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,,1Bt?t ts bt C!Cbrtstus !" • • • • • 
ET jaargetijde, waarin 
het Paaschfeest valt, 
is wel een der meest 
wonder bare van het 

jaar. Wie ge
raakt niet onder 
bekoring, wan
neer hij de laat
ste over blijfselen 
van het oude 
winterkleed ziet 
verdwijnen en 
de gansche na
tuur zich met 
nieuwe schoon
heid, riieuwe 
kleuren, nieuwe 
jeugd ziet tooi
en, als werd er 
een nieuwe we
re1d geschapen ! 

Frissche wa
terstroomen ba
nen zich met 
nieuwe kracht 
een weg tus
schen de rotsen, 
hun vrijheid be
zingend, nu ze 
van de banden, 
die de winter 
om hen gelegd 
had, bevrijd zijn; 
nieuw goud, blauw, groen, rood wordt 
geweven als een nieuw kleed voor de 
bloemen en boomen des velds, een 
nieuw lied barst los onder de zangers 
uit hosch en dal. 

Nieuw - de gansche aarde is nieuw! 
Terwijl ik dit schrijf, dringt van de 

velden het gehinnik der paarden, het 
geloei van het vee, het geblaat der 
schapen tot mij door, terwijl het ge
zoem der insecten als muziek tot mij 
komt. Het aanschouwen van dit jonge 
leven, het hooren van de liefelijke 
nieuwe geluiden, vervullen mij met 
vreugde en mijn hart is overvloeiend 
van dankbaarheid. 

Ik prijs God voor den winter die 
voorbijging, voor de zorgen, di~ tot 
mij kwamen, voor de graven, die wer
den gedolven, omdat dit alles de moge
lijkheid schlep tot deze nieuwe vreug
de, en tot de opstanding. En terwijl ik 
sta te midden van de nieuw ontloken 
schoonheid, verklaar ik de gansche 
aarde ,,van Zijne heerlijkheid vol" en 
noem ik Hem ,,de Lelie der Vallei." 

In dezc nieuwe wereld zie ik een 
beeld van het nieuwe leven, aan de 
rr:_ens~hheid geschonken, door de ver
rlJzems van Christus. 

Welk een triomf over den dood 
spreekt uit het afwentelen van den 
steen, het opstaan uit het graf ! 

Welk een vernietiging van de argu
menten der ongeloovigen ! 

Welk een onbewccglijk anker der 
hoop voor de verwachtende ziel. 

1!\oor ~eneraal Cfbangeltne jiootb. 

Welk een regenboog van beloften 
voor degenen, die bezorgd zijn ! 

Welk een onwederlegbare, onbe
twistbare, absolute overwinning over 
het sterfelijke door het onsterfelijke ! 

De machtige Koning der eere stelde 
Zich bloot aan de straf der mensche
lijke wetten, ten einde een deur te 
openen, z66 wijd, dat het gansche 
menschdom er door zou kunnen treden 
in de heerlijkheid van de eeuwige 
wereld. And~re godsdiensten mogen 
groote profeten hebben gehad, niet een 
hunner heeft echter ooit aanspraak 
durven maken op de macht, de wetten 
der natuur, de wetten van leven en 
dood, te kunnen trotseeren. Dit zou, 
indien zulks noodig ware om de dui
zenden bewijzen, die wij reeds hebben, 
aan te vullen, het beslissende bewijs 
zijn voor de Goddelijkheid en opper
heerschappij van onzen Heer. 

De eerste Adam verrichtte een 
geweldige daad - vreeselijk en dui
velsch, toen hij de zonde in de wonder
bare schepping Gods bracht, de tweede 
Adam heeft een veel machtiger daad 
verricht, toen Hij de macht der zonde 
over den mensch op zulk een triom
feerende wijze verbrak ! 

(7'\ E Christus van het Paaschfeest is 
oLJ een allesvermogende Christus 1 

Zijn geboorte was onbevlekt de 
drie en dertig jaren, doorgebracht op 
deze aarde in het dienen der mensch
heid, waren onberispelijk, Zijn over
winning over het graf was het wonder 

Het is een waarheid, dat God 
rechtvaardig is, evenzeer als 
Hij liefde is en Hij zal niet, 
Hij kan niet - zooals de ge-

::;chiedenis der 
wereld heeft 
bewezen - de 

onvermijdelijke 
wet der natuur 
veranderen : zoo 
wat de mensch · 
zaait, maait hij. 

(//,f AAR de 
JJ'(,, Paasch-

tijd is 
voor mij altijd de 
tijd, waarin mil
liarden stemmen 
zmgen van Gods 
barmhartigheid. 

Als wij den 
herder zien, die 
het vermoeide 
lam in de armen 
draagt, denken 
wij onwillekeu
rig aan den 
Psalm van Da
vid : ,,De Heer 
is mijn Herder!" 

Als wij de 
Naar een schiiderij, met toestemming van Rudolf Lesch. Fine Arts Inc. New-York. moeder _ vogel 

aller eeuwen ! Hij is de Vorst des haar jongen zien vergaderen onder haar 
Hemels, de Eeniggeboren Zoon, de vleugelen, komt met dubbele kracht 
meest Geliefde door alle hemelingen, het woord tot ons : ,,Hij zal u dekken 
doch niettegenstaande Hij de Gelijke met Zijne vlerken, en onder Zijne vleu
des Vaders was van voor de grondleg- gelen zult gij betrouwen." 
ging der wereld, deed Hij vrijwillig de Als bij het ochtendkrieken de jonge 
keuze, om te komen tot deze arme, vogelpaartjes druk heen en weer vlie
verloren wereld, opdat Hij door Zijn gen met takjes en strootjes om hun 
offerande den toegang tot het konink- eerste nestje te bouwen, denken wij 
rijk der hemelen zou verkrijgen voor aan het woord : ,,Zelfs vindt de musch 
u en voor mij. een huis ............ waar zij hare jongs-

Zijn heerschappij was en is almach- kens legt." 
tig. Sommige menschen denken het Als wij het geruisch hooren van een 
liefst aan Hem als den Almachtige, zit- duizend · watervallen zeggen wij : 
tend op den troon, bliksemen in de ,,Die de fonteinen uitzendt door de 
hand en de dander uitgaande uit dalen, <lat zij tusschen de gebe gten 
Zijnen mond, terwijl Hij de god- henen wandelen." 
deloozen en overtreders oordeelt. I (vervolg pag 2, kolom 1.) 

Nu is het wonder der Verrijzing 
Voor mij niet ondoorgrondlijk meer, 
Nu op des Heeren vingerwijzing 
Natuur herneemt haar Ieven weer. 
Ik zie het : 'tis een Macht, een Liefde, 
Die riep den Godszoon uit het graf, 
Die ook mijn harte, dat Hem griefde, 
V oor doQd het eeuwig leven gaf ; 
En Die Zich uitbeeldt alle jaren, 
Wanneer Hij door het dorre woud 
Den nieuwen levensstroom doet varen 
En juichen doet het doode hout ! 
Gebroken is de kille kluister ! 
Der zonde winter is voorbij ! 
Een nieuwe Lente straalt haar luister, 
Haar licht en Ieven over mij. 

C. P. de Prie tere. 
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Op 10 April herdenken wij den geboorte
dag van wijlen William Booth, stichter van 
het Leger des Heils. 

T ERWIJL hij van zijn troon op
stond en den Reiland bij de hand 
nam, leidde Pilatus Hem naar 

voren en stelde de vraag: ,,Wat zal 
ik clan do en met J ezus, Die genaamd 
wordt Christus ?" 

Evenals Pilatus onzen Heer naar 
voren leidde bij die gedenkwaardige 
gelegenheid, zoo wil ik nu in den geest, 
met mijn hart vol eerbied, u diezelfde 
vraag doen : ,,\IV at zult gij doen met 
Jezus ?" 

Denk er wel aan, bet is niet: ,,Wat 
zal ik doen ?" Dat is een vraag, welke 
langen tijd geleden beslist werd. 
Zeven en zestig jaar geleden legde ik 
mijzelf aan Zijn voeten neer en liet 
ik Hem binnen mijn hart. Ik heh nooit 
berouw gehad van die toewijding. En 
dat zal ik ook nooit hebben. Er zijn 
wonderbare dingen uit voortgekomen. 
Het is dus : ,,Wat zult gij doen met 
.Jezus ?" Kan ik u helpen om tot een 
juiste beslissing te komen ? Gij moet 
iets met Hem doen. N eutraliteit is 
onmogelijk. Het bezit van de gelegen-

,,DEZE IS 
DE CHRISTUS" 

(Vervolg van pag. 1). 

,,Zij drenken al het gedierte des 
velds ; de woudezels breken er hunnen 
dorst mede." 

Als wij het jonge gras als een zacht 
tapijt onder de voeten voelen, denken 
wij : ,,Hij doet het gras uitspruiten voor 
de beesten." 

Als wij de jonge geiten dwaze spron
gen zien maken, terwijl ze naast hun 
moeder langs den weg loopen, worden 
wij herinnerd aan de woorden : ,,De 
hooge bergen zijn voor de steenbokken 
en de steenrotsen zijn een vertrek voor 
fie konijnen." 

En wanneer berg en dal, rivier en 
zee, elke vogel, die het luchtruim door
kruist, elk dier, dat blaat of loeit in 
de weide, een blijden jubeltoon doet 
hooren en al het geschapene God prijst, 
clan vraag ik mijzelf af: ,,Wat omtrent 
den mensch?" 

BEHOORT de mensch, met zijn 
ontwikkeling, de mensch, die 
van alle schepselen het aller-

meest aan den Schepper verschuldigd 
is, de laatste te zijn om een stem te 
doen hooren in dezen lofzang en de 
meest onverschillige voor dezen onop
houdelijken stroom van barmhartig
heden? 

0, ik bid, dat op dit Paaschfeest uw 
oor geopend zal worden om elke 
nieuwe tijding van Gods ontelbare 
zegeningen te vernemen en dat onder 
al de stemmen, die opgaan in het Hal
leluja-koor der nieuw ontwaakte 
natuur rondom ons, de stem van Zijn 
kinderen de meest krachtige en de 
meest overheerschende zal zijn in het 
erkennen van Zijn overvloedige en 
eeuwigdurende barmhartigheden. 

s' T R IJ D K R E E T APRIL 1938 

,,WAT ZULT GIJ DOEN MET JEZUS 1'' 
+ 

DOOR DEN STICHTER, WILLIAM BOOTH. 

heid om iets goeds te doen, legt de 
verplichting op om bet te doen. Hit'r 
is geen middenweg mogelijk. Gij moet 
6f tegen Hem zijn 6f voor Hem. Gij 
moet Hem 6f in uw hart binnen laten, 
6f Hem verwerpen tot uw eigen schade. 

Geen verontschuldigingen. 

De wijze, waarop gij met J ezus 
Christus handelt, zal bepalen, hoe uw 
hemelsche Vader met u handelen zal. 
Bedenk, voordat ge een besluit neemt, 
wat die beslissing voor u beteekent. 
Bedenk, dat .J ezus Christus u van Zijn 
Vader de volle vrije vergeving van 
zonden brengt, verzoening met Hem
zelf, reinheid, krachi, geluk in bet 
leven, geluk in den dood en geluk voor 
de eeuwigheid. Van wat gij met Hem 
doet, hangi uw eeuwige bestemming af 
- hemel of hel ! 

Uw al of niet aanvaarden van Jezus 
Christus zal over de Verlossing of ver
doemenis van mannen en vrouwen, die 
om u been leven, of die na u zullen 
leven, beslissen. Dat is een zeer ern
stige zaak. 

