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DI PLAATS .DltR QIWIJDI HIRl•mlRIKQ 
WAAR JACOB ZIJN VROUW RACHEL 

BEGROEF. 

Zonder Bethlehem zou het niet mogelijk zijn, 
de voorvaderlijke geschiedenis van onzen 
Heiland te schrijven. 

Het was in de nabijheid van Bethlehem, dat 
Jacob zijn vrouw Rachel door den dood verloor, 
nadat zij aan Benjamin bet leven had geschon
ken. Met de stadsmnre111 reeds in 't zicht, maakte 
Rachel haar doodsuur door, wat voor Jacob 
evenzeer een uur van onuitsprekebjk lijden was, 
omdat hij zijn vrouw zoo teed.er liefhad. Gij 
kunt het verhaal niet lezen, zonder dat ge in 
uw hart bewogen wordt; het is alles zoo men
schelijk en toch zoo waardig en ingeto.ge11, ver
haald. Het kind werd geboren, en de moeder 
legde daarbij bet leven af. Nooit vergat de vader 
dit oogenblik. Lang, lang daarna, toen Jacob 
stervende was, en Rachels eerste kind, Jozef, 
bij hem stond, om den zegen te ontvangen, 
maakte J.acob nog eens weer de gebeu.rtenissen 
van dien schrikkelijken dag uit het grijs ver
leden,· in de nabijheid van Bethlehem beleefd, 
door. ,,Toen ik nu van Paddan kwam, zoo is 
Rachel bij mij gestorven ............ als het nog 
een kleine streek lands was, om tot Efrath 
(Befh.lehem) te komen, en ik begroof haar 

aldaar." , 

Lieflijke, onsterflijke herinnering ! Een smart 
als deze kan men niet vergeten. Jacob heeft 
veel liefgehad in zijn leven, maar hij heeft 
slechts ecn groote, diepe lief de gekend ; hij 
bewaarde deze in zijn hart tot bet einde zijns 
levens. ,,lk begroof haar ald.aar," zeide hij, als 
in een droom bij Bethlehem vertoovend. Wat 
hij feitelijk bedoelde, was dat hij daar een deel 
van zichzelf had begraven. 

Bethlehem is groot <>m de liefde, die bet in 
zich geborgen heeft. Wereldsteden zouden nit 
dit oogpunt beschouwd, gehuchten zijn, omdat 
een liefde, als Jacob Rachel heeft toegedmgen, 
binnen hare muren nimmer gekend is geweest. 

WAAR RUTH EN BOAS VEREENIGD 
WERDEN. 

Het tafereel verandert en wij snellen door de 
eeuwen voo1-t. En weer is het Bethlehem. En 
weer is het de liefde, die de plaats heiligt. Ieder
ccn moet die geschiedenis kennen. Ruth was 
niet in Befhlehem geboren. Haar echtgenoot 
wel. En :n.iadait hij gL-storven was in bet land, 
waar ze getrouwd waren, vertrok zij met Naomi, 
haar schoonmoeder, die ook weduwe was, naar 
Bethlehem. 

Naomi's hart riep om het land harer geboorte. 
Zoo1ang ge iemand bij u hebt, die uw liefde 
heeft, kunt ge bet in oon vreemd land wel 

(;ij kleine stede Bethlehem, 
hoe stil in rust ligt gij ! 
Uw diepen droome!oozen slaap 

gaan sterren hoog voorbij. 
Maar in uw donk're straten 
schijnt 's hemels eeuw'ge glans: 
der eeuwen bange vrees en hoop 
vervult zich in u thans. 

Hoe stil, hoe gansch onhoorbaar stil, 
komt 't wonder ons, in schroom : 

hoe stil geeft God · het menschenhart 
den hem.el. van zijn droom ! 
Geen moog) zijn komen hooren 

in 't lcmd van zond/ en dood, 
niaar - waar een hart Hem opengaat1 

komt Hij in liefde groot. 

0, Heilig Kind van Bethlehem, 
ons hart is koud als steen ; 
doe weg de zonde en ga in : 
Gij ku.nt het, Gij aHeen. 
Het lied der eng'len overstemt 
het woeden van de hel ; 
He·er, kom tot ons en blijf met ons ! 
0, kom, Immanuel! 

Naar Phillips Brooks, 1835-1893. 
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uithouden. Ge kunt u daar een tehuis v<>rmen, 
als ge maar den een of andeT in uw nabijheid 
hebt, die dit tehuis met u deelt. Afstanden doen 
dan niets ter zake ; ge kwit u de vreemde 
gewoonten eigen maken, en aan de eigenaardig
heden van land en volk wennen, als uw hart 
maar gelukkig is. Maar als uw vriend of mak
ker sterft en u in uw ,,tehuis" alleen achter
laat, dan wordt dat tehuis een vreemd land 
voor u. En hoe verlangt men dan, thuis te 
komen ! Naiuurlijk zal bet nooit meer precies 
hetzelf de zijn als voorheen, door bet gemis der · 
oude aangezichten, maar toch, hoe kan men er 
naar verlangen ! Zoo verging bet ook Naomi: 
haar hart riep om Bethlehem. 

En Ruth kon bet h()ngerend heimwee in de 
oogen der oude vrouw niet meer aanzien. Dus 
ging Ruth met haar naar bet heuvelland van 
Bethlehem. Schoonmoeder en scboondocbter ! 
Schooner voorbeeld v.an onzelfzuchtige liefde is 
niet te vinden. Zoovcr men bet voorzien k<>n, 
had Rut.h alles te verliezen en niets te winnen; 
dit echterr zeide ze: ,,Waar gij heengaat, daar 
zal ik o()k heengaan; .................. ; waar gij 
sterft, daar wil ik ook begraven zijn." 

Dat Ruth ten slotte veel meer verkreeg, dan 
zij opg.af, do et niets af aan de schoonheid barer 
opofferende daad. Naar onbekende hemelen, 
naar armoede, :naar een haar vreemd volk ging 
zij met een glimlach en een lied. En toen, door 
een van Gods snelle, bijna ongeloofl.ijke om• 
keeringen, bracht Bethlehem weer een ,,tehuis" 
voor haar. Het kind, <lat God haar schonk, werd 
de grootvader van David, en daardoor de voor
vader van Hem, Wiens komst voor elke men
schemiel den dageraad doet opgaan. 

WAAR DAVID ALS JONGEN SPEELDE. 

N ogmaals Bethlehem ; ditmaal als de stad, 

waar Ruths achterkleinzoon woonde. Het was 
David, schoon van aangezicht, zooals bet ver
haal luidt ; gewend om in den stonn er op uit 
te trek.ken; zich te venneien in bet stargeflon
ker en den heerlijk schoonen dag. 

