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AAN GENERAAL 
EVANGELINE BOOTH! 

Onze harten hebben gejubeld, toen de 
tijding ons bereikte, dat U, onze Generaal. 
ons zoudt komen bezoeken ! En thans valt 
het voorrecht ons te beurt U in ons 
midden te mogen verwelkomen. 

Terwijl ik U dit welkom toeroep, weet 
ik mij de tolk van honderden Heilsoffi
cieren, duizenden Soldaten en tallooze 
V rienden van onze Organisatie, over den 
geheelen Archipel verspreid. 

Wij verwelkomen U als dochter van 
den Stichter', den onvergetelijken Wiliiam 
Booth, van wien bij zoovelen onzer de 
herinnering voortleeft. Hij was een voor
beeld voor de geheele wereld, een profeet .. 
een ziener ! 

Wij verwelkomen U als dienstmaagd 
Gods, die Zijn arbeid verricht heeft in tal 
van landen. Wij danken God voor Zijn 
zegen op U w I even en voor den zegen .. 
welke van Uw leven en werk is uitgegaan 
voor de ontelbaar velen, die onder Uw 
invloed kwamen. 

Wij verwelkomen U als onze Generaal .. 
als eminente aanvoerster, als organisatrice: 
bij uitnemendheid, als een overtuigend, 
krachtig predikster van de boodschap des. 
Heils. 

Schoon Insulinde, het paradijs van het 
Oosten, opent zijn poorten om U te 
ontvangen, en wij bidden van God, dat 
Uw verblijf in deze gewesten van onuit
sprekelijken, on vergankelijken zegen moge: 
zijn voor allen, die naar U zullen luisteren ; 
dat de besloten samenkomsten een bron 
van bezieling en nieuwe kracht voor U w· 
officieren mogen zijn ; dat de openbare: 
bijeenkomsten en lezingen van eeuwig nut 
mogen wezen voor allen, die onder Uw 
gehoor zullen komen. 

Nogmaals: WELKOM IN NEDER-· 
LANDSCH-INDIE r 

De U we onder de Vlag, 

J. W. de Groot, 
Commissioner .. 
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IE JEN 1'JJ[ IE tlJ'W J AIAIR.~ -IB JEZ 4D IE IKIEIR. de gelegenheid aangrijpen u een be
zoek te brengen. Gewichtige dagen 
ei~chen ook gewichtige gebeurtenissen. 
En nu komt Jezus in den Persoon van 
den Heiligen Geest en zegt : 

door mevrouw Kommandant De Groot. 

,,Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop ; indien iemand Mijne stem zal hooren, 
en de deur opendoen. Ik zal tot hem inkomen en Ik zal met hem avondmaal 
houden en hij met Mij." 

,,Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop." 

Hij, de Verhevene, komt tot ons ! 

H ET jaar, dat juist achter ons ligt, 
heeft ons wederom geleerd, hoe 
snel de tijd daarhenen viiedt ! 

Voordat wij 't wisten, was het jaar 
voorbij ! Sneller en sneller ijlt de tijd 
de eeuwigheid tegemoet ! 

* * * 
Midden in het meest vrucht bare ge

deelte van Britsch-Indie, in de Weste
lijke vlakte van den Ganges, verheft 
zich op een eenzame rots de statige 
burcht van een der voormalige ,,Groot
mogols" (grootvorsten van Hindo
stan). Het kasteel - feitelijk een 
kerkgebouw - is uit rood zandsteen 
opgetrokken en heeft een ruim uitzicht 
naar all.:~ kanten. Keizer Akbar (1542--
1606) had dezen burcht laten zetten 
naar aanleiding van een visioen, dat hij 
eenmaal had. 

De voormalige pronkkamers en de 
omliggende huizen staan alle leeg en 
het is also£ de groote machtige poort -
de hoogste in geheel Indie - die met 
breede trappen te bereiken is, uitnoo
digt tot een bezoek aan de ruime leege 
zalen. 

Het merkwaardige is, dat op een der 
pilaren, die de deur stutten, een woord 
staat gegrift, dat naar vermeend wordt, 
van .;Tezus afkomstig is. Het opschrift 
luidt als volgt : 

,,ISA" (Jezus) heeft sprekend over 
den vrede gezegd : ,,De wereld is 
slechts een brug. Ga er overheen, 
doch bouw er geen woning. De 
wereld bestaat slechts EEN UUR. 
Breng dat uur in gebed door." 

Deze uitspraak behoort tot de 
z.g. ,,Agrapha", dat zijn woorden 
van Jezus, die niet in de Evangelien 
zijn opgeteekend. De echtheid ervan 
in het midden latend, is het toch een 
bijzonder toepasselijk woord boven die 
deur, die in zeker opzicht een brug is 
tusschen het woelige, vaak onheilige 
alledag-leven en den stillen voorhof 
van het geweldige Godshuis, waartoe 
zij toe gang gaf. 

Dan denken wij aan het woord uit 
den 24sten Psalm : 

,,Heft uwe hoofden op, gij poorten 
ja, heft op, gij eeuwige deuren ! opdat 
de Koning der eere inga !" 

En deze wereld gaat zoo snel voorbij. 
Zijn duizend jaren niet als een dag bij 
God ? Is het leven niet als een damp, 
die ras optrekt ? Daarom moeten wij 
ons haasten de deur onzes harten wijd 
open te doen, opdat de Koning der eere 
kan ingaan ! 

Het is een aloude gewoonte om op 
den eersten dag van het jaar bij vrien
den en kennissen een Nieuwjaarsbe
zoek af te leggen en dergelijke 
bezoeken ook zelf te ontvangen. 

Men behoeft niet eens tot den naas
ten vriendenkring van iemand te be
hooren om zich aan deze gewoonte te 
houden. Het behoort ook tot de etiquet
te van iedere regeering, dat zij het 
·Corps diplomatique op Nieuwjaarsdag 
ontvangt om middels de gezanten de 
gelukwenschen van andere landen in 
ontvangst te nemen. 

Ook in de zakenwereld wordt de ge
woonte met betrekking tot den Nieuw
jaarsdag in acht genomen. Zij is mees
tal meer een formaliteit dan een 
werkelijke behoefte den betrokken per
sonen geluk te wenschen. Zelfs bere
kening speelt in deze vaak een groote 
rol, want het is van groat belang met 
zijn superieuren, werkgevers eri colle
ga's op goeden voet te blijven. 

Toch ligt in elken beleefdheidsvorm 
een schoone waarheid verborgen. In-
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dien wij aan deze uiterlijke vormen 
slechts een geestel:ijke beteekenis wil
den toevoegen, zouden wij er bij 
winnen en anderen goed doen. Al deze 
dingen hebben bet.i·ekking op het ge
rneenschapsleven. Hoe persoonlijker 
echter het bezoek is, hoe meer het ons 
te zeggen heeft. Het medeleven met an
deren is een der mooiste en meest 
aangename behoeften van het men
schelijk hart. Oprecht, warm mede
leven doet goed ! De innerlijke band 
wordt hechter, men komt elkander 
nader en men kan zichzelf zijn. 

Wat echter het sterkst in ons leeft 
en wat zich het meest laat gelden is 
de onsterfelijke ziel, die in ons woont. 
Zij hongert en dorst, deels bewust 
deels onbewust, naar den levenden 
God, Die haar geschapen heeft. 

Ook voor u is het oude jaar voorbij 
en· vangt het nieuwe aan. Voordat gij 
zulks verlangt is u echter een Bezoe
ker op uw weg tegemoet gekomen. Hij 
wil bij de intrede van het nieuwe jaar 

Behoorde het feitelijk niet omgekeerd 
te zijn ? Ik had tot Hem behooren te 
gaan ! Doch in Gods rijk gaat Liefde 
boven vorm. Hij daalde uit Zijn heer
lijkheid af tot onze ned.erigheid. Zoo 
dicht is Hij reeds bij ons, <lat Hij voor 
de deur staat. 

Ongetwijf eld kennen wij allen het 
beeld van den kloppenden Reiland. De 
deur, waarvoor Hij staat is over
groeid · met doorntakken. De deur
knop is aan de binnenzijde. Hij moet 
dus wachten tot de deur van binnen 
geopend wordt. 

,,Ik sta," zegt Hij. Dat duidt op een 
wachtende houding. Hij wacht op ant
woord. Hij is bereid binnen te komen 
of anders - heen te gaan. Het kloppen 
kan men zeker binnen hooren. Hoe 
eer biedig is to ch de Geest van Chris
tus. Hij bestormt ons niet en baant 
Zich niet met geweld een weg. Hij 
klopt eerst aan door vriendelijke zege
ningen, door goedheid, die ons tot be
rouw brengt. Ook ziekte en beproeving 
bracht Hij ons soms en dingen van het 
gewone dagelijksch leven. Het komt 
er niet zoozeer op aan, wat Hij met 

WAT IS UW LEVENSDOEL? 

W EER l~gt een ni~uw jaar voor 

u - rem en mo01 - met ruune 

kansen. Wat zult gij er mede doen? 

In welke richting stuurt gij uw 

Levensschip ? Onbekend is de weg, tal

loos vele zijn de gevaren ! Neem Jezus 

aan boord, Hij zal u veilig geleiden en 

u helpen van 1937 het allerbeste te 

maken ! 

Dat ieder 't aangezichte, 

Ginds naar de Godsstad richte, 

Daar ligt Jeruzalem ! 

-<l~-

EEN leven slechts, een leven hier beneden ! 
Een leven slechts ! En dat gaat ras voorbij ! 

Een leven slechts met al zifn schoone kansen, 
Een leven slechts ! dat leven, Heer, vraagt Gij ! 

Gij vraagt mijn hart en gaven, mij gegeven, 
Gij vraagt mijn stem, mijn goed, mijn tijd en kracht. 

Gij, dierbre Heer, Die' voor mij gaaft Uw leven, 
Mijn al, dat is 't, wat Gij als dank verwacht. 

Een leven slechts, en dat zal ras vergaan, 
Slechts wat voor God is gedaan, blijft bestaan. 

Een leven slechts ! 0, waarom staat gij ledig ? 
Hoort gij het niet ? De Meester roept ook u ! 

Duizenden kennen niet Zijn zondaarsliefde, 
Duizenden roepen om uw hulp juist nu ! 

Haast u aan 't werk . De tijd, de tijd vliegt henen, 
Straks is uw kracht, uw beste kracht vergaan ! 

En gij, o ziel, met uw verkwiste leven, 
Zult voor Gods troon met leege handen staan ! 

Een leven slechts ! Heer, 'k leg het aan Uw voeten, 
Gij neemt het aan, vervult tnijn hart met moed ; 
'k Wil nu voortaan de arme zondaars zoeken, 

En bun vertellen van Uw kostbaar bloed. 
Niets zij te veel, als 't and'ren slechts kan redden, 

Niets, niets te zwaar, als 't zondaars leidt naar 't krnis ; 
Uw glimlach, Heer, zal alle smart verzoeten, 

En eens Uw welkom in bet Vaderhuis ! 
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Zich brengt, zoolang het kloppen onze 
opmerkzaamheid maar trekt en ons er 
toe drijft open te doen. God respec
teert onzen vrijen wil. 

