leven, welke van 
1 de stille kloostercel. Tien jaren reeds 
~achtte hij door verzaking van alles, 
'rat anders het leven uitmaakt, vrede 
oor zijn ziel te vinden, en vuriger dan 
oit schreeuwde juist dezen nacht .zijn 
.tel naar werkelijken vrede. 
E Daarbuiten viel een dichte, weeke 
;okkenregen, terwijl pater Laurentius 
esaja 11 las : 
~ ,,Want daar zal een Rijsje voortko
' men uit den afgehouwenen tronk van 

Isai, en een Scheut uit zijne wortelen 
zal Vrucht voorthrengen." 
Morgen was het Kerstfeest ; morgen 

..'.)U deze daad Gods herdacht warden. 
) Vanuit de kapel weerklonk het gebeds-

lokje. Kerstrozen ontwaakt - het is Heilige Nacht ! 
'E Pater Laurentius stond op en schreed 
ver den kloosterhof. 
Ui:t de vensters van de kapel drong een 

lchtschijn, welke de naaste omgeving een 
rfeinig verlichtte. Plotseling bleef hij 
aan. Wat was dat ? 

(~rvolg van pag. 1. 

Even liefelijk en nederig als dat Kin-
)'~ke daar lag in de kribbe, even gewel

g is Zijn uitdaging tot de menschheid. 
)k dit jaar komen wij weer met vele 
deren, om te zien, wat er geschied is. 
ij komen van verschillende richtingen, 

g en oud, gezond en ziek, geleerd en 
geletterd, uit alle lagen der maatschap
·. Kritische beoordeelaars blijven niet 
g staan, tenzij zij niet alleen hun ver
nd, doch ook hun ziel voor het Chris
-wonder openen. Op dat laatste komt 

1t aan. Daarom blijven zoo velen staan, 
fs degenen, die reeds gelukkig zijn. 
ar gevoelen zij, dat er nog een groo

t't geluk bestaat, als dat, wat de aarde 
t al haar vreugde hun bieden kan. De 
roef den ervaren, dat hun droefheid 
andert in blijdschap. De gebondenen 
oelen hun ketenen niet meer, want 
machtiger hand heeft de heerschap

over hen gekregen. Zingt Paul Ger
dt niet in zijn Adventslied: 

,,'k Lag machteloos gebonden) 
~~ Gij komt en maakt mij vrij. 
fl Ik was bevlekt met zonden, 

Gij komt en reinigt mij. 

het twijgje uitging, in. Door zijn ziel 
klonk het juist gelezen woord van God 
uit het boek Jesaja. Daarbinnen ruischte 
reeds . het orgelspel. Dan hoorde pater 
Laurentius het gebed van zijn medebroe
ders. Zijn ziel was geheel vervuld van 
dat, wat zijn oogen .hierbuiten hadden 
aanschouwd . . Hij stond nog voor de roos, 
toen de eerste monnik reeds weder uit 
het Godshuis naar buiten trad. 

Toen de laatste in de donkerte van het 

Het leven was mij sterven, 
Tot Gij mij op deedt staan; 
Gij doet mij schatten erven, 
Die nimmermeer vergaan." 

Niemand heeft dezen menschen gebo
den te aanbidden en toch doen zij bet. 
Ver borgen lief de is schoon, do ch lief de, 
die zich uit, is nog schooner. Zij zoekt 
zich een woning en daarom wordt ons 
hart zoo ruim. Alle kleinzieligheid valt 
weg, alles, wat scheid1ng imaakt, ver
dwijnt, het Kerstkindeke moet een ruime 
plaats hebben. De kinderen, die zoo dicht 
bij het koninkrijk staan, begrijpen het 
en zingen: 

,,Al was de wereld nog zoo wijd, 
Met edelsteenen geplaveid, 
Toch was het al U nog te klein, 
te ~ng om U een wieg te zijn." 

Heilige aanbidding der kinderen ! Hoe 
dikwijls hebt gij de verkilde harten der 
ouderen weer warm gemaakt ! Welk een 
voorbeeld zijn ze ons en leeren zij ons 
hoe te aanbidden ! 
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Kloostergebouw verdwenen was, brak 
pater Laurentius de roos af.. 

Langzaam betrad hij de kapel. Voor 
het altaar legde hij de wondergave van 
den winternacht neder. 

Daarna zat hij neer in zijn eel. Lang
·zaam trokken blijde gedachten door zijn 
ziel. Het wonder van den Kerstnaclit was 
hem door het wonder van den winter
nacht opnieuw geopenbaard. Zijn hand 
greep naar de pen en in sierlijke letters 
schreef hij op het voor hem liggend per
kament: 

,,Een Rijsj' is voortgekomen 
Uit Jesse's ouden tronk, 

W aarvan aa.n d' oude vromen 
God de belofte schonk, 

En heeft een bloem gebracht 
Temidden van den winter, 

In 't holle van den nae ht." 

Vers na vers ontstond. Het was alles 
juichen en jubelen hetgeen God in Zijn 
onnaspeurlijke genade en barmhartigheid 
in den eersten Kerstnacht voor het 
menschdom volbracht. 

Hier volgen ook de twee andere 
verzen: 

,,De Roze, d':Lar ontloken, 
W aarvan 't prof etenwoord 

Tevoren had gesproken, 
Bracht ons Maria voort, 
Nattr · Gades heil'gen raa.d, 

Om 't menschdom te verlosse.n 
U it zijn gevallen staat. 

Wij bidden U van harte, 
God, Vader, vol gena., 

Door Jezus' bitt're smarte, 
Zijn dood op Golgotha, 
Maxk ons van zonde vrij, 

Opdat voortaa.n ons harte 
Hem tot een woning zij !" 

LICHT JES. 

De hulp van God is zonder grenzen. 

•• 
Wat gij in uw leven legt, 
ontvangt gij er ook uit terug. 

•• 
Lief degaven - stil gegeven, 
Zijn sterren, die nooit ondergaan. 

•• 
,,Kom zacht, o heilig Christuskind, 
te leven IN ELK, DIE U VINDT ! 
Woon i'lt mij, laat het harte mijn 
voor immer Uwe kribbe zijn !" 
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,,En zij kwamen met haast en VONDEN ... ... .. . 
het Kindeken, liggende in de kribbe." 

Luk. 2: 16. 

A LS er ooit menschen met groote verwach-
ting zijn gaan zoeken, dan zijn het wel 

de herders van Bethlehem geweest ! Maar ook 
nimmer te voren hadden eenvoudige menschen 
zulk een aanzegging ontvangen. Als zij nu maar 
juist deden, zooals hun door den engel geboden 
was en op de teekenen acht gaven, dan zouden 
zij niet dwalen, doch den grootsten Schat vinden, 
waarop de wereld en het menschdom sedert 
eeuwen , had gewacht. 

Met haast ziJn zij gegaan ! 0, gezegende, een
voudirge, geloov1ge herders, hoe zijt gij het 
hedendaagsche Christendom ten vioorbeeld ! 
N een, niet te raden gaan met v leesoh en bloe<l, 
of ge Hem vinden mocht, maar een blijde zeker
heid, omdat he.t een boodschap des hemels was. 
Geen vermoeidheid of slaap en ook goon twijfel 
aan het ontvangen bevel h~eld hen terug. Te 
zamen trokken zij in <lien eersten Kerstnacht 
er op ui t en iedere schrede was een stap in het 
geloof - totdat hun ge-
loof aanschouwen werd. 
Zij vonden ~ vonden ~ 
vonden ! 

Door hun gehoorzaam
heid aan het hemelsche 
bevel, hebben deze een-

DES KONINGS KOMST. 

Nekared, koning der Westgothen, had zich 
in zijn jachtijver late'} vervoeren, zich te ver 
van zijn gevolg te verwijderen. Hij was ver
dwaald en verzocht, daar hij wegens het invaJ.
len van den avond niet verder kon, in de hut 
van een alleenwonend man, opname rtot den 
anderen morgen. Ongelukkig was hij juist bij 
een norsch mensch terechtgekomen. De man 
weigerde op barschen toon aan zijn verzoek 
gevolg te geven en 1iet zich door zijn drift zoo 

ver meevoeren, dat hij den koning, dien hij niet 
herkende, een geduchten slag in het gezicht 
toebracht. De V'Orst verdroeg de vreeselijk 
krenkende behandeling en verwijderde zich 
zonder verder i-ets te zeggen. 

Op zijn slot terug·gekeerd en met de teekenen 
zijner waardigheid versierd, liet hij den ongast
vrijen man voor zich verschijnen. De vorst 
sprak tot hem: ,,Herkent ge mij niet ?" Van 
schrik stortte de man neer en moest bewuste
loos weggedragen worden. 

* * * 
In nederige gesta1te komt een Koning tot 

ons en smeekt om binnengelaten te worden. 
Wat gebeurt? ,,Hij is gekomen tot het Zijne, 
en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen" 
- deze oude klacht blijkit immer nieuw. Hij 
komt zoo zachtmoed.ig en nederig, roo eenvou-
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voudige herders· de wereldgeschiedenis verrijkt 
door hun nauwkeurige mededeeling omtrent de 
gebeurtenissen in dien wonderbaren nacht. Er 
heeft nimmer eenige twijfel bestaan, dat hun · 
verhaal ,,aangedikt" of ,, verfraaid'~ was. 

De heerlijke waarheid, die uitstraalt en aan
trekt door haar eenvoud, wordt gezocht door 
velen, doch sohijnt moeilijk geV'onden te worden 
als hoofd en hart door dogma's en voorooxdeel 
omsluierd zijn. Veel, wat voor de wijzen en 
verstancligen ve:r:borgen is, wordt den ·kdnder
kens geopenbaard. Ook nog heden ten dage 
leidt ernstig en geloovig zoeken naar het ware 
geluk u naar het Kindeke van \Bethlehem en 
,,zalig", idie daar vindt : het Christuskind. H~bt 
gij, waarde lezer, ook reeds die gezegende 
ervaring meegemaakt ? 

* * * 
In een schoon verhaal verlelt Henry van 

Dijke ons, hoe Hermas, die ee:n volgeLi.ng van 
Christus was geworden, 
in verzoeking gebracht 
werd - en helaas o.ok 
voor die verzoeking be
zweek - om het eenige 
woord prijs te geven, 
dat de sleutel was tot 

dig en gering. Men behandelt Hem, hoewel Hij 
Zich duidelijk openbaart, aJ.s een onwaardigen 
V reemdeling en wijst Hem hard en goed af, 
heeft niets V'oor Hem als geringschatting en 
minachting. 

Hij zal ons eenmaal, wie weet hoe spoedig, 
voor Zich laten verschijnen, en alles hangt van 
onze verhouding tot Hem af. Hoe zal het ons 
te moede zijn, wanneer we eenmaal Zijn stem 
vernemen: ,,Herkent gij Mij ?" Zullen wij dan 
nog !anger wachten om Hem aan te nemen ? 
Bidden wij liever : 

,,Hoe zal ik U ontvangen, 
Hoe wilt Gij zijn ontmoet, 

0, 's werelds hoogst verlangen, 
Des sterv'lings zaligst g·oed ? 

Dat ons Uw ~est verlichte ! 
Houd zelf den fakkel bij, 

Die, Heer! ons onderrichte, 
Wat U 1behaaglijk zij !" 

Laat u door geen levenslast zoo diep 
neerbuigen, dat ge den hemel niet meer 
ziet. 

Het is altijd goed, de dingen te zien, 
zooals ze werkelijk zijn, niet mooier, maar 
vooral ook niet leelijker en 't mooie eerst 
te zien, is wel een groot geluk in 't leven. 

alle schatten des !evens, zoowel hier op aa 
als hiernamaals. In ruil voor dat woord, dat 
had afgestaa:n:, ontving hij rijkdom, genot 
macht, maar hij ging droevig door dit lev 
niet in staat het verloren woord terug te vind 

In tij den van nood 0£ smart of gevaaT 
hij den troost, de hoop en de vreugde te 
roepen, die hij eens gekend had, maar 
roepen bieef onbeantwoord. Waar was 
woord, het woord, dat hij gewoon geweest 
's morgens en 's avonds te spreken? Waar 
het woOO'd, waaraan hem meer gelegen 
geweest, ·dan aan iets anders ter wereld ? 

was het gebleven ? Maar hoe hij oocht, h.ij 
het niet vinden, iemand had het hem on 
Eindeiijk kwam de dag, dat de vreeselijke 
werd opgeheven en Hermas den vrede 
vond. Hij vond het woord terug, welks v 
hem zoozeer in duisternis had gehuld. Het 
hem teruggegeven ! Het was de iheerlijke, 

gentle naam ,,JEZUS". 

Zoe.tste N aam !in 't englenkoor, 

Zoetste Naam voor 't menschlijk oor 

Zoetste loflied ooit gehoord : 

JEZUS, dier.bre Jezus I 

•· 
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DE EERSTE 
KERSTBOOM 

EN LEGENDE 

OVER 

ONIFACIUS 

Vlecht immergroene kransen 
En steekt het feestlicht aan ; 

Laat ons het heilig Kindje 
In 't kribje gadeslaa.n ! 