Ik denk, dat iedereen in Bethlehem den 
jongsten zoon van Isa! liefhad en trotsch was 
op zijn kracht en zijn talenten. Toeri hij koning 
werd, droeg Bethlehem bet hoofd hoog, en 
noemde zich naar zijn naam : ,,de stad Davids". 
En Bethlehem hield al, wat met' hem in ver
b.and stond, in dierbare herinnering ; de liede
ren, die hij zong, zijn moed en ook zijn beschei
denheid. 

En David herininerde :lich alles om:trent Beth
lehem. Soms zou men de gesteldheid van een 
mensch kunnen afmeten naar de wijze, waarop 
zijn berinn~·ring tegenover zijn geboorteplaats 
werkt. lets zonnigs mist de mensch, die boven 
de gebeurtenissen van zijn jeugd is uitgegroeid 
en zich zijn speelgenooten uit zijn jonge jaren 
niet meer herinnert. Dit ()pgroeien en beroemd 
worden sluit menig gevaar voor bet hart van 
den me:nsch in. En .als zijn hart het soms uit
schreeuwt, en hij wel alles zou willen geven 
voor een bilk op den ouden appelboom, en voor 
den klank van de dier~are stem, die verstomd 
is, dan is er hoop voor zulk een mensch. 

Zoo was David. Er zullen wel oogenblikken 
geweest zijn, waarop hij Bethlehem vergat ; 
maar er waren ook tijden, dat hij met schrij
nende smart aan de plaats op de heuvelen dacht. 
Waar()m? Wei, lees dit eens: ,,0, d-at ik toch 
water mocbt drinken uit den bornput van 
Bethlehem, die bij de poort is." David had het 
dien dag zeer benauwd. Hij maakte een dier 
moeilijke uren door, waarin de twijfel in hem 
rees over de waarde van alles, wat hij in bet 
leven verkregen had. En op dat oogenblik stortte 
hij zijn zielsverlangen uit in den kreet om een 
dronk waters, geput uit den bomput bij de 
poort van Bethlehem. 

(Vervolg pag. 21 kol. 1.) 
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V€Tvolg van pag. 1. 

BETHLEHEM-EFRATHA 
W AAR 'S WERELDS HOOP GEBOREN WERU 

Weer snellen wij in den geest met ~e eeuwen 
mede, en weer zijn we in Bethlehem. Hoe zal 
ik deze geschiedenis kunnen beschrijven ! Zij 
is te verheven voor mijn pen ~n mijn hart. 
Bethlehem, begraafplaa.ts van Rachel; Bethle
hem, waar Ruths huwelijk voltrokken werd ; 
waar ook David geboren werd en waar ook de 

" Een straat in Bethlehem. 

bakermat zou zijn voor de Hoop der wereld. 
Het geheele land was geestelijk in duisternis 
gehuld. Bethlehem scheen slechts iets mee:r in 
vergetelheid verzonk-en dan Jeruzalem en Sama
ria. Het juk van den overwinnaar drukte zwaar 
op de schouders van het trotsche geslacht. Toen 
had het ongelooflijke plaats. En het gebeurde 
in Bethlehem. 

De zaligheid kwam tot Bethlehem, toen een 
pas geboren Knaap in de armen Zijner liefheb
bende moeder lag. Misschien waren er ook 
andere wegen geweest, waarop de allesovertref
f ende Heerlijkheid had kunnen komen. Zeke· 
is het, dat men in dat ver verleden niet ver
wa~ht had, dat de Zaligheid op deze wijze zou 
komen. 

Ook wij, die vele eeuwen later leven., zijn nog 
niet gewend geraakt aan de wijze, waarop 
's Heeren komst plaats had en verbazen ons 
altijd weer. Wij weten ook nog niet alles, wat 
God door een mensch kan doen. Wij hebben 
het nog niet in volkomen....lieid geleerd, dat ialle 
dingen, die God op aarde uitgevoerd wil heb
ben. door mannen en vrouwen gedaan moeten 
worden. J czus komt ook hierom Zijn naam van 
Redder toe, omdat Hij ons redt van die zonde, 
<lat wij de waarde van de menschelijke natuur 
zouden onderschatten. Laat ons naar Bethlehem 
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Men zou he-t kleine huisje, behoorend tot een 
A ustralische ned.erzetting, gelegen tusschen de 
heuvels en door vruchtboomen, bloemen en lage 
struiken omringd, wel Bethanie hebben kunnen 
noemen. Altijd vond een vermoeid reiziger er 
een geopende deur, een gedekte tafel en een har
telijk welkom; doch dit was het eigenlijk niet, 
wat het huis zoo a·antrekkelijk maakte; de aan
trekkelijkheid ging uit van de bewoners : een 
Godvreezend man en een Godvruchtige vrouw, 
die in den zonneschijn van Gods liefde leefden. 

Vele jiaren achtereen hebben wij, als soldaten 
van een korps in de nabijheid in Nieuw-Zuid
W ales, er rust en verkwikking gevonden, als wij 
in de Zelfverloocheningsweek aan het collec
teeren waren. Elken dag vonden wij daar na 
uren van hard werken een vriendelijk welkom. 
Wij konden ons verfrisschen; vonden er een 
versterkenden maaltijd gereed en overvloed van 
heerlijke vruchten. Dan werd de bijbel gelezen 
en hadden we een bidstond. Soms kwarn er een 
veelgebruikte vriool te voorschijn en geleek ons 
samenzijn op een bijzondere bijeenkomst. 

Op een iavond zei de moeder : ,,Zoudt ge wil
len weten, hoe wij het leven in God gevonden 
hebben ?" · 

,,Heel graag zelfs !" zeiden we. ,,'t Is komend 
Kerstfeest 27 jaar geleden, dat God onzen kleinen 
jongen tot Zich nam. Hij was onze oudste ; vijf 
jaar pas; een lief, ernstig ventje; heel ianders 
dan gewoonlijk kinderen van zijn leeftijd zijn. 

Eens kwam hij bij mij en zei: ,,Moeder, wan
neer is het Kerstmis ? " Ik iantwoordde : ,,Al heel 
gauw, wat zou je graag willen hebben ? Een 
hobbelpaard ?" 

,,Neen, moeder, ik g;a spoedig naar Jezus.'' 
,,Ik zag hem in het lieve gezichtje, en het 

was mij, of er een steek door mijn hart ging. 
,,Mijn jongen, daar hopen wij allen naar toe 
te gaan, maar moeder wil graag, dat je tot een 

terugkeeren en die les leeren. Bethlehem heeft 
meer voor ons gedaan dan ons ·een Koning 
gegeven. Bethlehem heeft ons een Mensch ge
geven, om ons te 1aten zien, wat de Mensch 
J ezus, de Zone Gods heeft kunnen doen. ,,Laat 
ons dan naar Bethlehem gaan en zien de dingen, 
die daar g.eschied zijn.'' 

