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~~~~ET lied van den Stichter is een van de meest 

geliefde Legerliederen, welke over de geheele 

wereld gezongen worden, in elk land, waar de 

Legervlag is ontplooid. Het volle, rijke Evangelie, dat 

door dit lied gepredikt wordt, heeft reeds duizenden tot 

volkomen overgave gebracht. Wijlen Commissioner T. H. 

Kitching, die langen tijd prive-secretaris van den Stichter 

was, vertelt, hoe dit lied in een nacht, volgend op een 

zeer drukken dag, tot den Generaal kwam. De Commissioner 

was weggeroepen voor nachtelijken arbeid in de binnenstad 

van Londen, door den Chef van den Staf. Des morgens om 
zes uur keerde hij naar de woning van den Stichter, waar 
ook hij zijn kamer had, terug en zag, dat in de werkkamer 

licht brandde. Meenend, dat er onraad was, opende hij zacht 

de deur en oar zat 1 liam ooth met enke e ve en papier 

voor zich. Op de vraag, waarom de Generaal reeds zoo 

vroeg Gp was, kreeg hij ten antwoord: ,,Op! ik ben nog 

niet naar bed geweest. Denk maar niet, dat jullie tweeen 

de eenigen zijt, die 's nachts werken." Daarop stak hij den 

Commissioner de vellen papier toe, beschreven met onder.

staand lied, geschreven onder den 

invloed van Gods oneindige liefde 

voor elke menschenziel, die, ge

bonden door ketenen van zonde, 

hartstocht en verkeerde gewoon

ten, bevrijding zoekt. 

,,Uw weg was in de zee en Uw pad in groote wateren;
en Uwe voetstappen werden niet bekend." 

* ,,. ,,. 

,,Zoo verre het oosten is van het westen, zoo verre doer 
Hij onze overtredingen van ons." 

,,Als Hij spreekt, zoo doet Hij een stormwind opstaan. die-
hare golven omhoog verheft. Zij rijzen op naar den.. 
heme/; zij dalen neder tot in de a{gronden." 

Generaal Evangeline Booth zegt, 

sprekend over dit lied : ,, De 

regels er van bevatten bet Evan

gelie, dat hij predikte, over de 

,,Hij doet den storm stilstaan, zoodat hun golven stif
zwijgen." 

Uit de Psalmen~ 

- uAls Hij stilt, wie zal dan beroeren7" 

gansche 

LOOZE 

wereld: GRENZEN

VERLOSSING. Hij 

maakte deze bekend te alien tijd, 

op allerlei . wijze, in alle plaatsen, 

in zijn prediking, in zijn persoon

lijke gesprekken, in zijn brieven, 

in de nieuwsblad~n. op zee, te 

land, in droefheid, in overwinning 

en beproeving en zelfs i.1 het 

· aangezicht van den dood". 

Moge dit lied ook nu het 

middel zijn, velen te brengen in 

de vrijheid, waarin William Booth 

leefde en al zijn vreugde vond ! 

llllHlllll llllllE 11111\r 11111\L 1~1111 llllllE llllllD \V /l 
0 ZEE van Gods liefde, zoo peilloos en wijd, 
Verlossing, zoo grenz'loos, voor mij hier bereid, 
0 vloed van genade, zoo rijk en zoo vrij, 
Gij stroomt toch voor allen ; stroom ook over mij I 

Koor. 'k Hoor hemelstemmen ruischen, 
Des Heilsstrooms golven bruisen; 
lk werp mij in dien Heilsstroom; 
Halleluja I Prijst den Heer I 

Mijn zonden zijn vele en groat is mijn schuld, 
't Is bitter berouw, dat mijn harte vervult; 
Mijn weenen, het baat niet, - maar 'k werp me in dien 

[stroom, 
Opdat ook mijn ziele gansch rein daar uit koom'. 

'k Ben slaaf van mijn zonden, mijn hartstocht is sterk, 
Mijn ziel is gebonden en krachtioos mijn werk; 
Maar 'k werp me in uw golven, o machtige vloed, 
Want daar is verlossing voor 't snoodste gemoed. 

llllllD llllllE ' 11111111111111 ( llllHlllll 111 lllE l~R· 
Nu lokt de verzoeking, dan pijnigt de vrees; 
Mijn leven is vreugd'loos en niit'loos geweest; 
'k Gevoel, dat het zekerlijk beter zal zijn, 
Als eens, Heer, Uw waatren mij wasschen gansch rein:.. 

0 zee van gena, met verlangend gemoed 
Vlood 'k dikwijls vol hoop tot Uw rein'genden vloed ! 
N og eens kom ik thans tot dien hemelschen stroom. 
En ga niet weer heen, tot zijn kracht op mij koom". 

De vloed komt nu op en reeds hoor 'k zijn geweld ; 
'k Verneem reeds de stem van den machtigen Held.. 
't V ertrouwen wordt sterker ; bevrijd zal ik zijn ! 
lk werp me in den vloed en de glorie is mijn ! 

En nu, HalLeluja I de rest van mijn tijd 
Zij gansch aan de zaak van mijn Koning gewijd, 
Aan Hem, uit Wiens boezem ontsprong deze zee 
Van grenz'looze liefde, genade en vree ! 
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ONTSPANNIN6 VOOR ZIEL, GEEST EN LIVDAAM. 
Een woord aan hen, die deze maand met vacantie uaan. 

ULI is voor vele lezers 
. van onze Strijdkreet de 
vacantie-maand. Tot groote 
vreugde van oud en jong 
worden na ingespannen 

arbeid en studie de plannen gemaakt 
en de koffers gepakt. Men praat over 
bergtochten, over zwemmen, over 
mooie wandelingen en geniet reeds bij 
voorbaat. 

Deze ,,reparatie-perioden", zooals wij 
de vacantie-weken zouden kunnen 
noemen, zijn -de zeer noodige factoren, 
om het evenwicht te herstellen en de 
lichamelijke grondstof te verschaffen, 
die noodig is, om met opgewektheid de 
veeleis'che:nide levensomstandigheden 
van onzen tijd tegemoet te treden. 

Een prettige, goed bestede vacantie 
blijkt dikwijls het juiste geneesmiddel 
tegen vele ziekten, die veroorzaakt 
worden door •de drukkende zorgen E?n 
den sleur van het dagelijksche, vaak 
eentonige leven. 

Toch is het niet alleen ,,het niets te 
doen hebben", dat ontspanning geeft 
of vreugde verleent aan de dagen, die 
al te vlug voorbij schijnen te gaan. Vele 
werkloozen zourden ons hieromtrent 
spoedig uit den droom kunnen helpen. 
Een week van zwaren arbe~d zou hun 
welkomer zijn dan vacantie. Wij zijn 
daarom blij, dat de economische toe
standen beter worden en het aantal 
hunner, die gedwongen vacantie moe
ten nemen, steeds kleiner wordt. 

* * ... 
V elen die hun vacantie alleen i n ' . niets doen willen genieten, m1ssen 

daardoor het allerbeste. Ontspanning 

EEN LEGENDE. 

Er zijn menschen, door slechte gewoonten 
zoo gekluisterd, dat geen aardsche macht 
hen er van bevrijden kan. Zulke gewoonten 
zijn wreed als het graf en die er aan zijn 
gebonden, beklagenswaardige slachtoffe~s. 
Ze onttrekken hen aan vrouw of man, tehIDs 
en kinderen, en berooven hen van gezond
heid, geluk, vrede, eeuwig welzijn. Maar het 
arme slachtoffer is zoo gebonden, dat het 
geen vinger tot zijn redding uitst~~en kan. 
Hulpeloos wordt het meegesleurd, z1Jn onder-

gang tegemoet. 
Een oude legende maakt duidelijk, wat wij 

bedoelen. 
Een zeker ridder was sterk en dapper en 

bekwaam in den oorlog. Al zijn tegenstan
ders moesten voor hem het onderspit delven. 
Zij verlangden naar zijn dood, maar geen 
hunner wist, hoe hem in zijn macht te 

krijgen. 
Eens op een dag echter , toen hij verhit 

en doodmoe was, zette hij zich neer in de 
schaduw van een reusachtigen eik. De koelte, 
het zacht gegons der insecten en zijn ver
moeidheid maakten hem slaperig. 

Terwijl hij zoo voor zich heen zat te staren, 
kwam een bekoorlijke jonkvrouw aanwan
delen. Over haar arm hing een groot en 
zwaar kluwen zijde, dat in het schitterend 
zonnelicht al de kleuren van den regen

boog weerkaatste. 

Zij liep om den slaperigen ridder heen en 
maakte het uiteinde van haar. kluwen aan 
den boom vast. Ze bleef nu in het rond 
loopen, telkens om den ridder en den boom 
heen en bij iederen ommegang werd de man 
door den zijden draad vaster aan den boom 
gebonden. 

De krijgsman glimlachte bij het zien van 
die dunne draadjes, die hij ieder oogenblik, 
waarop hij dit maar wenschte, zou kunnen 
verbreken. 

Ten laatste was de slaperige ridder in het 
droomenland aangekomen, doch de jonk
vrouw ging nog steeds met haar werk voort. 
Eerst, toen alle zijde om den ridder heen
gewikkeld was, hield zij op en ging verder. 

Toen gebeurde er iets vreemds. Uit de 
poort van een naburig kasteel rukte een 
bende zwaar gewapende soldaten, die onder 

van den geest is niet te vinden in zor
geloosheid, evenmin als ontspanning 
voor het lichaam, te vinden is in ledig
heid. Ongetwijfeld zal ook het lichaam 
er onder lijden, wanneer de geest 
te kort schiet in voorzichtigheid en 
waakzaamheid. 

De geest rust uit, wanneer hij op
houdt te tobben. W anneer wij onszelf 
toevertrouwen aan Gods bescherming 
en onder Zijn leirding de noodzakelijke 
voorzorg treffen, zal de geest ontheven 
worden van den drukkenden last. Dan 
ook kan men ten volle genieten van 
alles, wat door de hand van den groo
ten Meester gewrocht is in de natuur, 
dan geniet men van Zijn liefderijke 
zorg, die juist in de vacantie-dagen den 
mensch zoo merkbaar omringt. 

* * * 
Maar natuurlijk is het lichamelijk 

genieten niet het allergrootste voordeel, 
dat wij van onze vacantie kunnen 
trekken. De geestelijke en moreele 
winst, die wij kunnen boeken, als wij 
in nauwere aanraking met Gods schep
ping komen, is grooter en van blijvende 
waarde. 

De vacantie van een Christen zou 
een teleurstelling worden, indien zij 

niet in een grootere mate dan gewoon
lijk de gemeenschap en vriendschap 
Gods deed smaken. Christus is door 
Zijn Geest de onafscheidelijke Metgezel 
en Hij kan ons opmerkzaam maken op 
de schoonheid der natuur en haar 
geheimen aan ons openbaren, zooals 
niemand anders dat doen kan. Zijn 
omwandeling op aarde geeft ons daar
van genoeg voorbeelden. 

Evenals de ziel des menschen groo
tere waarde heeft en van meer belang 
is clan het lichaam, zoo overtreft ook 
het geestelijk nut van dezen ontspan
ningstijd verre de waarde van gezonde 
sport en aangename bezigheid, hoe 
goed deze ook voor het lichaam mogen 
zijn. 

Feitelijk zijn deze beide onafschei
delijk, want de gezondheid is van groo
ten invloed op het zieleleven. 

Wij moeten ons ook wachten voor 
alle gezelschap, dat ons zou verhinde
ren, te wandelen met Christus, de 
Bron van alle ware vreugde. 

Dit geldt zoowel voor de personen 
met wie wij omgaan, als voor de boe
ken, waarmede wij ons vele uren 
bezighouden. 

HOE HET MAATSCHAPPELIJK WERK VAN HET 
LEGER DES HEILS ONTSTOND. 
Een herinnering aan den Stichter. 