. Roept overal de kind'ren 
Saam op dit blijde f eest ! 

Jezus kwam neer op aarde, 
Is Zelf ~en kind gewee·st. 
,,Eere z~ God!" klinkt blij die toon ; 

Vree kwam op aard door Godes Zoon. 

E GESCHIEDENIS van den eersten kerstboom wordt ver
bonden aan het leven van een der grootste strijders 
en heiligen ui t de eerste dagen der Christelijke 
kerk. 
De Apostel der Duitschers, Winfried, later be
kend onder den naam van Bonifacius, werd 
ge boren in een klein stadje in de provincie 

evonshire in Engeland. Gedurende een bezoek aan Hessen, in 
uringen, in het jaar 723, vemietigde hij vele voorwerpen, welke 
bruikt werden bij den afgodendienst der heidenen. Zoo wordt ook het 

erhaal verteld over den eike boom bij Geismar in Hessen. Het is aan 
en eikeboom, dat de legende is ontleend over den eersten kerstboom. 
e luidt als volgt. 

In het jaar 723 zocht een groep Christen-pelgrims langzaam den 
eg door de uitgestrekte bosschen van Midden-Europa. Aan het hoofd 
an den stoet ging Winfried. Vlak achter hem liep een flinke, aarclige 
ngen, prins Gregor genaamd; over zijn schouder had hij een blin
ende spade. Plotseling opende zich het bosch en kwam men aan een 
leine heide-vlakte. Op een heuvel stand een geweldige eikeboom. Bij 
et zien van den boom kwam Winfried een droom in de ged.acht-en en 
s zag hij een visioen, riep hij met luide stem : ,,Hier staat de eik des 

onders en hier zal het kruis van Christus den donder-hamer van den 
alschen god W odan verbrijzelen ! " 

Een machtige sdhare had zich om den heiligen boom verzameld bij 
et vuur, dat daar was ontstoken. 

Rustig naderden de Christenen over het heideveld en Winfried riep 
et krachtige stem : ,,Heil u, gij zonen van het woud ! Een vreemdeling 

raagt om het recht zich bij uw vuur te warmen." Meer dan duizend 
ogen ridhtten zich op den spreker en in alle stilte werd de kring geopend. 

Een oude priester, Hunrad genaamd, was bezig het volk. toe te 
reken ! ,,Dezen nacht is de groote god Thor vertoornd op tijn volk. 

'egt mij, is clit waar of niet ?" Een instemmend gemompel ginig door 
.e menigte en men begon zacht een lied te zingen. 

Snel kwam de priester op de kinderen af en zijn hand leggend op 
d • I 

.en meest vooraanstaan en Jongen, den knapste van hen allen, riep hij : 
beze is de uitverkorene, de oudste zoon van ons dorpshoofd, de lieve
lng van ons allen ! Ben1hard, zijt gij bereid naar het Walhalla te gaan, 
raar de lh.elden wonen met de goden, om een boodschap te brengen 
an Thor?" 

De jongen antwoordde: ,,Ja, priester. Ik wil gaan, als mijn vader 
·· zendt. Is het ver? Zal ik mijn pijl en boog meenemen ?" 

,,Ja, mijn prins," vervolgde de priester, ,,,neem ze mede, want de 
weg is Iang en ge zijt . een goed scherpschutter ." Daarop werd de jongen 
door den priester geblinddoekt en werd hem geboden te knielen met 
zijn gelaat naar het Oosten. De priester hief den heiligen, zwart-steenen 
hamer van Thor omhoog en zwaaide hem boven het hoofd van den 
jongen. Dodh sneller dan de hamer neerkwam, was de hand van den 
bevrijder gereed. Winfried's zware stok kruiste den hamer met zulk 
een buitengewone bekwaamheid, dat deze ter zijde schoot en op het 
altaar terechtkwam, dat in tweeen werd gespleten. 

Krijgsgeschreeuw en woeste kreten klonken op, doch ten laatste 
gelukte het Gunhar, het dorpshoofd, om de rust te herstellen met het 
kradhtig gebod : ,,Laat de vreemdeling spreken." 

,,Dit is mijn woord", zeide Winfried, ,,geen enkel leven zal gedood 
warden in de duisternis van de~en avond, doch deze groote boom., welks 
schaduw het licht van den hemel voor u verbergt, zal voor altijd ver
dwijnen ! Want dit is de geboortenacht van den grooten Witten 
Christus - den Zoon van den Grooten Vader - den Verlosser van de 
wereld. Sinds Hij op aarde kwam, mag geen menschenleven meer ge
offerd warden. De macht van Thor, den valsche, den slechte, is gebroken ! " 

De menschen waren onrustig. Hunrad, de priester, ih.ief zijn oogen 
op en mompelde: ,,Thor! Wreek u ! Thor!" 

Winfried r~ep nu Gregor, zijn dapper~n kleinen metgezel en zeide: 
,,Toon, wat je kunt ! Deze koning van het woud moet vallen en zoo 
spoedig .i;nogelijk, of alles is verloren." 

Klang! Klang! De slagen klonken door de stille; koude nachtlucht. 
Toen gebeurde het grootste wonder uit Winfried's leven. Plotseling 
werd in den stillen winternacht een machtig geruisch vemomen. Een 
sterke wind greep den forschen eik bij zijn takken en rukte hem met 
wortel en al uit den grond. Steunend en kermend viel de boom neer, 
gespleten in verschillende stukken. 

Wirufried richtte zich tot de ontstelde menigte en riep : ,,Hier is !hout 
door de hand van den Almachtige Zelf geveld en gespleten. Op deze 
plaats zult gij een kerk bouwen voor den Witten Christus. En hier", 
zeide hij, wijzend op een jongen denneboom, recht en groen daar staand 
tusschen de takken van den gevallen eik, ,,hier is een levende boom, 
waaraan geen bloed kleeft. Deze zal u een t.eeken zijn van uw nieuwe 
geloof. Ziet, hoe hij omhoog wijst naar den hemel ! Laat ons hem noemen: 
Den iboom van het Christuskind. Nee.mt :hem mee en brengt hem naar 
het huis van uw dorpshoofd." 

En zij namen den kleinen boom en brachten hem in het huis van 
Gunhar, waar de vreugde was terugigekeerd, nu Bernhard, de oudste 
zoon, van den dood was gered. Daar zetten zij kaarsjes op al zijn takken 
en terwijl de lichtjes flikkerden, vertelde Winfried de geschiedenis van 
het Kmdeke in Bethlehem .. Zoo is de kerstboom ontstaan. 
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Enthousiaste begroeting van Generaal 
Evangeline Booth in ons Kinderhuis 

te Oengaran. 

Sneeuwpret gedurende een demonstratie der 
k.inderen op Dago. 

Kinderen van onze school in Koelawi, 
Midden-Cele bes. 

Gelukkige kinderpatientjes op een onzer 
Lepra-kolonies. 

KERSTFEEST-KINDERFEES 
Als straks de kerstlichtjes ontstoken worden en de blijde kinderstemmen in ve: 

huizen, ook bier in Ned.-Indie, bij orgel of piano de kerstliederen zingen, als ml 
stralende gezichtjes de pakjes worden losgemaakt, dan zal bet ongetwijfeld voor ve 
vaders en moeders een groote vreugde zijn, t.e bedenken, dat zij niet alleen kerstvreug 
hebben bereid aan de eigen kinderen, doch ook mede hebben geholpen om de ve 
honderden kleinen, door lief dadige instellingen verzorgd, iets van die vreugde te la 
genie ten. 

Het is dan ook een warm woord van dank, dat wij langs dezen weg richten 
alien, die door bun gaven, in welken vorm ook, de dienstmaagden en dienaren van 
Kerstkindeke verblijd hebben. 

't Was niet voor zichzelf, dat zij door de brandende Indische zon van huis tot h 
gingen, of, zooals in de Westersche landen, de bittere koude trotseerden · om in , 
winkels een ,,gJt in nature" te vragen. Het was voor de meer dan 7000 kinderen 
in de Leger-inrichtingen, in de vele landen, waar bet Leger arbeidt, verpleegd wo;d 
dat zij vroegen. In Ned.-Indie alleen reeds worden meer dan 450 kinderen verzor 
<=-n bet was met vreugde, dat de officieren dezen arbeid der liefde verrichtten in 
vaste geloof, dat God geven zou, wat noodig was. ' 

Ieder mensch en vooral ieder kind heeft een moreel recht op vreugde. 
Kerstfeest vooral is een feest van vreugde. Hebben alle lezers van de Strijdkreet 
echter weleens over nagedacht, dat er honderden kinderen zijn, die nooit kindervreug 
hebben gekend ? De heilsofficieren weten bet wel en daarom is bet, dat zij het uiter 
doen, om met zulk een feest als bet Kerstfeest den kinderen te geven, wat ze gr 
willen. Want daarin ligt bet geheim van de vreugde: ontvangen, wat men graag hee 
Of - zijn wij onze kinderjaren vergeten? 

* * * In een van onze tehuizen werden drie me1s3es binnengebracht. Moeder 
weggeloopen, vader had allen moed verloren en bekornmerde zich niet om de klein 

Een buurvrouw deed op haar manier, wat ze kon, tot het haar te veel werd 
Den eer~n morgen, dat de kinderen aan tafel kwamen met de anderen, weigerd 

ze hardnekk1g hun pap te eten. Wat men ook deed, alle drie bleven onbewogen, 
eindelijk de oudste in snikken uitbarstte en vertelde : ,,Wij hebben al ontzaglijk v 
weken niets dan havermoutpap gehad en lusten bet niet meer. Wij willen liever ni 
dan <lat." Natuurlijk kregen ze voorloopig vrijstelling van bet bordje pap. 

Het was de dag voor Kerstfeest. De drie meisjes waren nu al heelemaal thuis, d 
Kerstfeest, een eigen boom in huis, was iets nieuws. Opgewonden stonden ze naar 
voorbereidende schikkingen te kijken. 's Avonds (het gebeurde in Londen) mocht 
kous aan bet bed gehangen worden en gingen de officieren zachtjes rond, toen al 
sliepen om d'e te vullen. 's Nachts werd de kleinste der drie wakker en met on 
schrijfelijke vreug·de zag ze een pop in haar kous hangen. Slaperig eerst zaten 
anderen te kijken, tot het groote wonder tot haar doordrong. ,,Een pop, heelemaal v 
mij alleen." Toen z.e met haar schat in de armen in slaap was gevallen, zag de directr 
den volgenden morgen voor bet eerst een diepen vrede en glimlach op dat gezicht 
de hartewensch was vervuld - nu was er ook VREUGDE. 

* * * 
Willy had van de Kapiteine (dat was de titel van de zuster) gehoord, dat God n 

onze gebeden luistert. Hij was een flinke jongen van 4 jaar in een van onze kinderhu' 
Tegen kerstfeest fluisterde hij ,,Kappie" in bet oor : ,,Wilt U aan God vragen om 
echt jongenspak met mannenzakken? Toe, vraagt U het ?" Dat werd een moe· 
probleem, want Willy was een van velen in huis. 

Op een avond, toen ze het kleine manneke naar bed bracht en naast hem neerknie 
voor zijn avondgebedj-e, bad hij: ,,Wilt U bet 't Kerstmannetje nog eens zeggen 
mijn pak, en laat hem de mannenzakken niet vergeten. Dank U wel, God. Amen." 

Een brok schoot de zuster in de keel bij dit eenvoudig, vast geloof van den klei 
jongen en zelf bad zij, toen ze ter ruste ging: ,,Heer, naar Uw rijkdom - stuur 
een jongenspak - maat vier!" 

Met spanning werd de opbrengst der Kerst-kollekte geteld. Neen, wel genoeg v 
de noodzakelijkste dingen, doch niets over voor een pak ! Toch was het also£ 
bezorgdheid van de Kapiteine werd afgenomen. God yvas immers een rijk God, bij 
was overv loed. 

De Iaatste avond brak aan. De kinderen waren al vr?€g naar bed, want den volgen 
dag was bet groote Feest. Willy zou met de demonstrati;, daar?an,,verbon.?.en, een ve 
zingen. Ik zal dan gelijk mijn pak rnaar aantrekken, he Kapp1e? had hJJ gezegd, ,, 

" 1 · d kk " H t' doe ik meteen de knikkers en bet touw en nog vee meer m e za en. aas ig 
de Kapiteine zich omgekcerd, want wat zou ze antwoo.rden? . . 

In het schemerduister kwam een dame op het hms af en de hu1sknecht, die 
vergezelde, had de armen vol pakjes. Met ,,Een gelukkig kerstfeest gewenscht, zus 
was z.e weer spoedig verdwenen. Nu werd door twee paar handen het grootste 
losgemaakt. En toen de inhoud zichtbaar werd, streelden die handen iets zachts 
bruins : een jongenspak - maat vier, met echte zakken ! ) 

De oogen der Kapiteine vulden zich met tranen en als door een mist zag ~ 
het donkere hoofdje bijna verborgen in twee armen en ze hoorde het stemmetJe, 

I " fluisterde : ,,Dank U wel, God. Amen. 
Voorzichtig nam ze bet pak op en fluisterde eveneens: 

* * * 
Deze geschiedenis is slechts een deel van Willy's ervaring?n en een greep ui 

ervaring onzer officieren. Ook bier in Ned.-Indie hebben onze kmderen ,,hartewensc 
en streven de zusters er naar deze te vervullen. 