Het Christendom lootert en reinigt het hart. 
Het is het ware wezen der beschaving. Het · 
houdt helderheid van inzicht in. Het stelt den 
man met verduisterd en beperkt visioen in 
staat om het leven te zien, zooa,ls het is. Het 
bezielt tot de meest edele gevoelens. Het schept 
teederheid en vriendelijkheid, en duizend andere 
dingen, die de meest riiwe menschen veredelen 
en groot maken. 
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£link mensch opgroeit en voor Jaus zult 
we,rken." '~ 

,,Moeder, ik wil naar Jezus toe," ·zei hij weer, 
en hij vroeg mij, neer te knielen en Jezus te 
zeggen, dat hij naar Hem toe wou, en of ik hem 
Wilde laten gaan. Ik was diep bewogen door 
wat hij vroeg. 

Eenige weken gingen er voorbij. Mij:a jongen 
keek graag naar het ondergaan van de zon. Eens 
keerde hij zich om en zei : ,,Moeder, is de hemel 
daar, waar die mooie zon nu niaar toe gaat ?" 

Op een nacht werd ik wakker ; 1ik hoorde 
onzen jongen roepen. Hij was erg ziek, en mijn 
man was van huis. 's Morgens zond ik om den 

dokter. 
Geen menschelijke hulp kon b~ten. God vroeg 

ons ventje op ; dat zag ik wel. 
Zijn vader. was teruggekomen, maar mijn man, 

noch ik konden in Gods wil berusten. 'sAvonds 
began de kleine te ijlen, en riep om mij. 

,,Moeder, zeg toch tegen Jezus, dat ik gaan 

kan." 
Maar mijn tranen waren het antwoord. ,,Van 

wie houdt u het meest, moeder ?" 

V . t" ,, an JOU, ven . 
Hij zei : ,,Ik houd het meest van J ezus," 

en met een glimlach op het gelaat, ging hij heen. 
Het verlies scheen te zwaar om te dragen ; 

weken lang konden wij niet anders dan aan 
het kille graf deM.:en. Op een morgen hoorde 
ik op de deur kloppen, en toen ik haar opende, 
zag ik een vreemdeling. 

,,Neem mij niet kwalijk," zeide hij, ,,maar 
Gods Geest drijf t mij om hi er voor u te zingen : 

,,Veilig in Jezus' armen, 
Vieilig aan Jezus' hart." 

Dien avond knielden mijn man en· ik neer, 
en uit het diepst onzer ziel zeiden we : ,,Uw 
wil geschiede, Heer." Wij hadden onzen troost 

gevonden." 

I_ I C Ii T J ~ s· 
Leer uw leven te verliezen in <lat van anderen 

en gij zult geluk leeren g·enieten. 

~* 
Is or.s leven in God, dan is God in ons leven. 

*'* 
Om rechtvaardig tegenover ar.deren te kun ... 

nen zijn, moet men eerlijk zijn tegenover 

zichzelven. 

*** 
Aan een loods werd eens gevraagd, of hij 

alle klippen langs de kust kende. ,,Neen'', was 
zijn antwoord, ,,het is niet noodig alle klippen 
te kennen, als ik de goe<le vaargeul ken· is dat 

hel voornaamste." 

Et.N KIND 15 ON5 GEE>ORE.N ! 
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't Licht, dat straalt uit Beth'lems kribbe 
Zal verlichten 't gansch heelal ; 

Heden is het Kind geboren, 
Dat de wereld REDDEN zal. 

Komt, aanbidt Hem -
Koning in een beestenstal. 

' 

Er zijn geschiedschrijvers, die zeggen, dat 
Lukas niet alleen geneesiheer, maar ook kunst
schilder was. Vandaar, dat van oudsher, de 
Evangelist de schutspatroon der kunstschilders 
is geweest. 

In elk geval is het waar, dat deze door den 
Heiligen Geest gei'.nspireerde dienstknecht des 
Heeren ons een wonderschoon tafereel schildert 
in zijn heerlijk verhaal over de geboorte van 
onzen Heer en Reiland, J ezus Christus. 

De donkere nacht spreidt Zijn vleugelen uit 
over Efratha's velden; de rustende kudde wordt 
bewaakt door e~nvoudige, trouwe herders. 
Dan - plotse1ing - wordt de duisternis vein 
den nacht verdreven door Hemelsch licht ; de 
herders zien de Hemelen geopend en aanschou
wen een Godsgezant, die de geboorte van den 
lang verwachten Z.aligmaker der wereld aan
kondigt. 

Bedenk eens, hoe merkwaardig dat is. Die 
eenvoudige herders waren toch zeker geen man

nen aan wie de ,,groote heeren" der aarde de 
geboorte van hun zoon zouden meedeelen> maar 
de Almachtige God verkiest ze om het aller
eerst de Heilsboodschap te hooren en de heer 
lijkheid des Hemels te aanschouwen. 

En dan gaan zij heen om, in den hun zeker 
welbekenden stal, het Kindeke tc zien. 

Kunt u ze zien, deze ecnvoudige, ruwe man
nen, in alle haast van het veld gekomen ? De 
glans van het zoo juist door hen aanschouwde 
Hemelsche licht ligt nog op hun gelaat. Met 
heilbegeerigc oogen zoeken zij naar den Beloof
de .. Zachtjes komen zij nader om, nadat zij de 
begenadigde moeder en haar bcschermer zagen, 
vol liefde en dankbaarheid, en met innige ont
roering en stille aanbidding het Kindekc gade 
te slaan. 

En wat zagen zij dan, die herders? Het komt 
mij voor, dat zij reeds lang tevoren den nood 
van hun volk en dien der wercld gezien hadden. 
Hun oogen waren gcopend voor de Iedigheid 
van den vormgodsdienst, voor de zond van 

• 
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eigen hart en leven. En nu zagen zij met 
hun door den heme! verlicht geestesoog in dat 
Kindje : den Redder, de Hoop, het Licht, bet 
Leven, den V erfosser, zoowel van hun eigen 
ziel als van hun volk, ja der gansche wereld. 
fomand heeft gezegd: ,,In die kribbe zagen zij 
het teeken van Goddelijke nederdaling en God
menschelijke opklimming, d.w.z. de diepe, vrij
willige vernedering van God, Die de gestalte 
eens menschen aannam, om den mensch te 
kunnen opvoeren in de reine, heilige sfeer van 
Gods hei1igheid en heerlijkheid." Wonderbaar 
heerlijk als wij zien, zooals de herders zagen. 

De Bijbel zegt, dat er menschen zijn, die 
,,ziende geenszins bemerken." \\' ,at mist men 
dan veel ; dan leeft men aUeen aan de opper
vliakte en het schoone blijft voor ons verborgen. 
Want meestal valt het kostbare, het werkelijk 
schoone . niet direct op en wordt niet gezien door 
den haastigen met zichzelf ingenomen mensch. 