Veronderstel, dat de hoogepriesters 
en de J oodsche menigte J ezus Christus 
hadden aangenomen en Hem als 
Koning van hun hart hadden gekroond. 
Wie kan zich een denkbee1d vormen van 
het verschil, dat die beslissing in onze 
wereld gemaakt zou hebben? Geen 
mensch leeft zichzelf. Niemand kan de 
gevolgen van zijn gedrag voor zichzelf 
bepalen. Deze ernstige overwegingen 
in aanmerking genomen, wil ik u nu 
vragen : ,,Wat zult gij doen met .J ezus 
den gezegenden Reiland, en wat ~ult 
gij nu met Hem doen ?" Niet - wat 

,,Pilatus zeide tot hen : Wat zal ik 
dan doen met J ezus, Die genaamd 
wordt Christus ?" 

zijt gij van plan te doen - in de toe
komst, als ge sterven zult ? Ik stel 
Hem voor u en eisch een antwoord op 
mijn vraag. Wat zult gij doen? Zal 
ik u een paar wegen aanduiden ? 

Gij kunt Zijn Goddelijke zending 
ontkennen. Gij kunt zeggen, dat Hii 
een bedrieger was. Er waren velen in 
die dagen, die dat deden, en er zijn 
heden ten dage velen, die hetzelfde 
doen. Sornrnigen gingen zoover, dat zij 
zeiden, dat Hij den duivel had. Wat 
zegi gij daarvan ? 

N een, daarmede zijt gij het niet eens. 
- Gij kunt clan b.v. de behoefte aan 
een Verlosser ontkennen. Ge kunt 
zeggen : ,,Ik heh geen ziel, er bestaat 
geen hiernamaals", of ge zoudt kunnen 
doen, alsof ge nooit gezondigd hebt 
en zeggen : ,,Er zal geen oordeel zijn ; 
ik heb geen Reiland noodig." Dat 
zeiden de Sadduceen, en er zijn dui
zenden in onze dagen, die hetzelf de 
zeggen. 

Zult gij Christus verwerpen? 

Er is nog een andere weg : ge kunt 
II em openvijk verwerpen. Ge kunt 
eenvoudig zeggen : ,,Ik wil Hem niet 
erkennen." Er waren velen, die deze 
houding aannamen, toen Hij op aarde 
was. In plaats van Hem toe te laten in 
hun hart, zonden ze Hem naar het 
ruwe kruishout. Zie hun bloeddorstige 
oogen ! Luister naar hun waanzinnige 
kreten. Zie hen op Zijn heilig gelaat 
spuwen en den vloek des hemels over 
Zijn gezegend hoofd afroepen. Zij ga
ven den voorkeur aan Bar-Abbas. Zoo 
zeiden ze tenminste. 

Gij kunt ook doen, alsof ge Hem 
aanneemt, uzelf met Zijn heiligen naam 

rr-=Zeg=, !'=Ht~=i~!=e: Y=pr~=~~=o?,·=2zc=us ~=E=Nl=N=G= =1 
Daar zijn duizenden stervend in nacht ! 
0, gij, die iets weet van Zijn liefde, 
Rijs op toch en spreek van Zijn macht ! 

Hoeveel wilt gij lijden voor J ezus, 
Die Zijn hartebloed niet heeft gespaard ? 
Is 't bittere hjden uws Heilands, 
U 't zoeken van anderen niet waard ? 

" Hoeveel wilt gij geven voor J ezus, 
Die Zijn hemelsche grootheid ver liet ? 
Ga, heen, geef den schat van uw lief.de 
Den zondaar, die leeft in verdriet ! 

noemen, terwijl uw hart verre van 
Hem is. Er was een aantal menschen, 
dat insgelijks deed, toen Hij op aarde 
was. Hij verweet het hun: ,,Wat noemt 
gij Mij Heere, Heere, en doet niet 
hetgeen Ik zeg ?" 

Er is nog een andere weg. Ge kunt 
de geheele zaak met onverschilligheid 
beschouwen. Er was een menigte in 
Jeruzalem op dien eersten Goeden Vrij
dag, die geen notitie nam van alles, wat 
gebeurde. D e winkels waren alle open. 
De koopers en verk oopers waren allen 
druk bezig. Huwelijksfeesten, wedstrij
den, vermaken waren in vollen gang, 
terwijl de Z oon van God aan h et kruis 
bing. Men was onverschillig. Men gaf 
er niet om. 

Gij kunt ook de partij van een laf
aard speLen op de manier van P ilatus. 
Wat denkt ge daarvan? Zie naar Pi
latus. Hij was v66r Christus en wilde 
Hem loslaten, indien hij dat kon doen, 
zonder de gunst van het achienswaar
dige publiek te verliezen en zonder in 
moeite te geraken met Ceasar en zon
der zijn plaats te verliezen. Liever dan 
deze risico te loopen, liet hij toe, dat 
onze Heer een gruwzamen dood tege
moet ging. Maar dat was niet alles. 
Hij verwierp Christus niet alleen om 
deze zelfzuchtige overwegingen, maar 
trachtte zichzelf te verontschuldigen 
door den blaam op iemand anders te 
werpen. Bevindt iemand zich op 
datzelfde spoor ? Is iemand bezig 
Christus te verwerpen en te trachten, 
de verantwoordelijkheid op iemand 
anders te schuiven ? 

WAT ZULT GIJ HEDEN DOEN 
MET CH RI STU S ? 

Wat wilt gij toch dragen voor Jezus, 
Die het spotten der zondaars verdroeg ? 
Hef moedig het vaandel des kruises, 
Er zijn schuchtere Christ'nen genoeg. 

Woorden door mevr. Commissioner 
C. Oliphant-Schoch. 

~=============================================== 

Hoeveel ? Alles, alles, mijn Reiland J 
Wat ik heh, wat 'k vermag in Uw kracht, 
Uit liefde tot U wil 'k graag lijden, 
't Is U alles ten offer gebracht. 

===== 
Vlied heen - droeve zorg ! Christus 

is onze Troost ! 
Vlied been - koude winter ! Chris

tus is het nieuwe Leven ! 
Vlied been - donker graf ! Christus 

is de Opstanding ! 
Nog eens verkondig ik het op dezen 

blijden Paaschmorgen : Christendom is 
geen last - geen zucht, het is een 
lied ! Het is geen treurzang, het is een 
overwinningsmarsch ! Het is geen 
doodende, knellende band, het is 
bevrijding ! 

Ofschoon wij, in deze wereld van 
zonde, ziekte en dood, moeite en leed 
hebben te dragen, zal toch voor Gods 
heiligen de donkerste nacht wijken, 
evenals Christus den koudsten winter 
doet wijken voor den Paaschtijd ! 

Het belangrijkste feit in de geschie
denis, de meest verbazingwekkende 
ge beurtenis aller eeu wen is niet Chris
tus - het Kindeke van Bethlehem, 
niet Christus - de gekruisigde Heer, 
doch Christus - de verrezen Reiland ! 
Christus, Die tot ons komt met ver
geving voor onze overtredingen, ver
zoening voor onze zonden, macht om 
het kwade, dat ons hart verwondt, ons 
leven verwoest, onze geliefden pijnigt, 
te overwinnen ! 

Christus, Die machtig is om te ver
lossen van alle en elke zonde · zonde 

' in haar verleiding, zonde, welke door 
haar bekoring ons onverhoeds overvalt 
en zonde voor welker aanvallen wij 
telkens en telkens weer zwichten. 

Christus kan ons redden ! Hij komt 

pleitend, smeekend, opdat Hij ons 
weerspannig hart moge winnen. Hij 
komt met de macht, onze fouten te 
herstellen, ons karakter te vernieuwen, 
om ons te inspireeren met Zijn eigen 
gedachten, ons nieuwe motieven en 
denkbeelden te geven, onze zelfzuch
tige beweegredenen te veranderen ; ons 
afkeerend van hoogmoed en zonde en 
winnend voor gerechtigheid en waar
heid, ons leidend op wegen van geeste
lij ken vooruitgang en eeuwige vreugde. 

Deze is de Christus, Dien ik gevon
den heh! Dcze is de Ch.ristus, Dien 
ik liefheb ! Deze is de Christus aan 
Wien ik mijn leven en krachten heh 
gewijd ! Deze is de Christus voor Wien 
ik eenmaal hoop te sterven ! 

Deze is de Christus - de Christus 
van het Paaschfeest ! 
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HIJ IS OPGESTAAN. 

lets ever een Hellandschen straatjongen. 
Ik stond voor het raam van een kunst

h andel, waar een afbeelding van de Kruisi 
ging ten toon gesteld was. Terwijl ik in 
beschouwing verdiept was, bemerkte ik, dat 
iemand mij naderde en toen ik mij om
wendde, zag ik een kleinen jongen, die even
eens vol aandach t naar het schilderij staarde. 
Hij zag er uit, alsof hij tot het soort behoorde, 
dat w ij ,,straatjongens" noemen. Ik zei hem 
op het schilderij wijzend: ,,Weet je, Wie dat 
is?" 

,,Ja," antwoordde hij, ,,dat is onze Reiland ." 
Met een blik, waarin m edelijden en verbazing 
om den voorrang streden, omdat ik, naar hij 
:neend e, zulks niet eens wist, keek hij me 
aan . Klaa~blijkelijk met het verlangen om 

m1J ve rder in te lichten, vervolgde hij : ,,Dat 
zijn d 1<i! soldaten, de Romeinsche soldaten, 
en toen, met een diepen zucht: ,,D ie vrouw 
daru." ie, Zijn moeder." 

Hij wachtte blijkbaar of ik hem nog verder 
zou ondervragen, stak toen de banden in de 
zakken en voegde er op onderdrukten eer
bl.edigen toon bij : ,,Z ij hebben Hem dood 
gemaakt, meneer, ja meneer, ze hebben Hem 
doodgemaakt !" 

Ik keerd e mij om en vervolgde mijn wan
deling ; de jongen b leef nog voor het raam 
staan. Ik had nog n iet ver geloopen, toen 
ik zijn h ooge kin derstem hoorde roepen : 
,,M eneer ! men eer !" Ik keerd e mij om. Hij 

kwam naar me toe renn en ; maar bleef eens
k laps stilstaan ; toen ging zijn hand omhoog 
en zei h ij op triomfan telijken toon: ,,Ik h eh 
u nog vergeten te vertellen, dat Hij weer is 
opgestaan. Ja, meneer, H ij is opgestaan !" 

Toen hij gezegd h ad, wat hem op h et hart 
lag, glimla chte hij, wuifde met zijn hand en 
ging zijns weegs. 

Heeft en s dit kleine voorval wellich'i iets 
te zeggen ? T. R. T. 

SEMARANG. 

O p Zaterdag 26 Februari arriveer de 
mevrou w K ommandant D e Groot in 

Semarang, w aar zij des Zondags enkele geze
gende samenkomsten in onze inrichtingen 
leidde. Majoor Barbier, die mevrouw verge

zelde, leidde op Zaterdagavond de prijsuit

deeling voor de kind eren van het Ooglijders
Hospitaal. 

Op Zondagmorgen had hier een plechtig
heid plaats, die diep en indruk maakte, n .l. 
de Opdrachtsdienst van twee kindere n der 
Kapiteins D oellah. In een afzonderlijk rapport 

wordt hierover meer gezegd. 

Des middags bracht mevrouw De Groot op 

zeer aantrekkelijke, duidelijke wijze het 
Evangelie in d e openlu cht-samenkomst aan 
den Aloon-aloon. Gespannen luisterde de 
groote schare, toen mevrouw vertelde, dat 
het aan nemen van d e verlossing in Christus 
een gelooisd aad w as, die velen niet aan
durven. Z ij illustreerd e haar boodschap door 

een klein geldstuk op de uitgestrekte hand 
te houden en tot de µienschen de vraag te 

richten : ,,Wie wil dit dubbeltje hebben ?" 
D e gemengde schare van J avanen, Chineezen, 
Britsch-Indiers, Amboneezen, enkele Euro
peanen, keek gespannen toe - niemand 
kwam. Nogeens w erd de vraag herhaald en 
toen nam een der toeschouwers het geld
stukje van mevrouw D e Groot weg. D e 

krachtige evangelic -boodschap op deze wijze 

H ULPBETOON IN DEN KAMPONG. 