,,Indien iemand Mijne stem zal hoo-
ren en de deur opendoen ......... " 

De verantwoordelijkheid, wat wij 
met onzen vrijen wil zullen doen, rust 
geheel op ons. De sch uld op anderen 
of omstandigheden te schuiven, maakt 
op God slechts een slechten indruk. 
Eendracht maakt macht, wanneer het 
gaat om een gemeenschappelijk stre
ven, doch als het gaat om een persoon
lijk, geestelijk besluit, moet men zich 
van de gemeenschap, van een organi-. 
satie of menschelijke groep geheel af
scheiden en met God alleen alles in 
het reine brengen. Het geweten toont 
ons dit duidelijk aan, tenzij het in de 
jeugdjaren misschien in verkeerde 
banen geleid is. Men vindt, helaas, vele 
menschen, die zonder zelf eenige ver
an twoordelijkheid te dragen, als afge
stompt zich rustig op de verdiensten 
van anderen verlaten en gedachtenloos 
hun leven leven. Dat is zelfbedrog. 

J ezus staat voor de hartedeur van 
ieder mensch afzonderlijk. Het is een 
Goddelijke liefdesdrang, die tot een 
daad wil komen, indien ,,iemand open 
wil doen" en gehoor wil geven. Die 
,,iemand" zijt gij, wiens hartedeur aan 
den binnenkant gesloten is gebleven, 
ondanks alle kloppen der laatste dagen, 
maanden, wellicht jaren. 

,,Ik zal tot hem inkomen en zal 
avondmaal met hem houden en hij met 
Mij." Dus niet bestraffend of als Rech
ter komt Hij. Dat is vaak de angst van 
den mensch met onvergeven zonde ! 
Die angst is de oorzaak, dat de deur 
zoolang gesloten bleef. Hij komt als een 
Reiland, Die de zonde vergeeft en het 
gebrokene heelt. Hij komt als Verlos
ser, Die den vloek wegneemt en de 
ketenen verbreekt. Hij komt als Red
der, Die ans van het gevaar redt en in 
veiligheid brengt. Hij komt als Troos
ter, Die ons bemoedigend toespreekt, 
zoodat nieuwe hoop den vleugelen des 
geloofs ook nieuwe kracht geeft en een 
eeuwige vreugde de eens zoo bedroefde 
ziel overstroomt. 

Het avondmaal, dat Hij met ans wil 
houden, is een liefdemaal. Hij wil, wat 
Hijzelf heeft, met ons deelen. Welk een 
innige verhouding ! 

Mag men zulk een Bezoeker afwij
zen ? Mag men Hem laten wachten, 
totdat Hij Zich teleurgesteld afwendt ? 

Het is Nieuwjaar en Hij - Christus 
- is gekomen om u te bezoeken ! 

ALTIJD REIN. 

Twee j onge mannen maakten met 

elkander kennis, terwijl zij ee.n lange 

reis maakten in denzelf den trein. 

Aan het einde van den eersten dag 

ging een hunner naar een comparti

ment, waar men zich kon verfrisschen 

en keerde in den coupe terug, gekleed 

in een schoon linnen costuum. 

,,Wel," roerkte de antler op, ,,ge zijt 

zeker dicht bij het einde uwer reis ?" 
,,Neen," was het antwoord; ,,ik rnoet 

nog een geheelen dag reizen." 

,,0, ik dacht, dat ge ons zoudt verla

ten, omdat ge u zoo hebt opgefrischt." 

,,Neen," antwoordde de antler, ,,ik. 

vind het alt:ijd het beste, om gedurende 

de geheele reis schoone kleederen te 

dragen, want dan weet ik zeker, dat 

ik op het einde der reis er schoon aan
kom." 

Er was waarheid in dat antwoord. 

Moeten wij niet onze kleederen be

waren van de besmetting, waarvoor 

zooveel gevaar bestaat in deze wereld ? 

Wij weten niet, in welke ure onze reis 

eindigt hier op aarde. 
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GO EDE R AAD 

voor 1937. 

-~-

' Draag zorg, dat in uw levensboek geen 
vlekken of vouwen voorkomen, want men 
kan er geen bladen uitscheuren. 

~ 

Maak nooit een ander tot u w vertrouwde 
in zaken, die op de gebreken van derden 
betrekking hebben. 

• 
Doe een ding tegelijk, en met al uw macht, 
Wie teveel onderneemt, die versnippert zijn 

kracht. 

Zeg uw meening, sober, zacht; 
Spaarzaam met zijn woord te wezen 
Heeft nog niemand scha gebracht. 

VEREENIGD ONDER DE VLAG. 

Huwelijks~inzegening van 
Kapiteine E. Hilbolling en 

Kapitein R. Geus door Majoor Roed. 

H ET is feest geweest aan de Oost
kust van Sumatra! Kapiteine 
Hilbolling en Kapitein Geus wer

den op Woensdag 4 November in den 
echt verbonden en zulk een plechtig
heid was een groote bijzonderheid voor 
makkers en vrienden in Medan. 

Het bruidspaar. 

Nadat des morgens het burgerlijk hu
welijk was voltrokken, had 's avonds 
de huwelijks-inzegening op Legerwijze 
plaats. De Methodistenkerk was hier toe 
welwillend afgestaan en voor deze ge
legenheid bijna geheel gevuld. 

Het bruidspaar werd voorafgegaan 
door drie kleine jongens en meisjes, 
die met grooten ijver bloemen strooi
den. 

Majoor Roed achtte het zich een 
vreugde dezen plechtigen dienst te 
mogen leiden en heette a'lle aanwezigen 
van harte welkom. Majoor Bridson las 
een toepasselijk gedeelte uit den Bijbel, 
waarna de kinderen, alsook de mak
kers van het korps het bruidspaar toe
zongen. 

Daarna ging de Majoor tot de inze
gening over. Met vaste en duidelijke 
stem werden alle hun gedane vragen 
beantwoord, waarop de zegen Gods op 
deze verbintenis werd afgesmeekt. 

Majoor Walo was de eerste, die de 
gelukkigen haar goede wenschen mocht 
overbrengen en den Bijbel als huwe
lijksgeschenk mocht overhandigen. 
Brieven en telegrammen, waaronder 
een brief van den Kommandant, wer
den voorgelezen en toen volgde een 
heele rij van sprekers, die allen ,,zich 
verblijdden met den blijden". Onder 
deze sprekers was o.a. Ds. Mak van 
Medan en Majoor Berge, de directrice 
der bruid, terwijl de padvinders van 
Siantar ook hun deel deden. Tot slot 
spraken bruid en bruidegom zelf over 
de vreugde nu voortaan tezamen voor 
den Heer te mogen werken. 't Was 
laat, toen deze, vooral voor de hoofd
personen zoo onvergetelijke bijeen
komst, gesloten werd. 

H.R. 
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i DE GENERAAL IN BRITSCH-INDIE. i 
! ~ 
' Goed nieuws per luchtmail. 1'9 
! 16 November 1936. ( Aan boord). 2 
~ ,,Seas marvellously calm - every courtesy shown me on boat - feeling strain ~ 

~ of last few weeks and leaving my comrades international but banners of faith rg, 
C and confidence flying high"· C 
'j Na afloop van de campagne in Bombay. ! 
~ ,,In spite of the fact that only three days ago permission was granted for ~ 
~ public meetings on account of riots, the meetings have been marvellously success- ;; 
~ ful - Have been overwhelmed by the affection manifested towards me both by ; 
~ Officers and the public. The heat was excessive, indeed terrific - but I am @ 
~ holding up well". ~ 
@ Commissioner A. R. Blowers, de Internationale Secretaris, schrijft uit Poona : @ 
~ ,,In Poona a large and influential audience listened with sympathetic approval ~ 
~ to the General's moving message, full as it was of striking incident and achie- ~ 
C vement and penetrated with Divine longing for the temporal and eternal salvation ! 
~ of humanity. The concluding meeting of the Officer's Councils was signalised by ~ 
~ remarkable and spontaneous manifestations of affection and enthusiasm". ~ 

C Laat ons voortgaan onze internationale Leidster te ondersteunen met onze C 
C gebeden! ! 
©'®~~~®'@~~©'®~~fg~®'§)~@'®9'.§l~@'®~~(?j'® 

door den Kommandant. 

W EDEROM is een jaar voorbijgegaan; een jaar van bidden en werken, 
een jaar van overwinning en vooruitgang ! Allen dank zijn wij ver
schuldigd aan God, Die ons Zijn zegen in zoo ruime mate geschonken 

heeft. Mijn officieren hebben mij getrouw en energiek ter zijde gestaan. 
Overal in de steden en dessa's van Java en Sumatra, Borneo, Celebes en 
Ambon, overal hebben zij nauwgezet en toegewijd, hun taak volbracht. 

De ,,Wereld voor God"-Veldtocht heeft dit gansche jaar onze volle aan
dacht geeischt en de pogingen met betrekking tot dezen Veldtocht, zijn een 
bron van zegen geworden voor onszelf. 

INTERNATIONALE BEZOEKERS. 

In verband met deze grootsche paging tot redding van zielen, ontvingen 
wij in het begin van 1936 bezoek van drie Internationale bezoekers: Com
missioner Chas. Baugh, Lt.-Commissioner Geo. H. Davis en Lt.-Kolonel 
A. E. Marpurg. De besloten en openbare samenkomsten in verschillende 
centra, waarin deze mannen van God het woord voerden, waren een bij
zonderen zegen en bemoediging voor ons allen. V oor al het Congres te 
Bandoeng zal in veler herinnering voortleven. Lt.-Kolonel Marpurg maakte 
zich verdienstelijk door het volbrengen van een lange zendingsreis naar de 
Toradja-landen en de Minahassa. 

EEN NIEUWE KWEEKSCHOOL-CURSUS. In April werd een nieuwe 
cursus, bestaande uit een veertigtal Kadetten, verwelkomd in de Bandoeng
sche K weekschool. Dank God voor deze jonge !evens, zelf vruchten van 
onzen arbeid, die zich wHden ·geven om anderen te winnen ! Deze groep 
Kadetten heeft in het afgeloopen jaar goede vorderingen gemaakt en zal 
een belangrijke aanwinst zijn voor ons officieren-corps. 

NIEUW TEHUIS VOOR ZIEKE EN BEHOEFTIGE INHEEMSCHEN. 
In dezelfde maand mochten wij te Kasijan bij Djember bovengenoemde 

inrichting openen onder groote belangstelling van autoriteiten en particu
lieren. Sinds de opening zijn honderden arme Javanen de poorten van dit 
Tehuis binnengekomen om er verzorging en liefderijke verpleging te vinden. 

Ook mochten wij in den loop van het jaar twee tehuizen voor gezonde 
kinderen, uit huwelijken van leprozen, openen en wel te Koendoer en 
Pelantoengan. 