D E tweede Generaal van het Leger des 
Heils, Bramwell Booth, vertelt in zijn 

boek ,,Echo's and Memories" o.a. het vol
gende. 

.,Op zekeren morgen - in de tweede 
helft der vorige eeuw - bracht ik mijn vader 
reeds heel vroeg een bezoek in zijn huis te 
Clapton. Ik vond hem in zijn kleedkamer 
bezig, met buitengewone 'energie zijn haardos 
te borstelen: De haarborstels bewerkten zijr. 
haren op onstuimige, bijna woeste wijze en 
geen: ',,Goede mcrgen, hoe gaat het ?" be
groette mij. 

,,Bramwell !" riep hij uit, zoodra hij mij 
zag, ,,wist jij, dat er menschen zijn, die den 
ganschen hacht slapen onder de bruggen ?" 

Den vorigen avond heel laat, was hij in 
Londen aangekomen na zijn bezoek aan het 
Zuiden van Engeland. Om zijn huis te berei
ken, moest hij de city van Londen dwars 
door. Dat, wat hij gezien had op dezen 
middernachtelijken tocht, was oorzaak van 
dezen ,,orkaan" op den vroegen morgen. 

,,Of ik wist, dat er mannen den ganschen 
nacht onder de bruggen sliepen ?" 

,,Och ja," antwoordde ik, ,,ik veronderstel, 
dat veel zwervers zooiets doen." 

,,Dan behoor je jez:elf te schamen, omdat je 
het wist en niets voor hen gedaan hebt," ging 
hij heftig voort. 

woedend krijgsgejuich den gevreesden 
vijand naderden. 

Deze ontwaakte en wilde opstaan, om zijn 
reusachtig zwaard te trekken en zich met 
zijn zwaar schild tegen de pijlen zijner 
vijanden te beschutten. Maar de glinsterende 
zijden draden hielden hem als met ijzeren 
greep omkneld. Het was hem onmogelijk, 
zich te bewegen. Hij was geheel en al aan 
zijn vijanden overgeleverd, die onder hoon
gelach op hem aanvielen en hem doodden. 

. ,Een legende !" zegt ge. Zeker, maar stelt 
zij u niet levendig den groei van gewoonten . 

Ik begon te praten over de moeilijkheden, 
die de zorg voor dezulken zou opleveren, 
overladen als wij reeds waren met lasten. 
Mijn vader viel ipij echter in de rede. met 
een ongeduldige beweging van de haar-
borstels. ' 

,,Ga en doe iets ! " riep hij uit. ,,Wij moeten 
iets doen !" 

,,Wat kunnen wij doen ?" 
,,Zorg, dat zij een onderdak krijgen." 
,,Dat kost geld." 
,,Dat is jouw zaak ! lets moet gedaan wor

den. Probeer een warenhuis te krijgen, ver
warm het en vind iets, om hen te dekken en 
te kleeden. Maar denk er om, Bramwell, 
geen verwennerij,." 

* * * 
Dit is het begin geweest van he't groote 

plan, dat twee jaar later aan de wereld werd 
voorgelegd in het boek van den Stichter: ,,In 
Engelands donkerste wildernissen en de weg 
ter ontkoming", een publicatie, die het gewe
ten der menschen wakker schudde en de aan
dacht vestigde op de ontzettende toestanden, 
waarin de armen in Oost-Londen leefden. 
Hieruit groeide het Maatschappelijk werk 
van het Leger des Heils, dat momenteel, in 
elk land waar het Leger arbeidt, dagelijks 
duizenden onderdak verschaft, kleedt en 
voedt en hen dan leidt tot den Reiland der 
were Id. 

voor oogen, waar ook gij misschien wel eens 
om gelachen hebt? 

Lezer, speel niet met de zonde ! Geef u 
niet over aan het verkeerde, maar wedersta 
den duivel - ook als hij tot u komt als een 
engel des lichts - en hij zal van u vlieden. 

Zijt gij gebonden ? Hoe zwaar en hoe sterk 
ook uw banden - Jezus Christus, de Red
der der wereld, breekt iedere keten, en 
voert in volle vrijheid. Dronkaard, vloeker, 
onreine, gierigaard, zelfzuchtige, komt met 
uw ketenen tot Hem. Hij breekt ze en redt u . 
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Om het meest van onze vacantie te 
genieten en den glimlach van onzen 
Reiland weg te dragen, moeten wij 
geven, zoowel als ontvangen. Velen, 
met wie wij in aanraking komen, leven 
buiten God. Zij zoeken slechts genot 
en hoewel onder de macht gerakende 
van de grootschheid der natuur, toch 
kennen zij niet den Schepper van al 
dat schoone en genieten zij niet van 
den voHen rijkdom Zijner liefde. 

Zal vreesachtigheid of zelfingeno
menheid ons weerhouden een woord 
voor den Meester te spreken ? Onze 
verantwoordelijkheid in dezen is groot! 

Hoe heerlijk is het, wanneer wij 
door Zijn genade met Hem samen
werken en het Brood des Levens 
deelen met hen, met wie wij tijdelijk 
in contact komen. Hoe meer wij ons 
in dienst stellen van God en de mensch
heid, hoe meer genade wij zelf ont
vangen. 

J;..ezers, gij, die het voorrecht hebt 
deze maand met vacantie te gaan, 
geniet met volle teugen, maakt uw 
bergtochten, ,,take a swim", verrijkt 
uw geest door het lezen van mooie 
boeken, maar geeft ,,Gode wat Gods 
is.'' 

WOORDEN VAN MEVROUW BOOTH. 

ommige visschers van mensch en . ..... .. . 
houden zich meer bezig met hun vischtuig, 
dan met het vangen van de visch. 

* * * 
Het knapste stuk werk, d~t de duivel ooit 

volbrengt, is, zijn aanhangers te doen geloo
ven, dat de Reiland niet bestaat en dat hijzelf 
niet bestaat. 

* * * 
Heilssoldatisme is discipline, ,want het 

vraagt een volkomen overgegeven leven. 

* * * 
De grondslagen van Gods woord zijn de 

beginselen van het Leger des Heils, en ze 
zijn ons leven. 

VERWONDERT U NIET ! 

Tot sommigen onzer moet Christus 

zeggen: 

,,Ge noemt Mij Reiland, maar. ge 
doet geen moeite dit heil te vinden." 

,,Ge noemt Mij het Licht, maar ge 
laat u niet door Mij verlichten." 

,,Ge noemt Mij de Weg, maar ge 
bewandelt dien niet." 

,,Ge noemt Mij het Leven, maar ge 
ver langt niet naar Mij." 

,,Ge noemt Mij Meester, maar ge 
gehoorzaamt Mij niet." 

,,Ge noemt Mij begeerlijk, maar ge 

hebt Mij niet lief." 

,,Ge noemt Mij yvijs, maar ge luistert 
niet naar Mijn raad." 

,,Ge noemt Mij Heer, maar ge client 
Mij niet." 

,,Ge noemt Mij Almachtig, maar ge 
vertrouwt Mij niet." 

Verwondert u dan niet, zoo uw leven 
vreugdeloos, krachteloos en nutteloos 
is. Zonder Mij kunt gij niets doen -
maar in Mij vindt gij alles wat gij 
noodig hebt ! 
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Vl~Ll<C()fv'I TliUI§ ! 
Op Zonda,,o-middag 20 Juni waren de meeste der officieren, in 

Bandoeng werkzaam, bijeengekomen op het station om Kommandant 
en mevrouw De Groot na hun verlof weer welkom thuis te heeten. 
Het was een vreugde onze leiders in zulk een goeden welstand aan te 
treffen, opgewekt en vol nieuwen moed om den strijd voor God en 
zielen wederom aan te vatten. 

Ook een aantal heilssoldaten van het Europeesche, zoowel ais het 
Chineesche korps, waren aanwezig om hun Kommandant te begroeteIL 
De Leger-familieband wordt in zulke momenten versterkt en het 
groote doel, dat ons tezamen bindt : ,,De wereld voor Christus !" doet 
ons met blijdschap, geschaard achter onze leiders, voorwaarts gaan. 

HEILIGINGS- EN OPWEKKINGS-CONFERENTIES 
GELEID DOOR 

K 0 MM AND ANT EN ME V R 0 U W J. W. DE GR 0 0 T 

Batavia van 12 tot en met 15 Augustus 
Bandoeng van 18 tot en met 22 Augustus 
Semarang van 25 tot en met 29 Augustus 
Malang van 9 tot en met 13 September 
Soerabaja van 16 tot en met 20 September 

Zie nadere aankondigingen in een volgend 

1'J IAIAIQ, ID IE 
Uitzending van Kandidaat B. Ridsdel, geleid door den 

CHEF-SECRETARIS en MEVROUW RIDSDEL. 

BANDOENG I. 

Kandidaat B. Ridsdel. 

De Zondagavondsamenkomst op 13 Juni 
droeg een zeer bijzonder karakter. Ons korps 
had n.l. het voorrecht een Kandidaat uit te 
zenden naar de Internationale Kweekschool, 
en wel de dochter van den Chef-Secretaris 
en mevrouw Ridsdel. De Kolonels hadden 
zelf de leiding van deze bijeenkomst. 

Zuster Ridsdel heeft een mooi werk ge
daan onder de ,,Zonnestralen" en de brigade 
tot grooten bloei gebracht. Alle padvinders
troepen van Bandoeng I waren aanwezig om 
haar een laatst saluut te brengen. Precies 
zeven uur marcheerden zij binnen en namen 
hun plaatsen aan de zijkanten in. De zaal 
was geheel vol. Spoedig was de bijeenkomst 
in vollen gang. De Kolonel sprak een woord 
van inleiding, natuurlijk betrekking hebbende 
op de groote gebeurtenis van dezen avond ; 
daarna kreeg Majoor Pearce, de T. J . L . S. 
gelegenheid de Kandidaat te danken voor 
alles, wat zij voor de Padvinderij gedaan had. 
Zuster Hengst, de dappere assistent-leidster 
der ,,Zonnestralen", kwam nu aan de beurt. 
Eerst werd de Kandidaat een foto van de 
troepen overhandigd, daarna zong de brigade 
een aardig vaarwellied voor haar leidster en 
toen volgde een kort, hartelijk woordt van 
Zr. Hengst. 

Adjudante · Wuite sprak namens het korps. 
Met enkele welgekozen woorden wees zij de 
Kandidaat, zoowel als alle aanwezigen, op 
de ~oote verantwoordelijkheid, die een stap, 
zooals vanavond gedaan werd, meebracht. 
Een geest van overgave en toewijding legde 
zich over de schare, terwijl toch ook de 
vreugde van het dienen niet ontbrak. 

Daarna kwam de Kandidaat zelf aan het 
woord. Haar getuigenis werd door de troe
pen in ,,geeft acht" -houding aangehoord. 
Dat Zr. Ridsdel het moeilijk vond haar werk 
neer te leggen, bleek duidelijk, doch getrouw 
aan het P.V.-beginsel : ,,Toon een opgewekt 
gezicht onder alle omstandigheden," was er 
toch een blijde toon in haar woord. 

Mevrouw Ridsdel sprak eerst als moeder. 
In sobere treffende woorden vertelde zij 
enkele jeugdherinneringen, waarin duidelijk 
naar voren kwam, hoe de Kandirlaat een 
kind des gebeds was en ofschoon ,,geen 
heilig boontje" zooals mevrouw zeide, t;Jch 
reeds heel jong liefde tot den Reiland m 
haar hart geboren was. 

Een woord uit den bijbel over het volgen 
van Jezus werd aan dit getuigenis toege
voegd. Dringend kwam de uitnoodiging, voor
al tot de jonge menschen, om de goede keuze 
te doen. 