In de 25 Po1iklinieken van h et Leger de 
Heils werd cn gedurende 1937 circa 28198 
p aticnten bchandc]d en hier v oor werde n in 
totaa] 146768 consultcn verleencl. 
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EEN PAASCH-GROET UIT HET VADERLAND 
• 

Onder de bloemen, 
d ie in het voorjaar 
de Hollandsche huis~ 
kamers s ieren, neem t 
de narcis een eerste 
plaats in. Deze stijl~ 
voile bloem, waarop 
de spreuk : .,Eenvoud 
is het kenmerk van 
het ware" wel zeer 
toepasseJijk is, was 
in al haar varianten 
te zien op de ten~ 
toonstelling, die on~ 
langs te Sassenheim 
gehouden werd. -
Een groep .,Lord 
Wellingtons". 

Cliche in bruikleen afge~ 
staan d oor .. D e j a vabode"" 

• • 
~ OVBRG AV E 

MEVROUW KOMMANDANT DE 
IN MIDDEN ... JAVA. 

GROOT 
Stil heb ik mijn hoofd gebogen 
Over broze bloemenpracht. 
R ustig sloot ik bei" mijn oogen. 
Innig heb ik dit gedacht : 
"t Gansche leven is een zegen, 
Wen we in overgave stil. 

toegelicht, liet niet na diepen indruk te 

ma ken. 
V oor Boe gang an was het feest ! De zaal 

was vol, d e muzikanten weerden zich dap 
p er ; er zou een aantal jonge menschen 
ingezegend worden tot soldaat en jong
soldaat. ' t Was een mooi beeld: r ondom de 
L egervlag een groepje kleine Javaansche 
meisjes, mef de uniform- kabaja's aan, drie 

flinke jongen s in de m uzikanten-uniform, 

schitterende donkere oogen on afgebroken op 
mevrouw de Groot gerich t, die enkele vragen 

steld e en ernstig en zek er k lonk het telken
male: ,,Inggih !" (J a !) toen wijzend op de 
vlag, zongen ze tezamen in het J avaansch: 
,,'k Wil U volgen, o mijn Reiland." Hoe heer 
lijk, dat voor alle volken er een Reiland is ! 

Nadat Gods zegen op deze jonge kinderen, 
zoowel al s op de beide oudere zusters was 
afgesmeekt, gaf eerst een der jongens en 
toen heel dapper ook een der meisjes een 
getuigenis. N u zong het k inderkoor een 
mooi lied onder leiding van M ajoor Robinson 
en mevrou w Majoor P ou tiainen vergastte ons 
op een h arer mooie solo's . 

Mevrouw d e Groot nam nu weer het woord 

en toonde aan de h and van een der gelijke
n issen uit het Nieuwe Testament, de nood
zakelijkheid van waakzaamheid voor het 
onk r u id in het hart des menschen. Toen de 
uitnoodiging b egon, kwamen velen naar voren 

om God te zoeken. Of zij dezen stap ten 

volle begrepen ? Neen, nog niet, doch het 

neerknielen aan de zondaarsbank in tegen

woordigheid van h u n land - en lotgenooten 
is de eerste stap tot het licht, de eerste 
schrede op den weg tot het goede. God ziet 
dit willen en w ie is vergevend als Hij ? 

REMBANG. 

D eze post, zoo mooi gelegen aan zee, ont
vangt n iet dikwijls gasten van Bandoeng en 

daarom werd het bezoek van mevrouw De 
Groot dub bel gewaardeerd. D e zaal was des 
a vonds stampvol en wel met een zeer uit
eenloopend publiek. Ass.-Resident en me
vrou w Reinking gaven blijk van hun mede

leven in d en Legerarbeid door hun aanwe
zigheid. 'Enkele onderwijzeressen, de gast

vrouw, d ie mevrouw D e Groot en Majoor 
Barbier gratis in haar hotel logeerde, en 

vele J avanen, Chineezen, enz. waren daar. 

E r werd hartelijk gezongen , M ajoor Barbier 

sprak een w oord van persoonlijk getu igenis, 
de Adjudants J ansen zongen een mooi lied 

en toen bracht mevrouw de Groot haar 

boodsch ap. Tot hen, die in dit leven met 

zorg en moeite te kampen hebben, was wel 
in het b ijzonder haar prediking gericht, die 
met groote aandacht werd gevolgd. Het was 
een goede samenkomst. M ogen onze makkers 
de vruchten er van plukk en ! 

MAGELA N G. 

De nieuwe Divisie-officier, Majoor Rosen

lund, had met verlangen u itgezien naar het 
bezoek van mevrou w D e Groot aan M age
lang en deze verwachtingen zijn niet teleur 
steld. I n het groote Chineesche huis, waar 
het L eger is gevestigd bevindt zich ook de 
Legerzaal, d ie gevuld was met een mooie 

schare. E r werd goed gezongen, een Maleisch 
en Hollandsch zangkoor deed zich hooren . 

Wat een fijne club jonge zu sters was daar ! 
Magelang heeft een goede kans, als deze 
jonge menschen zich geven voor den dienst 

des Heeren ! Mevrouw Majoor Rosen lund 
tezamen met mevr. Majoor Poutia irien, die 

ook ,,gast" was, zongen enkele liederen, d ie 
zeer in den smaak vielen. 

Vertaald door Majoor Rosenlund bracht 
mevrouw D e Groot ook hier op krachtige 
wijze het blijde Evangelie van vergeving en 

genade. Ontroerend was het, toen aan het 
eind der samenkomst velen neerknielden om 
zich opnieuw den Heer te wijden. E rnstige 

gebeden stegen op tot God, beloften werden 
vernieuwd . Ongetwijfeld zal in korp s Mage-

Als een kind gaan langs die wegen, 
Waarheen God ons leiden wil ... 
Wen wij met een glimlach dragen . 
"t Donker leed, dat in ons brandt, 
En - naar het waarom niet vragen, 
R ustig weten ; 't is Gods hand . 

lang de vrucht van dit samenzijn ervaren 
worden. 

POERWOREDJO. 

De arbeid in dezen post is moeilijk, maar 
dapper arbeiden Adjudante Weers en haar 

assistente van dag tot dag. Gezien de eigen 
zaal te klein is, was een samenkomst gearran
geerd in de Protestantsche kerk, die bereids 
door het kerkbestuur voor dit doel was afge
staan. Verscheidene Europeesche vrienden, 

zoowel als de inheemsche makkers en vrien
den van het korps waren aanwezig. Er 
heerschte een mooie teere stemming. De 
liederen gezongen door mevrouw Rosenlund, 
het welkomstwoord van den Majoor bij dit 
zijn eerste bezoek aan genoemd korps, het 
getuigenis van Majoor Barbier, alles had een 

diep ernstigen klank, tegelijkertijd echter 
straalde de vreugde van het Christen-zijn 

door alles heen. Op bijzondere wijze werd 
mevrouw De Groot bezield bij het brengen 
van haar boodschap. Diep, eenvoudig en toch 

zoo, dat het begrijpelijk was voor ieder, was 
haar prediking. Het was een mooi slot voor 
deze tournee, waarop zeker met vreugde kan 
worden teruggezien. 

R. 

De Jaarlijksche Zelfverloochenings-Aanvrage. 

H A A R 0 0 R S P R 0 N G. 

D e Zelfverloochenings-Aanvrage in het Leger des Heils ontstond uit een 
dringende noodzakelijkheid. Men is er jaar na jaar mee doorgegaan, omdat de 
nood nooit opgeh ou den is zichzelf aan de Leger-leiders en aan het medegevoel 
van de menschen op te dringen, en die nood zal altijd blijven bestaan. 

Na ieder welslagend jaar wordt de nood grooter en gebiedender, omdat het 
werk van het L eger des Heils zich voortdurend in alle richtingen uitbreidt. 

Het was in den eersten tijd van het Leger, toen onze organisatie zoo buiten
gewoon snel groeid e, dat het nieuws zich overal als een prairiebrand verspreidde, 
dat de Stichter zijn eerste Zelfverloochenings-Aanvrage zou houden. De toenemende 

kosten, veroorzaakt door den snellen vooruitgang, putten de Legerkas zoo geweldig 
uit, dat de toestand voor een oogenblik zeer ernstig was. 

Vermindering van uitgaven was vrijw el onmogelijk, omdat zulks niet anders 
dan achteruitgang van den L egerarbeid zou beteekenen. Een leuze slechts moest 
in den nood van deze tij den voorzien en wel : ,,VOORW AARTS." 



4 

Zijne Excellentie, de Gouverneur .. Generaal, vergezeld van mevrouw Van Starkenborgh 

Stachouwer en de oudste freule met gevolg, bezoeken onze lepra-kolonie bij PALEMBANG. 

De Kommandant had zich tijdig 
naar Koendoer begeven om tegen
woordig te zijn bij het bezoek van 
Z.E. den Landvoogd. Op Dinsdag
morgen 8.30 uur arriveerde het Land
voogdelijk gezelschap met de ,,Julia", 
waar de hooge gasten op den met 
groen en vlaggen versierden steiger, 
werden ontvangen door den heer 
Mussert, Voorzitter der Vereeniging 
,,Koendoer", Mr. Van Doornick, be
stuurslid en Kommandant De Groot. 
Het ,,Nieuwsblad voor de residentien 
Palembang, Djambi en Bangka" geeft 
een verslag over dit bezoek, waaruit 
wij gaarne het volgende overnemen. 

,,N ada·t de commissie van ontvangst 
door den resident aan den Landvoogd, 

In 1908 werd besloten het empla
cement te verplaatsen naar de voor
malige doesoen Koendoer, de plek 
waar wij •Ons thans bevinden. 

In de daaropvolgende jaren werd 
door stimuleering van het particuliere 
initiatief getracht om te geraken tot 
een betere behuizing en vooral tot een 
betere verzorging der patienten. Dit 
leidde in 1915 tot de oprichting van 
onze vereeniging. 

Een aanmerkelijke vooruitgang trad 
in, nadat in 1917 het Leger des Heils 
zich bereid verklaarde het beheer der 
kolonie over te nemen. Het aantal 
patienten bedroeg in dat jaar 50, mo
menteel worden in Koendoer 214 
lijders verpleegd en verzorgd. 

Dank zij de opoff erende zorgen van 
het Leger des Heils en zijne mensch
lievende officieren, is Koendoer geen 
oord van ballingschap ge bl even, <loch 
tot een lief derijk tehuis geworden. 

Gaarne herdenkt ons bestuur in 
dankbaarheid, de gedurende lange 
jaren van de B.P.M. en van de N.K. 
P.M. ondervonden medewerking en 
hulp bij voorzieningen op technisch 
gebied. Ook op andere te Palembang 
gevestigde firma's, speciaal op de 
I.M.P., werd nimmer tevergeefs een 
beroep gedaan. 

Dat deze innige en vruchtbare sa
menwerking tusschen particulier 
initiatief en Regeering bestendigd 
moge blijven is de innige wensch van 
ons bestuur. 

Ik moge U thans uitnoodigen voor 
een rondgang over het terrein." 

Hierna vond de rondgang plaats, 
waarbij met belangstelling werd kennis 
genomen van het menschlievendc 
werk, dat hier vrijwe1 in alle stilte 
wordt verricht. Tot slot werden in de 
ontvangloods ververschingen aangebo
den, waarna het Landvoogdelijk 
Gezelschap zich gereed maakte voor 
het vertrek naar Soengei-Gerong." 