DE LANDDAG, gehouden op het Dago-terrein bij Bandoeng, was een 
van de groote gebeurtenissen van het jaar; vele honderden heilssoldaten en 
Legervrienden kwamen bijeen om God te aanbidden in de vrije natuur in 
de schaduw der bamboebosschen. ' 

DE CONFERENTIES, gehouden in Malang, Soerabaja, Semarang, Ban
doeng en Batavia, waren rijk gezegend. Groote scharen kwamen bijeen en 
deden de goede keus. 

In den beginne hebben wij eenige moeite ondervonden bij de uitvoering 
onzer plannen voor den bouw van een nieuw Kinderhuis te Medan. Deze 
moeilijkheden zijn thans geheel opgelost en de bouw heeft reeds een aan
vang geno'men. 

CHERIBON kreeg in het afgeloopen jaar een nieuwe Legerzaal. 
. In P ADA.NG werd een Tehuis geopend, waarin hulp aan militairen, zee

heden en werkloozen geboden zal worden. De juist ontvangen berichten 
uit deze plaats duiden op groote kansen en gelegenheden, welke daar voor 
ons bestaan. 

* * * 
En nu, mijn waarde makkers, vol moed en geloof het nieuwe jaar begon

nen ! ,,Ziet, Ik hen met u", spreekt de Heer. 
Moge het bezoek van de Generaal ons allen een nieuwen doop van vuur 

en kracht ~-rengen ! Ook in 1937 zullen wij het beste, dat wij bezitten aan het 
Hoogste WlJden, tot eer van God en tot uitbreiding van Zijn koninkrijk ! 

Steeds Uw U toegenegen, 
J. W. DE GROOT 

Commissioner. 
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BEN LEVEN SLECHTS. 

H ET schip was veranderd in een 
wrak. De kapitein was met de 
bemanning in een overvolle boot 

gevlucht. De nacht was danker en de 
zee stormachtig, zoodat er weinig hoop 
op redding was. Na eenigen tijd be
merkte men de lichten van een nade
rend schip - hoe echter de aandacht 
te trekken? 

In de boot vond men een oude lan
taren, waar nog een klein stompje 
kaars in zat en nu begon een ieder te 
zoeken naar lucifers. Alie zakken wer
den doorzocht - niets gevonden. De 
kapitein beval, dat men opnieuw zou 
zoeken, de voering van elken zak 
moest omgekeerd. Eindelijk kwam er 
een lucifer tevoorschijn. De kapitein 
nam hem in ontvangst, de bemanning 
schaarde zich dicht om hem heen, hield 
de jassen open, dicht aaneengesloten 
om den wind tegen te houden) geen 
oog lieten ze van hun gezagvoerder af. 

Hij had, zoo vertelde hij later, in zijn 
!even vele gevaren onder het oog ge
zien, <loch nooit had zijn verantwoorde
lijkheid hem zoo zwaar gedrukt, als op 
het oogenblik, dat hij den lucifer aan
streek. Het houtje brandde ! De lan
taren werd aangestoken en als een 
noodsignaal heen en weer geslingerd ; 
het schip draaide bij en de bemanning 
werd gered. 

* * * 
Wat gaf aan dien lucifer die groote 

waarde ? Het feit, dat het de eenige 
was ! W aarom heeft U w leven zulk een 
groote waarde ? Het is het eenige, dat 
gij bezit; indien gij het verkeerd be
steedt, hebt gij geen gelegenheid de 
schade te herstellen ! Achter dit aard
sche !even staat de eeuwigheid en deze 
zal de vrucht zijn van uw !even hier 
op aarde. Wie hier de duisternis heeft 
liefgehad, gaat straks den eeuwigen 
nacht tegemoet ; wie echter hier bene
den wandelde in het Licht, zal zich 
daar in het eeuwige Licht verblijden. 

Sinds eeuwen her heeft men getracht 
het mysterie van het !even op te los
sen. Veel heeft de mensch tot stand 
gebracht, doch het !even, het werke
lijke !even, zij het in het rijk van 
mensch, plant of dier, vermag God al
leen te geven. Van Hem komt den le
ven-gevenden adem en tot Hem keert 
de geest des menschen terug. 

Benut dus Uw !even op de beste 
wijze, zoodat het hemelwaarts groeit. 
En den heme! vindt gij alleen door 
Hem, Die gezegd heeft : 
,,IK BEN DE WEG" -Jezus Christus. 

BIJ 'T BEGIN VAN RET JAAR. 

Dat 's Heeren zegen ons verzelle 

In 't jaar, dat aangevangen is. 

Wat zorg of smart ons harte kwelle, 

Wij blijve,n van Zijn hulp gewis. 

Wij hebben steeds die hulp ervaren 

In al de reeds verv logen jaren. 

Zij blijft steeds onze steun en staf 

Op onze korte reis naar 't graf. 

De jaren snellen pijlsnel henen, 

En met hen snelt ons leven voort. 

Hoeveel is reeds voorbij, verdwenen ! 

Zoo sterft een toon weg, nauw gehoord. 

Voorbij, verdwenen zijn de stonden, 

Waarin wij blijdschap ondervonden; · 

Maar ook het uur van bang geween 

Vlood met al de andere uren heen. 

Maar wat vergaan moog of bezwijken, 

De trouw van God houdt eeuwig stand. 

Ontelbaar zijn de liefdeblijken, 

Geschonken door Zijn Vaderhand. 

In smart en zorgen gaf Hij sterkte; 

Hij mengde 't zoet in bittre smart, 

Hij is 't, Die steeds ons heil bewerkte : 

En gaf ons trooste voor het hart. 



COMMISSIONER 
A. R. BLOWERS. 

Commissioner A. R. Blowers 
bekleedt de zeer belangrijke 
positie van Internationaal Secre
taris voor de verschillende zen
dingslanden. Hier bij zijn inbegre
pen: Britsch-Indie, Ceylon, 
Burma, China, Japan, Korea, 
Nederlandsch-Indie, Afrika en 
West-Indie. 

In deze functie zal Commissio
ner Blowers ook de Generaal ver
gezellen op deze wereld-reis ; zijn 
grondige algemeene kennis van 
deze zendingslanden zal onge
twijf eld een groote hulp voor 
onze Leidster zijn. 

Commissioner Blowers heeft 37 
jaar van zijn loopbaan als heils
officier doorgebracht in Britsch
Indie en heeft gedurende deze 
periode verschillende aanstellin
gen in dit land bekleed, o.a. ook 
die van !eider van onzen arbeid 
in Madras en het Westelijk en 
Zuidelijk Territorie van dit uit
gestrekte zendingsveld. 

Wij heeten den Commissioner 
hartelijk welkom en zijn er zeker 
van, dat dit bezoek in de toe
komst onzen arbeid in Neder
landsch-Indie ten goede zal 

II komen. ===11 
LEVEN EN TROOST UIT DE 

DIEPSTE WONDEN. 

In den Krimoorlog werd een vesting 
beschoten en viel e~n granaat halver
wege in de stad in een zeer schoonen, 
rijken hof. Het vreeselijke oorlogstuig 
richtte daar groote verwoestingen 
aan. Een groot, diep hol werd in den 
bodem geslagen. En zie, daar ontsprong 
op die plek plotseling een heerlijke, 
heldere fontein. Sinds dien vreeselij
ken dag, die deze en zooveel andere 
diepe wonden sloeg, bestaat nog altijd 
deze springbron, die vele dorstenden 
en vermoeiden verkwikt heeft. 

* ** 

Zoo ontspringen vaak ook uit de 
smartelijkste wonden, die teleurstelling 
en leed ons hart toebrengen, levende 
hronnen van rijke ervaring en nieuwe 
vreugde. 

God slijpt Zijn schoonste edelsteenen 
vaak door middel van bittere armoede 
.en grievend leed. 

Vorst, sneeuw, storm, bliksem zijn 
de harde, ruwe leermeesters, die een 
kleinen eikel opvoeden tot een statigen 
·eik. Harde, strenge winters zijn even
:zeer noodig als lange, warme zomers. 

God schenkt 't alles op Zijn tijd en 
op Zijn wijze. En Hij vergist zich nooit. 

't Waar geluk is niet gelegen 
In des voorspoeds zonneschijn : 
't Goed te hebben, is een zegen; 
Grooter zegen : ,,goed te zijn !" 

OPENING VAN EEN TEHUIS 
IN PADANG 

door den KOMMANDANT. 

Groote belangstelling van Militaire en Burgerlijke autoriteiten. 

--~--

T OEN Kommandant De Groot 
ongeveer een jaar geleden te 
Padang een lezing hield over den 

arbeid van het Leger des Heils, werd 
door den Gewestelijk Militair Com
mandant, Lt. Kolonel F. F. J. Metsers, 
het verzoek tot hem gericht ook in ge
noemde plaats een afdeeling van het 
Leger te openen, namelijk, een Tehuis, 
waar de mannen van Land- en Zce
macht, die Padang bezoeken een har
telijk welkom z·ouden vinden. Onze 
Leider dankbaar voor elke gelegenheid 
om het koninkrijk Gods u:t te breiden 
en de menschheid te dienen, beloutde 
officieren te zullen geven en al spoe
dig werd een Comite opgericbt onder 
voorzitterschap van den Gew. Mil. 
Commandant en als gevolg van de 
energieke pogingen in deze richting 
gedaan, kon op Vrijdag 20 November 
een keurig Tehuis worden geop8nd. 

Het is een alleszins geschikt huis, 
geheel gerestaureerd met ruime voor
galerij, zijgalerijen en bijgebouwen> 
omgeven door een grooten tuin. 

* * * 
Er was van alle zijden veel belang-

stelling voor deze opening. Behalve de 
reeds genoemde Lt.-kolonel Metsers, 
was daar de HoogEdelgestrenge Heer 
A. I. Spits, Resident der Westkust van 
Sumatra met mevrouw Spits, de Edel
achtbare heer W. M. Ouwenkerk, bur
gemeester van Padang en verder vele 
militaire en burgerlijke autoriteiten en 
voornaamste ingezetenen der stad zelf. 

De militaire kapel gaf haar zeer ge
waardeerde medewerking. Verscheide
ne malen, bij aankomst der betr0kken 
autoriteiten, alsook van onzen Kom
mandant, werd het oude Wilhelmuc; in 
stramme houding aangehoord. 

In zijn inleiding dankte de Komman
dant allereerst allen, die op zoo sym
pathieke wijze hadden medegewerkt 
aan het gereedmaken van dit gebouw. 
Dit Tehuis zal niet uitsluitend een Te
huis voor militairen en zeelieden zijn, 
doch tevens een centrum voor maat
schappelijk werk, waar Europeesche 

werkzoekenden een welkom en goede 
vrienden zullen vinden. De officieren 
voor dezen arbeid uitgekozen, zullen 
op allerlei wijze dit huis trachten te 
benutten en daarbij ook het groote doel 
van het Leger des Heils nastreven, 
namelijk de pred.iking van het Evan-

D e 0 p e n i n g s r e d e. 

gelie aan jong en oud. Een aparte Evan
gelisatiepost in het bijzonder voor Am
boneesche en Menadoneesche militai
ren zal dan ook warden geopend, zoo
dat het maatschappelijk en geestelijk 
werk hand in hand zal gaan.Dit is in 
groote lijnen, wat de Kommandant 
den aanwezigen duidelijk trachtte te 
maken. 