Staande met haar ouders onder de Leger
·vlag werd de Kandidaat daarop uitgezonden. 
onder het zingen van: ,,Voor eeuwig wil ik 
dienen." Zeker zal zij dit oogenblik niet 
spoedig vergeten. Tot slot zong de zangbri
gade haar de Hoogepriesterlijke zegenbede 
toe. 

Het was een goede avond, die veel tot 
oud en jong had te zeggen. Een vol saluut 
voor onze ,,Zonnestralen" -leidster en een 
God zegene U en stelle U tot zegen ! " op 
uw verdere levensreis ! 

GEBEDEKE. 

A L wat klein is 
En onrein is, 

Al wat U onwaardig is, 
Doe het kwijnen 
En verdwijr..en 
Uit der ziel geheimenis. 
Maar wat licht is 
En gericht is 
Op Uw koninkrijk, o Heer, 
Wil het sterken 
en bewerken 

C. B . 

Tot het straalt ter Uwer eer. 
L. POMPE. 

OP GERUIMDHEID. 

Jezus zeide : ,,Wees welgemoed.,, 

Opgeruimdheid is een sleutel, die de 
m eeste harten ontsluit. 

Het menschelijk hart zal, evenals 
planten en bloemen zich naar de zon 
wenden, den opgeruimden persoon 
zoeken. ,,Lach en de wer eld lacht met 
u ; ween en ge w een t alleen." 

Opgeruimdheid is meer dan een 
zachtaardig karakter . Het is denken 
aan anderer gemak en genoegen, een 
onbewust verlangen, geboren uit ge
luk om geluk te geven. 

,,Ge krijgt hier niet veel zon, is het 
wel ?" vroeg een vriendelijke oude 
dame, toen ze de lift in een groot, 
somber gebouw binnentrad. 

,,Alleen die, welke menschen als u 
hierin brrengen, mevrouw," antwoordde 
de man, die de lift bediende, beleefd. 
,,Sommige menschen dragen genoeg 
zonneschijn met zich mee om anderen 
wat licht te brengen." 

Hoeveel menschen rekenen op an
deren, waar het betreft den zonne
schijn, dien zij in hun leven ontvangen 
en hoe weinigen dragen genoeg extra 
licht met zich mee, om slechts een 
donker hoekje te verlichten ! 

W aarom zouden wij niet glim la ch en 
en zonneschijn brengen aan onze huis
genooten ? V oor hen beteekent onze 
:ronneschijn niet louter een oppervlak
kige opgeruimdheid of een extra beetje 
blijheid, maar de warmte en gloed, 
waarop hun innerlijk leven zich ver
laat. Giet den glans van uw glimlach 
uit, om hen goed te doen. Blijhei!d is 
het geboorterecht van den Christen. 

Opgeruimdheid stemt het hart tot 
een loflied Gods. 

,,Verblijdt u in den Heer te alien 
tijde." 

Evenals de musicus een muziekstuk 
speelt zonder aan de noten te denkcn 
kunt gij opgeruimdheid beoef en en, tot 
ze u een tweede natuur wordt. Het zal 
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meer muziek in uw leven brengen, dan 
de liederen der schoonste zangers. 

Opgeruimdheid is meester over het 
,,ik", en brengt onaangename, onge
duldige stemmingen t.ot onderwerping. 

Moreele verontwaardiging is feite
lijk woede tegen een verkee1·d gedaan 
iets. Wij zijn verantwoord, als wij 
toornig worden over onrecht, onrecht
vaardigheid of beleedigingen, anderen 
aangedaan, maar het is een fout, als 
cmze eigen persoonlijkheid aanstoot
gevend wordt. Men moet leeren ver
geven, zelfs als men beleedigd is ; -
we worden dikwijls minder beleedigd 
clan we denken. 

Ware, blijvende opgeruimdheid is 
die, welke alle gebeurtenissen moedig 
tegemoet treedt en zij wordt niet ter
neergedrukt, zelfs niet door de groot
ste moeilijkheden. De Genestet zong : • 

,,Want de kind'ren Gods zijn blijde, 
Blijde ook onder strijd en plicht. 
't Leven heeft zijn donkre zij.de, 
Maar hun ziele kent het Licht." 

Wonderbaar is de kracht van opge-
ruimdheid. 

,,Die heerscht over zijn geest, is ster
ker dan die een stad inneemt." Het is 
mogelijk voor iedereen. Het is geen 
gave - het is een overwinning ! 
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Gij hebt tijd om te eten en te drinken - zonder twijfel hebt ge dat, 

anders zou uw lichaam verzwakken en uw kracht afnemen. 

Gij hebt tijd tot arbeiden, tot het behartigen van vele belangen, want 

daartoe is de mensch geroepen in dit leven. 

Gij hebt tijd om te slapen - natuurlijk, want zonder deze verkwikking, 

zou het met al uw arbeiden spoedig gedaan zijn. 

Gij hebt ook tijd tot het lezen van boeken en couranten, tot conversatie 

met uw vrienden, tot ontspanning, tot nadenken over gewichtige problemen 

- en als ·ge het wilt, zoudt ge tijd kunnen vinden tot duizenderlei andere 

ding en. 

Hoeveel tijd hebt gij om te bidden? Wees eens heel zakelijk en let eens 

op de klok: 

Hoeveel tijd besteedt gij aan het gebed in uw binnenkamer? 

Hoeveel tijd besteedt gij aan het bidden voor anderen? 
Misschien kan zulk een geestelijke controle u tot nadenken brengen ! 

* * * 
Kortgeleden zag ik een aangrijpend beeld. Het stelde voor een klein, 

onschuldig kind, dat op een rots bij het zeestrand lag te slapen. Zender 

twijfel was het al spelende door de duinen afgedwaald en op het rotsachtige 

gedeelte, door moeheid overmand, in slaap gevallen. Maar de vloed was aan 

het opkomen en men zag als het ware, hoe straks de golven het slapende 

kind zouden overstroomen en meevoeren. 

* * * 
Lezers, zoo gaat het met menigeen uwer ! Verdiept in uw dagelijkschen 

arbeid, moe van de zorgen des levens, in beslag genomen door de genoegens 

der wereld, belast met zonden misschien, zijt ge in slaap gesust door valschen 

vrede en vergeet, dat de vloed der eeuwigheid en de golven van het toekomstig 

oordeel steeds nader komen en dat, wanneer gij straks ontwaakt uit uw 

slaap, uw ondergang slechts een kwestie van tijd is. 

Wordt wakker, eer het te laat is ! Vlucht naar de Rots der Eeuwen, 

waar ge u verbergen kunt. Vlucht tot den gekruisigden Reiland, waar u de 

watervloed niet kan overstroomen en de afgrond u niet kan verslinden. 

Neemt tijd - NU - om aan Uw ziel te denken ! 
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G AARNE voldoe ik aan het ver
zoek, om enkele van de indruk

ken weer te geven, welke tot mij 
kwamen gedurende de tournee door 
de Molukken. 

De zee was ,, vriendelijk" voor mij 
en de winden waren mee, zoodat de 
reis op zichzelf een aangename was. 
Het hoofddoel was: bijeenkomsten te 
leiden, inspecties te houden en onze 
makkers te ontmoeten in Makassar, de 
Minahassa en Ambon, doch gedurende 
deze tournee vond ik ook tijd, te genie
ten van het natuurschoon in dit ge
deelte van onzen Archipel. 

Ik had het voorrecht, vele landen te 
bezoeken en hoewel men overal een 
zekere gelijkheid aantreft, toch laten 
deze eilanden een blijvenden en bij
zonderen indruk achter op den geest 
van den bezoeker. 

Uitziende over de zee naar de eilan
<len rµet de tot den top toe begroeide 
bergen, terwijl de morgen-, middag- of 
avondzon met haar stralen een onver
gelijkelijke kleurschakeering over het 
landschap toovert, staat men met ont
zag vervuld over de grootschheid der 
natuur. 

Al deze schoonheid spreekt een nog 
duidelijker taal tot den volgeling van 
Christus en het woord van den Psalmist 
<lri.ngt zich als vanzelf naar de lippen : 
..,,Hoe groot zijn Uwe werken, o Heere ! 
Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; 
het aardrijk is vol van Uwe goederen." 
De geest bepaalt zich bij de hemelsche 
dingen en nieuwe openbaringen, nieu
we moed en bemoediging komen tot 
ons op de levensreis. Doch - laat mij 
gaan vertellen over deze Molukken-
re is. 

* ** · In de verte komt de haven van 
Makassar in 't zicht. Terwijl de boot 
langzaam den wal nadert, herken ik al 
gauw de bekende Legeruniform en 
mijn medepassagiers maken, zooals 
telkenmale op de verdere reis, de 
c:>pmerking: ,,Uw menschen wachten 
al op u !" En zoo is het. Na de eerste 
begroeting zijn wij al spoedig op weg 
naar de Kliniek, waar een zeer nuttig 
werk door onze makkers verricht 
wordt. Ik vond het ziekenhuis zoo goed 
als vol. Dit beteekent voor de ,,zusters" 
en haar assistenten groote drukte van 
den vroegen morgen tot laat in den 
nacht. Gedurende dit bezoek van drie 
dagen, mocht ik samenkomsten hou
den, de inspectie doen en onze kame
raden, wier arbeid zooveel achter de 
schermen ligt, bemoedigen. De vreug
de, allen te zijn ,,in den wil des Va
ders", de innige gemeenschap' in het 
gezamenlijk gebed, dit alles deed ons 
goed en maakte het bezoek nuttig en 
gezegend. 

* ** Nu wordt koers gezet naar Menado. 
Het is de langzame dienst van de 
K.P.M. en bij vele !kleine plaatsen 
moet aangelegd worden vanwege de 
vracht. ,,Donggala zal de volgende 
stopplaats zijn", wordt aangekondigd. 
Zouden onze makkers van Midden

•Celebes gehoord hebben, dat ik in de 
buurt kwam ? Het ank.er wordt uit
geworpen in de mooie Paloe-baai. 
Geen teeken van de Legeruniform -
totdat - bijna op het laatste oogenblik, 
voordat de boot vertrekt, ik opeens, in 
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een cano beneden, de blijde gezichten 
zie van Brigadier en mevrouw Brandt 
met een aantal makkers van Celebes, 
tot zelfs Majoor Wikdal van de Land
bouw-kolonie te Kalawara toe. Deze 
officieren waren zelf op tournee, om 
het evangelie van Christus te prediken 
van dorp tot dorp en kwamen nu even 
een groet brengen. De tijd was kort. 
Een hartelijke handdruk, een bemoe
digend woord, een oogenblik van innig 
gezamenlijk gebed en daar gaat reeds 
de derde fluit en moet men van boord. 

Verder gaat de reis, terwijl de echo 
van hun blijde ,,Halleluja !" en ,,God 
zij met u !" mij nog in de ooren klinkt. 
Bij het aanleggen der kleine plaatsen 
moet de boot buiten de ,,haven" blijven 
liggen. De eenige manier, om aan land 
te komen, is - op den rug van een 
koelie, die, als hij zijn last te zwaar 
vindt, dezen eenvoudig af laat glijden, 
met het gevolg, dat men tot boven de 
knieen in het water terechtkomt. De 
beste manier is, de zaak maar van den 
komische11 kant te bekijken, wat wij 
dan ook deden. 

Nu komt Menado in 't zicht. Bij het 
zien van de eilandengroep, moest ik 
opeens denken aan de Philippijnen, 
waar juist de Legervlag ontplooid .is. 
Menado heeft geen geschikte haven 
voor groote schepen en dus bleef de 
boot op de reede. De kleine motorboot 
van de K.P.M. kwam opgestoomd en 
natuurlijk herkende ik dadelijk de 
Legeruniform. Een onzer officieren 
kwam aan boord en het was een vreug-

Op weg naar Werot. 

de, elkaar in welstand aan te treffen. 
Het weer was tegen, een tropische 
donderbui ontlastte zich juist boven 
Menado. Doch dit was spoedig ver
geten bij aankomst, want een vol 
programma wachtte. 