,Als ge hieraan mede hebt geholpen, zult ge de vreugde da~rvan in uzelven he.b 
doch zoo niet, dan peeft u daartoe in deze Kerstmaand nog rmmschoots gelegenhe1d 

,,DE HEERLIJKHEID VAN HEEL HET LEVEN 
IS NIET ONTVANGEN, MAAR 't IS GEVEN." 
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NDER HET ZUIDERKRUIS 
KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT IN MIDDEN -CELEBES. 

De vorige maand konden wij nog juist het welkom op Celebes van onze Leiders 
elden. Hieronder volgt het verder verslag van hun bezoek aan dit deel van ons 

dingsveld. Red. 

• 
DE JONGELIEDEN-DAG. Op Dinsdag 12 October hadden wij onzen Jongelie-

dag. De zaal was stampvol en een stemming van wijding en ernstig verlangen was 
delijk voel·baar. De Kommandant begon heel spoedig aan zijn onderwerp : SAMUEL. 
r alles, wat hij uit die mooie geschiedenis naar voren bracht, wekte hij een diep 

langen, ook zulk een standvastig karakter te bezitten als deze jongen. 
Op deze gewij.de morgensamenkomst volgde de tweede bijeenkomst des middags 
vier uur. Drie kinderen werden allereerst opgedragen aan den Heer. Daarop volgde 
lied door de Paloe-kinderen, het fluitspel van de Banassoe-school en het ,,sterren

,, eveneens doo.r de jongelui van Paloe. 
Dadelijk daarop zette de Kommandant zijn onderwerp van dien morgen voort. Wij 

rnten! 
Nu eerst even een korte verpoozing ~ toen de avondmeeting. Tjokvol was het er. 
volle borst werd gezongen, waarna mevrouw Brandt Gods zegen afsmeekte. Daarop 

rd een vlot program.ma afgewerkt. De kinderen van Kalawara deden een prachtige 
pel-oefening; twee mooie zangdiensten waren treffend van inhoud. Een diepe les 
r Jezus, den Voleinder des geloofs, lag er in opgesloten. N ogeens w:as SAMUEL het 

uerwerp. Geen oogenblik verslapte de aandacht. Of de lessen ter harte werden ge
en ? Groote, onuitsprekelijke vreugde was ons de~l, toen 60 jonge menschen neer

ielden om God te zoeken ! 

• • • 
De dag van de officiersmeetings was rijk door God gezegend. Wij heleef den heilige 

menten; er was volkomen toewijding. Wij dan.ken God voor de verkwikking, wellre 
:e ziel mocht ervaren. 
Den volgenden dag zouden allen terugkeeren naar hun eenzame posten en daarom 

oten wij nog zooveel mogelijk van dien laatsten avond. Het was prachtige maneschijn 
wij hesloten onzen Kommandants nog e€n zang-groet te brengen in hun logies bij 

beheerder der Iandbouwkolonie. Heerlijk klonk het: ,,Jezus, mijn Jezus, Koning 
dier weerga", door de stille avondlucht. De Kommandant was zichtbaar ontroerd, dankte 

en, die hem deze vreugde bereid hadden en sprak een warm afscheidswoord. 

KOELA WI. Donderdag 14 October arriveerden onze leiders iri Koelawi. Een prach
e eerepoort was voor de Legerzaal opgericht en vroolijk fluitspel heette de Kom
ndants ,,hartelijk welkom !" Des avo ds om 7 uur was de ·groote bijeenkomst. De 
gaoe en zijn staf mochten wij ook onder de bezoekers rekenen. Bezielend klonk 

t lied van dim Stichter in de Momataal, daar in het binnenland van Midden-Celebes ! 
zijn welkomstwoord sprak Adjudant Juutilainen over de vreugde van dit bezoek 
de groote verwachting, die er van gekoesterd werd. De kinderen, zoowel als de officieren 
goeroe's van de secties Koelawi en Kantewoe, zongen een mooi lied en toen begon 
Kommandant dadelijk zi.in prediking. Met gespannen aandacht werd geluisterd naar 

n boodschap, die begrijpelijk en met kracht we rd gebracht. Wat een vreugde, toen 
zielen Jezus zochten aan het eind van de bijeenkomst ! 

LINDOE. Dit liefelijke plaatsje op de Lindoesche hoogvlakte - 1000 Meter - bij 
t prachtige bergmeer, werd door mevrouw De Groot bezocht. De zaal was keurig 
rsierd en het welkom was spontaan en ,,warm". Allen hadden hun mooiste pakjes 
n, ·wat een fleurigen aanblik gaf. Om half vijf was de bijeenkomst ; de zaal was stamp. 
•l. Alvorens mevrouw beg-on te spreken zongen de Lindoe-schoolkinderen een prachtig 
id. Zoowel in haar welkomstgroet als in haar behandeling van Gods woord, wist 
vrouw dicht bij de menschen h~ komen, cl.w.z. zij raakte de juiste snaar en maakte 

tar boodschap duidelijk voor een ie-der. Veertig zielen werden aan de macht der 
isternis ontrukt <lien avond. Prijst God! De terugtocht naar· het officierskwartier is 

LVergetelijk geweest. De weg was 3 K.M. lang, doch allen gingen in optocht zingend 
1. spelend,. hu~. weg door den maneschijn. Voor het huis zongen wij als slot: ,,Vat, 
~iland, be1 IDIJn handen." Daarna ging ieder naar huis en den volgenden morgen 
:'l'trok mevrouw weer naar Kalawara. 

KALAWARA. Zondag 17 Ocfober was de laatste dag van het Congres. 's Morgens 

1
oeg b:achten dt; m1;1.zikanten onzen !eiders een ,,aubade", wat wijding gaf door de 
:>oie llederen, die ZlJ • SJJ;eelden. De samenkomsten waren gezegend. Rustig en kalm, 
ch met kracht .en bez1ehng tevens sprak de Kommandant in de heiligingssamenkomst. 
mg door de kmderen gaf even ontspanning aan de intense aandacht. Enkele offi
ren, waaronder als eerste spreker natuurliik onze Divisie-officier, Brigadier Brandtt 

..nkten den Kommandant en mevrouw De Groot voor hun bezoek dat ons bijzonder 
'rkwiikt en versterkt had. ' 
I 

' P ALOE. De a11erlaatste samenkomst werd in Paloe gehoud~m. Eerst een .fijne 
:i.rsch door de plaats. Keurig werd gema cheerd en daarna de bijeenkomst bekend 

aakt met als resuJtaat een overvolle zaal en tientallen daarbuiten om te luisteren. 
g eens sprak de Kommandant ujt ziin ri.ike ervaring en bracht ook het doel van 
s werken n.1. CHRISTUS en DIEN GEKRUIST, duidelijk naar voren. 
I Wij allen in Midden-Celebes danken God voor dit Congres en ook onze leiders voor 
.es, wat z~i ons gaven als ,,teerkost op den weg." Met moed gaat het voorwaarts: 
~LEBES VOOR GOD ! 

E. L. 

STRIJDKREET 

Een oude .geestentempt?l in Midden-Celebes, 
de z.g. ,,lobo", waar nu soms Legersamen

komsten gehouden worden. 

De Legerzaal in Koelawi, door de officieren 
met ·behulp der heilssoldaten zelf gebouwd. 

Door de rimboe naar de verste posten ; de 
reis gaat vaak over bergen en door dalen. 

Schoolkinderen zingen onze leiders een 
welkom toe. 
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N AUWELIJKS teruggekeerd 
van mijn reis naar het 

Verre Oosten, ontving ik reeds 
een dringend telegram van den 
anderen kant van den aardbol, 
waarin een redacteur pleitte om 
mijn Kerstartikel te mogen ont
vangen. Het was door middel 
van den secretaris, die op dat 
oogenblik in mijn kantoor was, 
dat ik een inspiratie ontving. Ik 

had hem n.l. juist iets verteld over een 
bezoek aan een der steden van Amerika 
en wel het volgende : 

Op zekeren dag bezocht ik Springfield 
en op den Zondag, di~n ik daar door
bracht, speelde het carillon den ganschen 
dag Legerliederen. N ooit zal ik <lien dag 
vergeten ! De lucht was zoo helder als 
de kristallen wateren van ·een Alpen
stroom en van den wolkenloozen, azuur
blauwen hemel goot de zon haar stralen 
als een regen van puur goud, de herfst
bladeren als beschilderend met amber 
en rood. Het was een zeldzaam schoone 
herfstdag ! Tegen .de kristalheldere lucht 
teekende de stad zich af, de hooge toren
spitsen wijzend ten hemel - het geheel 
geleek meer op bet werk van een kun
stenaar, dan op dat van eenvoudige men-
schenhanden. 

Aanschouw des Heilands wonden, 
Zoo heeft Hij voor u geleen ! 
Aanschouw des Heilands wonden, 
Vlied tot Hem nu heen ? 

~ 

Toen kwam de inspiratie ! Welke klok-
ken, dacht ik, kunnen vergeleken worden 
met de klokken, welker tonen galmden 
over Bethlehems heuvelen ! Geen andere 
klokken over de geheele wereld hebben 
ooit zulk een wondere belofte aan de 
wereld verkondigd als de Kerstklokken. 

De raderen van het wiel van den ar beid 
staan even stil, de Babylonische drukte 
van deze wereld komt een oogenblik tot 
bedaren, als haar tonen zich doen hooren. 
De werkman heft het moede hoofd op, 
de timmerman legt zijn beitel neer, de 
smid in de smidse legt zijn hamer ter 
zijde, de afgetobde moeder laat haar 
dagelijksche plichten even rusten. Aller 
gelaat keert zich naar het oosten. De 
geloovige en ongeloovige, de man, wiens 
geloof gegrondvest .is op bet gebeuren in 
Bethlehem, zoowel als de wereld-moede, 
voor wien de kerstgeschiedenis slechts 

BETHLEHEM 

een fabel is uit de kinderjaren, alien 
bewogen bij het hooren van de ke 
klokken. 

Waarom is dat zoo? Wat is de too 
kracht van het zegelied, dat uittrilt bo 
alle · andere en dat de meest scho 
symphonie, ooit op aarde voortgebra 
verre overtreft ? 

Het is de geschiedenis, die deze kl 
ken bezingoo., de dorpsgeschiedenis 
Bethlehem, het grootste feit der eeu 
dat ze verkondigen: Jezus is gebor 
EMMANUEL - God met ons ! 

Jezus is geboren ! De machtige har 
nie van tienduizend maal tienduiz 
stemmen bezingt den lof van den Ko 
der koningen de wereld over, alle eeu 
door ! Sinds dien dag, toen Hij w 
geboren in een kribbe te Bethleh 
heeft dit lied nimmer opgehouden 
boodschap aan de menschen te bren 
Andere liederen werden gezongen en 
korten tijd hebben z·e de wereld beko 
doch slechts bet lied van Bethle 
heeft de eeuwen beheerscht. 

Het geweld van revoluties en oor lo 
het ineenstorten van koninkrijken, 
droeve weeklacht van het eeuweno 
leed en de smart dezer aarde, bet m 
lichtzinnige lachen, noch de woede 
stemmen van boon en spot hebbe 
klanken van dit lied kunnen overs 
men. Het oppervlakkige lied van's 
relds trots en vreugde werd sle 
ge boren om weer vergeten te wo 
en terug te zinken in het niet, doch 
kerstlied klinkt immer schooner 
liefelijker dan te voren : J ezus is g 
ren ! 

In de volheid der tijden, in het don 
ste uur van 's werelds zelfzucht, bij 

Door de stille morgenlucht klonk de 
heldere stem der klokken, sprekend van 
de ver lossende lief de van Christus. Terwijl 
het helle licht van de middagzon overging 
in de gouden tinten van een prachtigen 
zonsondergang en zelfs totdat tallooze ster
ren aan den donkeren hemel straalden, zon
gen deze zilveren klokkenstemmen van de 
onsterfelijke liefde van onzen Verlosser. 