H e t n i e u w e T e h u i s. 

Daarop gaf hij het woord aan den 
Gewestelijk Militair Commandant, die 
memoreerde, hoe het Tehuis tot stand 
was gekomen. Hij dankte onzen Leider 
voor de komst van het Leger des Heils 
in Padang en wenschte het succes en 
zegen op het doel, waartoe het Tehuis 
was ingericht. Daarna droeg hij het 
keurig en smaakvol ingerichte huis 
kant en klaar, zonder eenige lasten, 
over aan de zorg van onze organisatie, 
waarop een warm applaus volgde. 

(vervolg pag. 5, kol. 3). 

ENKELE DINGEN, DIE GE IN HET NIEUWE JAAR BEHOORT TE DOEN. 

De zonzijde zoeken van alles - uw optimisme laten overwinnen. 

Alleen aan het beste denken, steeds voor het beste werken, alleen het beste verwachten. 

Ten alien tijde een opgewekt gelaat toonen aan alien, die ge ontmoet. 

Even geestdriltig zijn over het succes van anderen, als ge zijt over uw eigen welslagen . 

ST R IJ D 

Mijn waarde Makkers en Vriend 

H ET heeft mijn hart met buiten 
woorden van welkom te. lezen, 

allen gezonden. Het is inderdaad m 
mende campagne in Uw wonderbaar; 
geheel onmogelijk in woorden uit te 
ting ik uitzie, mijn lieve mahkers op J 
strijd voor God en zielen met U 

Gedurende mijn geheele leven i 
voorrecht te mogen genieten en nu 
deze wensch vervuld zal worden, is 
van mijn ziel onder woorden te br 
,,boven al wat wij bidden en denke 
aan een Soldate van den grooten V 

Met voorbijzien van alle politie 
ik, dat de Vader van alle genade mi 
een onvergetelijk tijdstip in Uw ge 
vreugde zullen smaken elkander in 
liefde van Christus met elkaar verb 
en blijvenden zegen, dien Hij mijn 

Een reden tot groote dankbaar 
verschillende Landen der wereld ho 
brengt de een of andere nieuwe tee 
elkaar. 0, dat W'ij de wonderbare on 
in Gods machtige Schepping, toch 
belang van politieke en handelsbela 
op zulk een wijze te vereenigen, dat 
worden I 

EEN INTERNAT 

Ik kom tot U als Uw Generaa 
tionale orga.nisatie. Haar vlag wappe 
zang van haar soldaten wordt in 
duizendvoudige werken der barmhart 
enkel land, waar onze vlag waait, i 
betreft, onafhankelijk. Elk Territorie 
gebroken cirkel, die den aardbol ·o 
de Vader is van ons allen, zijn wij 

Een treffend bewijs hiervan on 
de Keizer mij in particuliere audien 
op gelijke wijze te worden ontvan 
alle natien in het groote Westen. Zo 
gelegenheid gesteld te getuigen van 

Laat ons dus bidden, dat de zeg 
bezoek aan Java, niet beperkt zal 
er stroomen van zegen uit zullen voo 
aarde. Dit is niet een te groote gave 
geloof slechts groot genoeg is ! 

Ik kom tot U als Gods dienstmaa 
te getuigen I Ik begeer vurig van 
overdekt zal worden door Zijn ove 
mogen spreken in de kracht van d 
Zichzelf voor ons gaf, opdat zielen 
door het Bloed van het Lam. 

Ik bid den God aller Wijsheid 
machtige roepstem zal komen tot 
geleerden om al hun wijsheid toe t~ • 
is, nameNjk : de eeuwige wa,arh 1>.r 

onder de menschheid ! 
Het zou mJij diep leed berokk 

schillig van welken rang, of indien 
zou bijwonen, zonder dien besliste 
of haar bestemd was. Korn op met 
derig hart en met een hart, dat vee 
waarde om het nieuwe Leven te an 
allen zegen. 

Wij komen tot de sa,menkoms 
keeren naar de zon. U kent in U w l 
zij haar stralen zendt over de aarde. 
Gerechtigheid in ons midden nieu 
voortbrengt en moge de Heilige Ge 
worden, opdat wij zullen opbloeie 
Christus. 

HET ALGEMEEN G 
ELKE 

In elke plaats, die ik zal bezoekt 
van allen vestigen op het kruis van 
met alles wat het vertegenwoordi~ 
elke ziekte, de brug over alle gesch1 

loopende wegen samenkomen? Het 
leed van anderen I Het Kruis met 
zullen winnen. 0, dat onze naties, 
schuilplaats moge vinden onder de s· 

Dit beteekent, dat barmhartigh 
onvriendelijk oordeelen. Het betee~ 
en vriendelijk zal worden. Het betee 
laag leden, nu ,,meer dan overwiml 
dingen, kostbaarder, nuttiger en ve!1 

ven werden, ons eigendom zullen u 
Kruis van Golgotha. 



EET 

.wone bHjdschap vervuld, de warme 

lnij door Uw Kommandant namens U 
. t bijzondere vreugde, dat ik mijn ko
schoon land tegemoet zie. Het is mij 
' kken met welk een vurige verwach

<L, naar de gelegenheid om den edelen 
.,:-1,en in Uw eigen zonne-land. 

s het mijn innige wensch geweest dit 
let oogenblik is aangebroken, waarop 
d; niet gemakkelijk het vurig begeeren 
i,gen, dat God Zijn zegen zal geven, 
/ op het welkom, dat U bereid hee~ 
losser der Menschheid. 

c4 godsdienstige of ras verschillen, bid 
't komst in Uw midden zal maken tot 
s:hiedenis, niet slechts omdat wij de 
iet aangezicht te blikken en door de 

oiden zullen zijn, doch om den rijken 
' izoek aan Uw land zal maken. 

id is, dat de afstanden tusschen de 
langer hoe meer wegvallen. Elk jaar 

'lische uitvinding de landen dichter bij 
tlekkingen van de verborgen krachten 
iet slechts zullen aanwenden in het 
gm, doch om den geest der menschen 
rrlog en verwoesting onmogelijk zullen 

l>NALE F AMU,IE. 

. Het Leger des Heils is een interna
; over de gansche wereld ! De krijgs
liina ieder land gehoord. Over haar 
i1heid gaat de zon nimmer onder. Geen 
, voor zoover dit het Leger des Heils 
IP zichzelf maakt deel uit van den on-
1ant, En omdat onze hemelsche Vader 
in groote internationale familie. 
·ng ik in Japan, waar Zijn Majesteit 

te ontving en het was mijn voorrecht 
n, door koningen en presidenten van 
heeft God het Leger des Heils in de 
:ijn liefde, die elk volk omvat . 
, die zal worden uitgegoten over mijn 
!?Jven tot Uw land aUeen, maar dat 
:p;loeien tot aan de uiterste einden der 
m van Hem te ontvangen, indien ons 

:, als Zijn boodschapster om van Hem 
Jem, dat alle menschelijke zwakheid 
;zoedige genade en dat ik tot U zal 

Zoon van God, Die ons liefhad en 
.... vele zielen - verlost zullen worden 

fl, kracht, opdat mijn woord als een 
. ~er,ken om al hun kracht en tot de 

N a aan de taak, die ons beste waard 
, • 1. het koninkrijk Gods verbreiden 

~., indien eenig heilssoldaat, onver
·~e bedroefde ziel mijn bijeenkomsten 
P 1en te ontvangen, welke voor hem 
• verlangend hart, kom met een ne
rwacht, want dat is de eenige voor-
•Lgen van Hem, Die de Bron is van 

c als menschen, diie hun aangezicht 
. de volle kracht van de zon, terwijl 
n lieve makkers, moge de Zonne der 

·even verwekken, dat nieuwe vrucht 
' 'liieuwe kracht in ons doen geboren 
tot vollen geestelijken wasdom in 

l:ESMIDDEL VOOR 
l{TE. 

en ten allen tijde, wil ik de aandacht 
tistus .. Want zien wij in dit Kruis -

..... 'liiet het eenige geneesmiddel voor 

.en, de plaats, waar de meest uiteen

.~~is, met zijn liefdevol deelen in het 
-~'ti. vrijwillig verlies, opdat anderen 
'hze gezinnen, ons hart vod'r immer 

ctduw van het Kruis van Christus I 
t de plaats zal innemen van hard en 
' dat een onverzoenlijke geest teer 
~' dat degenen, die eertijds de neder

zullen worden. Het beteekent, dat 
ener dan ooit met een pen beschre
en, namelijk, de zegeningen van het 

GENERAAL EVANGELINE BOOTH 
AL S ,,MASTER 0 F ARTS". 

--~--

I N 1921 werd aan Evangeline 
Booth door het Tuft's College in 
Massachusetts, U.S.A. den eere-

titel verleend van ,,Master of Arts" . 
In een boek, dat haar levensloop van 
alle zijden belicht, vinden wij in ver
band daarmede het volgende. 

,,IKoningen en staatslieden, geleerd:-n 
van allerlei wetenschap, zakenmen
schen en geestelijke leiders hebben het 
een voorrecht geacht ender het gehoor 
van Evangeline Booth te komen. 

Zij heeft een ongewone opleiding ge
noten ; deze heeft echter haar voordee
len gehad. Evangeline Booth is niet in 
de gelegenheid geweest alles te bestu
deeren, wat hedendaagsche studenten 
aan hoogescholen en universiteiten 
leeren, doch zij heeft voor haar studie 
het beste uitgezocht. 

In 1921 als .. Dr. in de Letteren". 

Zij heeft een scherpe opmerkings
gave voor de waarde en harmonie van 
woorden en een buitengewoon sterk 
ontwikkeld gevoel voor rythme maakt 
haar spreken tot een schoon harmo
nieus geheel, waarbij de inspiratie van 
een kunstenaar haar nimmer begeeft. 

EEN WOORD VOOR HET 
NIEUWE JAAR. 

I K hef mijne oogen op naar de bergen, 
vanwaar mijne hulp komen zal. 

Mijne hulp is van den Heere, Die 
hemel en aarde gemaakt heeft. 

Hij zal uwen voet niet laten wanke
len ; uw Bewaarder zal niet sluimeren. 

Ziet, de Bewaarder Israels zal niet slui
meren, noch slapen. 

De Heere is uw Bewaarder ; de 
Heere is uwe schaduw, aan uwe rech
terhand. 

De zon zal u des daags niet steken, 
noch de maan des nachts. 

De Heere zal u bewaren van alle 
kwaad ; uwe ziel zal Hij bewaren. 