Reeds den volgenden morgen vroeg 
gingen wij op stap. Het zou te veel 
plaats nemen, alles over de ervaringen 
der volgende 5 dagen te vertellen. Wij 
hadden gezegende tijden en God be
kroonde den arbeid van officieren en 
makkers, door ons vele zielen te geven 
als loon. Over een plaats wil ik iets 
vertellen ; deze was niet per auto te 

AIL ZIIJJNE WERK.EN~ 
bereiken - WEROT. Heel vroeg in 
den morgen gingen wij op weg van 
Sonder, waar wij den vorigen dag 
samenkomsten hadden gehad. Tegen 
den middag kwamen wij aan een klei
nen kampong, waar de auto-weg 
eindigde. Wij hadden nog een flink 
stuk af te leggen, voor wij W erot be
reikten en moesten dus wachten op 
een grobak, die ons verder zou bren
gen. Wij benutten den tijd, om een 
gesprek aan te knoopen met het kam
ponghoofd. 

Intusschen arriveerde de grobak, 
getrokken door twee flinke ossen. Het 
kwam mij voor, dat de grobak tamelijk 

mij het hart in aanbidding opheffen tot 
Hem. 

De prachtige baai van Ambon is om 
nooit te vergeten. De stad zelf deed 
mij denken aan enkele ouderwetsche, 
kleine steden, die ik op mijn reizen 
hier en daar mocht bezoeken. De blijde 
gezichten van Brigadier en mevrouw 
Woodward begroetten mij bij aankomst. 
Zij waren vol plannen voor dit bezoek 
en geen wonder. Het Leger-kwartier 
in Ambon is een middelpunt van acti
viteit. Geen oogenblik .is het rustig, 
telkenmale komen jong en oud uit alle 
kringen, om raad of hulp te vragen. 

De mooie baai van Ambon. 

klein was voor vier personen en ik 
vroeg mijzelf af, hoe wij onze bestem
ming zouden bereiken, <loch als goede 
heilssoldaten 'lieten wij ons door even
tueele moeilijkheden n1et terughouden. 
Wij gingen dus op weg en ofschoon 
het een grobak zonder ,,veeren" was, 
ging het aardig goed. Toen - opeens -
hield de weg op en bleef er alleen een 
diep modderspoor over. Om niet in de~ 
modder terecht te komen, moesten WlJ 

ons krampachtig aan den grobak vast
klemmen. De Kapitein, die de reis 
meemaakte, vond het veiliger, uit te 
stappen en blootsvoets door den mod
der te waden. Nu eens zakte het eene 
wiel tot aan de as weg, dan weer het 
and ere. 

Om den toestand nog hachelijker te 
maken, brak een hevige onweersbui 
los en weldra waren wij flink 
nat. De felle zon, die ons nadien 
echter bescheen, maakte dit weer goed. 
Eindelijk kwamen wij op de plaats van 
bestemming, waar de sergeant, die 
den arbeid in Werot leidt, ons op
wachtte met zijn kameraden en - een 
stevigen maaltijd. Beide waren harte
lijk welkom en aangenaam ! 

Wij hadden een gezegenden tijd in 
dezen afgelegen post. Gods Geest 
werkte op merkbare wijze m de 
samenkomst, die wij hadden en de 
groote vreugde, zielen tot het licht te 
mogen leiden, verdreef aHe andere 
dingen. Wij moesten echter dienzelfden 
avond nog terug naar Menado en wel 
langs denzelfden modderweg. Behou
den en wel kwamen wij echter in de 
vroege morgenuren op de plaats van 
bestemming, moe - maar dankbaar 
voor al Gods zegen en bewaring! Dit 
was het besluit van het bezoek aan de 
verst afgelegen posten in de Minahassa, 
dat ik niet licht vergeten zal. Over 
het bezoek aan Menado II staat elders 
geschreven. Nu naar Ambon. 

De zeereis naar Ambon was grootsch! 
De eilanden aan beide zijden waren 
erg schilderachtig en nu en dan riep 
het tafereel mij de Scandinavische 
Fjorden in herinnering. Het was een 
ware verkwikking voor den geest zoo
wel als voor de ziel, de grootschheid 
sprak van een almachtig God en deed 

En wat een fijne schare menschen 
vulde telkens opnieuw de zaal ! Zielen 
werden bekeerd en met elkaar mochten 
wij Gods nabijheid ervaren. Al t e 
spoedig moest ik weer vertrekken, 
nagewuifd door al de makkers van 
dezen post. God zegene al onze kame- . 
raden in de afgelegen eilanden ! 

• * • 

De reis langs de mooie koraal-eilan
den was prachtig. Het water was 
kristalhelder en toen ik in de diepte 
de visschen zag zwemmen en de won
dermooie schelpen en planten kon 
waarnemen, kwamen de woorden van 
den . Psalmist met nieuwe kracht tot 
mij: 

,,Dat zij den naam des Heeren loven ; 
want als Hij het beval, zoo werden zij 
geschapen." 

,,Gij bergen en alle heuvelen; 
vruchtboomen en alle cederboomen. 
Het wild gedierte en alle vee ; kruipend 
gedierte en gevleugeld gevogelte ! 

,,De naam des Heeren zij geprezen ; 
boven de hemelen is Zijne heerlijk
heid !" 

Deze reis was een verkwikking voor 
den geest en de ziel en allen arbeid 
meer dan waard. 

,,IS MIJN GODSDIENST 

H oe staat het met uw Godsdiens 
heid, schijn of een bron van k1 

Hoe velen steUen zich tevrede1 
valt, met het gaan naar de k 
plichten, doch weinigen kieze 
de vernedering, het · offer, het 
Geest. 

Wat beteekent de gave, die geg~ 
vriendelijke deelneming ? V orn 

Welke waarde heeft het gebed, 
van ge, nadat het opgezonden is 
hebt? Kunnen wij dit niet ve· 
geleden in een boek gelegd hel 
doch raak haar aan en zij val1 

Als uw vroomheid, iiw gebed, ui. 
dat ge er anders door wordt, 
minder liefdeloos, minder mu , 
vorm, ·kunst, een dop zonder p: 
heden. 
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William Booth - het Evangelie predikend 

in Whitechapel. 

D EZE wereld is een wereld vol van 
verandering van begin tot eind. 

Vele van deze veranderingen zijn 
nuttig en daarom ook noodig en van 
belang. Daar zijn b.v. de jaargetijden. 
D e winter verandert in de lente, dan 
k omt de zomer, welke gevolgd wordt 
door den herfst, daarop is het weer 
winter. 

Ook is daar de verandering van 
rijkdom in armoede en omgekeerd; 
van slavernij tot vrijheid, zoowel als 
van vri,fheid tot gebondenheid, waar
over wij dikwijls hooren. 

Verder zijn daar de veranderingen 
in verband met den overgang van kind 
tot rijpere jeugd en van jongen man 
en jonge vrouw tot den volwassen 
leeftijd, welke alle van groot b~lang 
zijn. 

Dan is daar de laatste en grootste 
verandering - die van het overgaan 
uit den tijd in de eeuwigheid. De dood 
is op z'n best genomen toch een droeve 
gebeurtenis, <loch niemand onzer, die 
de hoop heeft, dit aardsche te verwis
selen voor den hemel, zou zich aan 
deze verandering willen onttrekken. 

* * * 
Sommige veranderingen zijn echter 

noch nuttig noch wen.schelijk. Daar is 
b. ' · het afvall'g w o , e e~ 
ken van beloften tegenover God ; het 
ontrouw worden aan de vlag; het ver
laten van uw kameraden om hen den 
strijd tegen zonde en duisternis alleen 
te laten strijden ; het opgeven van uw 
hoop op den hemel en het opnieuw 
kruisigen van uw Reiland. Dat is een 
droevige en betreurenswaar>dige ver
andering. 

Indien iemand, die deze boodschap 
leest, zich schuldig gemaakt heeft aan 
een dergelijke handelwijze en nog niet 
berouwvol teruggekeerd is tot den 
Reiland, dan smeek ik hem, te doen 
als de verloren zoon, die van uit de 
ellendige omstandigheden, waarin hij 
zich in het vreemde land bevond, tot 
de vreugde en den overvloed van het 
Vaderhart en het Vaderhuis kwam. 

Sommige veranderingen, met be
trekking tot intiemere verhoudingen, 
zijn diep te betreuren. Wanneer hart 
en leven van twee men.schen met 
elkaar verbonden zijn in innige gene
genheid, zooals bij David en Jonathan, 
en er komt een scheiding, zoowel in 
geestelijk opzicht als in werkelijkheid, 
dan is zulk een verandering inderdaad 

RM OF WERKELIJKHEID ?" 

hij dop of pit, vorm of werkelijk
t, kunst of leven ? 

et dat, wat hun het gemakkelijkst 
en het nakornen van Christelijke 

het zwaard, de zelfverloochening, 
rteerd worden door den H eiligen 

wordt zonder warme liefde, zonder 
nder i nhoud ! 

slechts bestaat uit woorden, waar
t eens meer weet, wat ge gevraagd 

~?jken met een b~?e1:1', die ge jar~n 
(n te drogen ? ZiJ ziet er mooi uit, 
teen als stof. 

~
·bellezen niet die uitwer.king hebben, 

ge vroeger waart, minder driftig, 
erend, dan is uw godsdienst sch?jn, 
tel ii ::elf bovenstaande vraag, nog 
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EEN ONVERANDERLIJKE HEILAND DOOR 

.. Jezus Christos is gisteren en heden dezelfde 
DEN 

STICHTER en in der eeuwigheid." Hehr. 13: 8. 

betreurenswaardig, welke de oorzaak 
tot deze verwijdering ook geweest 
moge zijn. W anneer degenen, wie het 
betreft, echter behooren tot dezelf de 
familie, is zulk een verandering dubbel 
pijnlijk. 

Als tengevolge van ziekte of hoogen 
ouderdom of om andere redenen, kin
deren het moe worden voor hun ouders 
te zorgen, hen als een last beschou
wen en hen aan hun lot overlaten, 
verzaken zij een van hun meest heilige 
plichten. 

Welk een ramp is het, als de lief de 
van een man voor zijn vrouw, of van 
een dochter voor haar moeder, veran
dert in onverschilligheid, haat of zelfs 
nog iets ergers ! Het komt mij voor, 
dat er slechts een verandering is, die 
het hart meer pijn zou kunnen geven 
en dat is, als onze Reiland zou ver
anderen. 

Indien Hij z66 zou veranderen, dat 
Hij niet langer Zijn zon zou kunnen 
doen opgaan en het niet langer zou 
doen regenen over boozen en goeden, 
indien Hij niet meer Zijn overtuigen
den, leidenden, troostenden Geest zou 
zenden ; indien Hij moede werd voor 
ons te pleiten aan de rechterhand des 
Vaders; indien Hij niet langer berouw
hebbenden zou kunnen vergeven en 
barmhartigheid bewijzen - kunt u 
zich indenken welk een ramp deze 
verandering zou beteekenen ? Maar -
tienduizend maal ,,Halleluja!" Er i~ een 
Vriend, Die nooit verandert. Zijn naam 
is J E Z U S ! Zooals een van onze 
liederen het zegt : 

,,'k Ken een Vriend; Hij mint ons 
teeder; 

Liefde, eind'loos groot ! 
N een, geen broeder mint ons beter ; 

Liefde, eind'loos groot ! 
Aardsche vriendschap moog' bezwij

ken, 

Nu eens trouw - dan ontrouw 
blijken, 

Maar Zijn trouw zal nimmer wijken ; 
Liefde, eind'loos groot !" 