De prachtige parel is besloten in een leelijke 
schelp; diamanten en goud vindt men in het 
ruwe gesteente, soms diep in de aa1·de verborgen. 

En zoo heeft als het ware de Zone Gods Zijn 
Heerlijkheid en Majesteit verborgen, door als 
een Kindj.e op deze aarde te. komen in de meest 
armoedige omstandigheden, die wij maar kun
nen bedenken. Een van onze officieren dichtte : 

,,Toch kiest deze ,,Groote" Zich 't_,,kleine" ter 

woning, 
De ,,Sterke" zo·ekt 't ,,zw.akke" en koestert het 

teer, 
Eenvoudigen wil Hij Zijn liefde betoonen, 
Tot needrigen buigt Hij ontfennend Zich neer." 

De wijsheid Gods en de kracht Gods hebben 
onze Verlossing toebereid, en om haar te vol- · 
brengen, heeft Hij geen verbinding gezocht met 
de wijsheid, den rijkdom en de grooten der 
wereld, doch welbewust de laagste plaats jn
genomen, omdat zij de meest geschikte was 
voor het bereiken van Zijn doeleinden vol liefde 
en geniade. 

,,0, diepte des rijkdoms, beide 
der wijsheid en der kennis Gods !" 

Romdnen 11 : 33. 

Ook nu is de wereld in een stikdonkeren 
nacht gehuld en de oude vraag herhaalt zich : 

,,Wachter, wat is er van den nacht ?" En 
welk n nacht is het ! De eenige nijverheid, 
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EEN 
KERSTBOODSCHAP 
van KOLONEL A. C. BEEKHUIS 

WAT DE BEBDBBS ZAGEN 
die werkelijk bloeit, is de oorlogsnijverheid, de 
staatkunde van velen faalt, de problemen wor
den steeds ingewikkelder; werkloosheid, armoe
de en zonde geeselen de gansche menschheid. 

0, dat wij ons op zullen maken om, zooals 
Jesaja zegt: 

,,Verlicht te worden" 
want het licht is gekomen en de Heerlijkheid 
des Heeren is verschenen ! Alleen, men gaat 
Hem, het Licht en het Leven der menschen 

' 
voorbij. 

Men is vervuld met zichzelf, verwacht het 
van organisatie, het mechaniseeren en de 
industrie en ............ men blijft in de duisternis. 

Wij wijzen de wereld op den Chris
tus Gods, Die als een Kindeke kwam 
in Bethlehems stal ; Hij heeft het 
antwoord op alle vragen en Hij ont
wart de onhaglijke verwarring, die 
er is. 

En wat u persoonlijk betreft, bid ik u, ter
wille van uw eeuwig Heil : zie af van uzelf, 
erken uw tekort, heb een open oog, zoowel voor 
uw zondigen aard als voor de daa:d en bid God 
uw oogen te willen openen voor het onuit
sprekelijk Heil, de onvergankelijke hoop en de 
eeuwige Verlossing, te vinden in het Kindeke 
van Bethlehem, Hetwelk de Zone Gods is, in 
Wien een volkomen Heil is, voor allen, die ge
looven. 

Als ge daartoe komt, zal het u zeker vergaan 
als de Christenzanger van het Oude Volk, die 
zong: 

,,0, God des ontfermens ! G~i zaagt op mij neder, 
En 'k werd tot een nieuwe bevatting herteeld ! 
In d' Eenigge boren keert God tot ons weder 

' 
In d' Eeniggeboren, Zijn uitgedrukt Beeld ! 

Die Een'ge, ......... Zijn hand heeft mijn oogen 
bestreken. 

En 't hartenbewindsel des ongeloofs viel. 
Ik zag Hem, ik gaf mij ! De hel is geweken ; 
De Hemel ging op uit Uw woord in mijn ziel ! 

Ik zag Hen\ beloofd aan den balling van Eden. 
Als 't vlekkeloos Zaad der vernederde Vrouw · 

' 
Die 't dwangjuk der zonde te pletter zou treden, 
Den kop van den heldraak ver brijzelen zou ! 
Ik zag Hem, voorzegd in den stam der 

Hebreeuwen, 
Uit Abrahams lenden, uit Koninklijk bloed ; 
Den Spruit, Die, volbloeid in de rijpheid der 

eeuwen. 
Den scheidsmuur der heid'nen uiteen storten 

doet !" 



DECEMBER 1938 

De ingang tot Pelan.toengan. 

De g,e.schled~ vo.n Willigho.ct. 
Vele jaren geleden leefde er eens een jong0e vrouw, die 

,,Willighart" heette. Er was in haar stad aangekondigd, dat 
de koning zou komen, en dat hij zijn intrek ·zou nemen bij 
een der stedelingen. 

Alle inwoners zetten z1ch dus aan het werk om den koning 
te verwelkomen. Willighart bereidde eveneens haar huis om 
hem te ontvangen. Ze kon ternauwernood zijn komst afwach
ten. ,,0, hij komt vast bij mij logeeren," rei ze tot zichzelf, 
terwijl ze alles nog eens nazag. 

Juist werd er geklopt en toen ze de deu.r opende, zag 
Willighart een armen man, in lompen gehuld, met zijn vrouw 
en kindje staan. De man bedelde om onderdak voor een 
nacht. Maar WilUghart dacht aan · den koning. Ze kcm helTh 
ieder oog.enblik vierwadhten. ,,Neen, vannacht niet," was 
haar antwoord. Ze had innig te doen met den stakker en 
nogeens hernam ze, toen hij zoo bedroef d keek : ,,Een 
anderen keer zou het wel kunnen, maar vannacht niet !" 

Zich omkeerend .om heen te gaan, klaagde hij : ,,Dat 
zeggen ze aUemaal, vannacht niet ! En ik heb geen plaats 
voor mijn vrouw en kind om vannacht te rusten." 

WilHghal't was erg verdrietig. Haar hart was ontroerd. 
Dat arme gezin zag er. zoo zielig uit en de nacht was zoo 
koud. Het kleine jongetje leek veel te teer en te zwak om 
den nacht buiten door te kunnen brengen. 

,,Korn maar terug," riep ze, ,,ik had eigenlijk den kcming 
verwacht. Maar ik kan het toch niet over me verkrijgen 
om u weg te sturen. Korn, blijf vannacht maar hier !" 

Zoo -0ntving Willighart ze in haar huis. Ze liet re dicht 
bij het vuur plaats nemen en gaf ze alles, wat zij voor den 
k-0ning had bereid. Z66 gelukkig was ze in het voorzien in 
de nooden van dat drietal, dat ze den koning gieheel vergat, 
totdat er weer geklopt werd. Willighart opende de . deur en 
daar stonden enkele buren, die naar den koning inf ormeerden. 

,;Hier is hij niet," zei ze zachtjes, maar het volk zei : 
,,Jawel, hij moet hier wezen." Toen bemerkte Willighart, dat 
het kindje, dat zij in huis genomen had, de koning zelf was. 