Bij deze tonen leunden de vrouwen uit de 
geopende vensters en een glimlach verhel
derde haar aangezicht, als oude herinneringen 
werden opgewekt ; mannen hielden stil in de 
straat om te luisteren naar melodieen van 
liederen, die zij nog van moeder geleerd 
had den. 

ongeloof, kwam Jezus ! De herders 
Efrata's velden stelden bun leven voor 
kudden, doch de herders der mens 
beroof den, kwelden en sloe gen de ku 

Gedurende den middag en den avond werden 
mijn eigen composities gespeeld en de tranen 
welden mij in de oogen, toen daar boven elke 
straat, zoowel als over de sloppen en stegen dier 
groote stad, ja, tot ver over de heuvelen, . de 
tonen gedragen werden van het schoone lied : 

Gods. 
De moeders uit de aanzienlijke gesla 

te Rome wierpen haar pasgeboren kin 
voor de wilde dieren; de kuischheid 
jonge meisjes werd opgeofferd aan den M 
van wellust en sensationeele aanbidding 
af go den ; overwonnen volkeren werden 
sla ven gemaakt . en voortgedreven tot 
nimmer eindigende taak. De wereld wen 
zich in schaamtelooze verdorvenheid en 



ogenlooze wreedheid. Maar J ezus werd 
boren ! 
D·e kloof tusschen den rijke en arme, 
geletterde en geleerde, hoogmoedige 

eenvoudige werd overbrugd. Op het 
ffige stroo. knielt de herder, den 
ur van het veld nog aan z'n kleeding 

zijn bewondering en aan bidding 
engen zich met de vereering en geschen
n der wijzen in hun kostbare gepar
meerde gewaden en daar werden de 
rste slagboomen tusschen ras en kleur 

kaste ver broken. 
Vanuit Judea galmde op dien eersten 
erstmorgen de eerste klank van broe
rschap en zelfverloochenende liefde, 
e den trots, den haat en zelfzucht der 
enschen moet en zal overwinnen, tot
t de wereld gansch en al vervuld zal 

· n met zachtmoedigheid, barmhartigheid ( 
naastenlief de. 

Er wordt een geschiedenis verteld van 
n Schotsch-Amerikaanschen fabrikant, 
mand, die zijn personeel ,,dreef", on-
rmhartig en hard aJs het staal, dat in 

jn fabriek vervaardigd werd. Hij was 
"jna geru!neerd. .De eene tegenslag na 
en anderen had hem verbitterd en had 
aat in zijn hart gezaaid. Op zekeren 
vond ·tegen het middernachtelijk uur aan 
et eind van het jaar liep hij in groote 
pgewondenheid in zijn luxueuse kantoor 
P en neer. ,,Ik zal ze leeren," zwoer hij 

bitteren haat tegen zijn bezorgd uit
ienden manager. ,,Ik zal ze laten verhon
eren en Z<i ,, breken". Zij vroegen om 
armhartigheid. Bah ! Ik zal hun vrou-
en de straat op sturen ......... " 
Plotseling hield hij stil. Heldere klok

etonen vulden de stille avondlucht met 
emelsche muziek en zonden hun echo's 
ver de donkere straten. 
De booze woorden bestierven hem op 

e lippen, de donkere wolk van haat 
erdween van zijn gezicht, dat wit werd 

' ,,Kerstf.eest," mompelde hij, antwoord 
1

~evend op de krachtige klokkeitonen. En, 
net een voor hem zeer zachte stem 

' · uisterde hij : 

,,Eere zij God in den Hooge 
Vrede op aarde, in de 
nienschen een welbehagen. 

,,Ah, mon, I'd verra near forgot that !" 
i- (Ach man, dat had ik bijna vergeten !) 
·ei hij ·tot zijn manag,er, vervallend in het 

-9-
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dialect zijner jeugd. ,,In de menschen een 
welbehagen ! Dwaas, die ik was, om te 
denken, dat ik met dwang iets zal kunnen 
bereiken. Dat 'kan · mij niets goed 
brengen." 

En zoo gebeurde het, dat door dien 
klank der kerstkl9kken broederlijke lief de 
geboren werd in de ziel van dezen ver
harden werkgever en tweeduizend arbei
ders behielden hun plaats in de fabriek, 
behouden voor de toekomst door de uit
werking van den klank der kerstklokken 
in een menschenziel. 

* * * 
N og eens luisterde ik naar het lied der 

Kerstklokken, weergalmend over het 
kleine stadje Bethlehem. Vanuit Efrata's 
velden ving ik een klank op van vreugde : 

,,Blij Kerstmis-klokgelui 
't Bemoedigt ons op 't levenspad, 

Dat kerst-gelui !" 

Het licht der wereld is verschenen ! De 
lange nacht is verdreven ! De schaduwen 
zijn gevloden ! Geen enke,l mensch be
hoeft nog !anger rond te dolen in het 
d uister, terneergedrukt door den last 
zijner zonde. Van heuvel tot heuvel, van 
strand tot strand nemen de klokken der 
aarde en de klokken des hemels het 
wonderbare koor over en laten den echo 
weer klinken van de tropen tot aan de 

DOOR 

GENERA AL 
EVANGELINE BOOTH 

N oordpool. Hij is geko

men ,,om te verbinden iri· . ' ' r' , de ge brokenen van har-
te ; om den gevangenen 
vrijheid uit te roepen, 
en den gebondenen ope-
ning der gevangenis." Ver heugt u ! 
,,Maar," zegt ge, ,,waarom is deze 
vreugde onvergankelijk ? Zal zij 
duren tot aan het eind van den 
weg? Zal niet de een of andere zee 
van smart haar overstroomen, een 
groot onherstelbaar verlies haar 
voorgoed van ons verwijderen ?" 

Ik ken geen betere illustratie hiervoor 
dan die van een oud menschenpaar, door 
het leven gebroken, dat zich op zekeren 
avond bij het begin van de kerstweek 
aanmeldde aan een onzer vrouwen-toe
v luchten. Beide oudjes waren uitgeput, 
arm·elijk gekleed, maar toch toonde hun 
kleeding een aandoenlijke poging om er 
netjes en fatsoenlijk uit te zien en zoodra 
zij begonnen te spreken, verrieden zij 
vroegeren voorspoed en qeschaving. 

,,Ik zou graag onderdak hebben voor 
mijn vrouw yoor den komenden nacht", 
zei de oude man. En toen hij alle schik
kingen had gemaakt, nam hij haar heel 
teer in zijn armen en kuste haar. Haastig 
streek hij met de hand over de oogen en 
zei verontschuldigend : ,,Het is voor de 
eerste maal in meer dan 30 jaar, dat wij 
des nachts zullen gescheiden zijn, doch de 
lief de van God doet ons hart toch een zijn." 

Voor zichzelf vond hij een plaatsje in 
het tehuis voor mannen - hoe vurig 
wenschten wij, dat wij hen te zamen 
hadden kunnen herbergen ! - Elken 
volgenden avond op hetzelfde uur ver
scheen het tweetal. Elk en a vond betaalde 
hij het logies voor zijn vrouw en nam op 
dezelfde teedere wijze afscheid van haar, 
elken morgen wachtte hij haar op, totdat 
op zekeren dag - het was kerstmorgen 
- geen antwoord kwam, toen men haai~ 
kwam wekken. Vervolg pag. 12 kol. 1. 
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EEN KERSTBOODSCHAP VAN DE VROUWEN MAAT
SCHAPPELIJK SECRETARESSE, 
Brigadier Ch. STEW ART. 

JEZUS is het Licht der wereld ! De profeet voorspelde: ,,Het volk, dat in duisternis 
wandelt, Z'Ll een groot licht zien." Wat al beelden roept dit woord ons voor den 

geest! Mij brengt het op dit oogenblik een voorval uit mijn jeugd in gedachten. 

Ik was uitgestuurd voor een boodschap en had zoo lang moeten wachten, dat het 
reeds donker was, toen ik de terugreis aanvaardde en ik moest nog meer dan een 
kilorneter door de bosschen loopen. 

Wat een angst had ik ! Ik hoorde slechts het bonzen van mijn hart; bij elk 
geTitsel in de struiken rondom mij, schrok ik op, totd.l.tt ik pe·ems, een hoek omgaande, 
in de verte licht zag - de lichtjes van ons huis ! Het donker om mij bleef, de weg 
was nog lang, doch alle vrees was geweken, want ik hield mijn oogen onafgebroken 
op het licht gericht. 

Dit beeld geeft eenigszins weer, wat de komst van Christus voor de wereld en 
ook voor ieder mensch afzonderlijk beteekende. Een Licht, dat op wonderbare wijze 
bemoediging en kracht zou gzven, zooals voorspeld was, eerst nog vanuit de verte, 
doch zichtbaar voor het volk, d!tt in duisternis zat. 

Toen is het Licht gekomem ! Het bracht vertrouwen, doch tegelijkertijd openbaarde 
het vele dingen, waaraan men nooit te voren gedacht had. Het licht toonde den grooten 
nood van een wereld aan, die in ,,duisternis verkeert". 

S T R IJ D K R E E T 

IETS OVER KAARSEN. 

Het Licht is gekomen en aan ons, die ChriStus liefhebben, is dat Lichv gegeven, 
opdat wij uit zouden gaan in de donkerheid V!tn zondei en ellende, Zijn boodschap Q FSCHOON in bijna alle huizen in onzen 
van lie f d e uitdragend tot degenen, die onder zonde gebukt ga~in, opdat wij een tijd het electrisch licht gevonden wordt, 
boodschap van hoop zouden brengen aan hen, die wanhopen. Want licht beteekent _ ,_ wordt de eenvoudige kaars met het Kerstfeest 
vriendelijkheid, hulpvaardigheid, reinheid, waarheid en het doeL van allen, die toch weer in eere hersteld ter verlichting van 

I 

arbeiden in het Vrouwen Maa.tschappelijk Werk is: LICHTDRAGERS te z?j,n. den kerstboom en de kersttafel voor het hui
selijk feest. 

----------------~~M j Er gaat groote ibekoring uit van een welvoor
~- zienen disch, omringd door blijde menschen, 

KERST-WON DEREN. 
In een onzer tehuizen werd een vrouw 

verpleegd, die de mreder was van twee lieve 
meisjes. Zij was verslaaf d aan den drank ; haar 
man wist er geen raad meer mee en zoo was 
het gebeurd, dat de zusters haar voor enkele 

I 

maanden onder haar hoede namen. 
Het liep tegen Kerstfeest. De moeder werd 

onrustiger als te voren, zij dacht aan huis, 
aan haar kinderen. Naarmate zij heter werd, 
was de gedachte aan haar geliefden sterker 
geworden - doch ock haar onwaardigheid begon 
haar zwaarder te drukken. 

,,Ik zal hen uitnoodigen hier te komen," zeide 
de heilsofficier. Het plannetje werd ten uitvoer 
gebracht. De meisjes stonden verlegen te kijken, 
toen zij moeder zagen in een gemakkelijken stoel 
bij den kerstboom: geen gezwollen gezicht, niet 
slordig, geen dranklucht ! De neger:jarige drong 
zich opeens innig tegen haar aan : ,,Mamma, u 
ziet er lief uit, nu u dat nare bier niet meer 
drinkt," fluisterde ze. Dat woord gaf den door
slag ! De moeder barstte in snikken uit en daar 
op die plaats en op dat oogenblik gaf zij zich 
over aan den Heiland van het Kerstfeest en 
had de groote innerlijke verandering plaats. Het 
Kerstlicht stroomde binnen in die eertijds dcn
kere ziel en vreugde, stille, diepe vreugde was 
voortaan het kenmerk van haar !even. 

Beiden, man en vrouw, waren in de gevan
ger:is. De officier van Justitie hoopte, dat nimmer 
meer een dergelijk geval onder zijn behandeling 
zou komen. De kinderen waren hun ontnomen 
- niemand had meer eenige hoop voor hen. 

~ 
~ 

De officieren van de Reclasseering kwamen 
eerst met de vrouw in aanraking, later met den 
man en na langen tijd en vele gesprekken en 
gebeden werden beide menschen bekeerd. Toen 
ze vrijkwarilen besloten ze te zamen een nieuw 
leven te begiru:en. Gemakkelijk was het niet, 
doch stap voor stap wonnen zij het vertrouwen 
van hun omgeving. Natuurlijk was daar een 
steeds groeiend verlangen om de kir.deren terug 
te mcgen hebben. De betrokken autoriteiten 
hadden echter geen geloof in deze menschen, 
hun verleden was te slecht geweest. Na her
haaldelijk pleiten werd eindelijk de belofte ver
kregen, dat na 12 maanden de ouders opnieuw 
een kans zouden krijgen, als de verandering 
van blijvenden aard bleek. 

* * * 
Kerstfeest - een jaar later. De heils-officieren 

maken hun gewone route om de kerstpakketten 
rond te brengen. Er is ook een pak voor boven
genoemd gezir~ en er is ook speelgoed bij ! Tren 
de zusters binnenkwamen, hoorden zij reeds op 

wier aangezicht straalt in het zachte kaars
licht. 

De kaars behoort als het ware tot onze oude 
vrienden. In Engeland wero zij Teeds gebruikt 
in den tij d der Saksen en er wordt onder meer 
de volgende geschiedenis verteld over een 
Saksischen koning. 

Op z.ekeren dag kwam een van de edellieden 
tot den koning in groote haast en zei: ,,Sire, 
ik breng slecht nieuws. Een aantal van uw 
onderdanen is in opstand gekomen en trekt 
tegen u op." De koni~g riep al zijn edelen te 
zamen en trok t-en strijde en behaalde de over
winning. Degenen, die niet in den strijd vielen, 
vluchtten in het bosch. Tocn de koning thuis 
kwam, liet hij echter de volgende hoodschap 
rondzenden. ,,In mijn vens·ter pfaats ik een 
brandende kaars. Al wie tot mij komt, voordat 
de kaars is opgebrand, zal volkomen vergif
fenis ontvangen." Dat was zeker het mooiste 
gebruik, wat van de kaars g-emaakt kon worden. 
Moge ook op <lit Kerstfeest menige 'V'lam van 
vergevensgezindheid ontstoken worden ! 

de trap de blijde kindersternmen. De kleinste 
hicld stevig moeders rok vast en zei met stra
lende oogjes: ,,Ikke mag straks naast mamniie 
slapen ! " Hoe heerlijk scheen het Kerstlicht in 

dit huis ! 
Waarlijk in het !even van dezc menschen Was 

een wonder geschicd en - dit wonder duurt 

nog voort ! 
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NATIONALE GEZINSBOND-SECRETARESSE. 