Hij is dezelf de - gisteren, heden en 
in der eeuwigheid. Dat beteekent, <lat 
Hij ons vandaag nog even liefheeft, als 
op het oogenblik, dat Hij van den hemel 
nederdaalde, om ons te redden. 0 , wat 
moet Hij ons liefgehad hebben, mijn 
makkers, om alle vernederingen, om 
strijd, hoon, spot en lijden te kunnen 
verdragen ! En ik zou er u van willen 

overtuigen, dat Hij ons vandaag nog 
even liefheeft als ooit tevoren. 

Hij wist van uw onwaardigheid; Hij 
voorzag uw ontrouw; Hij begreep, hoe 
weinig ge Hem terug zoudt geven in 
ruil voor Zijn liefde, doch deze dingen 
waren geen verhindering voor Hem, 
om te komen. Hij is niet veranderd, 
Hij heeft u niet losgelaten. Gij hebt 
niet te veel van Zijn barmhartigheid 
gevergd. Hij koestert nog immer de
zelfde groote lief de voor u als Hij deed 
op het oogenblik, dat Hij voor u stierf. 

Job zeicte: ,,Al wat een mensch 
heeft, zal hij geven voor zijn leven." 
J ezus gaf Zijn leven voor u ! 

Wellicht hebt gij vrienden, die bereid 
zijn, hun ge1d te geven, of hun tijd of 
hun bezittingen, om u te redden van 
lij den of van dood, do ch zeer weinigen 
zouden bereid zijn, hun leven te geven. 

Maar Jezus gaf Zijn leven voor u . 

V oor de redding van 

een stervende were1d te 

leven, te stirijden e~ haar 

lief te hebben, is het doel, 

waartoe ik geschapen en 

zelf gered werd en waar

voor ik van dag tot dag 

bewaard ben gebleven. 

Zou ik er geen zorg voor 

dragen, aan dit doel te 

beantwoorden ? 

WAT OMTRENT U? 

DE LEGERMOEDER. 

W IJ kunnen niet over den Stichter 
spreken zonder daarbij ook 

enkele gedachten te wijden aan de 
Legermoeder, Catherine Booth. Zij 
was een van ·de groote vrouwen van 
haar tij d en heeft in de wording van 
het Leger des Heils een even groat 
aandeel gehad als haar echtgenoot, 
William Booth. 

Reeds vanaf haar prilste jeugd 
bestudeerde zij haar bijbel. Haar vader 
was een zeer actief wer ker in een 
geheelonthouders-beweging en soms, 
nadat zij langen tijd naar een van zijn 
redevoeringen geluisterd had, sloot zij 
zich in haar kamer op en schreef arti
kelen en brieven aan dagbladen en 
tijdschriften, die sympathiek stonden 
tegenover genoemde beweging. 

Ook de kwestie van den slavenhan
del had haar volle belangstelling. Zij 
las veel over het lijden der slaven en 
ontzegde zichzelf menige luxe om hen 
geld te zenden ; ook kollekteerde zij 

· onder haar vrienden voor dit doel. 

Op zestienjarigen leeftijd had de 
groote verandering in haar plaats, die 
wij bekeering noemen. Tien jaar later 
huwde zij met William Booth. Zij was 
een der eerste vrouwen, die in een 
godsdienstige samenkomst sprak. Dit 
was in die dagen een zeer gewaagd 
iets en zij werd hierover dan ook hef
tig van alle kanten aangevallen. Onbe
vreesd echter verdedigde zij het recht 
van de vrouw om te prediken en baan
de daardoor den weg voor de duizen-

Hoe groot moet Zijn liefde geweest 
zijn ! En Hij heeft u vandaag e ven lief, 
als toen Zijn hart voor u brak aan het 
kruis. Hij heeft u nog even lief, als 
toen Hij u riep Zijn zoon of dochter 
te zijn. 

Herinnert u zich het uur, toen Hij u 
toefluisterde: ,,Uw zonden zijn u verge
ven. Korn en volg Mij !" Welk een won
derbaar oogenblik was dat. V andaag 
is Zijn liefde onveranderd. Hij zal u 
nimmer teleurstellen. Maar mag ik u 
vragen : Zijt gij veranderd ? Staat gij 
nog in dezelfde verhouding tegenover 
Hem ? Gij hadt Hem lief in de dagen, 
die voorbijgingen. Gij aanbadt Hem. 
Gij bracht Hem lof toe ! Gij hebt met 
groote vreugde gesproken over Zijn 
liefde tot allen, die slechts wilden 
luisteren. Zijt gij vandaag dezelfde ? 

Gij hebt Hem gediend. Het was u 
een vreugde van Hem te getuigen, een 
vreugde uw tijd, uw geld, uw kinderen, 
uw leven aan Hem te wijden. Is dit 
alles u vandaag nog een vreugde? 
Indien gij hierop van harte ,,J a", kunt 
antwoorden, verheug ik mij met u . 
Maar indien er een verandering in u 
heeft plaatsgehad, in uw toewijding, in 
uw nuttigheid, dan ligt de oorzaak bij 
u, want Hij ,,is dezelfde gisteren heden 
en in der eeuwigheid !" 

WILLIAM BOOTH. 

den vrouwelijke heilssoldaten en offi
cieren, die heden ten dage het Evan
gelie vanaf het platform verkondigen. 

Alle moeilijkheden heeft zij met haar 
man gedeeld. Zij was een spreekster 
van bijzonder talent en wanneer Wil
liam Booth in het Oosten van Landen 
bezig was met zijn ar beid, ging zij in 
het West-End de rijken en machtigen 
bezoeken en wees hen op hun plicht 
tegenover God en hun medemensch. 
De grootste zalen waren dan gevuld 
en machtig klonk haar boodschap. 

Zij was ook een lieve, zorgzame 
moeder. Nooit was zij z66 druk met 
haar werk in het publiek, dat zij ver
gat de kleeren voor haar kinderen te 
verstellen en hun kousen te stoppen. 

Evangeline Booth, de tegenwoordige 
Generaal en haar vierde dochter, 
schrijft o.a. ,,Ik kan nog zien, hoe zij 
haar naaiwerk ter zijde legde om zich 
met ons bezig te houden en te deelen 
in alles, wat wij den afgeloopen dag 
beleef d hadden. Zij was dan de vroo
lij kste van ons allen. Daarop volgde 
haar ,,avondzegen", zooals wij het 
noemden. Dan werd t ezamen gezongen 
en gebeden en de gezegende herinne
ring aan deze oogenblikken, is ons allen 
bijgebleven." 

Gee£ mij de kracht mijn geest hoog 
te verheffen boven d agelijksche beuze
lingen. 

.. 
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VREDE. 

K OMT, vermoeiden, zwaar belaad'nen, 
Met uw zonde en smart ! iJez.o.ek ~a"' o.,.,.z.e,.,. Ck.ej.-Sut:dcu:U, .tt. /t.olf>h,t,/, D. S. ~. 

Komt tot Jezus ! slechts bij Hem l& 

Rust voor 't hart. 

W lJ hadden het voorrecht Lt. Kolonel 
Ridsdel van 5-12 Mei in ons midden 

te hebben. De Kolonel was in de gelegenheid 
alle korpsen te bezoeken, doch voor een 
bezoek aan de vele' buitenposten was, helaas, 
de tijd te kort. De eerste samenkomst, welke 
door onzen gast geleid werd, was in 

Menado I. 

Een zeer aandachtige schare was opgeko
men en dronk gretig de boodschap in, welke 
door den Kolonel gebracht werd. Bij terug
komst van de tournee zou Menado II nog 
een beurt krijgen, doch nu ging het eerst 
verder. Op 6 Mei begaven wij ons naar 

Toempaan 

waar Envoy Joseph het bevel voert. De 
Kolonel werd verwelkomd door het plaatselijk 
fluitkorps, omringd door een groote schare. 
Eerst werd het Nederlandsche volkslied 
gespeeld, daarna het Engelsche. Bloemen 
werden overhandigd, toespraken gehouden. 
Het geheel droeg een zeer hartelijk karakter, 
een bewijs van de blijdschap over dit bezoek. 
In de openluchtsamenkomst, welke daarop 
gehouden werd, was een groote schare 
belangstellenden opgekomen en voor de 
avondsamenkomst was de opkomst z66 groot, 
dat het zaaltje in de verste verte niet allen 
kon bevatten. Den volgenden dag, 7 Mei, 
werd de Polikliniek ge!r..specteerd en daarna 
ging het de bergen in naar 

Tompasso 

waar de Kapiteins ter Telgte den scepter 
zwaaien. 

Een gezegende openluchtsamenkomst werd 
hier gehouden. Besprekingen over de Wijk
verpleging van het Leger aldaar en de andere 
verrichtingen van onzen post, werden gehou
den. Daarna ging het verder naar 

Kakas 

waar de Adjudants ~alangi de Evangelie
boodschap brengen aan hun menschen. Des 
avonds hadden wij hier een goede bijeen
komst in de groote zaal, die geheel gevuld 
was. Den volgenden dag was het school-
inspectie en toen kwam 

Tondano 

aan de beurt. De sergeants Lumi doen in 
deze ,,tweede stad van de Minahassa" een 
gezegend werk en zij winnen de menschen 
een voor een voor Jezus. Zoowel in de open
luchtsamenkomst als in de zaal was een 
talrijk publiek bijeen. Vele van Tondano's 
,,elite" waren aanwezig. 

Zondag 9 Mei werd in Sonder doorgebracht. 
Het was een gezegende dag, waarop Gods 
tegenwoordigheid op merkbare wijze werd 
ervaren. 

Toen moesten wij door naar 

Werot. 
De auto kon niet verder dan Batoe, waarop 

een avontuurlijke reis volgde in een ossekar. 
(In zijn reisindrukken vertelt de Kolonel zelf 
hierover bijzonderheden. Red.) Na vele 
wederwaardigheden, na veel schudden en 
modder en regen, kwamen wij toch behouden 
te Werot aan. Sergeant Manoppo houdt hier 
de vlag hoog. Heilssoldaten en vrienden 
bouwden eigenhandig en op eigen kosten 
een Legerzaal, waar nu ook de bijeenkomst 
gehouden werd. Na de samenkomst moesten 
wij weer dezelfde reis terug maken met de 
ossekar, tot we verder konden met de auto. 

Om ha1f twee des nachts kwamen wij ver
moeid, maar dankbaar thuis ! 

Menado Il. 
Den volgenden dag kreeg dit korps nog 

een beurt, die vooral voor de Kapiteins 
Luitjes van groot be}.ang was. 

Des middags werd er eerst een Openlucht
samenkomst gehouden op het terrein van 
de Gemeente-bioscoop, welwillend door de 
directie daarvoor afgestaa:n ; velen kwamen 
luisteren naar de boodschap des Heils. Er 
was intense aandacht voor het gezongene en 
gesprokene. 

's Avonds de samenkomst in ons gebouw 
aan de van Dongenstraat, waar ook velen 
waren gekomen. Zelfs voor de ramen en 
in de deuropeningen hadden de menschen 
zich opgesteld om te luisteren. 

De dochter van de Kapiteins Luitjes werd 
opgedragen aan God en het Leger, welke 
plechtigheid met belangstelling door allen 
werd gevolgd. Daarna de inzegening van een 
der bekeerlingen en haar bevordering tot 

recruut. 

De toespraak van den Kolonel, in het 
Maleisch vertaald door Brigadier Loois, 
overtuigde velen van zonde en aan het einde 
van de samenkomst kwamen twee jonge
mannen naar voren om Christus te zoeken. 
We zullen dezen .dag, die zoo rijk was aan 
zegeningen, zeker niet gemakkelijk vergeten. 