-4- S T R IJ D K R E E T 

lteu.tg,er>et 
d(l,e dee eereo.~. 

Of ik enkele regels schrijven wilde in het Kerstnummer van de Strijdkreet, werd mij 
gevraagd. Thans, terwijl ik logeer op de leprozerie van het Lege1· te Pelantoengan, tracht 
ik den tijd er toe te vindJen, die mij tot dusver op mijn tocht door Java ontbrak. 

Terwijl wij van Semarang de zeer steile bergw'egen hierheen namen, dacht ik aan 
de tallooze malen, dat ik er niet officieren van het Leger des H eils op uitgetrokken 
ben, niet aUeen de tropennatuur in, maar vooral door de doolhoven van 's werelds 
eliendige achterbuurten in Londen, Pari)s, New York en al de andere .. ... .. .. .... .. . . 

Wat heb ik ontzaglij•k veel van het Leger des Heilswerk mogen zien en wat heeft 
de wereld een rijk be,zit in d.it Leger! 

V orig jaar Kerstmis, was ik voor de eerste maal niet met de feestdagen in mijn 
eigen land en niet in den familiekring, ?naar woonde ik alleen in N e1w York, eer1.< 
nummer in de massa. Toen was het, dat ik door mijn. contact met het Leg·er des 
Heils toch iets van de blijde sfeer van Kerstfeest heb mog,en genieten, niet alleen 
door de feestelijke sarnenkoriist, die ik b0woonde, maar vooral toen we heel vroeg 
in den bitterkouden m;orgen naar de achterbuurten trokken om daar in de zalen 
van het Leger aar1.< de doodarme menschen, die er ~n grooten getale bijeen waren 
gekomen, de kerstpakken 1iit te 1·eiken, er met elkaar te zingen en er eenig'e 
woorden te spreken 01Jer de groote blijdschap, welke de Reiland met Zijn komst 
op aarde gebracht heeft. 

Inplaats van dit jaar W·eer Kerstfeest thuis te vieren, zooa.ls ik gedacht had, ben 
ik nu in ons Indie. Maar ook hier kan er vreugde zijn voor e'lk, die het onbeg'rij
pelijk groote geschenk van den Reiland) die in den Kerstnacht Zichzelf aan de 
menschheid gaf, maar aanvaarden wil. Ik ben zoo blij, dat het altijd blijdschap is, 
die het werk van het Leger des H~ils kenm.erkt, blijdschap gebracht daa.r, waar de 
grootste eUende. gevonden wordt. Juist ·waar ik zoo dankbaar bem, om hetgeen wij 
in het Leger des Heils bezitten, is het mijn diepste wensch, dat het zichzelf steeds 
zuiver zal weten te bewaren, dat nog vele onbekeerden tot z·ijn legerscha1·en zuUen 
toetreden en dat het niet moede zal warden altijd door de blijdschap te brengen, 
waarvan de Kerstnacht getuigt. 

Ik geloof zeker, dat God oneindig meer behagen heeft in blijrnoedige menschen, 
dan in hen, die om elke kleinigheid in den p'ut zitten en daarom haop ik, cl.at wij 
allen, en officieren en soldctten van het Leger des Heils, en wij, die deze Strijdkreet 
lezen, zuilen leven met de zon in ons hart, omdat wij daartoe duizendien redenen 
hebben, waa.rvcm de alLergrootste is, dat de Heer J ezus op aarde neerdaalde om 
ons zalig te ma.ken. Moge de ,,Groote Blijdschap", die al den volke w1ezen zal, ook 
ons aller hart op dit Kerstfeest vervuUen en dclaruit nooit meer weg' gaan .... ....... . 

De zonnige Mary Pos 
tusschen een groepje 
kleuters van het kinder~ 
huis te Bandoeng. 
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Bim barn, zuiver van toon, 
Nooden de klokken 
Tot 't feest van Gods Zoon; 
Bim barn, 't klink' ver in 't rond ; 
0, dat een ieder deez' boodscha1J 

Bim barn, bim bam, 
Kerstklokken luiden : 

Bim bam! 

verstond ! 

Toon Jezus geboren werd te Bethlehem was het voor de eerste maal, 
dat een schare. engelen deze aarde bezocht. De iatmosfeer trilde van hun 
liederen en de heilige melodieen vervulden de lucht. 

V a:naf dien tijd bezochten de engelen met elk Kerstfeest de aarde en 
klonken hun triomf-liederen door de lucht en er was niets op deze 
gansche wereld, wat deze schoone muziek evenaarde. Hier volgt een 
legende, die ons er iets meer van vertelt. 

* * * 
In den hemel heerscht - tegenovergesteld aan den toestand bier op 

aiarde - een volkomen discipline. Alles wordt uitgevoerd volgens de 
wetten van den Vader. Ieder kent zijn taak en vervult deze met de 
grootste nauwgezetheid en ijver. Men is nooit werkloos Daarboven ! Men 
staakt nooit. Toch ligt het arbeidsveld der engelen niet allereerst in 
den hemel, doch op de aarde. 

De aartsengel Michael is met zijn heiJ:scharcn onophoudelijk aan bet 
trijden met de demonen en aardsche machteu. 

Behalve deze strijdende hemelingen zijn er echter ook heirscharen van 
cngelen, die den dien t der aanbidding vervullcn, die nooit voor andcre 
1.aken naar deze aiarde gezonden worden en die nocit deelnemen aan 
den strijd met de booze machten in de lucht of op de aarde. 

Iedere engel straalt .als een heerlijk licht en bespeelt een muziek
instrument, waarvan de echo den hemcl vervult. Het is dit leger van 
cngelen dat op het Kerstfeest tclkenjare naar de a1ardc wordt gezonden 
om fot de menschen het : 

EERE ZIJ GOD IN DEN HOOGE 
te zingen. 

Zoo gebeurde het in een zckcr jaar, dat deze engelen terugkeerden 
in hun heilige woning daarboven, nadat zij met hun wonderbaar lied 
de aarde verbl~jd hadden. Plotseling bemerkten zij, dat het klokkenspel 
w igerde een 'toon voort te brengcn .. Ontsteld keken zij elkandcr aan, 
doch allc wait zij dcdcn was tevergeefs. Zeer ontroerd gingen zij tot 
den Vader en zagen Hem aan. Wat was er gebeurd? Hij alleen kon hct 
weten. De oorzaak was dcze. Ecn der engclen had uit nieuwsgierigheid 
en aangctrokken door hct vuur van de herders, zijn voet op de aarde 
gezet en kon niet meer van de aarde loskomcn om zijn mcdc-hemelingen 
op hun terugreis tc volgen. Zijn klok in de hand, mccst hij op de aardc 
blijven. 

llet was niet bekend in den hemcl dat zuodra een dezer klokken tot 
nu to op de aardc onbekend, hicr beneden haar stem zou laten hooren, de 
klokkcn in den hcmcl voor gued zoudcn zwijgen. God alleen wi t dit 
gehcim en Hij rie1> on.middellijk den aartsengel MichaCI en zond hem 
uit om den vcrloren cngel terug te brengen en zijn hcele heir charc van 
engelen mce te ncmen om te 7A>eken. 