De Heere zal uwen uitgang en uwen 
ingang bewaren, van nu aan tot in der 
Eeuwigheid. 

Ps. 121. 

Ook door haar geschreven woord 
heeft Evangeline Booth grooten zegen 
verspreid. In de boeken, die van haar 
pen verschenen zijn, treft de diepe 
gedachte, de rijkdom van illustratie uit 
persoonlijke ervaring en de groote 
kennis van het menschelijk hart, 
zoowel als den nood der wereld. Uit 
een tweetal van haar boeken geven wij 
enkele aanhalingen in het origineel. 

,,TOWARD A BETTER WORLD." 
,,Sin is just as hideous under broad

cloth as under rags." 
,,All the artists and mechanics and 

philosophers of the earth cannot make 
one blade of grass or petal of primrose." 

* * * 
,,The stars wilL instruct the awakening 

intellect how virtue and truth shine all 
the brighter because of the dense dark
ness that covers the world's sorrow and 
sin." 

,,LOVE IS ALL". 
,,There is no budding of the hillside, 

no murmur of the brook, no bird on 
the wing, no breath of the forest, no 
life on the sea, no cloudlet of the sky 
in which one cannot find God's touch of 
LOVE." 

* * * 
,,How could knowledge make up for 

love ? 
How could knowing make up for 

being? 
How could thinking make up for 

feeling? 

* * * ' 
How could brain - glorious as it is 

- take the place of the soul ? One 
,,vanishes away" - the qther is immortal. 
Knowledge, springing from, revolving 
around, and resolving into Charity, is 
one of Heaven's mightiest forces. 

* * * 
From personal observation I should 

say, that nothing is more frequently 
overlooked than the great benefice dis
played in God's tender consideration 
which veils from our eyes the mixed 
happenings of the future . 

( vervolg vmi pag. 4, kol. 3) 

De Kommandant verwelkomd te Padang. 

Resident A. I. Spits, de volgende 
spreker, verheugde zich erover, dat het 
Leger des Heils nu ook zijn werk aan 
Sumatra's Westkust begonnen was en 
sprak de verwachting uit, dat velen 
hierdoor gebaat zouden warden. Hij 
verzekerde den Kommandant, dat onze 

ENKELE DINGEN, DIE GE IN HET NIEUWE JAAR NIE T ZULT KUNNEN DOEN, 

Slechte gewoonlen aankweeken en loch een edel karakter oogsten. 

Jaloezie en haat zaaien en liefde en vriendelijkheid oogslen. 

Plaats geven aan verkeerde gedachten en een rein leven als uitkomsl hebben. 

Oneerlijk handelen en loch blijvend succes oogs!en . 

Lafheid zaaien en moed oogslen. 

LT. COMMISSIONER 
R. GRIFFITH. 

Lt. Commissioner Griffith is de 
persoonlijk secretaris van Gene
raal Evangeline Booth en deze 
positie heeft hij meer dan 30 jaar 
vervuld. Gedurende die periode 
heeft hij zich een ijverig, be
kwaam en krachtig heilssoldaat 
beroond, een loyaal wapendrager 
en een alleszins bekwaam secre
taris. 

De Commissioner heeft als 
heilsofficier gear beid in Canada, 

5 

de Ver. Staten van Amerika en 
Groot-Brittannie en in verband 
met zijn aanstelling de geheele 

11 
wereld bereisd. 

Hij is een ,,kind van het Regi
ment". Zijn vader was Majoor 
Griffith, bekend als ,,de Welsche 
Zang er", een bekend musicus en 
componist, die sommige van de 
meest geliefde Legerliederen 
dichtte, welke het Leger heeft. 
De Commissioner heeft veel van 
dit talent van zijn vader geerfd 
en is een goed cello-speler. 

De Generaal, weet, dat zij in 
hem een waardig en bekwaam 
zaakgelastigde heeft en onge
twijf eld is het een red en tot 

II 
groote dankbaarheid, <lat onze in
ternationale leidster met haar 
groote verantwoordelijkheid zulk 

11 
een persoon naast zich heeft, die 
loyaal, betrouwbaar en krachtig 

II haar terzijde kan staan. ~ 

officieren immer op zijn s~pathie en 
medewerking zouden kunnen rekenen. 

Burgemeester W. M. Ouwenkerk 
sloot de rij der sprekers, zich voegend 
bij zijn voorgangers met een woord van 
oprechte belangstelling in den arbeid 
<lien het Leger in Padang hoopt te ver~ 
rich ten. 

* ** 
Toen was het oogenblik gekomen, 

waarop door den Kommandant de juist 
aangestelde officieren voor dit Tehuis 
zouden warden voorgesteld. Het waren 
Kapitein en mevrouw Geus, beiden 
goede bekenden van Sumatra's West
kust. De Kommandant zeide o.a. er 
zeker van te zijn, dat deze officieren 
hun beste krachten zouden geven en 
een weg zouden vinden om van dit 
Huis het meest nuttige gebruik te ma
ken en in woord en daad het Evangelie 
van Christus te prediken in Padang. 

Enkele officieren zongen nog een 
lied, waarop deze plechtigheid met 
dankgebed werd gesloten en het huis 
en allen, die er in en uit zouden gaan 
aan God werd opgedragen. 

Daarna bestond er gelegenheid het 
gebouw te bezichtigen, waarvan druk 
gebruik werd gemaakt. De militaire 
kapel zorgde voor opgewekte muziek 
zoodat het geheel een prettig verloop 
had en de opening van dit nieuwe Le
ger-tehuis een aangename herinnering 
zal blijven voor velen. 

• 
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6 S T B IJ D K R E E T 

NZE 
KOMMANDANT EN MEVROUW DE GROOT 

BANDOENG I. 

O p Donderdag 3 December werd de weke
lijksche Heiligingssamenkomst in ons 

korps geleid door onze Kommandants en op 
bijzondere wijze mochten wij dien avond 
Gods tegenwoordigheid ervaren. De zaal was 
vol, wat op zichzelf reeds een bezieling is voor 
sprekers zoowel als bezoekers. 

Het gemeenschappelijk verlangen naar de 
heiligmaking, ,,zonder welke niemand God 
zien kan'', zette het stempel op dit samenzijn. 
Dadelijk na het zingen van het tweede lied 
reeds, nam de Kommandant den bijbel ter 
hand. Rustig en met kracht en bezieling ga£ 
hij zijn boodschap. Gods bemoeiingen met 
Zijn volk aan de hand van Jesaja's prediking, 
werden ons op duidelijke wijze ontvouwd. 
De groote noodzakelijkheid van persoonlijken 
omgang met God, het stille zijn der ziel voor 
den Heer en het luisteren naar Gods stem, 
werden ons als een onmisbare zaak voor 
oogen gesteld tot een waarachtig Christelijk 
leven. 

Met ona£gebroken aandacht werd geluis
terd, elk woord werd ingedronken. Terwijl 
mevrouw Palstra zong, kon de boodschap 
in het hart bezinken en toen de uitnoo
diging begon, stond de een na den antler 
op om een nieuwe toewijding aan den Heer 
te maken. Een vijftal zielen zocht in deze 
overgave nieuwe kracht en wijsheid voor den 
strijd van het leven. Het was een gezegend 
uur van heiliging en bemoediging. 

R. 

Met verlangen was naar den dag van 
Zondag 13 December uitgezien, waarop de 
Kapiteins Sprokkereef in het openbaar onder 
de Bloed- en Vuurvlag, hun kleine Dina aan 
God en den Heilsstrijd zouden opdragen. 

Als eerste woord uitte de Kommandant 
zijn vreugde zich van deze aangename en 
prettige taak te mogen kwijten. 

De zaal was geheel bezet, zoo zelfs, dat er 
stoelen bij gezet moesten worden. Na zang 

EEN JUBil..ARESSE. 

Zooals in ons vorig nummer reeds vermeld 
werd, vierde Majoor Palm op 20 November 1.1. 
haar 25-jarig jubileum en deze dag is in het 
Hulp-Ziekenhuis te Toeren niet onopgemerkt 
voor bijgegaan. 

Een schat van bloemen en vruchten werd 
in den loop van den morgen binnengedragen 
en vele planters uit de omgeving kwamen de 
jubilaresse persoonlijk gelukwenschen, daar
mede blijkgevend van hun groote sympathie 
voor al de hulp verleend aan gewonde en 
zieke Javanen van de naburige ondernemin
gen. Ook enkele doktoren, zoowel ~ls vele 
vrienden kwamen de Majoor de hand druk
ken en degenen, die niet persoonlijk aanwe
zig konden zijn, stuurden per telegram of 
brief hun gelukwenschen. Majoor Kyle en 
Adjudante Priddle waren van Soerabaya 
overgekomen om als medemakkers dezen dag 
tot een feestdag te helpen maken. 

Om half elf werd in het Ziekenhuis een 
Maleische dienst gehouden, die ook door de 
gasten werd bijgewoond. De daartoe geniach
tigde administrateur had de zaal van de So
cieteit afgestaan voor de feestviering des 
avonds, waarvoor alien hem natuurlijk zeer 
dankbaar waren. Alie bloemen waren daar
heen overgebracht en de zaal was in Pen 
waren bloemenhof herschapen. De Majoor 
werd verrast door de komst van den Gezins
bond van Malang, Al de dames kwamen in 
autobussen naar Toeren om mede feest te 
vieren. 

Het was een gezellige, prettige avond. Lui
tenante Soeting had tijd noch moeite ge
spaard om dezen dag tot een onvergetelijke 
voor haar directrice te maken. Moge het de 
Majoor gegeven zijn nog vele jaren voor den 
Heer te werken en zegen om haar heen te 
verspreiden ! 

Zr. B. Vonk. 

Malang I. 

leiden gezegende samenkomsten. 

en gebed nam de Kommandant allereerst het 
woord van God ter hand om naar aanleiding 
van de geschiedenis van Hanna en Samuel 
de aanwezigen te bepalen bij het betalen van 
de beloften, die wij alien te eeniger tijd in 
ons !even den Heer gemaakt hebben. Het 
beeld dat ons van deze moeder uit het Oude 
Testament geschilderd werd, was duidelijk 
en mooi. Daarop werd overgegaan tot de 
opdrachtsdienst. Het was een ontroerend mo
ment, toen de Kommandant met de kleine 
in zijn armen en de jonge ouders naast zich, 
staande onder de Legervlag, Dina aan God 
en het Leger opdroeg. 

Deze morgen zal voor velen- vooral voor 
de Kapiteins Sprokkereef - een onvergete
lijke blijven. 

De gelukkige vader kreeg daarop gelegen
heid een woord te spreken en het was een 
danktoon aan God voor hetgeen Hij hun bei
den geschonken had en de vreugde ook dien 
schat weer aan God terug te mogen geven. 
Het innige verlangen zelf een voorbeeld van 
Christus te zijn in woord en wandel zette 
het stempel op dit getuigenis. 