Z.E. de Gouverneur-G€reraal met gevolg, verlaat het Kinderihuis, waar de lepra-vrij~ 
kinderen der patienten worden verzorgd. 

Tot zoover het ,,Nieuwsblad". Gaarne 
voegen wij hier nog aan toe, dat het 
den Kommandant, zoowel als de 
Majoors Midtbo en Olsvik een groote 
eer en vreugde was het hooge Geze1-
schap te ontvangen en rond te leiden. 
Het is een bemoediging voor hen ge
weest in hun vaak moeilijken, eenza
men arbeid op dit afgesloten plekje. 

door den gewestelijk militair comman
dant aan mevrouw Van Starkenborgh 
en door den burgemeester aan de oud
ste freule was voorgesteld, begaf het 
Gezelschap zich naar de ontvangloods, 
alwaar zich nog bevonden dr. R. Soe
silo, inspecteur D.V.G., H. Hemmes, 
gewestelijk gouvernements arts, R. 
Maamoen al Rasjid Koesoemadilaga, 
Gouvernements Indisch Aris en het 
beheerend personeel der Leprozerie, te 
weten de heer Midtbo, mevrouw 
Midtbo-Styve en mejuffrouw Olsvik, 
allen Majoor van het Leger des Heils, 
die eveneens aan den Landvoogd en 
zijn gezelschap werden voorgesteld. 

Het was hierop de heer Mussert, die 
een kort woord van welkom sprak en 
daarbij tevens in klein bestek het doel 
en streven der Vereeniging ,,Koen
doer" naar voren bracht, hetgeen wij 
hieronder laten volgen. 

,,Uit naam van het bestuur van de 
Vereeniging tot oprichting en insiand
houding van de Leprozerie Koendoer, 
is het mij een hooge eer en een groot 
genoegen Uwe Excellentie welkom te 
heeten en te danken, dat zij tijdens 
haar verblijf in dit Gewest ook onze 
Leprozerie met een bezoek heeft willen 
vereeren. 

Te meer geeft Uwe aanwezigheid te 
dezer plaatse ons bestuur redenen tot 
voldoening, omdat wij daarin zien een 
teeken der nimmer verflauwende be
langstelling, die d~ Regeering sedert 
een lange reeks van jaren betoonde 
voor het lot van de door de melaatsch
heid getroffen ingezetenen dezer resi
dentie. 

Reeds in het jaar 1862 werd van 
Gouvernementswege een gebouw op
gericht tot opname der lepralijders en 
wel te Kernan Pompong, binnen het 
gebied der gewestelijke hoofdplaats aan 
den rechteroever der Ogan-rivier, 
welke behuizing sedert dien herhaa1-
delijk werd vernieuwd. 

De Jaarlijksche Zelfverloochenings-Aanvrage. 

HAAR DOEL: 

In Nederlandsch-Indie : 

Den jongens een kans te geven nuttige leden der maatschappij te worden. 

De meisjes te helpen ; haar te doen opvoeden en haar tot nuttige en bekwame 

huisvrouwen en zorgzame moeders te maken. 

De zieken te verplegen in onze ziekenhuizen. 

De werkloozen te helperf' aan werk. 

,,Om een licht te zijn der heidenen ; 

Om te openen de blinde oogen, 

Om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis, 

die in duisternis zitten." 

Z.E. de Gouverneur-Generaal, maakt kennis met de officieren, die met de verzorging 
der patienten belast zijn. De fotograaf knipte juist af, terwijl de Landvoogd Majoor 
Olsvik de hand geeft. Naast de Majoor, mevrouw Majoor Midtbo, Majoor en mevrouw 
Midtbo zijn de beheerders der kolonie ,,Koendoer". 

S T R IJ D J 
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Aan de vrienden en begunstigE 

Opni!euw is de tijd aangebroken vqo 
Aanvrage, die het Leger des Heils hou~i 

Met dankbaarheid denken wij teru 
during van onze vrienden over den g1 
ontva?.gen. Slechts hierdoor waren wili 
ook ti3dens de zeer moeilijke crisisjarl1 

De immer toenemende vraag naa 
zaakte ons nieuwe tehuizen te opellte: 
breiden. I 

Belangstellenden zullen wij gaadte 
en hun een idee geven van den arb i 
tehuizen met name noemen; zij verdi er 
Tehuis voor verwaarloosde Inheemsche 
Tehuis voor verwaarloosde Inheemsche 

Tehuis voor jongens - Roemer Visschei 
Tehuis voor Europeesche kinderen - ~ 
Tehuis voor kinderen van melaatsche ou 

te Koendoer - in de res. Palembar: 
van Sumatra. 

Tehuis voor Europeesche kinderen - ' 
Tehuis voor Inheemsche en Chineesch 

Onze ziekenhuizen en Hulp-zieken 
klinieken worden dagelijks honderden 1 

In onze verschillende inrichtingen, 
Landbouw-kolonie worden ongeveer ee 
en kinderen verzorgd en verpleegd. , 

Ons werk ten behoeve van de lei; 
werden wij vereerd met een bezoek va1 
Generaal van N ed.-Indie, aan onze lep. 
sprak zijn tevredenheid uit over het rr 
en over het keurig aanzien der kolonie 

In onze acht tehuizen voor militai 
opheffend en gezegend werk verricht. 

Onze zendingsposten in Midden-Ce 
en Java, gaan voort hun zegenenden inv 
heeft Uw steun noodig. 

Ook onze RJeclasseerings- en gevan~ 
het geheele land is groote activiteit om c 
te steunen en te helpen. 

Mogen wij er op rekenen, dat al 
de officieren, die zich daartoe tot U ll 

een zoo groot mogelijke bijdrage? 
In groote dankbaarheid zullen w~i 

Javastraat 16, Bandoeng, in ontvangst r: 
Moge de zegen van God rusten op · 

ENKELE CIJFERS OVER DEN ARBE 
OVER DE GEHE 

Toevluchten voor mannen en 
vrouwen 184 

Voedsel-depOts 227 

Goodkoope hotels voor werkende 

mannen en vrouwen 183 

Accommodatie in dw.e inrich~ 
tingen 4 7 .453 

Nachtlogies verstrekt gedurende 
bet afgeloopen jaar 12.270.669 

Maaltijdcn verstrekt gedurende 
hct afgeloopen jaar 

Maat.schappelijke inrichtingen voor 
wannen 

Accommodatie 

Mannen aan Werk geholpen 
gedurende het jaar 

24.319.620 

231 

6.743 

117.822 
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·ers van het Leger des Heils. 

or de Jaarlijksche Zelfverloochenings
[t in ieder land. 
..ig aan den steun, dien wij bij voort
~eheelen archipel verspreid, mochten 
in staat onzen arbeid voort te zetten, 

m. 
i plaats, vooral voor kinderen, nood
=n en bestaande inrichtingen uit te 

Le door onze inrichtingen rondleiden 
rid daarin verricht. Moge ik enkele 
!Ilen zeer zeker ieders belangstelling : 
= kinderen - Boegangan Semarang ; 
e kinderen - Kasijan - Lor - bij 

Djember; 
=rweg No. 7 - Bandoeng ; 
Javastraat 14 - Bandoeng; 
uders - Pelantoengan, Midden-Java; 
,ng; te Poeloe si Tjanang - Oostkust 

van Linschotenlaan 27, Medan ; 
he kinderen - Wilhelminastraat 34, 

Medan. · 
nhuizen zijn overvol. Op onze Poli
patienten geholpen. 
i, op de Bedelaars-kolonies en onze 
en 4500 personen, mannen, vrouwen 

·prozen gaat geregeld voort. Onlangs 
m Zijne Excellentie den Gouverneur
;>rozerie te :K!oendoer. D e Landvoogd 
nooie werk, dat daar verricht wordt 
e. 
tiren van Land- en Zeemacht wordt 

.elebes, de Minahassa, en op Ambon 
vloed te verspre~den. Ook dez·e arbeid 

tgenisarbeid gaat steeds voorurt. Over 
de menschen lichamelijk en geestelijk 

lle onze vrienden wederom d'i.t jaar 
,ullen wenden, zullen verblijden met 

ook Uw gift op het Hoofdkwartier, 
nemen. 
Uw gave! 

Hoogachtend, 

Leider van het Leger des Heils 
in Nederlandsch-Indie. 

.. ...- Cit ... ..,, ,, ... 
~ID VAN HET LEGER DES HEILS 
ELE WERELD. 

Maatscbappelijke inricbtingen voor 
vrouwen 

Accommodatie 

Gedurende bet afgeloopen jaar : 

Op gen omen 

Uit.geschreven 

Zickenbu.i7..eu voor vrouwen en 
kinderen 

Accommodatie 

Gcdurende bet afgeloopen jaar : 
Opgenomen 

Uitgeschreven 

Kinderbuizen 

Accommodatie 

Tehuizen voo·r ontslagen geivangenen 

Acconunodatie 

93 

3.022 

5.045 

4.529 

94 

3.796 

22.198 

18.668 

105 

5.624 

17 

2.550 

• 
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~~ZIJT 1'JI~T 
,,Aanmerkt de lelien des velds, hoe 

zij wassen: zij arbeiden niet en spin
nen niet ; en Ik zeg u, dat ook Salomo, 
in al zijne heer lijkheid, niet is bekleed 
geweest, gelijk eene van deze." 

Matth. 6 : 28. 

L ELI:EN des velds ! De schoonste 
van alle, ooit geschilderde bloe
men, welke de heuvelen van het 

oude Judea bedekten op dien eersten 
Paaschmorgen ! Kunnen wij ooit haar 
naam hooren zonder in onze gedachten 
terug te gaan naar dien onvergetelijken 
dag lang geleden, toen J ezus, Zijn 
discipelen als een groep aandachtig 
luisterende kinderen om Zich heen 
vergaderd, daar zat op den heuvelrug 
en de eenV'Oudige bloemen, die groei
den aan Zijn voeten, gebruikte om hen 
een les te leeren van volkomen ver
trouwen op de liefderijke Vaderzorg 
Gods! 

Terwijl Hij daar zat, denkend aan 
de toekomst en sprekend de woorden, 
die Zijn Vader Hem ingaf te spreken, 
kwam ongetwijfeld het verlangen in 
Hem op, het hart van Zijn geliefde 
volgelingen te vervullen met vertroos
tingen, die genoegzaam zouden zijn in 
de dagen van smart, die zouden komen. 
E:n zoo, met een enkele handbeweging 
wijzend op een heerlijkheid, waarbij 
de schoonheid, waarmee koning 
Salomo bekleed was, niet te verge
lijken is, beval HJj Zijn geestelijken 

kinderen niet bezorgd te zijn voor den 
morgen, want zou God, Die voorzeker 
den mensch met zijn onsterfelijke ziel, 
hooger schat dan de lelien, hen niet 
evenzeer kleeden als Hij het de bloe
men deed? 

* * * 
In later dagen, toen de zorg hun 

hart vervulde en deze eenzame man
nen larrgs de velden en wegen van 
Judea gingen om te prediken van vlek 
tot vlek, het dagelijksch voedsel ,,voor 
den morgen" nog verborgen in de hand 
van hun hemelschen Vader, hebben zij 
ongetwijfeld dikwijls stilgestaan om de 
lelien te aanschouwen, de tranen val
lend op de zachte bloembladen, ter
wijl hun ge1oof zich vastklemde aan 
de beloften hun in voorbijgegane dagen 
gegeven. 