WEE kleine meisjes waren elkaars geschenken 
aan het bewonde:ren, dd.e het kerstmannetje haar 
gebracht had. Ansje had een prachtige pop 
gekregen en Liesje wilde graag weten, wat de· 
naam zou zijn van zoo'n mooi poppek1nd. ,,Ik zal 
haar Maria noemen" - sprak Ansje. ,,Waarom, je 
moeder heet toch niet zoo?", zei Liesj·e. ,,Och, 
weet je," en het Heve meiske keek haar pop met 
veel lief de aan, ,,ik houd zoo veel van de moeder 
van Jyzus, omdat zij zoo goed voor Hem was en 

Hem verzorgde, toen Hij nog een klein kindje was." 't Was zeker een 

lieve, teere gedachte, die in dit kinderhartje was opgekomen. 
Men beeldt Maria gewoonlijk a£ met een lichtkrans om haar hoof d en 

z66 stelt de kunstenaar zich de moeder des Heeren voor. Maar wij, 
vrouwen met een eigen gezin, of zorgend voor kinderen, weten, dat Maria 
haar liefde-plichten voor haar Eerstgeborene vrijwel op dezelfde wijze 
te vervullen had, als iedere andere moeder. De opvoeding van dit ko9tbare 
Pand zal ihaar zeker evenzeer bezorgdheid en · somtijds slape1ooze nachten 
hebben gekost, te meer daar het leven van haar Kind zoo vroeg reeds 
in gevaar werd gebracht. Moeder.Iiefde, moedertrouw, moederzorg 
ziedaar, eigenschappen, heerlijk tentoongesp:reid ook in haar leven. 

* ** 
Menige vrouw hee:frt Maria benijd, omdat . zij uitverkoren was de moeder 

te zijn van den Verlosser der were1d, doch heeft haar eigen voorrechten 
voorbijgezien en verzuimd te denken aan het igroote werk, dat haar te 
doen gegeven werd. Het maakt niet gelukkig 'Om .te denken aan wat ons 
voorbijging ; 't geeft veel meer voldoening om met beide handen aan 
te grijpen de gelegenheden, ie God ons schenkt ·in onzen eigen kring. 

En wie kan ooi t de waarde vaststellen van een goede mood er ? Zij 
moge al geen groote bekendheid genieten naar buiten af, toch is zij o zoo 

geliefd en dierbaar voor de haren. 
Dit kunnen wij zeker wel leeren van haar, ,,de gezegendste onder de 

vrouwen,'' dat iedere vrouw en moeder een heiligen plicht te vervullen 
heeft en al .gelijkt het ongezien en niet bezongen werk, toch kunnen wij 
verzekerd zijn, dat het wordt opgeteekend in het boek der gedachtenis 
en ook cr..uitwischbaar in de harten van hen, met wie z1j samenwoont. 

En ofschoon Maria niet de macht heeft, Goc1delijke gaven uit te dee1en, 
heef.t zij toch door leven en voorbeeld een onuitwischbaren indruk op de 
wereld achtergelaten, die zelfs het kinderhartje trof en het kind deed 
uitroepen : ,,Ik houd z66 veel van de moeder van Jezus, omdat zij zoo 
goed was voor Hem en Hem verzorgde, toen Hij nog een klein kindje 
was!,, 

DE VIERDE WIJZE. 

Een lange man, met sneeuwwit haar, liep 
langzaam langs een weg, ~lke leidde naar 

Bethlehem. 
Zoo nu en dan keek hij op naar den blauwen· 

hem el en dan verspreidde zich een blij de glim
lach van verwachting over zijn gerimpeld 

gelaat. 
Na een poosje ging hij zitten aan den kant 

van den weg en uit zijn los kleed een flacon 
met kostelijke olie, een goudstuk en een groo
ten, bloedrooden robijn halend, keek hij er 
teed er naar. 

,,0, had ik slechts meer," mompelde hij, ,,meer 

rijkdom om aan de voeten 'Van het schoone 

Kind te leggen !" En hij zuchtte wat bedroefd, 
omdat zijn geschenken weinige waren. 

Daarna borg hij Zfjn 'schatten weer in zijn 
kleed en ging verder. 

Toen hij naderbij kwam, hoorde hij 't geluid 
van stemmen en toen hij den stoffigen hoofd
~g opkwam, 1iepen ook andere menschen met 
hem op naar Bethlehem. De oude man zei 
echter weinig. Op zijn gelaat was een glimlach 
van groote vreugde, want zijn hart was vol 
Iiefdevolle gedachten jegens het Kind, dat hij 

straks zou aanbidden. 
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'Toen hij vlak bij de staid was, versperde een 
joelende menigte den weg en hij zag, dat het 
volk zich verzameld had om een armen jongen, 
die door zijn meester wreed was mishandeld. 

,,Hoe kan ik dezen armen jongen helpen ?" 
dacht hij. ,,Wat kan ik doen om zijn pijn te 
verzachten ?" En toen, met een vl'>iendelijken 
glimlach, haalde hij zijn olie te voorschijn en 
goot die in de wonden. Hij had gedaan, wat hij 
kon en met een paar vriendelijke, hemoedi
gende woorden ver liet hij den j ongen en ging 
verder. 

,,'k Heb m'n goud en m'n robijn toch nog," 
dacht hij. ,,Ik moest dien lijdenden jongen 
helpen." En bij de ged:achte aan de pijn, die hij 

gelenigd had, klaarde z'n gelaat weer geheel 
op en stapte hij vlug voort. 

Een hand werd 'Op zijn arm gelegd en een 
wanhopig gekreun klonk uit den mond van een 
armen bedelaar. ,,Almoes, almoes !" riep hij. 
,,Goed heer, geef almoes, want ik hen oud en 
ellendig !" En de grijze kon niet weige:ren. Hij 
had geen •geld, alleen het goudstuk, dat hij ging 
brengen naar het Kind te Bethlehem, maar 
'Vlug drukte hij het den ongelukkige in de 

uitgestrekte hand. 

,,'k Heb mijn schoonen robijn toch altijd 
nog," dacht hij. ,,Die heeft meer waarde dan 
't goudstuk en de olie bij elk~ar" en hij pro
beerde zijn droefheid ie onderdrukken. 

Spoedig was ihij te Bethlehem en statig liep 
hij door de drukke straten. Zijn weg ging langs 
de slavenmarkt en daar zag hij iets vreeselijks. 
Een klein jongetje werd verkocht en de moeder 
lag er wanhopig en in doodsangst bij geknield. 

Vervolg pag. 12 kol. 4. 

,,Maria, waarom legt ge uw Kindekijn 
Niet in een wiegje, zacht en fijn ?" 
,,Mijn Kindeke is maar need'rig en arm, . 
In 't kribbetje ligt Hij zacht en warm." 

,,Maria, uw Kind is een Koningszoon 
En ge biedt Hem een stal als eerste woon." 
,,Het Rijk van mijn Kindje is niet van deez' aard. 
Zijn koninkrijk wordt in ·den hemel bewaard." 

,,Maria, wat zullcn we uw Kindeke bieden, 
Opdat Hem de hoogste eere geschiede ?" 
,,Geef Hem uw harte, zuiver en rein. 
Slechts daarmee eert ge mijn Jesu"klein." 
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,,Ziet, ik verkondig u groote blijdschap." 

BLIJDSCHAP 

BLIJDSCHAP 

BLIJDSCHAP 

BLIJDSCHAP 

BLIJDSCHAP 

Lukas 2 : 10. 

in de hemelen - omdat God Zijn welbehagen in den mensch door Jezus 
Christus aan de wereld wilde openbaren. 

op de aarde - omdat de engelen verkondigen, dat : ,,Heden is u geboren 
de Zaligm..aker, welke is Christus de Heere." 
Zulk een heerlijke boodschap werd in het verleden nooit door de engelen 
verkcmdigd. 
De cherub aan de poort van Eden, de verderf-engel in Sodooi, brachten 
een heel andere boodschap, een boodschap, welke de straf aankondigde 
op de zondJe. 

- omdat zij de kom.st van den Zaligmaker aanzegden, de komst van Een, 
Die de straf der zonde vrijwillig op Zich wilde nemen, ,,Wiens striemern 
ons genezing zoooen aanbrengen" en van Wien geschreven sta.at: ,,de straf, 
die ons den vre'de aanbrengt, was op Hem." 

innerlijke blijdschap - omdat er VREDE zou zijn in de menschenziel. 
Blijdschap in da..gen van somberheid, in dagen van drukke zorgen, in dagen 
van troostelooze eenzaamheid en diepen rouw. 

- omdat in dit Kindeke alle beloften zouden vervuld worden, door de 
profeten in Gods naam aan cle wereld geschonken. Beloften van vergeving 
van zonden, van 'fust voor de ziel. Eenmaal zou uit Zijn mond dat won.de'fba.re 
woord klinken: ,,Komt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid en belast 
zijt, en Ik zal u rust geven." 

Duizenden zijn in alle eeuwen tot Hem gevloden en de duisternis der 
ziel is geweken, de vreugde kwam binnen, toen Hij v'tede sprak en niem..and 
kon de blijdschap van hen wiegnemen. Hun hand is op Zijne belofte : 

,,Want in blijdschap zuit gijlieden uittrekken, en rnet vrede voortgeleid 
worden." 

f t J esaja 55 : 12a. 

DE KERSTKLOKKEN. 
(Vervolg van pag. 9.) 

ten te zamen in een machtige melodie, 
die haar tonen laat trillen door de don
kere ruiniten van den tijd, door de dikke 
duisternis van den nacht, over de onme
telijke hoogten der bergen en welke 
verkondigt : ,,JEZUS IS GEBOREN -
DE ZALIGMAKER !" 

Zoo voorzichtig mogelijk vertelden wij 
het droeve nieuws aan den ouden man. 
Het was een klein groepje, dat den vol
genden morgen naar het kerkhof ging : 
enkele heilsofficieren en een arme ge
broken man, wiens liefde door de jaren 
heen onveranderd was gebleven. Hij 
treurde echter niet als degenen, die geen 
hoop hebben. / 

,,Jezus is geboren !" galmden de klok
ken en de echo er van vond weerklank 
in het hart van den eenzamen oude en 
zijn geloof droeg hem ver over de wilde 
golven deJ/ smart en deed hem de vreugde 
des Heeren smaken. Deze kracht kan 
ook de uwe zijn, mijn breeder en zuster ! 

* * * 
Wij zouden ten slotte de geheele ge-

schiedenis der Kerstklokken kunnen 
uitdrukken in een woord : VERLOSSING. 
Al de teedere tonen en de ontroering 
wekkende accoorden der klokken smel-

Dit is de boodschap der Kerstklokken ! 
Elke toon draagt het woord : VERLOS
SING, volle vrije Verlossing voor allen, 
die met een berouwvol hart tot Hem 
gaan. 

Laat de echo der heuvelen, de ,,stem 
van vele wateren", het geluid des dan
ders, het geruisch der boomen, het ge
fluister van den wind, het gezoem der 
bijen, het gezang der vogels - de stem 
van dag en nacht - de stem der kinde
rep en der ouden, der engelen en aarts
engelen, der Cherubim en Seraphim, 
alle stem des hemels en der aarde te 
zamen smelten in da t een schoone lied : 

,,JEZUS - DE ZALIGMAKER - IS 
GEBOREN!'' 
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(Vervolg van pag. 11 kol. 3). 

,,Neem uw kind," rei hij. ,,Hij is werkelijk van 
u. Neem hem". En niet wachtend op dank Hep 
hij door. 

Toen stond hij stil. De glimlach verdween 
van z'n igelaat. Hij wrong de handen en e&n 
floers van tran.en kwam hem voor de oogen. 

,,HeJ.aas !" riep hij. ,,Helaas, ·ik heb niets meer. 
Geen enk:el geschenk om aan de V<oeten van het 
Kind te leggen !" 

CllcM ., Bandoeng-Voorult'' 

Een mooi plekje op den weg naar Soemedang. 

Ziende, dat men naar hem keek, 1beheerschte 
hij zich met groote inspanning en schreed meet 
g-ebogen hoofd verder. Maar hij koos z'n weg 
zorgvu1dig. Hij ging terug naair zijn. huis. 

,,Met leege hand en kan. ik niet gaan," zei hij, 
terwijl hij in de brandende zon voortgdng. 