* * 

De Vader verwachtte, dat de verloren engel bij zijn terugkomst zeer 
bedroefd zou zijn, doch inplaats daarvan zag deze er meer verheugd en 
meer gli.nsterend uit dsan een der anderen. God gaf den engel bevel Hem 
aJles te vertellen, wat er gebeurd was en deze vertelde het volgende, 
terwijl hij met neergeslagen oogen voor God stond. 

,,Toen de andere engelen van de aarde terugkeerden, nadat wij ons 
lied hadden gezongen, was het mij on.mogelijk met hen terug te gaan 
en ik begreep, dat ik gedoemd was op aarde te blijven. Ik weende veel 
en was zeer beangst, doch ik nam mij voor te trachten voor U te arbei
den en U te dienen op aarde, zoc1lls ik dat in den hem.el gedaan had. 

Op mijn weg werd ik allereerst aangevallen door een bende bandieten. 
Zij zagen er brutaal uit, met misvormde en verwrongen aangezichten. 
Ik trilde van angst, doch plotseling begon mijn klok heel 7.acht te 
klingelen en zong : Eere zij God in den Hooge ! Tot mijn groote ver
bazing had dit op de roovers een bijzondere uitwerking. Zacht slopen 
zij weg en lieten mij met rust. Zoo ging het overal, bij elk gevaar, dat 
mij bedreigde, begon de klok te klingelen en week het gevaiar en bracht 
mij veiligheid." 

God zag, dat de handen van den engel leeg waren en vroeg: ,,Waar is 
uw klok ?" 

Toen hief de engel zijn groote blauwe oogen op tot den Vader en zeide : 
,,Vergeef mij, doch ik liet haar op de aarde, bij de menschen, want zij 
konden zonder de klok niet meer leven". God antwoordde hem: ,,Ga 
voort en vertel alles, wat ge beleefd hebf'. Toen vertelde de engel verder. 

,,Voor U zijn duizend jaren als een dag. Ik heh gedwaald langs wegen 
en velden, jaren en eeuwen Jang. Ik heh de nederlaag, zoowel als de 
triomf van Golgotha gezien. De weg was lang en dikwijls moeilijk te 
gaan en vaak verlangde ik naar het uur van mijn bevrijding en altijd 
weer was het mijn klok, die mij vertelde, dat die dag eenmaal zou aan
breken. 

Op een morgen kwam ik in een plaatsje, waar een groot gebouw stond 
en men vertelde mij, oot dit het Huis Gods was. Ik was zeer verheugd, 
want ik W::cht nu is het einde van mijn pelgrimsreis gekomen, het huis 
des Vaders is ook het huis van Zijn kind, en ik ging binnen. Welk een 
vreugde in Uw huis te zijn ! 

Doch toen het gezang in dit huis was afgeloopen gingen de menschen 
heen tot hun iarbeid en waren U vergeten. · 

N aast dit Godshuis stond een ander gebouw, hooger dan wat zij de 
kerk noemden. Dit huis noemde men den toren. Ik klom naar boven om 
de omgeving beter te kunnen zien en dit was, wat ik zag. Ik zag men
schen in het veld aan het werk, ik zag ongelukkigen, misvormden, be
drC'efden, gebcgen daor leed. Ik zag vertwijfelden. 0, kon ik maiar iets 
docn, dacht ik, om al dit leed te verzachten. Ik trok langzaam aan het 
touw van mijn klok en heel 7.acht begon deze te luiden : 

Eere zij God in den Hooge, Jezus is geboren ! 

Welk een ervaring ! Zoolang ik echter de klok vast hield, kwam er 
geen verandering over de menschen, de stem was voor mij alleen. Toen 
bevestigde ik de klok in den toren, wa1ar zij naar alle vier windstreken 
kon zien en haar stem overal kon laten hooren. De klok, die klein en 
on.beduidend was in mijn handen, werd groot en machtig in dienst der 
menschen. Zij zond haar fonen tot arm en rijk, jong en oud, links en 
rechts. Met een tern van overwinning zond zij haar klanken overal. Toen 
gebeurde het wonder: 

Op het veld stond de man, de pet in de handen en bo<>g het hoofd in 
gebed en de vrouw '9'ouwde de handen bij het luiden der klok. In het 
huis, waar een wreede vader zijn kind wilde slaan, trok hij de hand 
terug op het luiden der klok. De vrouw, die juist kwaad wilde spreken 
van haar buurvrouw, hield het booze woord in, toen de klok begon te 
luiden . . . . . . . . . . . . . . . er kwam een atmosfeer van VREDE OP AARDE. 
En daarom heb ik mi.in klok bij de menschen gebten. 

* * * 

Een veelzeggend zwijgen volgde op dit verhaal van den engel en 
met spanning keek de gansche engelenschaar naar· God, den Vader. Toen 
gaf Hij den engcl hct teeken van vergeving en als een teek:en, dat blijven 
zou door .alle eeuwen, gaf Hij den hemelschen klokken weer het ver
inogen om hun muziek te laten hooren, ondanks het feit, dat ook op 
aarde de klokken luidden. 
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HET KERSTLIED . 
UIT HET HUISJE BIJ DEN MOLEN 

Het was op een guren, kouden winteravond, dat vrouw 
Jansen, terugkeerend van een Gezinsbondsamenfoomst, 
met een hart vol van kommer den weg in sloeg naar 
de buurt buiten het dorp, waar zij woonde. H:et leven 
had haar vooral de laatste jaren verdriet en zorg 
gebracht. Werkloosheid van haar man, een ziek doch
tertje, weinig inkomen - welke hope hield de toekomst 
in voor haar ? En nu nog wel terwijl de Kerstdagen 
op komst waren ! Geen wonder, dat haar hart bezwaard 
was door zooveel zorgen. 

DE STER 

Opstandig dacht zij aan de vriendinnen uit haar jeugd, 
van wie zij wist, dat zij aan geen 
ding gebrek hadden. Waarom moest 
haar alles tegenloopen ? 

Ongemerkt was zij, al tobbende en 
denkende, het kleine huisje vlak bij 
den molen genaderd. Liefelijke klan
ken dringen naar buiten - er wordt 
gezongen. Ja, dat versje kent ze ook, 

.~ luister.t, houdt <:>nwillekeurig de 
schreden wat in. 

KERSTOVERDENKING 
" door den Chef van den Staf 

door mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel 
,,Er ruischt langs de wolken een lieflijke Naam, 
Die hemel en aarde vereenigt tezaam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart." 