* * • 
Des avonds hadden wij een opgewekte bij-

eenkomst onder leiding van onze bevelvoe
rend officier. Wij mochten de vreugde smaken 
een jongen man vrijwillig te zien neerknielen 
aan 's Kruises voet. 

Br. K. 

IN DE KWEEKSCHOOL. 
Geestelijke Dag met de kadetten. 

Als een oase temidden van de hitte der 
woestijn, ligt de Geestelijke Dag met de 
Kadetten, geleid door Kommandant en me
vrouw de Groot, temidden van de drukke 
dagen gewijd aan Strijdkreet- en Postzegel 
verkoop, Kerstcollecte, etc. 

Het was goed een dag ,,stil voor God" te 
zijn en zich te verkwikken aan al het goede, 
wat onze Leiders zoowel als de Chef-Secre
taris en mevrouw Ridsdel den Kadetten ga
ven uit eigen rijke ervaring en den schat 
van het W oord Gods. 

Ook een aantal officieren was aanwezig om 
door hun gebed en sommigen door hun woord 
de toekomstige mede-officieren te bemoedi
gen. Des avonds kregen o.a. Majoor Krusch
witz en Majoor Meijer een gelegenheid tot 
spreken en hun getuigenis bracht zegen tot 
het hart. Het was een bemoediging voor den 
Kommandant, dat vier van de aanwezige of
ficieren eenmaal als Kadet streden in de 
Kweekschool in Amsterdam, toen de Kom
mandant destijds als Brigadier, Leider van 
de Kwcekschool was! Mogen ook de Kadet
ten van den ,,Wereld voor God"-cursus trouw 
blijven en vele zielen winnen voor den 
Meester! 

R. 

De stand in het Hoofdpostkantoor te Ba ta vi a-C. ten behoeve van den verkoop 
van Leger des Heils-zegels. Van links naar rechts: de heer Catalani, chef van bet 
hoofdpost- en telegraa£kantoor, mevrouw Van der Hoek, echtgenoote van den gouvemeur 
van West-Java, mevrouw Brugmans, secretaresse van het hoofdbestuur van As i b, 
Brigadier G. Lebbink, financieel secretaris, en de beer Van den Broek, sous-chef van bet 
kantoor voomoemd. 

Bovenstaand cliche werd ons welwillend afgestaan door het A.I.D. Red. 

WELDADIGHEIDSPOSTZEGELS. 

DE cijfers van den verkoop dezer zegels 

gedurende de eerste tien dagen van De
cember, ons welwillend verstrekt door het 
hoofd der Posterijen, toonen aan, dat door 
verschillende Comite's, vereenigingen, vrien
den en heilssoldaten hard gewerkt is en dat 
het publiek er spontaan toe overgegaan is 
deze zegels te koopen en te gebruiken. 

Van vele plaatsen in Indie en ook van 
daarbuiten zijn aanmoedigende berichten 
binnengekomen, enkele van verrassenden 
aard. Wij stellen ons voor in het volgende 

nummer der Strijdkreet, wanneer meerdere 
gegevens ons ten d.ienste staan, hierover een 
kort resume te geven. 

Ofschoon wij dankbaar zijn voor alle sym
pathie en steun ons gegeven, moeten wij 
constateeren, 

dat w:ij er nog niet zijn. 
Het aantal te plaatsen zegels bedraagt 

ongeveer 1.750.000, waarvan nu ruim een 
derde gedeelte is verkocht. 

Wil het Leger des Hells daarom helpen 
het restant te plaatsen, door deze zegels te 
koopen, voor ons te~ verkoopen en te ge
bruiken. 

JANUARI 1937 

MEVROUW 
DE GROOT 

JN 

MIDDEN - ]AV A. 

POERWOREDJO was de eerste plaats op 
deze tournee, die het voorrecht had mevrouw 
De Groot te verwelkomen. Voor een voae 
zaal werd des avonds na aankomst een ge
zegende samenkomst gehouden. v\iij waren 
ons zeer bewust van de tegenwoordigheid 
des Heeren en ofschoon niemand openlijk tot 
beslissing kwam, was er veel overtuiging ge
wekt, waarvan de vrucht niet zal uitblijven. 

DJOKJA. Hier werd geen samenkomst ge
leid, doch met verschillende personen mocht 
mevrouw De Groot een nuttig onderhoud 
hebben. Spoedig ging de reis door naar 

MAGELANG. De reis was een tocht met 
hindernissen, want de zware regens maakten 
den weg ongeschikt. Nauwelijks op tijd voor 
de samenkomst arriveerde mevrouw en da
delijk daarop begon de bijeenkomst. Niet
tegenstaande het uiterst slechte weer, waren 
ruim een honderd makkers en vrienden op
gekomen. God was met ons en aan het eind 
van de samenkomst knielde een 9tal zielen 
neer aan den voet van het Kruis. Halleluja ! 
Den volgenden dag ging het door naar 

OENGARAN, waar het Tehuis voor Socia
len Arbeid gei:nspecteerd werd en des avonds 
een bijeenkomst werd geleid met de meisjes. 
Dat was een gezegend uur en een groot aan
tal meisjes deed de goede keuze Jezus als 
haar Gids door dit leven te aanvaarden. 

SEMARANG - Boegangan was daarna rum 
de beurt. Hier werd een opdrachtsdienst ge
leid, waarnaar reeds lang was uitgezien. Me
vrouw de Groot werd dan ook hartelijk ver
welkomd en deze avond zal vooral voor de 
betrokken ouders een onvergetelijke blijven. 
God komt immer nabij de ziel, die Hem 
verwacht en de 12 personen, die neerknielden 
om zich aan Hem te geven, zullen dit zeker 
op bijzondere wijze hebben ervaren. 

s. 

Deze zegels kunnen als gewone postzegels 
gebruikt worden tot 30 September 1937. Zij 
zijn verkrijgbaar aan alle postkantoren tot 
10 Januari a.s. en na <lien datum bovendien 
aan iedere afdeeling van het Leger des Heils 
en aan het Hoofdkwartier, Javastraat 16 _ 
Bandoeng. 

Gij helpt daardoor den arbeid onder en 

voor het Indische Kind. 

HET GROOTE GEBOD. 

Een woord tot den Christen. 

,,Gij zult uwen naaste liefhebben als 
uzelve." Dit is het gebod, waarin de Heer 
alle andere geboden van naastenliefde samen
vat. ,,Gelijk gij wilt, dat U de menschen doen 
- doe gij hun ook alzoo !" Gij wilt immers, 
dat zij u vriendelijk behandelen, u troosten, 
u helpen, u in de oogen zullen lezen, wat 
zij voor· u doen kunnen ? 

Doe gij dat voor hen ook ? 

Gij wilt, dat niemand u krenkt, of beleedigt, 
of u op eenigerlei wijze schade berokk~nt. 

Wacht gij u bij den omgang met uw naaste 
ook daarvoor ? 

Wanneer gijzelve recht voor God staat. 
zoudt ge gaarne willen, dat anderen ook het 
heil in Christus zouden aannemen en zalig 
zouden worden. 

Helpt gij hen daarbij met woord en voor
beeld? 

De zelfverloochenende liefde, zooals zij in 
de Wet en de Profeten geboden wordt, kan 
alleen voortspruiten uit de liefde, die van 
God komt bij degenen, die God liefhebben 
,,met geheel bun hart, geheel hun ziel en 
geheel hun verstand." 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Gehuwd: 
Luitenant Setijono, op 2-10-1933 van uit 

Ngawi in opleiding gekomen, met Luitenante 
Mariam Bajah, op 22-10-1931 vanuit Mage
lang in opleiding gekomen, 

te Magelang, op 9 December 1936. 

Overplaatsingen : 

Majoor M. Olsvik naar Koendoer Leprozen

kolonie. 
Adjudant I. Andersson naar Bandoeng Kin

derhuis. 
Kapitein H. Hotvedt naar Sumatra (Kol-

lektant). 
Kapitein A. Zitter naar Batavia Meisjeshuis. 
Lui tenant N. Lomboan naar Bandoeng II. 
Luitenant Setijono * naar Ngawi. 

Bandoeng, 1 Januari 1937. 
J. W. DE GROOT 

Kommandant. 

Kommandant en mevrouw De Groot. 

1 Januari Bandoeng. 

17 

23 

24 
25 
26 

28 
29 
30 
31 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

" 
" 

Muziek- en Zangfeest Theosofi
sche Loge. 
Poelau si Tjanang ('s morgens)* 
Medan ('s avonds)* 
Batavia (aankomst v.d. Gene
raal). 
Bandoeng, Theosofische Loge. 
Bandoeng, Concordia. 
Bandoeng (Officierssamenkom
sten). 
Batavia, Stadsschouwburg. 
Semarang. 
Pelantoengan. 
Krengseng, Landdag. 

1 Februari Soerabaja, Kunstkring. 
2 en 3 ,, Batavia, vertrek v.d. Generaal. 

* 'zonder mevr. De Groot. 

Lt.-Kolonel en mevrouw Ridsdel. 
(Met de Generaal). 

23 Januari Batavia. 
24-26 ,, Bandoeng. 
27 ,, Batavia. 
29 Semarang. 
31 ,, Krengseng. 

1 Februari Soerabaja. 
2 en 3 ,, Batavia. 

Majoor Hiorth. 

10 Januari Sapoeran. 
Poerwonegoro. 
Tjilatjap. 

11 
12 
14 
15 
16 

" 
" 
" 

Ngawi. 

17 " 

Tanggoeng. 
Rogomoelio. 
Ambarawa en Bawen. 
Krengseng. 30 en 31 ,, 

VREUGDE IN ONS 
VORSTENHUIS! 
Ook bet Leger des Heils 

in Nederlandsch .. Jndie leeft 
van harte mee in de vreug-
det welke thans in bet 
Vaderland hoogtij viertt 
nu onze geliefde Prinses 
de Bruid isl 

Moge de zegen des Aller.
hoogsten in ruime mate 
rusten op Prinses Juliana 
en Prins Bernhard I Wij 
biddent dat hunne vereeni
ging voor bet leven tot 
vreugde en geluk moge zijn 
voor hen beident voor ooze 
geliefde Koningin en voor 
ons gansche volkinNeder .... 
land en Kolonien I 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF-SECRET ARIS 

Lt. Kolonel D. S. Ridsdel. 

\ ,..., 
~• ;Januari 1937. •~~ 

,,Ik hef mijne oogen op naar de bergen, vanwaar mijne hulp komen zal. 
Mijne hulp is van den Heere, Die heme! en aarde gemaakt heeft. 
De Heer zal uwen uitgang en uwen ingang bewaren van nu aan tot in 

der eeuwigheid." 

De Generaal. 