Een h<*rlijk plekje onder een schaduwrljken 
boom noodde hem :tot rusten. Met een zuoht 
zette hij zich neder en leunde tegen den boom
stam. Zijn moede 1oogen sloten zi:ch en dra sliep 
hij. TerwijJ hij sliep, klaarde zijn. droef gelaat 
op. De vermoeide lijnen verdwenen, een glim
lach verscheen weer en toen hij ten laatst.e 
ontwaak:te en verder ging, straalde 't van 

vreugde. 
En waarom die veran.der.ing ? Te-wijl hij sliep 

droomde hij. Hij zag het Kind van Bethlehem 
op Zijn moeders schoot en in 't eenvoudig 
vertrek h:ing de geur van. kostelijke zalf. Hij 
knielde neder om te am.bidden en toen hij de 
·oogen ophief, zag ihij, dat op het voorhoofd van 
het Kind zijn robijn schitterde, terwijl het 
kleine handje zijn. goudstuk omklemde ; en 
terwijl hij er zwijgend en vol aanbidding naar 
keek, fluisterden de zachte, diepe stemmen van 
het Kind en Zijn moeder : 

,,Voor zooveel gij <lit een van deze Mijne 
minst.e broeders .gedaan hebt, zoo hebt gij dat 

Mij gedaan." 
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ZELDZAME 
KERSTGAVE· ~ 
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< ,,God ~ 
heeft l 

•• m11 
gezondent' 

, 1 

M ilt . J . t ""?" ,, amma, w u Zlllgen : ,, ezus mm mlJ . 
fluisteroe Nelly, terwijl haar moeder zich over 
de kleine zieke heenbO'og om haar wat te . ) 

verfui.sschen. 

,,Ach, lieveling, dat kan mamma ruiet doen," 
antwoordde mevrouw Willemsen ; haar oogen 
vulden zich met tranen en vrees voor de toe
komst deed haar hart ineenkrimpen van pijn. 

,,Alstublieft mamma, wilt u het doen, want 
de He€r Jezus heeft ·ons allebei lief en ik ben 
toch Zijn kleine lammetje ?" pleitt.e Nelly. 
ZJichzelf beheerschend zong mevrouw Willem
sen nu het oude, bekende kinderversje : 

,,Jezus mint mij, 'k heh 't gehoord, 
:Uit Gods eigen dierbaar Woord." 

Met •bevende stem probeerde Nelly het koor 
mee te zingen, terwijl een lieve glimlach haar 
gelaat verhelderde ; toen viel ze in een ruste
loozen slaap. Nogeens 1iet haar moeder den 
dokter komen, toen de koorts steeg, doch hij 
Iron de arme vrouw geen andere hoop geven, 
dan dat Nelly niet Janger dan den vo}genden 
dag kon leven. Het was een nacht van span
ning, ,dJie 1bij het bedje werd doorge'bracht ; 
tegen den morgen, toen mevrouw Willemsen 
meende, dat de crisis voorbij was, opende Nelly 
haar groote blauwe oogen, een glimlach gleed 
over haar gelaat, terwijl ze zeide: ,,Jezus heeft 
ons allebei lief, mamma. Ik zal naar u uitkij-
ken. Jezus mint ......... " Toen kwamen de enge-
len en droegen Nelly's reine ~el naar het 

Betere Land. 

* ' * * 
Toen de kleine lci.st de deur was uitgedragen, 

was het of alle hoop en vreugde uit het huis 
en hart van mevrouw Willemsen weg was. De 
woord.en ,,Jezus heeft ons aUebei lief," bleven 
haar steeds maar door het ihoofil hame.ren, 
doch haar P,art was in opstand. Zij twijfelde er 
niet aan, of God haar kleine meisje had Lief-
g.ehad, doch haar ......... '! Lief de ! Was <lat 
liefd.e, om zoo wreed haar een.rigst kind, dat al 
\haar vreugde en geluk uitmaakte, van haar af 
te nemen ! Neen, neen, liefde was vriendelijk, 
maar dit was wreed - en de arme moeder 
weigerd.e zich te laten troosten. Al Nelly's 
speelgoed werd weggeiborgen en het leed borg 

zij diep in haar hart. 

* * * 
Het was de daig voor Kerstfe€st. De winter 

was gekomen. (Deze .gebeurtenis vond plaats 
in Canada.) Buiten viel de sneeuw in dichte 

vlo.kken ; de .bellen van de sleden rinkelden en 
de blijde lach van de kinderen, die voorbij .. 
reden, drong door tot mevrouw Will.emse~ die 
eenzaam in haar mooie :huis zat te peinzen O'ver 
h.et kleine graf, daarginds naast de dorpskerk, 
nu bedolven onder de reine witte sneeuw. De 
diensbbode was naar ihuis gezonden en droevig 
was ze achtergebleven. Haar hart was verbit
tero. Meer dan ooit verlangde zij op dezen 
avond de kleine kinderhandjes in de hare te 
voelen. Morgen Kerstfeest ! Doch geen boom 
rte versieren, geen pakrjes klaair ite mak.en, 
zooals andere jaren ! A1s h.et Kerstfeest ,,Vrede 

op aarde" beteekent, dan voor haar geen Kerst
feest. Vrede? Neen, er was niets dan bitter

hei~. 
Op dat oogenblik werd er heel zacht op de 

voordeur geklopt. Toen ze de deur opendeed, 
stond daar een lclein meisje met een smal, 
·bleek gezichtje, armelijk, doch schoon gekleed. 
De groote blauwe oogen, die h.aar schuchter 
aanstaarden, geleken zooveel op die van h.aar 
kleine Nelly, dat mevrouw Willemsen opeens 
een scherpe pijn in het hart voelde. Het kleintje 
stond daar met een groote witte Chrysanthe

mum in haar arm. 
,,Alstulblieft, mevrouw'', zei ze verlegen, ,,wilt 

u mijn bloem niet koopen voor het Kerst

feest ?" 
,,Maar kind, wie heeft je hierheen ge

stuurd ?'' vroeg mev,rouw vriendelijk en ver
baasd. 

,,Ik denk, dat God mij gestuurd heeft", zei 
het kleine meisje met een lief stemmetje. 

In haar onschuld zag net kleinije er zoo 

,, Wist U ~at Jezus ~e~oren was 1" 
Een arm klein meisje werd emstig ziek naar 

het ziekenhuis vervoerd, juist in de kerstweek. 
Terwijl ze daar lag, hoorde .zij van Jezus vertel
len, Die op aarde was gekomen om vrede rte 
brengen. Op zekeren dag zeide ze tot de zuster, 
die haar verzorgde : ,,Ik heh het hier erg prettig, 
doch als ik beter word, zal ik wel gauw naar 
huis moeten, maar ik neem toch iets heel pret
tigs mee. Heeft u weleens gehoord, dat Jezus 

b . ?" ge oren is. 
,,Ja," zei de verpleegster, ,,ik weet het, maar 

. t t " sstt . . . . . . . . . nu me meer pra en. 
,,Wist u het? Ik vond, dat u er uit zag, alsof 

u het heelemaal niet wist en ik wou u er juist 
wat van vertellen," ging het kleintje voort. 

Wel hoe zag ik er dan uit ?" vroeg de zuster, 
" ' . 

die haar verbod zelf scheen te vergeten. 
O net als zoo veel andere menschen, soms 

" ' erg bedroefd en somber. Ik dacht, dat men oooit 
donker kon kijken, als men alles van Jezus 

afwist !" 
Straalt de Kerstvreugde tvan uw gelaat, lezers ? 
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lief uit, dat de eenzame mood.er Diet anders 
doen kon dan haar binnenhalen en in een 
plotselirtge opwelling sloot ze het kleine meisje 
in de armen en luisterde naar haar verhaal. 

,,Ziet u, verleden week is moeder naar den 
hemel gegaan. Ze was heel erg ziek en er 
was niemand om voor haar te zorgen dan ik. 
Vriendelijke menschen brachten lekkere soep, 

maar het hielp niet. Toen vertelde moeder, 
dat ze naar den hemel ging en dat God voor 
mij zou zorgen. Ik heb nu maar op God ge
waoht, want ilk wil niet bij de iburen. De 
lieve Heer weet ons huis. Maar ik had honger 
en nu wilde ik mamma's bloem verkoopen, 
waar ze mo veel van hield. Maar o, soms ben 
ik erg alil.een." Het kleine meisje brak. in 
snikken uit. Mevrouw Willemsen liet haar niet 
verder spreken. Haar oogen· waren vol tranen 
en een diep mede:lij.den deed haar de kleine 
vast tegen zich aandrukken. ,,Mijn lief kind, 
wil je mijn meisje dan worden en altijd bij 
mij blijven ?" fluisteroe zij. ,,Ik: wil jou en je 
mooie 1bloem allebei heelemaal voor mijzelf 

hebben." 
Dien avond kon mevrouw Willemsen den 

slaap niet vatten. Gods Geest klopte aan haar 
hart, zij gevoelde, dat zij Christus nooclig had. 
Haar verkilde ziel was ontroerd als nooit 
te voren, toen ze dacht aan haar opstandigheid 
en het vaste kinderlijke geloof van de kleine. 
In diepe nederigheid, gebroken van hart en 
met innig herouw, knielde zij neer aa.n de 
voeten van den Heiland en schreide om ver
geving. Stil ging ze naar de kamer, waar het 
kleine weesje lag in het wiite bedje van haax 

eigen Nelly, 1 meit lhaar w~t.e n.achtponnetje 
aan, in gerusien slaap. Toon ze wakker werd, 
nam ze de kleine kinderhandjes m de hare 
en bad: ,,0, God, ik dank U voor deze won
dere Kerstgave. Help mij voor U te leven." 

Plotseling sloeg het kleinitje de armen om 
haar hals en fluisterde : ,,Ziet u nu wel, dat 

God mij gestuurd h.eeft." 

Mei groote vreugde werden ail.le nooclige 
schikkingen getroffen, zoodat mevrouw Wil
lemsen haar ,,Kerstgeschenk" . mocht houden 
en in diepen ootmoed wijdde zij al haar liefde 
aan de kleine weeze, haar door God gewnden. 
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N MIDDEN-JAVA. 
DE KOMMANDANT OP TOURNEE. 

Aangezien in dit Kerstnummer slechts een beperkte ruimte .beschikbaar is voor 
rapporten, kunnen wij niet anders dan een beknopt verslag g.even van de tournee van 
onzen Kommandant in Midden-Java. 

In elke plaats die bezocht werd, was groote belangstelling voor de film-voorstelling, 
zoowel van de zijde der autoriteiten als van de zijde dergenen, die anderszins bel~ngstelden 
in onzen arbeid. De beelden werden niet alleen met de grootste aandacht gevo1gd, doch 
lieten niet na, ook aan ve1en een nieuwen blik te geven op het we k in onze inrichtingen. 
Een woord van lof aan onze officieren, die alles zoo naar hun beste vermogen hadden 
voorbereid. 

CHERIBON ston<l. ihet eerst op het program.ma. De resident en burgemeester waren 
aanwezig ; er was veel belangstelling en hier leidde ds. Van der Linde den Kommandant 
met enkele hartelijke woorden bij de aanwezigen in. 

In TEGAL was bet burgemeester Coert, die deze taak vervulde ; zijn Edelachtbare 
zeide o.a., blij te zijn, dat de inwoners van Tegal een gelegenheid kregen, den Leger
arbeid meer van nabij te leeren kennen. 

In PEKALONGAN dankte resident Van Leeuwen op zeer sympathieke wijze aan het 
eind van de lezing, voor wat men had mogen zien en hooren omtrent den Leg.erarbeid. 

De Kommandant wist overal met een gepast, vaak diep geestelijk woord, de rechte 
sfeer te scheppen, zoodat de bijeenkomsten aan het doel beantwoordden: de zegen Gods 
kwam tot het hart en de blik op ons werk werd verruimd. 

Adjudant Palstra lichtte de beelden met een enkel woord toe. 
Van hier ging het naar LIMPOENG, een buitenpost van Pekalongan. Een aardige 

groep heilssoldaten heeft zich daar gevormd en uit al, wat wij mochten zien, gelooven 
wij, te mogen opmaken, dat het Leger daar een goede kans heeft, een bloeiend korps te 
vestigen. Een Chineesch heer, Siem Ong Lian, een warm Legervriend, had alle mogelijke 
schikkingen getroffen, om de bijeenkomst, door den Kommandant geleid, te doen slagen. 
Op de voorgalerij was een ,,platform" opgericht. Aan den eenen kant een groep stralende 
heilssoldaten van Limpoeng, aan den anderen kant van Pekalongan. De laatsten waren 
per autobus gekomen, om mee te genieten. Envoy Oey was er met bet fluitkorps van 
K.RENGSENG en verwelkomde den Kommandant met muziek. Ook werd vuurwerk 
afgestoken, wat voor de honderden menschen - het was juist passardag - natuurlijk 
,,feest" beteekende. 

Dadelijk na opening met zang en gebed nam de Kommandant den bijbel ter hand. 
Door Brigadier Hiorth vertaald in het Javaansch, werden de heerlijke Evangelie
waarheden met kracht verkondigd en op eenvoudige wijze duidelijk gemaakt. Twaalf 
personen kwamen naar voren, om God te zoeken. 