Ofschoon wij gaarne hadden gezien, dat alle 
buitenposten een beurt zouden hebben gehad, 
waren wij toch erg dankbaar voor alles, wat 
de Kolonel voor ons gedaan heeft in deze 
dagen. Het zou echter niet mogelijk geweest 
zijn alle korpsen te bezoeken, indien de heer 
Lie Tjeng Lok niet een zijner auto's belange
loos te onzer beschikking lllad gesteld. Wij zijn 
hem daar zeer dankbaar voor. Velen mochten 
wij gedurende deze tournee bereiken met het 
Evangelie, belangrijke zaken werden bespro
ken, doch het beste was, dat 35 zielen vloden 
tot Christus. Sommigen vernieuwden hun 
toewijding, soldaten werden ingezegend, kin
deren opgedragen aan God en het Leger, 
Gods volk werd versterkt. Aangemoedigd 
gaan wij weer voorwaarts om de onbekeer
den tot den Heiland te leiden en in Gods 
kracht de machten der duisternis te over
winnen. 

De Zondagsschoolkinderen van Kakas. Toea i Lodo. 

•• G EB R 0 KE N A A R DE W- E R K" 
,,Maar J ezus, nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde." 

GOED NIEUWS UIT TOMP ASSO. 

Wij kunnen getuigen van goede dagen in 
ons korps en de buitenposten. ·In een der 
laatst genoemde, KANONANG, kwamen op 
Donderdag 13 Mei na een goed bezochte 
samenkomst 3 jonge mannen naar voren om 
hun leven aan Jezus te wijden. 

Gedurende de Pinksterdagen hebben wij de 
werking des Heiligen Geestes op merkbare 
wijze ondervonden. In de avondsamenkomst 
werden drie zilveren sterren uitgereikt, 
respectievelijk aan de moeder van Adjudante 
Nelwan, Adjudante Sahatappy en Kapitein 
Tandaju. Een flinke schare was opgekomen 
om dit buitengewone gebeuren bij te wonen. 
Dankbaar en blij waren de moeders voor de 
onderscheiding, die het Leger haar bewees. 

Op Pinkster-Maandag gingen wij met een 
tiental makkers naar den buitenpost 
Kanonang om een bijzondere samenkomst te 
houden. Ruim driehonderd menschen luister-

Wie Hem hier op aard wil volgen, 
Blijven aan Zijn zij, 

Zal een kruis ook moeten dragen 
Zooals Hij. 

Maar als wij ons kruis hier dragen, 
Volgend in Zijn spoor, 

Leidt Hij aan Zijn hand ons veilig 
't Doodsdal door. 

Als ik Hem vraag : ,,N eem mij aan, Heer!" 
Zal Hij zeggen: ,,Neen"? 

Neen, Hij zond nog uooit een boet'ling 
Ledig heen. 

... "'' • ., q14 •Jc 

den met groote aandacht en zongen onze 
koren. Vijf zielen zochten den zegen van 
Verlossing. Zoo gaan wij voort en doen ons 
deel om de Minahassa voor Koning Jezus te 
winnen. 

H. J. ter Telgte. 

De Legerzaal in Tondano. Het gebouw zelf is meer dan 100 jaar oud. 

JONGELIEDENDAG TE SEMARANG 
OP ZONDAG 18 JULI 

onder leiding van Kommandant en mevrouw J. W. DE GROOT 
Officieren en jonge menschen uit de omliggende korpsen zullen 

deelnemen. 
Laten velen zich opmaken en komen om te genieten ! 

Zie verder plaatselijke aankondigingen ! 

~"' v~ Y,~! 
~Ftd ~ v~n £t.-/t,~ee RirUdee. 

Op den 2den Pinksterdag arriveerde Lt. Ko
lonel Ridsdel op Ambon. De boot kwam vroe
ger binnen dar. verwacht werd, zoodat de of
ficieele ontvangst eenigszins anders was, dan 
wij ons hadden voorgesteld, temeer daar de 
boot ook op de ree bleef liggen. Brigadier 
Woodward en de Luitenant gingen den 
Kolonel halen en eenmaal aan wal ging het 
regelrecht naar het officierskwartier. De 
zusters van den Gezinsbond waren daar 
bijeen, zoodat de Kolonel gelegenheid had de 
bijzondere boodschap van mevrouw Ridsdel 
dadelijk aan de zusters over te brengen. 

waren aanwezig o.m. de echtgenoote van den 
resident, de predikant en vele anderen, die 
door hun aanwezigheid blijk gaven van 
belangstelling. Voor de meesten was deze 
avond een openbaring, want het werk achter 
de schermen wa;:; velen onbekend. Nog 
was de dagtaak niet volbracht. Na afloop van 
de lezing, werd een bijeenkomst geleid in het 
Chineesche kwartier ten huize van Chinee
sche vrienden, die alle moeite hadden gedaan 
een flinke schare samen te brengen. 

Hun pogingen waren met succes bekroond, 
want een 160 menschen waren aanwezig en 
de boodschap van den Kolonel bracht groo
ten zegen tot ons hart. 

ROHAIJA. 

Rohaija, een eenvoudige Javaansche vrouw, 
een der velen, tot wie de Heer Jezus gezegd 
heeft : ,,Ga heen en zondig niet meer !", werd 
ziek en toen de vrouwelijke heilsofficier haar 
op ging zoeken, was het haar duidelijk, dat 
Rohaija's dagen geteld waren. Verwaarloosd 
en verlaten door allen, werd ziJ aangetrof
fen, doch vriendelijke handen hielpen haar 
en spoedig was zij in het ziekenhuis gebracht 
te Menado, waar zij liefderijk verpleegd 
werd. 

ons, dat zij geloofde veilig in Jezus' armen 
te zijn en kalm ging zij heen naar het land, 
waar Christus ook voor haar plaats bereid 
had. 

Op Dinsdag waren er vele belangrijke zaken 
te bespreken en had de Kolonel een zeer 
vruchtbaar onderhoud met den Officier van 
Gezondheid. Des avonds was er een Malei
sche samenkomst, waar 132 menschen tegen
woordig waren. Wij mochten ons verheugen 
over 6 zielen, die vrede zochten bij Christus. 

Op Woensdag werd een bezoek gebracht 
aan de Leprakolonie, op korten afstand van 
de stad gelegen aan de mooie Ambonbaai. 
Zuster Corino, de directrice, leidde den 
Kolonel rond door de verschillende gebou
wen. Het was voor onzen gast een interes
sante morgen. De kindersamenkomst des 
middags was opgewekt en prettig ; een groot 
aantal kinderen was tegenwoordig. 

Op Donderdag werden nog belangrijke 
besprekingen den arbeid betreffende gehou
den met den resident, den assistent-resident, 
die juist naar Bali gaat vertrekken, en den 
ass. resident t.b. Zeker zullen deze bespre
kingen ons werk ten goede komen. Toen de 
Kolonel boorde, dat de boot eerst des avonds 
vertrok, was hij dadelijk bereid nog een 
Heiligingssamenkomst te leiden, waar een 
lOOtal personen met groote aandacht toeluis
terde. Bijna allen gingen :rnee naar de boot 
en zongen den Kolonel het ,,God zij :rnet u, 
tot ons wederzien !" toe. Dit bezoek is zeer 
gezegend geweest en zal vruchten voortbren
gen te zijner tijd, dat gelooven wij zeker. 

Kort voor haar heengaan verzekerde zij 

De burgemeester or..zer gemeente, die een 
groot hart heeft voor de armen, was genegen 
ons te helpen, zoodat wij in staat waren haar 
als ,,Christen" te begraven. In den dag der 
dagen zal ook zij, arme uitgestootene vrouw, 
opstaan als een Koningskind, want zij wist, 
dat haar naam geschreven stond in bet Boek 
des Levens. 

T.i.L. 

Om 7 uur dien avond gaf de Kolonel een 
lezing over den internationalen Legerarbeid. 
Vele vooraanstaande personen van Ambon Toea Djanggoe. 
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KOMENDE 
GEBEURTENISSE.N. 

Kommandant en mevrouw De Groot. 

9 Juli Batavia - welkom nieuwe officieren. 
11 Bandoeng I - welkom nieuwe offi

cieren. 
18 Semarang - Jongeliedendag. 

Brigadier en Mevrouw Brandt. 
4 Juli Pendere. 
8 Bora. 
9 Tompo en Rarangkoenaoe. 

10 Paloe. 
11 
12 
13 

Padende. 

14 " 

Bomba en Rarampadende. 
Rowiga. 
Kalawara - Jongeliedendag. 
Sibalaja - Sidonda. 

18 " 
25 

LAATSTE NIEUWS. 

Op Dinsdagmorgen 22 Juni, werd 
Kommandant De Groot in audientie 
ontvangen door Zijne Excellentie, den 
Gouverneur-Generaal, Jhr. ,Mr. A. W. L. 
Tjarda va·n Starkenborgh Stachouwer, 
in het laudhuis te Tjipanas. 

Het onderhoud duurde ruim drie 
kwartier. Zijne Excellentie hoorde met 
groote belangstelling de verzoeken en 
plannen aan, welke hem door den 
Kmnmandant. werden voorgelegd en 
toonde veel waardeering voor den 
arbeid door het Leger des Heils in 
deze Gewesten verricht. 

De resultaten van dit bezoek bij 
den Landvoogd, zullen ongetwijfeld 
het Legerwerk in menig opzicht ten 

goede komen. 

INTERNATIONAAL LEGERNIEUWS. 

De Generaal. 
Gedurende de afgeloopen maand heeft de 

Generaal twee grootsche, bijzondere samen
komsten geleid in de Royal Albert Hall in 
Londen, waar duizenden tegenwoordig waren. 

De eerste bijeenkomst was in verband met 
het beeindigen van den ,,W ereld voor God" -
veldtocht. Met groot gejuich werd de mede
deeling ontvangen, dat gedurende deze laat
ste twee jaar meer dan een millioen zielen 
voor God gewonnen is, over de gansche 
wereld door deze bijzondere poging. 

127.0.00 nieuwe soldaten werden ingeze-
gend, terwijl 

61.000 Jong soldaten werden toegevoegd. 
14.000 plaatselijke officieren en 
15.000 jeugdwerkers werden aangesteld. 
20.000 nieuwe zangbrigade-leden werden 

gewonnen en 
12.160 muzikanten sloten zich aan bij onze 

muziekkorpsen. 
Met grooten dank aan God werden deze 

resultaten (de werkelijke resultaten kunnen 
nooit in cijfers worden weergegeven) bekend 
gemaakt. 

De Generaal gaf in een treffende, roeren
de toespraak uiting aan haar dankbaarheid 
voor wat God door haar officieren en sol
daten in deze twee jaar had willen doen. 

* * * 
De tweede grootsche bijeenkomst was een 

vereenigde Gezinsboridsamenkomst in ver
band met de Kroningsfeesten. Ruim 7000 
zusters waren hierbij tegenwoordig. Een 
groet werd, op initiatief van de Generaal, 
gezonden naar de Koninklijke Familie. 

Met bijzonder aanpassingsvermogen wist 
<le Generaal haar gehoor te boeien en meni
gen blik gunde zij de zusters in het huise
lijk leven der familie Booth. 

Nederland. 

Het Gouden Jubileum, waarover w1J m 
een vorige Strijdkreet reeds schreven, is een 
geweldige gebeurtenis geweest voor ons Le
ger in Holland. De enorme belangstelling 
uit alle kringen, is een groote bemoediging 
geweest voor Kommandant V1as, den Leger
leider in ons Vaderland, zoowel als voor zijn 
officieren. Het Jubileumboek, dat intusschen 
ook hier is ontvangen, is prachtig en een 
waardevolle herinnering aan dit grootsche 
feest. 

Denema.rken. 

Ook Den.emarken heeft zijn Gouden Jubi
leum gevierd. Voor de eerste maal waren 
de koning en de koningin en andere leden 
der koninklijke familie in een Legersamen
komst. Dit blijk van belangstelling werd door 
onze makkers natuurlijk buitengewoon ge
waardeerd. 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF~SECRETARIS 

Lt. Kolonel D. S. Ridsdel ..._._,.._. Juli 1937 . 