W anneer ·deze aanteekeningen onder de 
oogen komen van onze kameraden .en vrien
den, heeft onze internationale Leidster met 
haar staf de tournee op het eiland Ceylon 
bijna voltooid en maakt zij zich gereed om 
koers te zetten naar deze gewesten. We roe
pen hun alien een hartelijk welkom toe, en 
bidden, dat God de Generaal tot grooten 
zegen wil stellen voor alien, die naar haar 
zullen luisteren. Laat ons biddend opzien 
tot den Heer en vragen om een uitstorting 
van Zijn Geest. Moge dit bezoek een aan
moediging zijn voor onze officieren en heils
soldaten, en mogen velen ertoe gebracht wor
den den Heer J ezus Christus aan te nemen 
als hun persoonlijken Verlosser. 

De Kommandant ontving bemoedigende 
berichten over de tournee van de Generaal 
in Britsch-Indie. De Heer zegene haar ! 

De Chef van den Staf. 

In de Engelsche Strijdkreet lazen wij, dat 
de Chef van den Staf een dienst zou leiden 
in de Clapton Congress Hall (Londen) op 
Zondag 6 December om 7.55 n.m., welke 
dienst uitgezonden zou worden over de radio. 

Een aantal makkers stond Maandagmorgen 
om 3.25 uur op om dezen dienst te beluis
teren en het bleek geen teleurstelling te zijn. 

De stem van Commissioner Mapp kwam 
duidelijk door. Zijn woorden waren een be
zieling en de samenzang, begeleid door het 
muziekkorps, ontroerde ons. Het feit, dat 
mevrouw Ridsdel en ik zoovele jaren Soldaat 
waren van de Clapton Congress Hall, maakte 
deze mtzending voor ons dubbel belangwek
kend. We zijn er zeker van, dat velen geze
gend zijn geworden door deze Uitzending. 

De Kommandant leidde de openingsplech-

Psalm 121. 

tigheid van ons nieuw Tehuis te Padang. 
Dit bleek een groot succes te zijn, en we 
zijn er zeker van, dat onzen officieren te Pa
dang een gezegend en nuttig werk wacht. 
Voorts bracht onze Leider een bezoek aan 
Palembang, teneinde eenige belangrijke en 
dringende zaken te bespreken met de plaat
selijke autoriteiten en leidde tevens een 
samenkomst voor de patienten op de Lepro
zenkolonie Koendoer. 

In verschillende plaatsen werden door 
Komrnandant en mevrouw de Groot samen
komsten geleid, in het bijzonder willen wij de 
den Geestelijken Dag in de Kweekschool ver
melden. Enkele officieren van het Hoofd
kwartier en uit de inrichtingen te Bandoeng 
waren ook tegenwoordig. Rijke zegeningen 
waren ons deel en we gelooven, dat deze 
dag nog lang in de herinnering van de Ka
detten zal blijven voortleven. Terwijl deze 
aanteekeningen geschreven worden. zijn 
Kommandant en mevrouw de Groot ander
maal op het punt om een reis te ondernemen. 
God zegene hen beiden ! 

Het Congres. 

In verband met het bezoek van de Gene
raal zal te Bandoeng van 23 tot en met 26 
Januari een Congres worden gehouden, 
waaraan vele Officieren zullen deelnemen. 
V oor al deze officieren zoeken wij logies. 
Zijn er vrienden van onzen arbeid, die ons 
in deze kunnen helpen ? Ook in Batavia en 
Soerabaja waar de Generaal een Lezing zal 
houden hebben wij logies noodig voor onze 
officieren. Mogen wij alien, die genegen zijn 
een of meer officieren te logeeren, vrien
delijk verzoeken hun naam en adres op te 
geven aan Kommandant de Groot, Javastraat 
16, Bandoeng ? Bij voorbaat hartelijk dank ! 

ET LEGER DES HEI 
~R OVERHET Di 
l O~DDt:RAAR J 
';:__ ~ 

Holland. 

Van de hand van den algemeen bekenden 
en beminden Dr. J. H. Gunning J. Hzn. is 
een nieuw boek verschenen, n .l. een biografie 
van onzen Stichter, Generaal William Booth, 
getiteld: ,,Een strijder Gods". Dr. Gunning 
heeft aan alle Kadetten van den Kweek
school-cursus in Holland een exemplaar van 
zijn boek cadeau gedaan en heeft persoonlijk 
in een intiem samenzijn in de Aula van de 
Kweekschool deze boeken overhandigd, het
welk natuurlijk door de Kadetten op hoogen 
prijs werd gesteld. 

Port-Said. 

Op haar groote wereldreis, die de Generaal 
juist heeft aangevangen en waarop zij ook 
Ned.-Indie bezoekt, was Port-Said de plaats, 
waar zij de eerste zend!'!lingen van deze 
tournee ontmoette. Onze Legerarbeid is nog 
maar kortgeleden in genoemde plaats begon
nen en d.e pioniers hebben een moeilijke taak. 
Het was hun daarom een dubbele vreugde 
met hun eerste bekeerlingen de Generaal aan 
boord van de boot voor enkele uren te kun
nen ontmoeten. Ongetwijfeld is dit een groote 
bemoediging voor onze makkers geweest. 

Frans ch-Guinea. 

Sinds 1933 arbeiden 6 officieren met toe
stemming van het Gouvernement in dit land 
onder de honderden levenslang veroordeel
den, die daar onder de vreeselijkste omstan
digheden leven. Sommige van de mannen 
werden bekeerd en trachten nu hun kame
raden voor Christus te winnen en tot een rein 
leven te brengen. Een hunner riep bij aan
komst uit : ,,0, had ik toch den Zoon van 
God ontmoet, voordat ik de zonen der men
schen ontmoet had, die mij in het verderf 

hebben gestort !" Jaren geleden werd hij in 
Havre, waar hij woonde en een slecht, zeer 
zondig !even leidde, aangesproken door een 
heilsofficier, die hem uitnoodigde voor een 
samenkomst. Hij kwam en worstelde tot des 
nachts 1 uur om bevrijding. Na zijn bekee
ring leverde hij zich over aan de politie en 
werd naar deze straf-kolonie gezonden, doch 
hij ging als Christen en bij aankomst werd 
hij ontmoet door een heHsofficier, tegen wien 
hij toen de bovenaangehaalde klacht moest 
uiten. Zeker zal dit !even echter rijke vrucht 
dragen onder deze gevangenen. 

Belgische Congo. 

De officieren, die op dit zendingsveld arbei
den hebben een zeer moeilijken arbeid, doch 
mogen op bijzondere wijze den zegen des 
Heeren ervaren. Vooral in het Openlucht
werk ligt hun grootste kans. Dikwijls worden 
deze bijeenkomsten door meer dan 1000 men
schen bezocht. Laat ons in onze gebeden 
deze kameraden gedenken ! 

Hongarije. 

Gedurende den "W ereld voor God" -
Veldtocht knielden in dit Territorie in onze 
bijeenkomsten niet minder dan 1200 men
schen neer om Christus te zoeken. Dit was 
een reden tot bijzondere vreugde, daar ook 
in dit land het prediken van het Evangelie 
met groote moeilijkheden gepaard gaat. Ook 
hier is het openluchtwerk de beste gelegen
heid om de Blijde Boodschap te verkondigen. 
Er heerscht veel armoede en onze officieren 
hebben zich bijzonder verdienstelijk gemaakt 
door het verstrekken van warme soep. 
geel, blauw. De bedoeling is, dat alle officie-

7 

Kapiteins Hondelink. 

Wij waren blij de Kapiteins Hondelink, 
na hun Europeesch verlof, weer in ons mid
den te mogen verwelkomen. De Kapiteins 
blijven eenige weken in Batavia, v66r zij 

een vaste aanstelling krijgen, teneinde 
Adjudant Lorier behulpzaam te zijn bij de 
vele voorbereidingen, die getroffen moeten 
worden voor de komst van de Generaal en 
ook in verband met den Weldadigheidsze
gel-verkoop. 

Gelukwenschen. 

In het gezin van de Kapiteins Sprokkereef 
heerscht vreugde over de komst van de 
kleine Dina. De Kapiteins Doelah moch
ten een dochtertje verwelkomen. De Heer 
zegene deze kleinen ! De Kommandant leidde 
op Zondag 13 December de opdrachts-dienst 
van de kleine Dina in Bandoeng I. De zaal 
was geheel vol ; het was een ge:regende mor
gen. 

Majoor Kruschwitz. 
De Majoor is pas teruggekeerd van een 

lange reis en geniet enkele weken welver
diende rust in ons Rusthuis te Garoet. Moge 
de Heer haar zegenen en sterken ! 

Majoor Lauter. 

Tot onze vreugde kunnen we melden, dat 
de Majoor in zooverre hersteld is, dat zij 
het Ziekenhuis te Poerbolinggo kon verlaten, 
en thans in het Ooglijdershospitaal te Se
marang vertoeft, om wat aan te sterken voor 
zij haar arbeid weer hervat. 

In den echt verbonden. 

Door Lt. Kolonel Brouwer werd te Ma
gelang de huwelijksinz~gening geleid van de 
Luitenants Setijono-Bajah. Moge de Heer 
Zijn zegen geven op deze verbintenis ! Onze 
makkers zijn na hun huwelijk naar Ngawi 
gegaan, waar zij in bevel zijn gesteld van het 
Ko rps. 

Kapitein Hotvedt. 

De Kapitein heeft de kollekte in den Oost
hoek beeindigd en is door den Kommandant 
aangesteld als Hoofdkwartier-kollektant vo1r 
Sumatra. Wij waren blij hem even in B:.m
doeng te zien en zijn getuigenis te beluU..te
ren, dat hij gaf op den Geestelijken D<ig in 
de Kweekschool. We wenschen den Kapitein 
veel succes toe bij zijn arbeid op Sumatra ! 

Congres-Insigne. 

Aan het Handels-Departement is thans 
verkrijgbaar een klein rond broche met de 
beeltenis van de Generaal, gehecht op een 
lintje met de Leger des Heils kleuren rood 
geel, blauw. De bedoeling is, dat alle ~fficie~ 
ren en heilssoldaten dit insigne zullen dragen 
ter gelegenheid van het bezoek van de 
Generaal. De prijs is 10 cent. Beste! nog 
heden, bij Uw Korps-officieren, of recht
streeks aan het Handels-Departement. 

LEZINGEN 
te geven door 

DE GENERAAL. 

BANDOENG. 

Maandag 25 Januari - CONCORDIA. 

Spreker : De HoogEdelgestrenge Heer 

M. F. Tydeman, 

Resident van Priangen. 

BATAVIA. 

Donderdag 28 Januari - STADSSCHOUW

BURG. 

Spreker : De HQogEdelgestrenge Heer 

L. G. C. A. van der Hoek, 

Gouverneur van West-Java. 

SOERABA;J A. 

Maandag 1 Februari - KUNSTKRING. 

Spreker : De HoogEdelgestrenge Heer 

Ch. van der Plas, 

Gouverneur van Oost-Java. 

Programma's voor deze lezingen zullen 

tijdig worden verkocht. 