V ele en verschillend zijn de vermoe
dens, uitgesproken betreffende de 
juiste plant, welke door den Reiland 
aangeduid werd. Sommigen denken, 
dat het de gele narcis was, anderen 
de witte kerklelie, die vooral in het 
Oosten zoo geliefd is, weer anderen 
meenen, dat een soort van tulp be
doeld wordt. Met zekerheid kan men 
het niet zeggen, daar in den loop der 
jaren de namen veel veranderd zijn. 
Het liefst willen wij in gedachten vast
houden, dat de bloem, welker schoon
heid de heerlijkheid van Salomo over
trof, de sierlijke witte lelie was. De 
bloem, in den bijbel bedoeld, was 
ongetwijfeld van bijzondere schoon
he1d, want menigmaal wordt er naar 
verwezen, b.v.: ,,Hij zal bloeien als de 

Zie de lclien op het veld, 

Zie, hoe schoon zij bloeien ! 

Wie doet haar van zorgen vrij, 

Daar zoo heerlijk groeien ? 

Wie gaf haar die stille pracht, 

Wie dat kleed, zoo rein, zoo zacht, 

Zonder zijns gelijke ? 

God, de Heer, riep u uit d" aard 

Doet zoo blij u tieren ; 

Hij gaf u dat schoone kleed, 

Oat gij 'd aard zoudt sieren, 

Oat gij ons, bij zorg en smart, 

Met een stil geloovig hart, 

Leert op Hem vertrouwen . 

lelie", ,,Gelijk een lelie onder de door
nen", ,,De Lelie der valleien". Deze en 
dergelijke vergelijkingen werden door 
de oude schrijvers gebruikt om rein
heid en schoonheid aan te duiden. 

* * * 
Ofschoon wij niet geheel zeker zijn 

welke van de vele bloemen in Palestina 
precies bedoeld wordt, omtrent de 

,.AANMERKT 

DE 

LELIEN l" 

de Hij niet, dat wij een leven zouden 
leven zonder vastgesteld plan of vaste 
methode, doch de zorgen des levens 
mogen geen diepe rimpels van bezorgd
heid in ons gelaat griffon, onze stem 
droefgeestig doen klinken of onzen 
geest terneerdrukken. 

Wij moeten streven naar de hoogten 
van een overgegeven leven en glim-

ONZE GASTEN. 
Kommandant en mevrouw Vias zullen D.V., wanneer deze 

Strijdkreet goed en wel in handen van de lezers is, in 
Tandjong Priok zijn gearriveerd. Gedurende dit bezoek zal 
het nuttige met het aangename worden verbonden en wij 
roepen den Kommandants dan ook een ,,Hartelijk Welkom !" 
toe. Wij hopen, dat God hen gebruiken zal om een frisschen 
zegen te brengen in iedere stad, waar zij samenkomsten 
zullen leiden. 

Maakt U gereed, makkers, niet alleen om te bidden, maar 
ook om mede te arbeiden, om deze tournee zoo welslagend 
te doen zijn, als in ons vermogen is ! 

Het welkom zal plaatsvinden in BANDOENG, het vaarwel 
in BATAVIA; het volledig programma van het geheele 
bezoek vindt u op pagina 8. Ook de Jeugd zal niet vergeten 
worden ! 

Laat ieder medehelpen, door anderen mee te brengen 
naar de bijeenkomsten. ,,VOOR GOD EN ZIELEN !" is nog 
steeds het onveranderde motto van ons Leger. 

boodschap, die Jezus door deze gelij
kenis wilde brengen, bestaat geen 
onzekerheid. Hij wilde zeggen : ,,Zijt 
niet bezorgd ! Tobt niet !" Tobben 
heeft nog nooit iemand sterk gemaakt, 
heeft nog nooit iemand geholpen een 
beter Christen te zijn, heeft nog nooit 
iemand een uitweg uit de moeilijk
heden gewezen. 

Toen Jezus zeide: ,,Aanmerkt de 
lelien" en ,,Zijt niet bezorgd", bedoel-

De Kommandan.t. 

lachend leeren neerzien op de wolken 
aan onze voeten. De dichter van een 
welbekend lied drukt het zoo treff end 
uit wat wij moeten doen : 

,,Drukken zorgen u terned.er, kwelt 
u droefenis of leed, breng het biddend 
tot den Reiland, Die de Zijnen nooit 
vergeet!" 

,,Aanmerkt de lelien", vertrouwt op 
uw hemelschen Vader en Hij zal alle 
dingen voor u wel maken. 

Clicht in bruikleen afgestaan door .. De Jaoabode"'. 

Tijdens het bezoek van den Gouverneur Generaal aan Palem?ang : een ~~oek 
aan de prachtig gelegen leprozerie van het Leger des He1ls ,~oendoer . -

Van links naar rechts, de Landvoogd, assistent-resident 0 r a n J e en Kom
mandant De Groot. 



6 

Een van onze dagscholen in 

MIDDEN - CELEBES. 

Het Leger des Heils heeft in Ned.-lndie 
23 dagscholen, waar 32 goeroes onderwijs 
geven en die per dag door circa 700 kin
deren bezocht worden. 

BRIGADIER EN MEVR. BRANDT 
GEVEN VAARWEL AAN 
M I D D EN -C E L E B ES. 

Brigadier en mevr. Brandt, die het laatste 
jaar de leiders waren der Midden-Celebes
Divisie, zijn aangesteld voor de Noord
Celebes- Divisie. Uit de Maleische rapporten, 
die omtrent hun afscheidssamenkomsten bin
nen kwamen, nemen wij een en antler over. 

In KOELA WI spraken de Adjudants Juuti
lainen, Sahetapy en Roengka een woord van 
vaarwel en dankten de Brigadiers voor alles, 
wat zij voor hun districten geweest waren. 
Het bijbelwoord door Brigadier Brandt be
handeld <lien avond, bracht grooten zegen, 
drie zielen knielden neer om Christus te 
zoeken. 

ROWIGA. In de afscheidssamenkomst in 
deze plaats waren de schoolkinderen van 
Bomba en Padende aanwezig om door hun 
fluitmuziek en zang den Brigadiers een laat
sten groet te brengen. Met groote aandacht 
werd nogeens geluisterd naar de boodschap 
des Heils door de Brigadiers gepredikt en een 
diepe indruk werd achtergelaten. 

KALA W ARA. In deze plaats, waar het 
Divisie-Hoofdkwartier gevestigd is, leidde 
Kapitein Muskee, de beheerder der Land
bouwkolonie, de bijeenkomst. Hij sprak met 
waardeerende woorden over den arbeid van 
onze scheidende makkers. Ook verschillende 
officieren en goeroes kregen gelegenheid hun 
gevoelens onder woorden te brengen. Ten
slotte spraken de Brigadier en mevrouw zelf 
en gaven nogeens uit den schat huns harten, 
een goed woord mee aan allen. Moge God 
hen zegenen in hun nieuwe standplaats en 
voor velen tot zegen stellen ! 

DE ROMEIN EN HET KRUIS. 
Een geschiedenis uit den tijd der martelaren. 

Het flikkerende toortslicht verlicht de 
vochtige muren van de groote gewelven en 
doet de forsche figuur zien van een Ro
meisch soldaat, die uit de schaduw te voor
schijn treedt. Vrees grijpt de harten van het 
toegewijde groepje Christenen aan, want 
spionnen hebben reeds dikwijls hun schuil
plaatsen ontdekt en dan is altijd de dood 
daarop gevolgd, snel en ontzettend. Maar van
avond is er geen reden voor vrees. De krijgs
man is een Christen ; op zijn gelaat ligt een 
teedere uitdrukking en hij draagt geen 
zwaard. 

Zoo gaat de kleine dienst voort, totdat, in 
het flauwe licht van een nieuwen dag, het 
gezelschap voorzichtig wegsluipt. De laatste, 
die gaat, is de soldaat. Maar als hij de groote 
treden bestijgt, klinken hem ruwe stemmen 
tegen en wordt hij door nog ruwere handen 
gegrepen. Zijn makkers trekken hem voor 
den Hoofdman van de Lijfwacht - zijn eigen 
vader. 

Heel wem1g vaderliefde wordt er betoond, 
heel weinig genade gebruikt ; en de vuilste, 
dompigste kerker is voor zijn Christen-zoon. 

Vandaag is het Joodsche volk begonnen, 
voorbereidingen te maken voor bet Paasch
feest en de arme gevangene denkt aan dat 
andere Paaschfeest, toen bet Lam Gods ge
dood werd. Hij weet, dat, wanneer hij Chris
tus volgt, zijn vader geen genade met hem 
zal gebruiken. Hij zal voor de wilde dieren 

S T R IJ D K R E E T 

T~~Ut3ELll'( 
door de Brigadiers Loois bij hun vaarwel aan de MINAHASSA. 

Na een bijna tweejarig verblijf in de Mina
hassa, werd het bekende woord van de 
Genestet : ,,Er is een tijd van komen, er is 
een tijd van gaan," ook aan ons bewaarheid. 
Hoewel wij nog graag een tijd gebleven wa
ren om verschillende plannen, die wij had
den in belang van ons werk, ten uitvoer te 
brengen, maken wij als goede ~oldaten van 
het groote Leger ons saluut en gaan naar 
ons nieuwe arbeidsveld. 

Wij zijn dankbaar voor den tijd, <lien wij 
in de Minahassa mochten werken. God heeft 
ons rijkelijk gezegend en ons geholpen, het 
mooie werk door de Majoors Rosenlund daar 
begonnen, uit te breiden. 

In de posten, die wij konden bezoeken om 
afscheid te nemen, mochten wij 25 zielen tot 
God zien komen, terwijl in de afgeloopen 
maand in alle korpsen tezamen, 64 zielen 
voor het eerst in het openbaar neerknielden 
om vergeving van zonden te ontvangen. Dit 
zijn slechts enkele zichtbare vruchten van 
den arbeid onzer makkers in de Noord
Celebes- Divisie. 

Ons afscheid aan Manado I was treffend 
mooi. Zoowel in de Hollandsche als Maleische 
samenkomst was een groote schare samen-

gekomen. De eigen makkers, alsook de vrien
den van buitenaf uit kerkelijke en andere 
kringen, spraken van den zegen gedurende 
de laatste jaren ervaren. Moge God hen allen 
zegenen ! Wij hopen, dat zij aan onze opvol
gers dezelfde hartelijke medeweTking zullen 
geven. In onze lange loopbaan als heilsoffi
cier maakten wij zelden een mooiere af
scheidssamenkomst mee, die ons zelf rijkelijk 
zegende. 

Bij ons vertrek waren velen gekomen aan 
de boot, tot een laatst vaarwel en werd de 
zegenbede toegezongen. De liefde, die op 
verschillende wijze, ook met bloemen, geuit 
werd, sprak voor ons een duidelij-ke .taal. 
Onze makkers en vrienden zullen nog lang 
in onze herinnering blijven. Moge God U bij 
voortduring Zijn zegen doen ervaren ! 

H. LOOIS 
Brigadier. 

Toempaan en Motani. 
In de afscheidssamenkomst van de Briga

diers in bovengenoemde plaatsen was de 
opkomst bijzonder groot. Velen der belang
stellenden moesten zich tevreden stellen met 
een plaatsje voor de ramen. De zangbrigade 
van Toempaan, alsook een particulier zang-

OVERGEPLANT IN DEN HEMELSCHEN TUIN. 

Een van de kinderen v,an bet Kinderhuis 
te Bandoeng heengegaan. 

Op Zondagmorgen 13 Maart was de kleine Nanny nog in 
de zandbakklas en zong met de andere kleintjes: ,.Ja, ik 
wandel met Jezus voor immer." (De melodie van dit versje 
was zeer geliefd bij de kleuters.) Maandagmiddag om 2 uur 
was Nanny reeds bij J ezus. Een der plotselinge Oostersche 
ziekten, welke binnen enkele uren een kinderleven kan 
sloopen, nam haar weg, doch haar reine kinderziel ging 
naar Huis. Tot een der officieren, die haar verzorgde zeide 
ze kort voor ze heenging: ,,Kaptein, ik ga naar huis. Ik heh 
een erge mooie schilderij gezien." ,,Naar welk huis, kleintje ?" 
vroeg de Kapiteine. ,,Daarboven," was het antwoord met een 
lief lachje en stralende oogjes. En wij gelooven, dat Nanny 
daar is. Zij was een zonnestraaltje op de kleuter-afdeeling, 
allen zullen haar missen. 