KRENGSENG was 's avonds aan de beurt. De beer Siem Ong Lian vergezelde den 
Kommandant en zijn staf met Envoy Oey. Op <liens plantage was alles, zooals gewoonlijk, 
keurig in orde. De Envoy had gezorgd voor goede electrische verlichting. Eerst was er 
een echte Verlossingssamenkomst. Op duidelijke, boeiende wijiie wist de Kommandant 
zijn boodschap te brengen. Honderden waren gekomen, om te luisteren en wij mochten 
ons verblijden over 18 zielen, die neerknielden, om vrede te zoeken. 

Vervolgens werd overgegaan tot de film-voorstelling. In het halfduister zagen wij 
nog honderden, die zich eerst op een afstand hadden gehouden, naderbij komen, tot 
er naar schatting ruim 2000 menschen tegenwoordig waren. Er werd druk ,,commentaar" 
geleverd, op wat gezien werd, vooral toen het bezoek van de Generaal aan Krengseng 
op bet doek kwam ! Het was een gezegende, welgeslaagde avond ! 

SOLO stond op bet programma voor den volgenden dag. Ook hier was de belang
stelling groot. De ,,Mataram" zegt o.a.: ,,Met diverse voorbeelden en goed gevonden 
beeldspraak lichtte Kommandant De Groot het auditorium toe, wat de taak van het 
Heilsleger omvat, nl. de prediking van Gods Woord en vooral in het Maatschappelijk 
Werk de kiem te leggen, voor het Christendom." Met aandacht werd alles gevolgd en 
met recht werd in genoemd blad deze avond ,~een buitengewoon geslaagde avond" 
genoemd. 

DJOKJA was de laatste plaats, die ditmaal bezocht werd. Uit het plaatselijk blad 
nemen wij het volgende over : 

,,Voor een aandachtig gehoor hield gisteravond de !eider van het Heilsleger in 
Ned.-Indie, Kommandant De Groot, een Causerie over den arbeid van deze organisatie 
hier te lande. Onder de aanwezigen merkten wij op het Hoofd van plaatselijk Bestuur 
ass. resident Abbenhuis, namens den Gouverneur, den pl. Militairen Commandant, 
Overste P. Scholten, ds. Kuipers en eenige leeraren van de A.M.S. 

Velen onzer hebben ongetwijfeld bet werk van deze machtige organisatie min of 
meer van nabij leeren kennen. Het Heilsleger telt talrijke instellingen in Ned.-Indie, 
z.o. ziekeninrichtingen, Armen- en Kindertehuizen, Militair tehuizen etc. waar niet alleen 
Gods woord verkondigd wordt, doch waarbij eveneens en hierop willen wij den nadruk 
leggen, de Christelijke beginselen omgezet zijn in lichamelijke waarden, in een daad 
van naastenlief de in den ruimsten zin van het woo rd. 

En deze gedachte was bet, die ons vervulde, en met ons velen die gisterenavond 
in de Aula van de A.M.S.A. samengekomen zijn. 

Geboeid luisterde men naar den vlotten spreker, die het als een voorrecht achtte 
te Djokja e.e.a. te mogen vertellen omtrent de verrichtingen van het Heilsleger." 

Nu volgde evenals in de andere plaatsen de film, waarna de Kommandant in een 
korte toespraak al de aanwezigen en in het bijzonder de aanwezige overheidspersonen, 
dank zegde voor hun belangstelling. Met gezang en dankgebed werd deze laatste 
samenkomst gesloten en mochten wij terugzien op een gezegende tourn~. Aan God 
alle eer ! 

• 

STRIJDKREET 

IN DEN ECHT VEREENIGD. I 
Huwelijksklokken luidden in Soerabaja op 21 

October en wel voor onze makkers Luitenante 
v.d. Made en Kapitein Helmhout. Deze dag is 
voor hen een onvergetelijke geworden, niet 
alleen door het feit, dat zij in den echt werden 
verbonden, doch ook om de grcote belangstelling 
bij deze gebeurtenis ondervonden. 

Lt. Kolor:~l en mevrouw Lebbink waren over
gekomen om de plechtigheid te leiden en een 
groot aantal officieren van Soerabaja en daar
buiten was reeds aanwezig op het Gouverneurs
kantoor, waar het burgerlijk huwelijk werd 
voltrokken. 

Keurig was door de vriendelijke zorgen van 
I) 

Majoor Kyle en haar helpsters in de huiskamer 
van ons ziekenhuis de tafel gedekt voor de 
vele gasten. Het was een intiem, gezellig sa
menzjjn. Oude herinnerir.gen werden opgehaald, 
geestige tcespraken werden gehouden, doch ook 

Kapitein en mevr. Helmhout. 

de ernstige toon ontbrak niet bij de gedachte 
aan geliefden in het vaderland, die deze heug
lijke gebeurtenis niet konden meemaken. 

Het hoogtepunt van den dag was natuurlijk 
de huwelijks-inzegening des avor:ds in de mooie 
zaal van ons tehuis op Embong Malang. 

De Kolonels 'Lebbink met het bruidspaar, 
voorafgegaan door twee schattige meisjes, die 
bloemen strooiden, gingen door een haag van 
bezoekers. Een prachtige bloemenschat versierde 
het platform, waarop onze makkers plaats na
men. 

Vertegenwoordigers der verschillende takken 
van onzen arbeid, maar vooral van het werk 
onder d~ militairen, spraken bun gelukwenschen 
uit. Vele telegrammen werden voorgelezen, 
waaronder ook een zegenbede was van Kom
mandant en mevrouw De Groot. Gedurende 
de inzegening heerschte er een plechtige stilte 
en onafgebroken aar:dacht. Zoo van harte werd 
!het bekende lied: ,,Dat 's Heeren zegen op U 
daal,' '' het bruidspaar toegezongen. 

Met bet overhandigen van Gods Woord werd 
deze plechtigheid bezegeld. Toen kwam de beurt 
aan bruid en bruidegom om enkele woorden 
te spreken. Beiden spraken uit een ,,vol" hart 
hun dank uit tegenover God voor al den weg, 
dien Hij hen geleid had. 

Mogen vele vruchten voor Gods konir.krijk 
het loon zijn op den arbeid, dien onze makkers 
vereenigd hopen te verrichten ! .t!..en gast. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 
Bevorderingen : 

Tot Majoor: 
Adjudanit S. Johannessen* 

Tot Adjudant : 
Kapitein A. Loemioe* 
Kapitein A. Merpati* 
Kapitein H. M. Tarima 

Tot Kapitein : 
Luitenant J. Poot 
Luitenant R. Tororante 

Aanstellingen : 

Majoor P. Rollis - Pelantoengan. 
Luiter::ant H. Visker - Semarang Ooglijders-

hospitaal. · 
Kdt. Luitenant D. PaLimin - Batavia II (ass.). 
Kdt. Lui tenant Soehari - Toeren (ass.). 
Kdt. Lui tenant M. W airisaL - Ambarawa (ass.) . 

Bandoeng 20 November 1937. 
J . W. DE GROOT, 

Commissioner. 

I KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

Kommandant en mevr. De Groot, vergezeld 
van Adjudant Palstra. 

1- 6 December - Terugreis van Ambon. 
17 ,, - Bandoeng I.E.V. gebouw. 

J eugd-demonstratie. 
21 December - Bandoeng J ongenshuis. 
25 

" 
- Bandoeng I V roegctienst. 

26i -\ Soek,anniskin. 

De Chef-Secretaris en mevr. Ridsdel. 

21 December - Batavia Meisjeshuis 

I 

( alleen mevrouw) 
25-26 ,, - Malang en Toeren. 

I 
Lt. Kolonel en mevr. Lebbink. 

25-26 December - Batavia I en II en 
inrichtingen. 

Brigadier Stewart. 
25-26 Decembeir - Soerabaja tkorpsen en 

inrichtingen. 
Majoor Barbier. 

25-26 December - Semarang I en inrichtingen. 

Adjudante Brouwer. 
25 December - Bandoeng II. 

VANAF 
1 DECEMBER 

f'IOMINALE I vt RKOOP 
WAARDEN PRUS 

2 ct 3 ct 
3~2' ct 5 ct 
7~ ct 10 ct 

10 ct 12~ ct 
20 ct 25 ct . ' 

COMPLETE SERIE 

43 ct I 557f ct 

- 15 - S T R IJ D K R E E T 

J\.Al\IT~~l\~l\I I l\I t3 ~l\I 
VAN DEN 

Ct1~t=·S~Cl2·~TJ\121S 

DECEMBER 1937. 

,,Want een Kind is ons. geboren, een 
Zoon is ons gegeven, en de heer
schappij is op Zijnen ,schouder ; en 
men noemt Zijnen naam W onderlijk, 
Raad, Sterke God, Vader der eeuwig-
heid, Vredevorst". Jes. 9 : 5. 

De Generaal. 
De verdere berichten, die wij ontvangen be

treffende de tournee van onze Generaal in 
Amerika en Canada, melden, dat de samen
komsten bijzonder gezegend zijn. Duizenden 
menschen stroomen toe om onze Internationale 
leidst€r te hooren en velen zijn gekomen ·om 
Verlossing van zonde te zoeken. De Generaal 
is nu op het punt weer terug te keeren naar 
Engeland. Moge de Ahnachtige haar behoeden 
en >£egenen ! 

De Kommandant. 
Opgewekt en in goede gezondheid zijn Kom

mandant en mevrouw De Groot teruggekeerd 
van hun welgeslaagde tournee in Midden-Ce
lebes. Spoedig daarop vertrok de Kommandant 
reeds weer van het Hoofdkwartier voor een 
bezoek aan verschillende posten in Midden
Java. Met veel belangstelling werd overal de 
film-voorstelling gevolgd, waaa:-V'oor bij alle 
klassen der aanwezigen veel interesse bestond. 
De Zondagsamenkomsten in Krengseng waren 
bijzonder gezegend. Een uitvoerig rapport over 
deze tournee vindt men elders in dit blad. 

Terwijl deze aanteekeningen geschreven · 
worden, maakt de Kommandant zich gereed 
voor zijn eerste 1bezoek aan Ambon voor de 
opening van een Militair-tehuis. Brigadier 
Woodward is druk bezig geweest gedurende de 
laatste weken alle voorbereidende sChikkingen 
te treffen. 

Mevrouw de Groot en Brigadier Stewart 
vertrokken op 18 November naar Padang en 
Medan, waar inspectie zal worden gehouden 
en samenkomsten geleid. In Medan zal de 
opening iplaatsvinden van het tehuis voor 
inheemsche en Chineesche kinderen. 

Oude bekenden. 
Van het Internationaal Hoof dkwartier werd 

bericht ontvangen, dat Majoor Hallman, Ma
joor Engstrom, Majoor en mevrouw Bridson, 
alsook Majoor en mevrouw Loois niet naar 

' Ned. lndie zullen terugkeeren, doch een aan
stellling in hun vaderland zullen ontvangen. 
Wij danken hen voor de jaren van arbeid, 
die zij in dit gedeelte van het groote zendings
veld gegeven hebben en bidden dat God hun 
tot een voortdurenden zegen zal maken. 

Bevorderingen. 
Zooals de ,,Officieele Mededeelingen" aangt:

ven, heeft de Kommandant verschillende officie
ren bevorderd tot een hoogeren rang. Onze 
hartelijke gelukwenschen aan hen alien l 

EEN MOOIE GIFT. 
Met groote dankbaarheid en vreugde 

vermelden wij, dat Zijne Excellentie, 
de Gouverneur-Generaal, ons verblijd 
heeft met een gift van f 1000.- voor 
onzen Legerarbeid in deze gewesten. 
Dit blijk van medeleven en waardee
rlng is ons een groote bemoediging 
geweest ! 

Op 11 November ontving Zijne Ex
cellentie ook den Kommandant in 
audientie op bet paleis te Buitenzorg. 
Bijna een uur onderhield Z. E. de 
Gouverneur-Generaal zich met onzen 
leider en toonde groote belangstelling 
in elken tak van arbeid, waarvoor 
bet Leger des Hells de zorg op zich 
genomen heeft. 

,, ~··~·-"-"'UL1$# ..... 

Welkom ,,thuis" ~P bet Hoofdkwartier. 
Adjudant Palstra, die zijn plichten als prive 

secretaris van den Kommandant weer hervat 
heeft, is nu ook belast met de verantwoorde
lijkheid voor het R.€classeerings-werk, terwijl 
hij tevens ,,Secretaris voor Regeeringszaken" 
is. 

Kapiteine van Lith. Deze week hopen wij de 
Kapiteine weer te verwelkomen in haar oude 
positie op het kantoor van den Chef-Secre
taris. Kapitein~ Kappers, die haar vervangen 
heeft gedurende dit Europeesch verlof, blijft 
op het Hoofdkwartier werkzaam. 

Verlof. 
Het is oos een vreugde te kunnen melden, 

dat Majoor Hanna V eerenhuis in zooverre 
hersteld is, dat zij haar broer, Majoor G. J. 
Veerenhuis, kan vergezellen met Europeesch 
verlof. Zij hopen 1 December aan boord te 
gaan. Wij wenschen hun Gods besten zegen 
en een goede reis en ook de vreugde hun 
familieleden in goo-den welstand aan te treffen. 

Onze zieke makkers. 
Adjudante Cardinaal, Kapiteine Kudding en . 

mevrouw Kapitein Duvekot zijn nog op de 
ziekenlijst, doch zijn gelukkig op den weg tot 

beterschap. 