Gereserveerde plaatsen kunnen telefonisch 

of schriftelijk plaatselijk worden aangevraagd, 

of aan het Hoofdkwartier - Javastraat 16, 

Bandoeng. 
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EEN SPARTAANSCHE HELD 

E R bestaat een schoone geschiedenis over 
een edelen, Spartaanschen jongen, die 

zichzelf liever vrijwillig onderwierp aan de 
vreeselijkste foltering, dan een godsdienstige 
ceremonie te verstoren, waarin hij assis
teerde. Het is een voorbeeld van waren hel
denmoed. 

De jongen behoorde tot de bekende Spar
tanen, de taaie bewoners van de oude 
Grieksche stad, vermaard om hun prachtige 
eigenschappen en hun bijzonder weerstands
vermogen, die vanaf hun prille jeugd werden 
opgeleid en gevormd voor een leven van 
moeite en strijd. De naam van Sparta wordt 
dan ook verbonden aan alles, wat dapper en 
heldhaftig is. 

De heldendaad, waarvan hier sprake is, zoo 
eenvoudig en natuurlijk volbracht, vond 
plaats gedurende een plechtige ceremonie in 
den tempel. 

De jongen stond op post bij de offerande, 
die gebracht zou warden, en was zeer trots 
op dit feit. Het brandende wierookvat had 
hij in de hand, toen plotseling door het klepje 
een brandend stuk kool viel en in zijn mouw 
gleed. Met een heftige beweging van den arm 
had hij het kunnen verwijderen, maar roer
loos bleef hij staan, bevreesd, de plechtigheid 
te verstorten. 

Weinig gisten de omstanders, welk een 
vreeselijke strijd er, verborgen voor hun 
oogen, gestreden werd. Onder eerbiedige stilte 
had de plechtigheid haar verloop en de 
jongen stond daar zonder zich te bewegen, 
terwijl de gloeiende kool steeds dieper brand
de in het teere vleesch. 

Trouw aan de tradities van zijn stad, was 
het ver beneden hem, iets van zijn lijden te 
laten blijken. In hem woonde de geest, welke 
menschen tot martelaren en helden maakt. 
0, dat een klein gedeelte van dien geest van 
eerbied voor het heilige zal wonen in het hart 
van al onze P advinders ! 

S T'"R IJ D K R E ET 

VOOR DE ZONNESTRALEN ! -·-
ONZE GENERAAL 

0 N DE R D E KI N DE REN. 
Een aardig voorval gedurende haar laatste campagne in Engeland. 

N OG niet lang geleden reisde onze 
Generaal van het eene eind van 
het Britsche Rijk naar het an

dere. Daarmede bedoelen wij, dat zij 
van het meest Zuidelijke tot het meest 
Noordelijke punt van Groot-Brittannie 
gereisd is. De Engelsche bladen noem
den het van ,,Land's End tot John 
O'Groats (Schotland)". 

Zeker is de Generaal soms heel moe 
geweest, altijd op reis, altijd weer sa
menkomsten leiden, maar nooit kon 
iemand bemerken, dat zij moe was, als 
zij sprak van de lief de van God en 
Zijn ver langen om alle menschen te 
redden en te zegenen. 

Op zekeren dag, nadat de Generaal 
weer een langen afstand had af gelegd 
in de auto op weg naar Ayr, een plaats
je in Schotland, kwam zij door een 
diepe vallei, toen plotseling een groote 
schare kinderen met vlaggen en ba
lonnen haar een blij welkom toejuichte. 
In een oogenblik tijds was de Generaal 
uit de auto en midden tusschen de 
kinderen. Eerst moesten zij voor haar 
zingen: 

J ezus vraagt, of ik wil wezen 
Een Zonnestraal voor Hem, 

In woorden, in werk en in wezen, 
Gehoorzaam aan Zijn stem. 

Daarna sprak de Generaal over 
,,Een Zonnestraal". Zij zeide o.a. ,,Jul
lie weet wel, hoe er soms opeens een 
zonnestraal kan vallen op de schrijfta
fel op school, of op de taf el in de eet-

kamer, op je bard en zelfs in je thee
kopje ?" De kinderen knikten heel aan
dachtig van ,,ja". ,,Zoo moet jullie nu 
oak een zonnestraal zijn", ging de Ge
neraal voort, en je licht Jaten schijnen 
thuis, waar het soms danker is; een 
zonnestraal wezen voor moeder om 
haar blij te maken, liefde geven aan 
armen en ongelukkigen. Als je dan 
straks in den hemel komt, zal de Hei
land zeggen : 

,,Daar is een van Mijn Zonnestralen, 
die op aarde zoo druk voor Mij in de 
weer was!" 

Daarop werd er even hartelijk ge
lachen en vlug gingen de kinderen 
uiteen om bloemen te plukken, die mee 
moesten in de auto. 

* * * 
Al kunnen de jongens en me1sJeS 

van Ned.-Indie niet allen de Generaal 
van het Leger des Heils zien, toch 
kunnen zij haar boodschap over ,,De 
Zonnestraal" ter harte nemen ! 

--~--

'n Zonnestraal wil ik zijn, 
In de donk're wereld om mij heen ; 

'n Zonnestraal wil ik zijn, 
Lichtend naar het kruis van J ezus 

heen; 

'n Zonnestraal wil ik zijn, 
Met de hulp van onzen lieven Heer. 

'n Zonnestraal, 'n Zonnestraal, 
Wil ik voortaan altijd zijn. 

CENERAAL EVANGELINE BOOTH 
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BEZOEKT NED.-INDIE VAN 23 JANUARI TOT 3 FEBRUARI 
Zaterdag 23 Januari 

Zaterdag 23 Januari 

ZONDAG 24 Januari 

Maandag 25 Januari 

Dinsdag 26 Januari 

Donderdag 28 Januari 

Vrijdag 29 Januari 

Zaterdag 30 Januari 

ZONDAG 31 Januari 

Maandag 1 Februari 

Dinsdag 2 Fehruari 

Woensdag 3 Februari 

aankomst te Tandjong Priok. 
Pietersz. Coen". Begroeting 
van Batavia. 

des v. m. 8 uur met de ,,Jan 
door officieren en soldaten 

BANDOENG. 

GROOT OPENBAAR WELKOM op het stationsplein. 
Stafmuziekkorps en Officierenzangkoor zullen aanwe.zig zijn. 

v . m. 9.30 uur Heifigingsdienst 
n. m. 7.- tt Opwekkingssamenkomst 

T h e o s o f i s c h e L o g et 0 l c o t t p a r k . 

v. m. 8.30 uur Officierssamenkomst. 
n. m. 7.- tt Lezingt CONCORDIA-ZAAL. 

v. m. 8.30 uur Officierssamenkomst. 
n. m. 6.- tt Officierssamenkomst. 

Audientie bij z. E. den Gouverneur.-Generaal. 

BA TA VIA, Lezing, Stadsschouwburgt n. m. 7 uur. 

SEM A. RANG - bezoek aan de lnrichtingen. 

PELA NTOENGAN - bezoek aan de Leprakolonie. 

KRENGSENG- Landdag, alle omliggende korpsen vereenigd. 

SOERABAJA - Lezingt Kunstkringt n. m. 7 uur. 

terug naar BATAVIA. 

12.- uur vertrek naar Singapore met de u]an Pietersz. Coen". 

Commissioner A. R. Blowerst Lt.-Commissioner R. Griffith en 
Majoor mevrouw Mackness zullen de Generaal vergezellen. 

Kommandant en mevrouw De Groot, Lt.-Kolonel en mevrouw Ridsdel en een groot aantal officieren zullen assisteeren. 

JANUARI 1937 

WATISHETLEVEN? 
VOOR OUD EN JONG. 

D E stem van de gevederde zangers in het 
woud was verstomd. Een diepe stilte 

volgde op hun afgebroken getwetter. Geen 
geluid werd vernomen, de natuur scheen 
iets bijzonders te verwachten. 

Plotseling klonk de stem van den boschvink 
met de verzuchting ,,Wat is het leven !" 
Het geheele bosch weerklonk van deze on
verwachte stem, die de stilte verbrak. 

Ergens verscholen tusschen de bladeren 
waagde een der kleinste zangers zijn meening 
te geven. 

,,Het leven is een gezang", t jilpte hij. 
,,Neen, het leven is een strijd in de duis

ternis", zeide de mol, die juist uit de aarde 
kroop. 

,,Volgens mijn gedach ten, is het leven een 
ontwikkelings-proces", meende de wilde ro
zenknop, terwijl zij - tot groote vreugde van 
een mooien vlinder - zijn blaadjes ont
plooide. De vlinder liet zich de gelegenheid 
niet nemen om de schoone bloem een kus 
te geven met de woorden : ,,Het leven is 
vreugde en genot." 

,,Zeg liever, dat het leven een korte zomer
reis is", zeide een mug, die door den wind 
het bosch ingedreven was. 

,,Ik: geloof, dat het leven een voortdurend 
arbeiden en genieten is", zei de bij, terwijl 
zij in het hart van de roos kroop om honig 
te zuigen. 

,,Ik: moet zeggen, dat het leven niets an
ders is, dan een voortdurende smart", zeide 
de mier, die moeizaam een stroohalm voort
sleepte, welke grooter was dan zijzelf. 

,,Dat is waar", zeide het eekhoorntje, dat 
in den top zat van een notenboom, ,,het leven 
is een harde noot, die moeilijk te kraken is." 

Een fijne regen begon te vallen, die, toen 
er even een gelegenheid was iets te zeggen, 
murmelde : ,,Het leven is een tranendal." 

,,Het leven is een voortdurend wisselen", 
riep de wolk, terwijl zij snel voortdreef. 

De hooge dennen wiegden heen en weer 
en eenstemmig k lonk het : ,,Het leven is een 

zich omhoog werken", doch de treurwilg 
ze~de op droeven toon: ,,Neen, het leven is 
een zich buigen voor de macht van den 
meerdere." 

,,Het leven is een vraagstuk", suisde de 
morgenwind, die juist begon op te stek en. 
En de geleerde, die zich in de uren van den 
nacht verdiept h ad in moeilijke problemen, 
zuchtte : ,,Het leven is een leerschool." 

* * * 
Plotseling vertoonde zich een h elle glans 

aan den horizon. Een roode gloed overtoog 
de toppen der boomen. De m orgenscheme
ring bracht aan de aarde haar vriendelijken 
groet en als met machtige stem klonk het : ·· 
,,Zooals de dageraad de hoop op een nieuwen 
dag met zich brengt en het volle licht der 
zon aan de aarde schenkt, zoo is h et leven 
hier beneden slechts het begin van h et wer
kelijke leven, het w aarachtige, eeuwige 
Leven." 

,,H ij was b et Licht der wereld en die in 
H em gelooft, heeft h et eeu wige leven", ge

tuigt de Christen. 

RfflP•••••l• 
,,THE GENERAL" 
Beknopte levensschets van 
G eneraal E vangeline Booth 

door 

P . WHITWELL WILSON. 
P rijs 90 cts. 

V erkrijgbaar aan het 

HANDELS ~ DEPARTEMENT 
Javastraat 16 

BAND O ENG. 

Ruime sorteering in Kinderboeken 

en teks ten. 
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