Beelden rijzen op uit haar kinderjaren, toen zij dit 
versje geleerd en meege:oongen had. Vooral de laatste 
regel blijft haar . bj : ,,Hij balsemt de wonden en heelt 
alle smart." Ach, waarom heeft zij dit alles toch vergeten 
of liever weggeschoven diep in het hart, onder al haar 
zorgen en bekommernissen bedolven. Haar onrustig 
hart heeft juist <lien balsem zoo noodig en wnder dat 
menschenoogen het aanschouwen roept zij dien lieflij-. 
ken Jezus-naam aan en ervaart zij aan haar eigen hart, 
dat deze woorden geen holle :Itlank zijn, ma.ar een 
heerlijke werkelijkheid. 

Voor ze haar armelijke woning heeft bereikt, gevoelt 
zij, dat iets van den hemel tot haar is gekomen. Het 
werd rustig van binnen en nog voor ze haar huisje 
binnen treedt, dankt zij God en heeft weer hoop 
gekregen. Toen op Kerstavond de zusters van den 

~ 

Gezinsbond een kerstmand kwamen brengen 
en daarin zelfs eeln stuk &'J)eelg10ed was 
voor haar zieke meisje, welde groote dank
baarheid op in haar hart jegens Hem, Die 
ook haar niet had vergeten. 

Geen wonder, dat op Kerstmorgen in het 
huis van de familie Jansen blijdschap 

De ster is welhaast de meest sprekende van alle Kerst-symbolen. Telken,,,,,le als I \ ~ 
wij de ster zien op een aantrekkelijke kerstkaart of als versiering aangebracht in een 
k~rst-etalage, doch bovenal wanneer wij opzien naar een flonkerenden sterrenhemel, 

heerschte, omdat Jezus geboren was en ZlJ 

den waren Kerstzegen had ontvangen. 

stt(J,{J,(n wij eerbiedig stil als in de tegenwoordigheid van een macht te onmetelijk, te 
mysterieus voor het menschelijk begrip. Dan denken wij aan deze Oostersche Wijzen, 
die in de verschijning van een ongewone ster, de gebootrte za,gen aang·ekondigd van een 
bijzond.eir PerSl<XYn. Toen zij Hem gevonden hadden, bewezen zij Hem de eer, welke 
groote, verheven zielen bewijzen aan hen, die grooiter zijn dan zijzelve. 

Door hun gehoorrzaamheid vonden deze mannen den Prins des Hemels, eerste Erf
genaam van een koninkrijk, dat toentertijde slechts weinig minder bekend was als m1.. 
Want, he'laas, zijn ook wij in onze dagen er nog verre vandaan het onzichtba.re, doch 
niettemin werkelijke, te kunnen zien en de niet-tastbare doch niettemin wezenlijke 
eeuwige waarheden te vatten en onder deze laatste noemen wij in de eerste plaats : 

,,In de menschen een welbehagen.'' 

In deze dagen van verwarrende actie, die het resiiltaat moet zijn va.n een verward 
idenken, mogen wij in den geest optrekken met deze wijze mannen van <YUds O'nt de 
gf;er te volgen. Zijn het niet onze beste uren, wanneer verhe1ven idealen het verlangen 
in ans wakker roepen, los te komen van wat niet ons ALLERBESTE was ? 

Ideal.en en motieven, minder verheven, mogen evenals sterren van minderen glans, 
ons heenvoeren naar goede plaatsen, doch niet naar DE plaats. Het meest nobele doel 

moet immer zijn eindpunt vinden in Christus. 
De grootschheid van Zijn persoonlijkheid en Zijn leven staat even ver boven het 

leven en karakter van aUe anderen, die op deze aarde leefden, als Mount Everest staat 

boven alle hem omringende bergen en heuvelen. 
Is het ook niet van diepe beteekenis, dat ons gevraagd wordt Hem te ontvangen als 

een Kindeke ? Onze geest is niet bij machte al Zijn heerlijkheid en majesteit in zich op 
tie nemen, doch als wij Hem ontvangen, zooa.ls ons eindig versta.nd Hem nu ziet, zal 
evenals het Kind Jezus opwies tot een Man, ook de waarheid in ons groeien en wassen 
tot volkomen gestalte, totdat ten laatste ons leven met Christus verborge·n is in God. 

Rustig schrijden wij voorwaarts, het einddoel tegemoet. De onmiddellijke taak ons 
toevertrouwd is : de idealen van Zijn Koninkrijk te verwezenlijken in het gewone 

alle-do,g-leven. 
Jeder mensch moet zijn deel doen, opda.t de Vorst des vredes zal heerschen op deze 

aarde. Ieder mensch moet beginnen d'} ster te volgen. 

KERSTFEEST. FAMILIEFEEST 
Het Kerstfeest is een familiefeest. God -

onze Vader, Zijn Zoon - onz.ie Broeder, de 
engelen - onze medegeno'Oten, wij menscihen 
onderling - broeders en zusters. Hemel en 
aarde, Schepper en schepselen, hemelingen 
en menschenkinderen komen op dit Feest 
in nauw contact met elkander. Het is in 
deze dagen, alsof de hemel niet zoo ver weg 
is, als op andere tijden van het jaar. 

Een oude sage· verhaalt, dat klokken, diep 
in zee verzonken, in den Kerstnacht begin
nen te luid~m. In de diepte van het men·· 
schelijk hart, ligt misschien veel in verge
telheid verzonken, maar met het Kerstfeest 
is het also£ de diepe toon van heilnwee 
naar God, weer omhoog st~i1gt. Dan is er 
weer behoefte om ans te buigen voor de 
macht Zijner liefde. 

Licht - 1leven - liefde, drie hemelsche ga
ven, welke op het Kerstfeest sterk naar :voren 
komen. Zij staan in de eerste rij. Licht aan 
den kerstboom, leven, waarvan !he-t eeuwige 
groen van den denneboom het symbool is 
en liefde in de vreugde van het feest antler 
den boom. 
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ER is reeds veel geschreven over de ,,Wijzen uit hei oosten'' en ieder 
jaar opnieuw wijdt men met het Kerstfeest een lieflijke gedachte aan 

hen, omdat ook zij het hunne er toe hebben bijgedragen om de wondere 
Kerstgeschie<lenis nog meer-deren luister. bij te zetten. 

Wie en wat zij waren, deze mannen schijnt nimmer geheel opgeklaard, 
daar zij niet enkel ,,Wijzen", <loch ook ,,koningen" genoemd worden. Vast 
staat, dat deze mannen kwamen als eerstelingen uit de he.idenwereld om 
den geboren Koning der Joden te aanbidden. Zij haddei;i er een reis van 
twee maanden voor OV'er, met al de bezwaren en gevaren daaraan 
verbonden, om hun doel te bereiken en de eenige a2nwijzing voor de 
plaats, die zij zochten, was een ster. Geen gewone ster, zooals er avond 
op avond millioenen schitteren aan het hemelruim, doch Zijn ster ! Zelfs 
na zoovele eeuwen wordt de ster, die de Wijzen le:iidde naar het Kindeke 
Jezu:S, in anderen vorm voorgesteld. 