De begrafenis was een machtige prediking tot de familie 
leden en allen, die op het kerkhof tezamen waren gekomen. 
Majoor Roed leidde een korten, indrukwekkenden dienst. 
Brigadier Stewart smeekte Gods zegen af op de familieleden, 
mevrouw Palstra, de Kleuterklas- leidster, sprak een ernstig 
woord, de Jong- soldaten zongen en strooiden bloemen. De 
heerlijke boodschap van het Huis met de vele woningen 
en de zekerheid van het eeuwige leven, zullen velen nooit 
vergeten. Moge God de lieve moeder zegenen, die zelf reeds 

Jang een ernstige patiente is ! 

geworpen worden in de arena. Hoevelen 
heeft hij daar reeds zien ~terven, neergewor
pen in het witte zand, terwijl wreede poor
ten achter hen gesloten werden ! Het leven 
is hem zoet. Hij is zoo jong. Al de heerlijke 
kracht van zijn jeugd gevoelt hij nu dubbel 
sterk. Waarom zou hij sterven? 

Twijfel en vrees bestormen hem en zijn 
liefde wankelt. De dood is zoo vreeselijk, 
wanneer het leven met al zijn aantrekkelijk
heden ons wenkt. 

Een groote duisternis schijnt plotseling neer 
te dalen als een grauwe sluier. 

Dan ontvouwt zich een wondervol schil
derij . Hij ziet de somberheid, de duisternis 
van de zonden der wereld . 

Een doornig, opwaarts voerend pad ver
schijnt te midden van de kille plaatsen, die 
de wereld ,,leven" noemt. Er zijn groote 
moerassen - de blinde zielen van een half 
vervloekt volk. 

De oogen van den krijgsman sluiten zich ; 
maar, als betooverd, blikt hij weer, vol 
gespannen verwachting, in de duisternis. 

J a ! Daar is 't, wat hij zoekt ! Een reine 
ziel ! De Medelijdende, gekomen om hen te 
redden, die niemand dan God kon liefheb
ben. Daar, het steenachtige pad op, strompelt 
deze Schoone, deze Reine, onder het ge
wicht van de zonde, die Hij te dragen heeft. 
Maar de liefde, die triumfeert, drijft Hem 
voort naar een afgelegen plaats, genaamd 
Golgotha. 

Langzaam wordt daar in bet flauwe licht 
een groot kruis opgericht en een tweede en 
een derde. Kan het zijn, dat dat bet is, waar 

liefde toe leiden kan? 0, ja ! Want de Zone 
Gods moest sterven, als Hij een volk, levend 
onder den zonde-vloek, wil redden van een 
wis verderf. 

De soldaat knielt neer ! Tranen stroomen 
hem over de wangen, als hij zijn beloften van 
trouw aan zijn Reiland vernieuwt. 

Den volgenden avond, als de Joodsche 
vrouwen de laatste van haar ongezuurde 
koeken bakken, leiden Romeinsche soldaten 
bun strijdmakker naar een groote arena. 

Ja ! Het is onze Christen-soldaat. En op het 
jaarfeest van des Heilands dood, staat hij in 
de Colosseum-arena en met den blik ten 
hemel geslagen, geeft hij zijn leven, als het 
bewijs van zijn liefde en toewijding aan den 
Christus, Die voor hem stierf. 

Een van de bedelaars, die in onze 

Bedelaars-kolonies kan worden opge-

nomen. Het Leger des Heils heeft in 

Ned.-Indie 3 van zulke kofonies, waar 

in 1937 2504 menschen werden opge-

nomen met een totaal van 363.166 

vcrpleegdagen. 

APRIL 1938. 

Een bijeenkomstzaal in Midden- Celebes. 

Het Leger des Heils heeft in Ned.-In.die 
75 Evangelisatieposten en 144 buitenposten , 
waar geregeld het Evangelie wordt gepredikt. 

koor van Motani, verleende gewaardeerde 
medewerking. De oogst was dien avond 10 
zielen, waarover het hart van Gods volk ver
blijd was! 

Behalve het korpswerk in Toempaan, wordt 
in deze plaats ook een mooie arbeid verricht 
door de Polikliniek, waar dagelijks tientallen 
komen om ge:holpen ie worden uit de omlig
gende kampongs. Hierdoor word t ook con
tact gekregen met de menschen en komen 
zij in aanraking met het Evangelie. 

KOMMANDANT DE GROOT BRENGT EEN 

BEZOEK AAN SOEKAMISKIN. 

Zondagavond 13 Maart bracht Komman
dant De Groot zijn indertijd door ziekte uitge
steld bezoek aan Soekamiskin. 

Door de gedetineerden werd het zeer op 
prijs gesteld, dat de Kommandant zich had 
vrijgemaakt om deze samenkomst te leiden. 

Naar aanleiding van de genezing van den 
man met de dorre hand ontwikkelde onze 
leider enkele mooie gedachten. Hoe we van
wege' onze dorheid niet meer normaal k u n 
nen arbeiden, hoe een verdorde hand niet 
meer dat werk kan verrichten, waartoe God 
ons de ledematen schonk. En hoe ten slotte 
door de zond e onze levens verdord kunnen 
geraken, waardoor we dingen doen in strijd 
met Gods wetten en geboden. 

Aandachtig werd deze toespraak gevolgd 
en knielden in de uitnoodiging een 5-tal 
mannen neer. 

God beware hen en stelle onze reclassee
ringsbrigade tot grooten zegen. 

De belofte van den Kommandant voor een 
herhaling van zijn bezoek, werd met vreugde 
begroet. 

Z. B. 

GEVRAAGD. 

Gedragen kleeding, die nog in goeden 
staat verkeert ! 

Dagelijks komen er aanvragen om 
witte pakken voor mannen, vrouwen
en kinderkleeding en onze voorraad is 
uitgeput. 

WILT U ONS HELFEN ? 
Zendingen van buiten Bandoeng 

kunnen vrij vervoerd worden, indien 
onderstaande mededeeling wordt ge
bruikt: 

Kommandant J. W. de Groot 
Javastraat 16, Bandoeng. 

VRIJ VERVOER. 
Ingevolge Gou vernements-'besluit 

No. 17, 3 Maart 1904, en ingevolge 
beschikking van den Hoofd-Inspecteur, 
Chef van den Dienst der Staatsspoor
wegen, op Java ddo. 26 September 1911 
No. 8903/N. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Bevorderingen. 
Tot Luiter:ant: 

Kdt. Luitenant C. Adam 
Kdt. Luitenant A. Derek. 
Kdt. Luitenant Karsih 
Kdt. Luitenant J. Pailaha 
Kdt. Luitenant P. Pakoe. 
Kdt. Luitenant Soeparmiati 
Kdt. Luitenant C. Sumampouw 
Kdt. Luitenant M. Wairisal 
Kdt. Luitenant D. Woearlela 
Kdt. Lui tenant E. W oenoe * 

Overplaatsingen. 
Brigadier E. Brandt*, naar Noord-Celebes 

Divisie. • 
Brigadier H. Loois*, naar Amboina Divisie. 
Brigadier B. Meijer*, naar Sumatra's Oost

kust Divisie, tever:s Beheerder Leprozerie 
Poeloe si Tjainang. 

Brigadier L. H. Woodward*, naar Midden
Celebes Divisie. 

Majoor M. A. Lorier*, naar Kolonie voor 
zieke en behoeftige Inheemschen te Kasijan. 

Majoor T. Tichelaar*, naar Leprozerie Sema
roeng. 

Kapitein S. Duvekot*, naar Bandoeng Reel. 
Doorgangshuis. 

Kapitein A. Gladpootjes*, naar Bandoeng 
Militair Tehuis. 

Kapitein F. Papilaja*, naar Poeloe si Tjanang. 
Kapitein A. Sterk*, naar Pekalongan. 
Luitenant Soehari, naar Semarang I. 
Kdt. Luitenant D. Palimin naar Midden

Celebes. 
J. W. DE GROOT, 

Territoriaal Kommandarrt. 
Bandoeng, 22 Maart 1938. 
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Kommandant en mevrouw De Groot. 
3 April Bandoeng I. 
7 Bandoeng (WelkomstsamenA:omst 

15-19 ,, 

23-25 

Kommandant en mevr. Vlas.) 
Bandoeng - Paaschcongres, en 
Officierssamenkomsten. 
Semarang. J ongeliedendag en 
Officierssamenkomsten. 
Pelanrtoengan. 
Krengseng. 
Malang. 

26 
27 
28 
29 
30 
3 

Toeren en Kasijan. 
,, tot 

Mei Soerabaja. Bezoek aan korpsen en 

4 
10-11 " 

Officierssamenkomsten. 
Djokja. 
Batavia (Afscheidssamenkomst 
Kommandant en mevr. Vlas). 

De Chef.Secretaris. 
15-19 April Bandoeng - Paaschcongres 

(met mevrouw Ridsdel). 
23-25 ,, Semarang. 
30 April tot 
3 Mei Soerabaja. 

Lt. Kolcmel Lebbink. 
15-19 April Bandoeng - Paaschcongres 

Majo-or 
3 April 

10 ,, 
11-12 
13 
21 
22 
23-25 ,, 
27 

(met mevrouw Lebbink). 
Rosenlu:nd. 
Magelang. 
Semarang, Ooglijders-hospitaal. 
Rem bang. 
Koe does. 
Cheribon. 
Tegal. 
Semarang. 
Krengseng. 

DE GENERAAL. 

Onze Internationale .Leidster is onvermoeid 
op het strijdpad. Ondanks de vele dringende 
zaken, die elken dag haar aandacht vragen, 
vindt zij toch nog gelegenheid in verschil
lende plaatsen haar bekende lezing te hou
den: ,,The world's greatest Romance". Overal 
waar de Generaal komt, zijn de grootste 
zalen gevuld met een enthousiast·e, overwel
digende scbare en uit alle klassen der maat
schappij komt men om haar te hooren. 

Behal ve deze lezingen, houdt de Generaal 
zooveel mogelijk echter ook Legersamen
komsten, waar ze met het vuur, <lat wij ook 
in Ned.-Indie van haar zagen, het oude 
Evangelie brengt. Ontroerende tafereelen 
spelen zich dikwijls af aan de zondaarsbank, 
waar de berouwhebbenden neerknielen om 

vrede te vinden. 
Op 20 Maart heeft de Generaal in de 

Clapton Congress Hall, het middelpunt van 
het Legerleven in London, een groote 
JEUGDSAMENK.OMST geleid. 

De bijzondcre Jeugdpoging door de Gene
raal in het !even geroepen voor het jaar 1938, 
is overal met groote activiicit aangevat. Ook 
in Ned.-Indie hopen onze oHicieren, zoodra 
zij de handen eenigszins vrij hebben van de 
Zelfverloochenings-Aanvragc, hun volle aan
dacht aan het Jcugdwerk te geven. 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENINGEN 

VAN DEN CHEF~SECRETARIS 

Lt. Kolonel D. S. Bidsdel. 

~· 
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,,Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laat
ste ; En die leef, en Ik hen levend in alle 
eeuwigheid." 

Onze leiders. 