• \ ,..., ••• 
,,Maar die den Heere verwachten, zullen 

de kracht vernieuwen ; zij zullen opvaren 
met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen 
loopen en niet moede worden ; zij zullen 
wandelen, en niet mat worden." 

De Kommandant en mevrouw De Groot. 

Het was ons een vreugde Kommandant en 
mevrouw De Groot weer in het centrum te 
verwelkomen na hun verlof. De verandering 
en de rust, die zij in de stilte mochten ge
nieten, heeft hen beiden zichtbaar goed 
gedaan. 

Met blijdschap vernamen wij ook, dat het 
onze makkers in Sumatra goed gaat. 

De Kommandant was dadelijk vol belang
stelling voor de zaken en zijn eerste gedach
te was aan de officieren en vooral voor hen, 
die in de verre posten arbeiden. Ook onze 
zieke kameraden werden onmiddellijk her
dacht. 

Een zwaar programma ligt voor onze }ei
ders gedurende de eerstvolgende maanden. 
Wij bidden, dat God hen bijzonder zal ster
ken en kracht uit den Hooge zal geven, om 
ons Leger voort te leiden ter overwinning. 

Versterkingen. 

Het is ons een vreugde te kunnen mede
deele~, dat een twaalftal officieren op reis is 
van Europa naar Java en hier hoopt te arri
veeren op 9 Juli met het s.s. ,,Johan de 
Witt". Ik hen er zeker van, dat al onze 
makkers en Legervrienden hun een hartelijk 
welkom toeroepen. Moge God hun komst in 
dit land zegenen ! Zie verder uit naar 
plaatselijke aankondigingen voor de wel
komstsamenkomst in Batavia en Bandoeng. 

Jes. 40: 31. 

Met verlof. 
Terwijl wij ,,welkom" toe roepen aan de 

nieuwe officieren, die ons komen helpen, 
zeggen wij toch ook van harte : ,,Goede reis !" 
tot Adjudante Roseboom van het kinder
huis in Medan, die in de afgeloopen maand 
met het m.s. ,,Dempo" vertrokken is van 
Belawan. Moge zij een prettig verlof hebben 
na haar zeven jaren van trouwen arbeid ! 
Met dezelfde boot is onze dochter, Kandidaat 
Ridsdel, vertrokken om straks als Kadet de 
Internationale Kweekschool in Londen te 
doorloopen ; de cursus begint op 12 Augus
tus. Geve de Heer haar beiden een voor
spoedige reis ! 

Uit een brief, dien wij ontvingen van Ka
piteine Van Lith, vernamen wij, dat zij ver
schillende samenkomsten heeft bijgewoond 
en geniet van haar verblijf met haar familie
leden in Amsterdam. 

Ook was er een schrijven van Adjudant 
Palstra, die met zijn vrouw een gedeelte van 
zijn verlof in Lancashire, Engeland, door
brengt, waar zij een aantal samenkomsten 
geleid hebben. 

De Volksraad. 

Het was mij een aangename taak, het 
Leger des Heils te vertegenwoordigen bij de 
opening van den Volksraad op 15 Juni, door 
Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal. 
Deze gebeurtenis is altijd een zeer belang
rijke en versterkt het gevoel van saamhoorig
heid. 

rall~~~~~~l'i.!~<!:::::w(!:::::'i>~~~~il~~~~~· i GROOTE WELKOMSTSAMENKOMST I 
~ van de nieuwe groep van 12 officieren, welke D. V. met het $ 
$ s.s. ,.Johan de Witt" op 9 Juli a.s. arriveert, geleid door ~ 

~ KOMMANDANT EN MEVR. J. W. DE GROOT $ I BATAVIA 9 Juli i 
..... BANDOENG Zondag 11 Juli 10 de Congreszaal e> i aan den Boengsoeweg. i 
$ Allent die in de gelegenheid zijn deze bijeenkomst · bij ~ 

$ te wonen, zijn hartdijk welkom. Komt en geniet mee I i 
~ ~~@:::::V>~~~~~<!::::=ii>~~~~~m~~~(!:::::'i>~ m 

BANDOENG I. 

Met ~en enkel woord willen wij het af

scheid vermelden van Brigadier en mevrouw 

Strandlund en hun beide kinderen. De oud

ste dochter van onze makkers was padvind

ster en ter eere van haar vertrek, waren de 

troepen van Bandoeng opgekomen om haar 

een laatst vaarwel toe te roepen. Beiden, 

zoowel de Brigadier als mevrouw, spraken 

woorden van dank aan God voor de kansen 

en gelegenheden, die zij gehad hadden om 

voor Hem te arbeiden. ,,De geopende deur," 

waarover de Brigadier sprak, deed ons allen 

zien, hoe groot het arbeidsveld is, dat de 

Heer geeft aan Zijn kinderen. De bijeenkomst 

stond onder leiding van Majoor Barbier. 

MALANG. 

De Gezinsbond te Malang heeft op bijzon
dere wijze meegeholpen om het doelwit voor 
de Zelfverloochenings-aanvrage te bereiken. 
Er is namelijk een tableaux-avond gegeven, 
welke onder leiding stond van Majoor Both. 
Het eerste tableau was getiteld : Geloof, 
Hoop en Liefde. Verder werd de geschiedenis 
van Zacharias in den tempel en van de vrou
wen in den Hof, bij de opstanding van J ezus, 

· weergegeven. Alles was keurig afgewerkt en 
werd met diepen ernst voorgedragen. Me
vrouw Werleman gaf enkele uitstekende 
piano-nummers. Het laatste tableau stelde 
den arbeid van den Gezinsbond voor : ver
pleging, armenzorg en hulpbetoon. Als beeld 
hiervoor was de geschiedenis van Dorcas 
gekozen, welke grooten zegen bracht tot ons 
allen. 

Het was een mooie avond en alien, die 
medehielpen dezen te doen slagen, zeggen wij 
vriendelijk dank. 

O.v.H, 

7 

De Zelfverloocbenings-aanvrage. 
Met vreugde kunnen wij berichten, dat 

vele van onze officieren hun doelwit bereikt 
hebben en God danken voor deze overwin
ning. Degenen, die nog niet klaar zijn met 
deze bijzondere poging, zouden wij willen 
vragen zoo spoedig mogelijk hun district af 
te werken en naar wij hopen met goed 
succes. 

Het Financieel-Departement. 
De Accountants van de firma H. J. Vooren 

te Batavia, brengen deze week hun jaar
lijksch bezoek aan dit departement. Lt. Kolo
nel Lebbink en zijn staf zijn druk geweest 
met de voorbereiding van de verschillende 
gegevens in verband met dit bezoek. Met 
het oog op financieele controle in onze in
richtingen, bezocht Lt. Kolonel Lebbink Me
dan en verschillende centra van onzen arbeid. 
Tegelijkertijd benutte hij deze gelegenheid in 
de korpsen en inrichtingen bijeenkomsten te 
leiden. 

Brigadier Kruschwitz, onze welbekende 
Hoofdkwartier-kollektante, bracht een kort 
bezoek aan Bandoeng, alvorens naar Oost
J a va te vertrekken. Het was een voorrecht 
haar even te ontmoeten en haar Gods zegen 
toe te wenschen. 

Brigadier Stewart, de Secretaresse voor het 
Vrouwen Maatschappelijk Werk, bracht ge
durende de afgeloopen maand een bezoek 
aan verscheidene inrichtingen, teneinde de 
jaarlijksche inspectie te houden. 

Majoor Pearce, de Territoriale J ongelieden 
Secretaris, leidde de installatie van de .,Zon
nestralen" -brigade in Batavia I. Wij wen
schen de korps-officieren geluk met dezen 
vooruitgang van hun jeugdwerk. Ook enkele 
kinderen van onze officieren zijn lid van 
dezen troep. 

De Conferenties. 
Wij willen allen lezers van deze aantee

keningen raden, de data voor de Conferentie 
in de stad hunner inwoning, goed in gedach
ten te houden en zich vrij te maken om 
de bijzondere samenkomsten bij te wonen. 
Laat ons bidden voor een uitstorting van den 
Heiligen Geest op deze bijeenkomsten. 

Onze zieke kameraden. 
Tot onze spijt waren verschillende offi

cieren op de ziekenlijst. Moge God hen allen 
spoedig weer oprichten en aan hun arbeid 
terug geven. Wij ontvingen berichten over : 
Majoor Lauter, Adjudante Andersson en de 
Kapiteines Ende, Kudding, Sapart en Soeting. 

Nieuwe wereldburgers. 
In de woning van enkele officieren is 

groote blijdschap door de komst van een 
kleine. Hieronder geven wij de namen : 

Tjeerd Hendrik Tichelaar. 
Cornelis Jan Lippe. 
Margaretha Losoh. 
Lili Rahajoe Sarman. 
Moge God de ouders zegenen en hun gena

de geven, hun kinderen op te voeden tot 
Zijn getuigen ! 

Een Eere-saluut. 

Onze harteliJke gelukwenschen gelden 
Adjudant Sariman, die op 14 Juli a.s. 25 
jaren van onafgebroken Legerdienst hoopt te 
voltooien. Moge de kracht des Heeren op 
hem rusten en hem helpen voorwaarts te 
gaan en zijn uiterste best te doen voor allen, 
die hem op de kolonie voor behoeftige 
inlanders te Kasijan omringen ! 

J ongeliedendagen. 

De voorbereidingen voor deze belangrijke 
dagen naderen haar voltooiing. Wij gelooven, 
dat vele jonge menschen hun best zullen 
doen aanwezig te zijn. Groote zegen is op 
dergelijke dagen gekomen tot alien, die deel
namen en .menige levenskeuze werd op zulk 
een dag gedaan ! 

Vacantie. 

Een groot aantal officieren zal gedurende 
de komende maand van hun vacantie genie
ten. Wij wenschen hun een aangenamen en 
nuttigen tijd toe, waarin zij zoowel geeste
lijk als lichamelijk versterkt en verkwikt 
zullen worden. 

Majoor G. J. Veerenbuis van de Werk
centrale, zal gedurende de komende weken 
dienst doen als plaatsvervanger in de in
richtingen, waarvan de beheerders met 
vacantie gaan. Zeker zal hij een welkome 
gast zijn en met zijn rijke ervaring velen 
kunnen helpen en zegenen. 
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CHRIST US 
VOOR 

DE JEUGD 
VOOR DE KLEINTJES. 

Hoe bet roodborstje aan zijn roode 
borstje komt. 

Een legende. 

EEL, heel lang gele
den brandde er in het 

verre N oorden, waar het 
erg koud is, een vuur, 
dat het eenige vuur in 
het heele land was. 

Een oude man met zijn kleinen jongen moest 
er voor zorgen, dat dit vuur dag en nacht 
bleef branden. Zij wisten, dat als het vuur 
uitging, de menschen zouden bevriezen en 
de witte ijsbeer h~t heele Noorderland voor 
zich alleen zou hebben. 

Op zekeren dag werd de oude man erg 
ziek, zoodat zijn kleine jongen alles alleen 
moest doen. Vele dagen en nachten hield 
hij het vuur brandend, terwijl hij ook zijn 
vader verzorgde, maar tenslotte werd hij 
zoo vermoeid en slaperig, dat hij niet meer 
op zijn beenen kon staan. 

De witte beer lag voortdurend op den loer 
en verlangde naar den tijd, ~at hij in het 
Noorderland heel alleen de baas zou zijn. 

Toen op een nacht kon de jongen zich 
niet meer wakker houden en viel vast in 

Op de Jamboree te Melbourne waren 
tienduizenden padvinders samengestroomd. 
Het was er volop vreugde, men genoot er 
van sport en oefeningen in de vrije lucht, 
men zong er, kortom het waren echte 
jeugddagen. 