Welkom. 
Adjudant en mevrouw Frederiksen hopen 

D. V. op 2 December te arriveeren, terwijl wij 
Kapitein en mevrouw Young op 24 December 
,,thuis" verwachten. Onze makkers hebben een 
prettig en nuttig verlof gehad en zien uit naar 
een nieuwe periode van nuttigheid in dit land. 



S T R IJ D K R E E T 

David op. 

V 
ADER, mag ik 
vanavond met u 
mee naar hei 
veld?" Kleine 
Jacob trok zijn 
vader aan het 
overkleed en 
keek met zijn 
groote, zachte, 
donkere oogen, 
die zooveel op 
die van zijn 
moeder gele
ken, vragend rot 

,,Ja, David," zei nu Rachel, zijn vrouw, die 
met een schreiend kindje in haar armen zat, 
,,neem Jacob mee. Je hebt het hem beloofd 
en kleine Esther is ziek. Het zou heerlijk stil 
zijn, als je hem meenam." 

,,De jongen mag mee," antwoorode David, 
,,maar dan moot hij nu slapen, want daar is op 
het veld geen gelegenheid voor. De wol ven zijn 
van den Libanon gekomen en wij moeten van
nacht streng de wacht houden. Zorg, dat hij tegen 
zonsondergang klaar is." 

David verJiet zijn huisje, even buiten Bethle
hem, om naar zijn kudde 1e gaan ; toen de zon 
's middags fel scheen, ging Jacob slapen, want hij 
verlangde om 's avonds temidden van de sla
pende schapen en de wakende herders te zijn. 
Zijn slinger met de .gladde steentjes stak hij bij 
zich, in de hoop misschien zelf een wolf te 
dooden. 

Zachtkens daalde de nacht over Juda ; de 
avondwind fluisterde; in de verte zong de beek 
Kedron slaperig een wiegeliedje; op de uitge
strekrte, bruine vlakte Ja.gen de kiudden gelijk 
grijze wolkjes in het matte maanlicht, doodstil, 
behalve wanneer een enkel lammetje blaatte 
om zijn moeder, die het, met z'n half open oogjes, 
niet zag. Jacob omklemde zijn vaders hand 
stevig ; de stilte en de duisternis vervulden hem 
met een diep ontzag; de vlakte scheen de luchit 
te raken aan den gezichtseinder ; hij zag aan 
den helderen, donkeren horizon slechts een 
gebroken lijn, waar de lage, platte daken van 
Bethlehem den heuveltop kroonden; zijn hand 
werd koud in die van zijn vader en David zag, 
dat de jongen bang was. Hij zeide 'bot de andere 
herders, die zaten of stonden temidden van hun 
kudden: 

,,Laat on~ den herderspsalm zingen, broeders, 
want de nacht is het kind vreemd en hij denkt 
niet aan den Herder Israels, Die met ons is." 
Twee der mannen zetten dus in, met hun diepe, 
volle stemmen : 

,,De Heer is mijn Herder," 
En de anderen antwoordden : 

,,Mij zal niets ontbreken." 
De eerste twee zongen weer : 

,,Hij doet mij neder liggen in grazige 
[weiden ;" 

En het antwoord klonk daarop : 
,,Hij voert mij zachtkens aan zeer stille 

[wateren." 
Zoo zongen zij den prachtigen psalm en Jacob 

luisterde en gevoelde, dat God daar was. Toen 
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HET KERSTFEEST VAN 
VOOR 

DE 
JEUGD· DEN KLEINEN JACOB 

de psalm uit was, ging hij wat tusschen de 
schapen wandelen en hield zijn slinger gereed 
om den eersten den ibesten wolf, dien hij zou 
zien, in den kop te otreffen. Maar geen wolven 
vertoonden zich ; de nacht was stil ; de donker
blauwe hemel was bezaaid met sterren, schijnend 
en tintelend, terwijJ ze zich langzaam langs het 
firmament voortbewogen - zoo langzaam, dat de 
kleine Jacob bet niet kon waarnemen. Hij sprak 
niet veel, maar keek ·slechts om zich heen. 
David keek glimlachend op hem neer en Jacob 
hoo~de hem zacht zeggen : 

KERSTNACHT. 
Heil'ge nacht ! Heil'ge nacht ! 
Zie, het Kindje sluimert zacht ! 
Nader stil en buig u neder 
Voor dat Kindje, zwak en teeder ! 
't Is de Helland, lang verwacht. 
Heil'ge nadht ! Heil'ge nacht ! 

Stille nacht ! Stille nacht, 
Bij de kribbe doorgebracht. 
Kindje teer, ik: wil U minnen, 
Gij zilt heel mijn harte winnen 
Door Uw wond're liefdemacht. 
Schoene nacht ! Heil'ge nacht ! 

,,De hemelen vertellen Gods eere, 
En het uitspansel verkondigt Zijner handen werik. 
De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak 

uit, 
En de nacht aan den nacht toont wetenschap." 

Toen begon Jacob zich af te vragen, hoe de 
dag toch wel sprak en eindelijk viel hij in slaap, 
leunend tegen Davids knie ; want het was 
middernacht en David had zich neergezet om 
te rusten. 

Maar plotseling sprongen David en Jacob en 
al de andere herders met hen, met bleeke 
gezichten, wijdgeopeinde oogen en knikkende 
knieen, op, want in een moment, zonder eenig 
voorteeken of geluid, 1baadde de hemel zich in 
een zee van licht en luister, helderder dan de 
zon op den middag ; . de sterren verbleekten en 
weroen onzichtbaar, de Hchtglans stroomde in 
gol ven van glorie van den heme! neer op de 
aarde. En toen, uit de diepste diepten van al die 
pracht boven hun hoofden, verscheen een Engel, 
gekleed in witte kleederen, blinkender dan al 
het licht random, met een gelaat, kalm en 
vol groote, innige vreugde ; de herders waren 
bevreesd, want zij meenden, dat de Dag des 
Heeren was gekomen. Maar de Engel gHmlachte 
hun toe, gelijk de zon, wanneer ze straalt in al 
haar luister, en sprak: 

,,Vreest niet ! want, ziei, ik verkondig u 
groote iblijdschap, die al den volke wezen zal, 
namelijk, dat u heden geboren is de Za1igmaker, 
Welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. 
En dit zal u het teeken zijn : gij zult het Kin
deken vinden in doeken gewonden, en liggende 
in de krib'be." 

N adait de Engel wederom naar den he:mel 
teruggegaan was, ver1ieten de herders hun kud
den en gingen naar Bethlehem om het Kindeke 
t.e zoeken. Jacob mocht mee, om als geschenk 
een lief lammetje te ·brengen. Later vertelde 
hij aan al de j1ongens van het dorp, dat dit de 
heerlijkste nacht van zijn leven was geweest. 

GROOTV ADERS STER. 
Grootvader was ziek en kleine Fannie vond 

het heerlijk om bij hem te zitten en hem voor 
te lezen. Trouw elken dag ~warn ze. ,,Zal ik 
mijn geschiedenis voor u lezen, grootvader ?" 
was dan de gewone vraag. Ditru.aal was het een 
Kerstverhaal, dat begon met : ,,Toen nu J ezus 
geboren was te Bethlehem ............ zie eenige 
Wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aan-

k " ge omen. 
,,Grootvader, u is ook een wijze man, maar 

u heeft toch niet zoo'n lange reis moeten maken 
om Jezus te vinden, zooals de Wijzen, waarvan 
ik gelezen heb, is het wel ?" 

,,Waarom dRnk je, dat dit zoo is, kleintje ?" 

vroeg grootvader met bevende stem. 
Omdat de Heer Jezus toch alWd bij ons is. 

" :J 

Wij behoeven toch alleen maar te fluisteren en 
dan hoort Hij ons reeds." 

* * * 
De dagen gingen . voorbij en op zekeren avond 

niet lang daama stand de heele familie rondom 
grootvaders bed, die stervende was. Toen kleine 
Fannie bij hem kwam, legde hij heel teer zijn 
hand op haar hoofdje en zeide : ,,Als ik in die 
mooie stad kom daarboven, zal ik ~en Heer 
Jezus vertellen, dat jij mijn ster bent geweest". 

' ,,Maar grootvader, waarom ?" vroeg Fannie en 
de tranen stroomden langs haar gezichtje, want 
ze hield erg veel van groot\rader. 

,,Omdat jij mij tot Jezus geleid hebt, net als 
de ster de Wijzen geleid heeft, waarvan je mij 
voorgelezen hebt, kleintje." Dit was grootvaders 

laatste woord. 
Zijn alle jongens en meisjes, die dit lezen, 

ook zulk een sterretje ? 



BIM - BAM. 

B CM barn zui ver van toon, 
Noode~ de klokken tot 't feest van 

[Gods Zoon; 
Bim barn 't klink' ver in 't rond ; 
O dat ee~ ieder deez' boodschap verstond ! 

' Bim barn, him barn, 
Kerstklokken luiden ; 
Bim ham! 

Bim barn, zachtkens en teer, 
Hij kwarn als Kindje ·op aarde terneer. 
Bim barn, arm en veracht 
We rd Hij, opdat Hij ons redding aanbracht ; 
Bim barn, him barn, 
J ezus de Reiland, 
Bim barn! 

Bim ham, krachtig met klem, 
Raden z' u : buig u toch .neder voor Hem ! 
Bim ham, bid Hem nu aan, 
Wil tot het need'rige kribje nu gaan ! 
Bim barn, bim barn, 
Hoor naar de roepstem ! 
Bim barn! 

HET KINDEKE 

IN 't ·klein en need'rig Bethl'em, 
· Verborgen in een stal, 
W erd J ezus eens geboren, 

De Koning van 't heelal ! 
Gehuld in schaam'le doeken, 
Daar moet ge 't Kindj.e zoeken; 

En zalig, die daar vindt 
Het Christuskind ! 

Was ooit een grooter Koning 
Dan Jezus, onze Heer! 

Lag in een armer woning 
W el ooit een vorst ter neer ? 

V oor zulk een lief de teeder 
Buigt zich ootmoedig neder 

Een hart, dat U bemint, 
0 Christuskind ! 

Komt, gaat met haast dan henen, 
Gelooft de eng'len vrij ! 

Het Kindeke in de kribbe, 
Der heem'len Heer is Hij '! 

Zijn majesteit en luis~er . 
Doordringen nu reeds t dmster, 

't Is aller zondaars V rind, 
Dit Christuskind ! 
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VREDE OP AARDE. 
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0 E herders waakten in den nacht, 
Gezeten op den grond ; 

Toen daalde 's Heeren engel neer 
En licht werd het in 't rond. 

KOOR. 

Blij Kerstmis-klokgelui ! Blij Kerstmis-klokgelui ! 
't Bemoedigt ons op 't levenspad, <lat Kerstgelui. 

,,Vreest niet," sprak hij, daar vrees en schrik 
Hun ziel bevangen had; 

,,Een blijde tijding breng ik u, 
Die heel deez' aa·rd omvat ! 

Want heden is in Davids stad 
En 1ook uit Davids stam 

Geboren Christus, Die voor u 
Als Zaligmaker kwam. 

En d.i:t zal u het teeken zijn, 
Dat gij het Godd'lijk kind 

In schaamle doeken neergelegd 
Daar in een kribbe vindt !" 

Zoo sprak de engel, en terstond 
Verscheen een groote schaar 

Van englen, die des Heeren lof 
Bezongen met elkaar : 

,,Alle eere zij aan God orµhoog ! 
Op aarde heersche vree ! 

Zijn welbehagen deelt de Heer 
V oortaan den menschen mee !" 

DE ME SC HEN EEN 



HET LICHT IS GEKOMEN! 

O goedheid van God, die in donkeren nacht 

Uw gLansrijke Ster deed verrijzen; 

Die de Boodschap van V re de op Aarde ons brae ht, 

En den Weg naar den Hemel kwaamt wijzen ! 

0 goedheid van God, niet doorgrond noch verstaan, 

Met dankbaarheid nemen we Uw Heilboodschap aan ! 

Het Licht is gekomen, ja, Eere zij God! 

Hij zond ons den Redder van zielen ! 

De wanhoop verdween uit ons menschelijk lot, 

Vol eerbied voor J ezus wij knielen ! 

De klank van Zijn N aam is muziek voor ons hart, 

Een Haven der Rust in een wereld vol smart! 

Wij danken U, God, voor het wonderbaar Licht, 

Dat Gij in het Oosten deedt rijzen ! 

W aarheen heel de menschheid haar blik houdt gericht, 

Al mochten er eeuwen vergrijzen ! 

Geen wereldsche macht, die Gods Licht hier ooit dooft, 

Het oude verhaal wordt nog immer geLoofd ! 

NORA. 

WILL I AM B 0 0 T H, Stichter 
EV AN GEL IN E B 0 0 TH, Generaal 
JOHANNES W. DE GROOT, Kommandant 

Internationaal Hoofdkwartil~r : 
101 Queen Victoria Street, Londen E. C. 

Temtoriaal Hoofdkwartier 
voor Ned.-Oost-Indie: Javastr. 16 Bandoeng. 
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