De Kommandant was tegenwoordig bij het 
bezoek van Z.E. den Gouverneur-Generaal, 
aan onze Leprozerie Koendoer, Sumatra. 
Zijne Excellentie toonde zich zeer ingeno
men met de Kolonie en zijn omgeving en 
sprak haar voldoening uit over de wijze, 
waarop de 1belangen der patienten behartigd 
warden door degenen, die belast zijn met 
de zorg voor de Lepr-O'zerie. Bij deze gele
genheid leidde de Kommandant ook een 
samenkomst met de patienten. Vervolgens 
bracht onze Leider een bezoek aan Sema
rang en Batavia, in verband met de belangen 
van onzen arbeid. 

Mevr<mw de Groot heeft verschillende 
posten in de Midden-Java Divisie bezocht. 
Nadere bijzonderheden hierover kan men 
vinden in een verslag op een andere pagina. 

Onze gasten. 
Kommandant en mevrouw Vias bevinden 

zich, vo1gens ontvangen berichten, reeds 
aan bool'd van de ,,Marnix" op weg naar 
Ned.-Indie, am hun verlojf hier door lte 
brengen. De officieren en makkers zien 
met verlangen uit naar hun komst. Het 
aangename zal met het nuttige worden 
verbonden en wij bidden, dat de Heer hen 

Openb. 1: 17-18. 

te brengen bij haar ouders. Onze veteraan, 
Lt. Kolonel Wille za1 bij ons in Bandoeng 
blijven. Onze ·goede wenschen vergezellen 
mevrouw Wille, en we hopen haar straks 
in goeden welstand weer terug te zien. Moge 
's Heeren zegen op hen beiden rusten ! 

Versterkingen. 
Kapittein en mevrouw Gladpootjes zijn 

behouden bij ons gearriveerd. Zij hebben 
zoowel te Baitavia, als in Bandoeng een 
warm welkom ontvangen. Wij zijn blij, dat 
zij onze gelederen komen versterken. De 
Kapiteins hebben 7 jaren gearbeid in West
lndie, en hun rijke ervaring zal hen tot 
groote hulp zijn bij den arbeid, dien Z!J 'lil 

dit Territorie zullen verrichten. De Heer 
stelle hen tot rijken z.egen ! 

OO'k zullen wij spoedig twee officieren 
uit Noorwegen mogen verwelkomen, Kapitein 
en mevrouw Saetre. Zij zullen tezamen met 
de Brigadiers Meijer naar Indie reizen, en 
wij roepen hun een hartelijk welkom toe. 
Mogen ook zij een periode van nuttigen en 
gezegenden arbeid tegemoet gaan ! 

Onze Legerfamilie. 
Het spijt ons te moeten melden, dat wij 

nog een aantal zieke officieren hebben. 
Majoor Poutiainen is zeer ziek en zijn toe-
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DAG BIJ HET KRUIS 
OP GOEDEN VRIJDAG 

Bijz:ondere samenkomsten 
onder leiding 

van KOMMANDANT en MEVROUW VLAS 

bijgestaan door KOMMANDANT en MEVROUW DE GROOT, 
den Chef~Secretaris en mevr. Ridsdel, Lt. Kolonel en mevr. Lebbink, 
den Hoofdkwartierstaf en een groot aantal andere officieren. 

ALLE BELANGSTELLENDEN HARTELIJK WELKOM! 

tot rijken zegen moge stellen voor velen, 
die naar hun boodsohap zullen luisteren. 

Veranderingen. 
De Divisie-Officieren, die een verandering 

van aanstelling ontvingen, he'bben intusschen 
vaarwel gegeven aan hun Divisie, en zijn 
aangekomen op de plaats van bestemming, 
hartelijk verwelkv;!ld door de officieren en 
makkers, daar zijn we zeker van. De ver
andering is als volgt : 

Brigadier Woodward - Midden-Celebes
Divisie. 

Brigadier Brandt 

Brigadier Laois 

BuitenJandsch verlof. 

- Noord-Celebes-
Divisie. 

- Amboina-Divisie. 

Enkele officieren gaan met Europeesch 
verlof, en anderen keeren terug. In verband 
hiermede zijn enkele veranderingen nood
zakelijk gebleken. Brigadier en mevrouw 
Meijer keeren in den loop van April in 
Ned.-Indie terug, na een verkwikkend verlof 
te hebben genoten. De Brigadier is aangesteld 
als de Divisie-Officier van Sumatra's Oost
kust, tevens Beheerder van de Leprozerie 
,,Poeloe si Tjanang". 

Majoor Loirier zal het bevel op zich 
nemen van de Kolonie voor zieke en be
hoefbige Inheemschen te Kasijan, terwijl 
Majoor Tichelaar is aangesteld als de Be
heerder van de Leprozerie Semaroeng, als 
opvolger van Majoor Uylings, die begin 
April met zijn vrouw en dochter naar 
Europa zal vertrekken. 

Mevrouw Lt. Kolonel Wille, wier gezond
heidstoestand te wenschen overlaat, zal naar 
Denemarken gaan om enkele maanden door 

stand baart veel zorg. De Kommandant heeft 
den Majoor bezocht in het hospitaal te 
Semarang, en mocht hem, zoowel als mevrouw 
Poutiainen, die zoo dapper de verantwoor
delijkheid voor de kolonie Boegangan draagt, 
een woord van bemoedig.ing toevoegen. 

Kapiteine Kudding en Kapitein Soenarto 
gaan iets vooruit, terwijl ook Adjudante 
Mensinga herstellende is. 

Adjudante Schot, de directrice van ons 
Hospitaal te Makassar, heeft enkele weken 
op Java doorgebracht, teneinde een welver
diend verlof te genieten, terwijl meteen ver
schillende zaken konden warden afgehandeld. 
Wij waren blij de Adjudante te ontmoeten 
en te bemerken, dat de verandering ihaar 
goed deed. Zij is thans teruggekeerd te 
Makassar en Majoor Palm, die de plaats van 
de Adjudante zoo lang heeft ingenomen, zal 
doorreizen naar haar aanstelling, Paloe in 
Midden-Celebes. 

Kapiteine Keller van het Financieel
Departement, heeft een cursus in .Eerste 
Hulp bij Ongelukken van het Roode Kruis 
gevolgd, en met goed gevolg haar examen 
afgelegd. Wel gefeliciteerd, Kapiteine ! 

Mevrouw Ridsdel en ik hadden het genoe
gen een Zondag in korps Bandoeng II te 
specialen. Wij mochten vele nieuwe gezich
ten zien van Chineezen, die pas uit China 
zijn gekomen. Zij verstaan nog wem1g 
Maleisch, doch een van de heilssoldaten 
spreekt of zingt in het Chineesch tij dens de 
Zondaga vondsamenkomsten. 

De Heiligingssamenkomst, die wij mochten 
leiden in korps Bandoeng I, was goed 
bezocht. 

7 

II ONS VORSTENHUIS . I I 

II 

Op 30 April a.s. hoopt H. K. H . 
onze geliefde Prinses Juliana, 
D. V. Haar verjaardag te vieren. 
Deze dag zal dit jaar ongetwijfeld 
van nog diepere vreugde voor 
onze Koninklijke Familie zijn dan 
voorheen, nu Prinses Beatrix 
haar intrede in den familiekring 
gedaan heeft. 

Moge de zegen en bescherming 
van den Almachtige bij voort
during op ons Vorstenhuis rusten 
en in het bijzonder voor het 
Prinselijk gezin den dag van 30 
April, een blijden, onvergetelij
ken dag doen zijn ! 

Het Leger des Heils in Neder
landsch-Indie biedt eerbiedig zijn 
hartelijke gelukwenschen aan. 

II 

Kommandant J. W. de Groot. II 
======= 

Z. V. Aanvrage. 

In April begint onze jaarlijksche Zelfver
loochenings-Aanvrage. Dit beteekent voor 
onze makkers een drukke maand, waarin 
veel van hun krachten gevergd zal worden. 
De Heer sterke hen ! 

Gelukwenschen. 
De Kapiteins Luitjes van Menado II be

richten ons de geboorte van hun zoon Jan. 
We willen de gelukkige ouders van harte 
feliciteeren. Moge de Heer den kleinen Jan 
voorspoedig doen opgroeien en eenmaal 
ma.ken tot een kracht in Zijn koninkrijk ! 

WIJ ZOEKEN. 

JAN SCHm:IACHER, Duitscher van ge
boorte, jaren geleden naar Ned.-Indie ver
trokken. Een familielid, de beer Peter 
Schiittruth, Duitschland, verzoekt opsporing. 

HEINZ DAMES, Duitscher van geboorte, 
waarschijnlijk in 1918 naar Ned.-Indie ver
trnkken. Moeder verzoekt opsporing. 

Inlichtingen over bovengenoemden worden 
gaarne ingewacht door : 

Kommandant J. W. de Groot, 
Opsporings-Departemen t, 
Javastraat 16 - Bandoeng. 

DE CHEF-SECRETARIS EN MEVR. 
RIDSDEL IN BANDOENG II. 

De achtdaagsche Opwekkings-Veldtocht, 
werd Zondag 13 Maart ingeluid door het 
welkome bezoek van Lt. Kolonel en mevr. 
Ridsdel. Als gezanten van Christus' wege, 
volbrachten zij op waardige wijze hun God
delijke zending. 

In de rustige, gewijde morgensamenkomst, 
werd in ons meer dan ooit het verlangen 
gewekt, den top te bereiken van den berg 
der Heiligheid, waartoe ons de voorwaarden 
zoo duidelijk voor oogen werden gesteld. 
Niet te defineeren, doch een heerlijke erva
ring was voor onze ziel de tegenwoordigheid 
van den onzichtbaren, maar werkelijk aan
wezigen Reiland. Ons hart kwam den heme! 
nabij. 

Opgewekt en vlot verliep de avondsamen
komst. Het ,,Chineesche korps", deed dien 
avond zijn naam eer aan, we mochten luis
teren naar een Chineeschen solo, die veel 
bijval vond. 

Gansch vervuld met het verlangen den 
geestelijk blinden den weg tot den Godde
lijken Geneesmeester te wijzen, sprak de 
Kolonel over den blinden Bartimeus, die 
geen moeilijkheden telde om tot Jezus te 
·komen. Dien avond was er vreugde in den 
heme! en onder de kinderen Gods, omdat de 
ketenen van twee gebonden zielen werden 
geslaakt. C. R. 

LAATSTE BERICHT. 

Juist bij het ter perse gaan van dit num
mer werd bericht ontvangen, dat bij gele
genheid van het bezoek van Z.E. den 
Gouverneur-Generaal aan Medan, mevrouw 
Van Starkenborgh vergezeld van de oudste 
freule, een rondgang gemaakt hebben door 
het nieuwe Kinderhuis te Medan en met 
groote belangstelling van deze inrichting 
hebben kennis genomen. In een volgend 
nummer hopen wij enkele kiekjes en een 
nader verslag van dit zeer gewaardeerde 

bezoek te geven. 
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DROOM. ALGEMEENE ORDER. 

E LI had zich neergevlijd op den top van 
een heuveltje. Het was een heldere, 
warme dag. In de verte glansden de 

witte koepels van Jeruzalem in de middagzon. 

zijn mand had teruggegeven. 

In verband met de komende Christelijke feestdagen : Goeden 
Vrijdag, Eersten en Tweeden Paaschdag, zullen ook bij:wndere samen
komsten voor de Jeugd worden georganiseerd. 

Eli had juist zijn boterham verorberd, 
die hij uit de bruine, biezen mand genomen 
had. Het was dezelfde mand, die hij 'bij zich 
gedragen had, toen hij van den Grooten 
Leeraar gehoord had. Levendig herinnerde 
hij zich nog, hoe de menigte, nadat ze naar 
de woorden van den Leeraar gel uisterd had, 
rusteloos en hongerig geworden was. Vol 
medeleven had de Meester de groote schare 
tot rust gebracht. Hij had Eli's broodjes 
gezien en een van Zijn discipelen naar hem 
gezonden, om ze te halen. Bereidwillig had 
hij ze afgestaan en daarop had de Leeraar 
het brood en de vischjes gezegend, ze onder 
de menigte verdeeld en er hun lichamelijken 
hanger mee gestild. 