Nu waren onder de jongens, uit den aard 
der zaak, Christenen en Heidenen vermengd ; 
er zaten Mohammedanen onder, Boeddhisten, 
kortom het was niet enkel een staalkaart 
van rassen en naties, maar ook van gods
diensten en belijdenissen. Onder de groep 
jongens, die uit Japan afkomstig was, bevond 
zich ook de jonge Sato; hij was de zoon van 
een Christen koopman ite Tokio, die tevens 
groote pakhuizen bezat te Shanghai en 
Singapore. Deze jonge Sato was ook een 
oprechte, Christelijke jonge man ; hij zag op 
de Jamboree het gewoel om zich heen en 
nam plotseling een besluit. Hij sprong op een 
rotsblok en riep met een groote stem in het 
Engelsch : ,,Ik wil jullie wat vertellen over 
de eerste Jamboree van Christus." Vooral 
de Christenen onder de verzamelde jeµgd
massa keken op. ,,Christus heeft nooit een 
Jamboree gehouden", dacht men. De een 
vond het belachelijk, de ander zelfs profaan. 
Maar hun gelach of ergernis week geheel 
en al, toen de jonge Sato den bijbel nam en 

~~~~~~~~<!::::::i>~~~~~~~~~~~ 

i Vijf en zestig ~.! ~~~ v~~ ~a?'h!::Uerhoogpte doe!, I 
i waarvoor ik wenschte te leven en te arbeiden, de redding van de ei 
$ menschen en de uitbreiding van het koninkrijk van Jezus Christus. $ 
@ Ofschoon ik deze keuze deed ·in mijn prille jeugd, en terwijl ik nog @ 
i heel weinig van de wereld afwist noch van de godsdienstige nooden i 
$ van hen, die mij omringden, werd toch die keuze door mij niet gedaan, $ 
@ dan na heel wat nadenken en het inwinnen van bijzonderheden ; en @ 
i dat doel is het, waardoor de gedachten en Ve!I"langens en. arbeid van ~ 
$ mijn heele leven gevormd en beheerscht zijn geworden en verder $ 
@ zullen worden gevormd en beheerscht tot het einde toe. ~ 
: Ik heb mijzelf aangewend om bij iedere poging, die ik doe, mijzelf @ 
~ af te vragen: Wat heb ik hiermede op het oog? Wat zal ik er door i s beireiken ? Kan ik het ook beter doen ? $ 
@ Ik geloof, dat ik zeggen mag, dat ik ieder onderhoud, ieder gebecl, ~ 

S
i ieder lied, iedere toespraak, iedere samenkomst, waarmede ik iets had ~ 

uit te staan, h-eb beoordeeld en geschat, naarmate zij hebben kunnen i 
@ bijdragen tot verwezenlijking van dat groote levensdoel. $ 
i DE STICHTER. ~ 

L~~~~~~~~~·<!::::::o>~ca:4>~ .. ~~~~ 
slaap. De ijsbeer rende zoo vlug hij kon naar 
het vuur en begon bet met z'n pooten uit te 
trappen en toen hij meende, dat het uit was, 
rolde hij door de asch om zeker te zijn, dat 
het heelemaal dood was. Daarna keerde hij 
heel tevreden terug naar zijn hol in de rots. 

• • * 
Een kleine grijze vogel had alles gade

geslagen, wat de ijsbeer deed. Zoodra de beer 
verdwenen was, kwam het vogeltje uit zijn 
schuilplaats te voorschijn en begon met zijn 
heldere oogjes en puntig snaveltje de asch 
te doorzoeken net zoolang, tot het een kleine 
nog glimmende vonk vond. Toen begon het 
met de vleugels deze vonk aan te wakkeren, 
totdat ze begon te gloeien. Zijn borstje 
verschroeide, heelemaal rood, bij dit werk, 
doch onvermoeid zette hij zijn arbeid voort, 
tot opeens een groote vlam oplaaide en het 

vuur weer brandde. 

Daarop vloog de kleine vogel langs alle 
huizen in het Noorderland om de blijde 
boodschap te brengen. Overal waar hij echter 
den grond aanraakte begon een vuur te 
branden, zoodat inplaats van met een vuur, 
spoedig het geheele Noorderland verlicht 
werd door vele vuren. Alles wat de ijsbeer 
toen doen kon, was zich stilletjes in zijn hol 
terug trekken en brommen, want hij begreep 
best, dat het met zijn rijk in het Noorder

land gedaan was. 

Dat is de reden, waarom in ·het Noorden 
de menschen zooveel van het roodborstje 
houden. 

GODS ZORG. 

MUSCHJE in donzige v·eertjes, 
Tjilpend vroolijk el'l blij, 
Zeg mij, wie maakt er uw kleertjes ? 
Wie zorgt er voor muschjes als gij ? 

Luister, al wie het wil weten: 
Dat doet de lieve Heer ; 

Nooit werd. een onzer vergeten, 
Al zijn wij ook nietig en teer. 

Hebt gij zolders noch schuren, 
Waar ge uw voedsel vergaart? 
Lang kan uw vreugd dan niet duren ; 
Wie, die u voor honger bewaart ? 

LUCIFERS ,,WATERPROOF" MAKEN. 

Ben je ooit doornat geworden, als je ging 
kampeeren? Wij werden eens door den regen 
overvallen en toen we onze tent bereikten, 
bleek het, dat die bijna was weggespoeld. 
Ons grootste verlangen was, het kacheltje 
aan te steken en wat warm drinken te maken, 
maar de lucifers waren druipnat. 

Sinds <lien tijd maakten we de lucifers 
altijd ,,waterproof", voordat we uit kampee
ren gingen. Dat doe je zoo: 

Je smelt een stukje kaars en doopt de luci
fers in de vloeistof. Laat het niet bij de kop
pen alleen, want als de houtjes nat zijn, zal 
de lucifer uitgaan, zoodra de kop is afge
brand. Laat de lucifers na het indoopen uit
druipen op een stuk krant, of, beter nog, op 
een stuk vloeipapier. 

Doe ze niet in de doosjes terug, voordat 
ze heelemaal hard zijn ! 
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las: ,,En Jezus, de scharen ziende, is geklom
men op een berg . . . . . . . . . en Zijn mond 
geopend hebbende, leerde Hij hen." 

Met klem bracht de jonge Japanner het 
Evangelie der genade ; liet hij het Licht der 
Wereld ook schijnen in de harten der padvin
ders. Het woord van een zoo overtuigend 
sprekend padvinder, tot duizenden padvinders 
gebracht, had invloed op de jonge harten, 
en tientallen jonge levens verbonden zich aan 
den dienst van God. 

Uit ,,Timotheils" overgerunnen. 

DEN TIJD BEPALEN ZONDER KWK. 
Menschelijk vemuft door de eeuwen heen, 

beschreven voor onze padvinders. 

0 MDAT wij zulk een veelvuldig gebruik 
maken van onze klok, hebben wij ons 

vertrouwd gemaakt met de gedachte, dat zij 
het eenige middel is, om den tijd aan te 
geven. Toch konden de menschen den tijd 
bepalen, duizenden jaren voordat de eerste 
klokkenmaker geboren was. 

Meer dan 3000 jaar geleden, gebruikten 
de oude Egyptenaren een instrument, dat 
den naam droeg van ,,clepsydra", water
uurglas. Het zag er uit als een groote bloem
pot met een kleine opening aan den zijkant. 
De hoogte was aan de binnenzijde verdeeld 
in twaalf gelijke afstanden en de buitenkant 
was soms versierd met hieroglyphen, het 
beeldschrift uit dien tijd. Het was gevuld 
met water, dat langzaam door de opening 
kon wegloopen. Daar men wist, hoeveel tijd 
er toe noodig was, aleer het vat leeg was, 
hadden de Egyptenaren niets anders te doen, 
dan te kijken naar de daling van bet water
oppervlak en dit te vergelijken met de in 
den wand aangebrachte teekens. 

Deze methode werd naderhand ook gevolgd 
door de Grieken en de Romeinen. De inboor
lingen van Zuid-Indie gebruikten 300 jaar 
geleden een klok van soortgelijke constructie. 
Zij namen een kleine koperen kom en zetten 
die ledig in een grootere schaal met water. 
Heel langzaam liep het water de kom binnen 
en wanneer dit een zeker merkteeken had 
bereikt, aangegeven op den buitenkant, zonk 
ze. Een van de oudsten van het dorp moest 
de wacht houden en als hij de kom zag zin
ken, sloeg hij op een gong en riep met luide 
stem, hoe laat het was. 

•*• 
Een zeer primitieve, doch interessante 

methode werd, in de eerste dagen van het 

0,.,.. 

Romeinsche keizerrijk, toegepast door de 
Britten uit het bronzen tijdperk en nader
hand door de IJslanders. Zij stelden twee 
punten vast aan den horizon en de tusschen
liggende afstand werd verdeeld in gelijke 
deelen. Telkenmale als de zon een der afme
tingen passeerde, konden degenen, die de 
wacht hielden, een ruwe berekening van den 
tijd maken. 

*"'* 
Een lampe-pit van hennep, ongeveer 60 cM 

lang, met knoopen op gelijke afstanden, was 
in vroeger eeuwen voor de Japanners en 
Chineezen de wijze, waarop zij den tijd be
paalden. De pit onderging een bijzondere 
bewerking, zoodat, indien aangestoken, ze 
wel smeulde, maar niet brandde. Terwijl de 
pit langzaamaan verkoolde, kon men den tijd 
berekenen naar het aantal nog overgebleven 
knoopen. 

,.*,. 
Van koning Alfred, een de:i; beroemde 

koningen van Engeland, wordt verteld, dat 
hij een aantal kaarsen had laten maken, 
ongeveer 30 cM lang, met inkepingen op 
afstanden van 21/2 cM. Elke kaars kon 4 uur 
branden, zoodat elke afmeting een :tijdsduur 
van 20 minuten behoorde aan te geven. 
Toen de koning bemerkte, dat het verbran
den niet gelijkmatig ging, doch afhing van 
den tocht in de kamer, liet hij een aantal 
lantarens maken van hoorn, van zulk een 
dunne kwaliteit, dat ze doorzichtig waren. 
De kaarsen werden hierin geplaatst en nu 
ging het beter. 

Het is echter haast niet te gelooven, dat 
deze geschiedenis op waarheid berust daar 
het water-uurglas ten dien tijde reeds' alge
meen in gebruik was en het zeer onwaar
schijnlijk is, dat deze zeer wijze koning een 
minder betrouwbare methode zou toepassen. 

De bijbel spreekt ons van nog een andere 
manier, waarop de tijd bepaald werd. In 
2 Konin en 20 : 10 lezen wij : 

,,Toen zeide Jehizkia : Het is der scha
duwe licht, tien graden nederwaarts te 
gaan ; neen, maar dat de schaduw tien 
graden achterwaarts keere." 

Men veronderstelt, dat dit vers heenwijst 
naar de eerste soort van Zonnewijzer. Zeer 
waarschijnlijk had die den vorm van een 
monument, langs welks treden de schaduw 
naar beneden kroop, bij het ondergaan der 
zon. 

•*• 
Tot nog betrekkelijk kort geleden werd in 

vele kerken in Engeland een zandlooper 
gebruikt, die op dezelfde wijze werkte als de 
gewone bekende zandlooper, welke dienst 
doet bij eieren koken. Begon de predikant 
met zijn preek, dan keerde hij den zandlooper 
om en zoodra hij zag, dat het zand bijna was 
doorgeloopen, wist hij, dat het tijd werd zijn 
toespraak te beeindigen. 

Natuurlijk zijn er nog verscheidene andere 
methodes bekend, doch wij willen het hierbij 
laten. Sommige van deze oude manieren om 
den tijd te bepalen, werkten heel nauwkeu
rig. De oude koperen kom in Zuid-Indie had 
40 minuten noodig, voordat ze zonk. Hierop 
is een proef genomen met een moderne klok 
en het bleek, dat de oude ,,klok" merkwaar
dig secu ur was. 
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