Daar leek het, of de Gestalte aan het Kruis 
Zich bewoog en terwijl ze dit deed, was het 
net, of de aarde beefde en in duisternis 
werd gehuld. Eli werd bang. 

0 , als hij nu maar bij Romulus kon komen ! 
Daar zou hij veilig zijn en zich sterk voelen, 
wist hij. Hij rende naar de groep soldaten 
toe, aldoor harder. Als hij maar door Romu
lus beschermd werd, dan zou niets hem 
kunnen deren. Nu had hij de mannen 
bereikt, maar Romulus stond stram en onbe
weeglijk en staarde naar het Kruis. 

De Tweede Paaschdag zal in het bijzonder aan JEUGDWERK 
gewijd zijn. Willen alle officieren een programma opmaken, vermel
dende hetgeen zij denken te doen in verband met dit plan en ons na 
afloop van de bijzondere samenkomsten een rapport doen toekomen 
over wat gedaan werd ? 

DE JEUGD VOOR CHRISTUS ! 

Natuurlijk had hij het thuis direct aan 
tante Maria verteld en deze verhaalde hem 
daarop 's avonds de geschiedenis van de 
geboorte en het !even van den Meester ; hoe 
Hij als jongen, net als Eli, den tempel had 
bezocht en vele jaren later begonnen was, 
predikend en goed doende het land door te 
trekken. 

Het vermoeide Eli nooit, naar deze verhalen 
over den Nazarener te luisteren en ofschoon 
niemand, behalve tante Maria, er iets van 
wist, had hij besloten, dat thij eenmaal dien 
Meester zou gaan opzoeken en Hem zou 
zeggen, dat ook hij een volgeling van Hem 
wilde wezen. 

Maar het was nu te laat. Twee dagen 
geleden was de Meester gekruisigd en Zijn 
stem en leeringen zouden nooit weer gehoord 
warden. 

Eli sloot de oogen en spoedig was hij in 
diepen slaap en droomde .... ... . .. .... . 

* ** 
Het was hem, als stond hij op korten 

afstand van een groot Kruis, waaraan een 
stervende Man was genageld. Links stond 
een groep soldaten in blinkende wapenrus
ting, de armen over elkander gekruist. Onder 
hen bevond zich ook de zwaardvechter 
Romulus, Eli's held. Rechts hadden Kajafas 
en andere priesters en belangrijke personen 
plaats genomen en aan den voet van het 
Kruis waren enkele vrouwen en mannen. 

Eli keek nog eens goed. Ja, daar zag hij 
zijn tante Maria en den discipel, die hem 

Eli keerde zich om en holde weer weg. 
Niemand zou hem eenig kwaad durven doen, 
als hij zich onder de bescherming van de 
priesters bevond. Maar ook Kajafas stond 
verstard en op zijn gezicht teekende zich 
de grootste verbazing af. 

Weer keerde hij zich om en nu zag hij 
een matten glans, die de mannen en vrou
wen aan den voet van het Kruis bescheen. 

Zou tante Maria kunnen helpen ? Zou de 
discipel hem nog kennen ? Hij wendde zich 
tot het Kruis en terwijl hij dit deed, kwam 
de discipel naar hem toe, nam hem bij de 
hand en geleidde hem rustig naar het licht. 

Nu was Eli niet !anger meer bevreesd. 
Het scheen, alsof het licht boven aan het 
Kruis helderder was en terwijl hij de hel
dere stralen volgde, hief hij de oogen op 
naar den Gekruiste. En daar zag op hem 
neer, met liefdevolle, medelijdende oogen -
de Leeraar van Nazareth! 

Het was Eli, als hoorde hij den sterven
den Zaligmaker spreken: ,,Het is volbracht". 
En terwijl Hij dit zeide, zonk Hem het hoofd 
op de borst. 

Eli wendde zich van het Kruis af - de 
oogen gevuld met tranen. Een aantal soldaten 
en enkele priesters verwijderden zich in de 
verte. Slechts de vrouwen en mannen bij het 
Kruis bleven ...... . .. . .... . 

Eli ontwaakte en lag nog een poosje over 
zijn droom na te denken. Het scheen hem, 
alsof hij nog steeds door dien matten glans 
was omgeven en de oogen van den Verlosser 
nog op hem gevestigd waren. Hij wist nu 
zeker, dat de leerlingen van den Meester 
nimmer zouden sterven, maar door hem, Eli, 
zouden leven. Ook hij had zich geschaard 
bij de groep, daar aan den voet van het Kruis 
en ook hij was een volgeling van Christus. 

.JONGELIEDEN-.JAARFEEST 
in bet Ooglijders-Hospitaal. 

Met blijdschap en dank aan God zien wij 
terug op ons J. L.-jaarfeest. De eerste Zondag 
begon goed. In de kindersamenkomst en ook 
in de Heiligingsbijeenkomst, gaf Adjudante 
Stapleton ons wijze lessen uit haar jaren 
van ervaring in het jeugdwerk. Majoor 
Rollis was de !eider van de avondsamen
komst. Wat heeft hij ons laten zingen en wat 
werd er goed geluisterd naar de Evangelie
boodschap ! 

Dinsdag was de gezellige soldatensamen
komst, waar ook de jong-soldaten, korps
kadetten en padvinders tegenwoordig waren. 
Verschjllende jeugdwerkers spraken, het 
zangkoor zong en het was echt feest. De 
demonstratie onder leiding van Kapitein 
Doellah met medewerking van de padvinders 
was uitstekend geslaagd. Het maatschappelijk 
werk werd hierin naar voren gebracht. 
Adjudant Mepham, op Vrijdagavond onze 
gast, wist allen te boeien en het verlangen 
naar een dieper geestelijk leven in ons te 
wekken. Zaterdagavond was de prijsuitdee
ling met Majoor Barbier als onze gast. Hoe 
wonderbaar weet de Majoor de jeugd te 
pakken door haar verhalen uit het leven 
genomen ! Wat hebben de kinderen geluis
terd ! 

OPDRACHTSPLECHTIGHEID 
door mevi·ouw Kommandant De Groot. 

De Sluitings-Zondag droeg een bijzonder 
karakter. Mevrouw De Groot was gekomen 
om de beide dochtertjes van Kapitein Doel
lah op te dragen aan God en het Leger. Het 
was een plechtig, onvergetelijk moment de 
Kapiteins met hun kinderen te zien onder 
onze vlag, een voor een droeg mevrouw de 
kleinen op in het gebed aan God. 

TOURNEE VAN KOMMAN DANT EN ME VROU W VLAS 
Donderdag 7 April Aankomst Batavia - doorreis naar Bandoeng 

7.00 n.m. Welkomst·samenkomst te Bandoeng groote zaal v .h . Olcottpark. 

Vrijdag 15 
Zaterdag 16 
Zondag 17 
Maandag 18 

Dinsdag 19 
Donderdag 21 
Vrijdag 22 

Zaterdag 23 
Zondag 24 
Maandag 25 
Dinsdag 26 
Woensdag 27 
Donderdag 28 
Vrijdag 29 

Zaterdag 30 
Zondag 1 
Maandag 2 
Dinsdag 3 
Woensdag 4 

Dinsdag 10 
Woensdag 11 

" 

" 

,, 

" 

" 

" .. 
Mei 

" .. 
" 

PAASCH-CONG RES- BAN DOE NG. 

Goede Vrijdag .. DAG BIJ HET KRUIS". Congreszaal. 
Bezoek aan de inrichtingen. 
Eerste Paaschdag - 9.30 uur Bandoeng I. 7.00 uur Bandoeng~Il. 
Tweede Paaschdag - v. m. Landdag op bet landgoed .. Berg en Dal". 
6.00 uur n.m. Officiersamenkomst. ( .. Tjioemboeloeit"). 
Officiersamenkomsten. 
Cheribon. Eigen zaal. 
Tegal. Societeit. 

SEMARANG (Oengaran en Boegangan). 
Semarang. JONGELIEDEN-DAG . .,Loge". 
Officiersamenkomsten (Maleisch). 
Pelantoengan. 
Krengseng. 
MA.LANG. Societeit ,,Concordia". 
Toeren en Kasijan. 

SOERABAJA. 6.00 nur n.m. Semaroeng . 
Soerabaja I v.m. 9.30 uur. Soerabaja II en III 7.00 uur n.m. 
Lezing Militair-tehuis. 
Officiersamenkomsten. 
Djokja . 

BATAVIA. 7.00 uur n. m. Afscheidsamenkomst I. E. V. Clubgebouw. 
Vertrek van Priok. 

VISSER - BANDOENG. 

De Kommandant. 

In de bijbellezing bepaalde mevrouw ons 
bij het feit, dat wij zoo dikwijls iets van 
God vragen en er zoo gemakkelijk belo:ften 
aan toevoegen, om deze daarna te vergeten 
of iets van minder waarde te geven, dan wij 
beloofd hadden. Geve God, dat alien, groot 
en klein, de les hebben begrepen ! 's Middags 
een gezegende openluchtsamenkomst, waar
aan alle korpskadetten en jong-soldaten deel
namen. De avondsamenkomst stond onder 
leiding van de korpskadetten. Het was een 
goede avond. Twee jonge menschen gaven 
zich op voor het K . K.-schap. Elke samen
komst gedurende deze week was goed bezocht 
door makkers en patienten. 

M.K. 

Zelfverloocbenings-Aan vrage. 

We moeten BIDDEN. 
We moeten WERKEN. 
We moeten ONS IETS 

ONTZEGGEN. 
We moeten GEVEN. 

WELKOM IN NED.-INDIE. 

Met groote vreugde worden immer nieuwe 
officieren begroet en in Bandoeng I vooral, 
hebben wij dikwijls het voorrecht de nieuwe 
versterkingen te verwelkomen. 

Op Zondag 20 Maart waren het de Kapi
teins Gladpootjes, juist van Holland gearri
veerd en aangesteld voor het Militair-tehuis 
ter plaatse, die wij des avonds mochten 
begroeten. Kapitein Sterk, wiens plaats de 
Kapiteins zullen innemen, sprak eerst een 
woord van vaarwel 'bij zijn heengaan, doch 
nam dan de gelegenheid waar, namens de 
jongens van het Tehuis de nieuwe beheer
ders welkom te heeten. 

Lt.-Kolonel en mevrouw Lebbink, die in 
de Kapiteins Gladpootjes een zuster en 
zwager verwelkomen, kregen daarop een 
kans enkele woorden te spreken namens 
korps Bandoeng I. Beiden gaven uiting aan 
hun gevoelens van dankbaarheid voor dit 
weerzien niet alleen, doch 'bovenal voor het 
leven en de rveping van onze nieuwe 
makkers. 

Daarop kwam het oogenblik, waarop wij 
met spanning wachtten. Eerst kreeg mevrouw 
Gladpootjes haar 'heurt tot ,,kennismaking". 
Zij sprak van de roeping van hen beiden 
voor het Zendingsveld, vele jaren terug, !hun 
gaan naar West-Indie, waar ze zeven jaren 
voor God mochten arbeiden. Toen ook met 
stralend gezicht over de vreugde nu in Ned.
Indie voor God te mogen werken. De Kapi
tein sprak eveneens met diepen ernst van 
de leidingen Gods in zijn !even, doch de 
vreugde in Zijn dienst te mogen zijn, had 
wel den boventoon. Zijn blijmoedig, ~rachtig 
getuigenis deed onze zicl goed. Moge God 
hen bciden zegenen ! 

Kapitein Harding Young , de bevelvoerend 
officier, nam toen Gods woord ter hand en 
wij mochten ons verblijdcn over cen jongen 
m an , die dien avond tot Jczus kwam. 

R. 
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