In Mattheus 2 vinden wij het verhaal van hun aankomst in Jeruzalem. 
Wat zij daar zagen? Allereerst het koninklijk paleis en daarbinnen de 
wreede koning Herodes, die hen uithoorde omtrernt het idoel van hun 
komst. Een geboren Koning der J oden ? Groote vrees, dat hij misschien 
een me<ledinger naar den troon te duchten had, vervulde het hart van 
He rodes. 

Zij zagen er de overpriesters en schriftgeleerden, haastig ontboden 
door den lwning, opdat 1hij van hen zou te weten komen, waar de Christus 
geboren zou wol'.lden. Van hen kregen de Wijzen de inlichtingen in welke 
richting zij moesten zoeken, want de schriftgeleerden waren geheel op 
de hoogte van de zeer duidelijke profetieen van Jesaja en met Gods 
W oord in de hand wezen zij den heidenschen geleerden den weg tot Jezus, 
maar zelf volgden zij niet. 

Ook heden ten dage wordt er nog veel geredeneerd en gediscuteerd, 
zelfs met bet woord Gods in de hand, anderen den weg wijzend, doch 
zelf bu.iten blij vend. 

De Wijzen gingen nu rustig hun weg en volgden de ster, die hen veilig 
bracht, daar waar zij wezen wi1den. 

Wat de Wijzen zagen in Bethlehem? Er staat in dit bijbelgedeelte niets 
' over een stal, over het stroo, over de kribbe, neen ,,zij vonden het Kinde-

ken en Maria, Zijne moeder." En wat zij zagen deed hen neerbuigen in 

Noord-Afrika met de pyrarniden. 

Zi•!lt•1• 
Door den Chef-Secretaris 

aanbidding, want het Licht, dat van het Kindeke uitstraalde overheerschte 
al het anidere. Heilige vreugde, heilige eerbied en liefde vervulde hun 
hart. Het is een feit, dat wij voor Jezus kunnen werken, strijden, Hem 
dienen, doch dit alles is nog geen aanbidding. Deze komt uit het diepst 
onzer ziel als woorden falen, als ons een blik gegund wordt iets te zien 
van Gods groote liefde en barmhartigheid. Aanbidding - gebed zonder 
woorden ! Toen hebben deze wijze mannen hun schatten opengedaan en 
zij brachten Christus geschenken : goud, wierook en mirre. Zij zagen den 
Koning in Zijn schoonheid. 

Is er op dit Kerstfeest een meer gewijde plaats denkbaar om onze 
schatten te openen en Hem te geven, dan, de nederige krib~ van Bethle
hem? Korn, kniel neder met de Wijzen en zie, hoe Christus arm werd 

om ons rijk te maken ! Zie de liefde Gods geopenbaard in het zenden 
van Zijn geliefden Zoon. Onze schatten zijn op z'n best nog zoo armelijk, 
vergeleken bij alles, wat Hij gaf en geeft, doch groote dankbaarheid 
vervult ons hart en wij brengen tot Hem onze liefdie en genegenheid, 
onzen dienst, want Hij is het beste waard. 

Op dezen <lag knielen met de Wijzen, geleerden en onge
letterden, annen en rijken, jongen en ouden bij de kribbe 
en stemmen in met de duizendmaal tienduizenden in den 
hemel, die in stralende schoonheid te1kens weer samenk:omen 
om te zingen het lied der aanbidding en dankzeggin:g. 

Als gij, die dit leest, op een dwaa·lspoor geraakt zijt door 
niet te letten op Zijn ster, maar meer te vertrouwen op het 
licht van eigen kennis of die van anderen, door uw twijfel 
aan de eeuwige waarheden Gods, voeg u dan bed.en nog bij 
doe steeds grooter wordende schare mannen en vrouwen, die 
met diepen ernst zochten en, ja, ook vonden de plaats, waar 
Hij Zich ~evindt en nu door Zijn licht geleid hun levensweg 
gaan langs welgebaande wegen. 

Daarom volg de ster, 

Zij het donker of licht, 

De weg pas begonnen, 

Of 't einde in 't zicht. 

De Christus gij vindt ; 

En met vreugd' zult g'eerlang, 

U w stemme ook paren 

Met de engelenzang. 
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-IJN hand doorbladert een veranderd. De Zoon des menschen is 
bundel geel geworden pa- Heer over alien gebleven. 

· pieren en bij het omsloon 
: der bladen wordt mijn hart 

~~~~. · geroerd door een vreemde 

i 
emotie. Ik had geheel en al datgene ver
geten, wat ik 30 jaar geleden schreef en 
nu weer doorlees. Mijn onderwerp was 
uitgedrukt in drie woorden: ,,Christus 
boven allen." Dat' schreef ik 30 j1aar 
gel eden. 

W anneer ik mijn blik 
laat gaan over de voor mij 
liggende papieren, dan is 't 
mij als veranderren ze in 
een tooverspiegel. In de 
diepte zie ik het bruisen 
der onvergankelijke herin
neringen. Al de verschil
lende ervaringen van een 
leven tot overvlooiens toe 
gevuld met weretd-wijden 
arbeid, zwellen tezamen in 
een machtige herinnering. Toch - het 
onderwerp blijft het zelfde, ik kan 
geen antler bedenken. Het is vandaag 
als gisteren : CHRISTUS BOVEN 
ALLEJN! 

Het leven heeft vele gelegenheden 
en daaraan verbonden verplichtingen. 
Het kan gevuld zijn met moeizamen, 
emstigen arbeid dan wel ijdel en op
pervlakkig daarheen geleefd worden. 
Geen enkel leven echter beantwoordt 
aan z'n doel, zoolang Christus niet de 
kem, de bron er van is. De les, die 
het leven ons heeft te leeren is: 

,, Wie zal ons scheiden van de lief de 
van Christus ?" is niet de eenige vraag, 
waarvoor de menschheid gesteld wordt. 
Een andere, niet minder ernstige is : 
,,Wie zal Christus scheiden van de li~fde 
van Zijn volk ?" Tienduizend maal tien
duizenden verheffen nog immer hun stem 

Christus h<>ven alien. 
DOOR 

GENERAAL De mensch bouwt zijn macht op 
velerlei fundament. Daar is de macht 
van den sterke, de macht van het geld, 
de macht van de massa, de macht van 
or.ganisatie. Elke macht behoort de oor 
toegekend te worden, die ze verdient. 
Het is echter niet de invloed van een ver
ouderde f ormule, geen verworpen bijge
Ioof, ge·en twijfelachtige overleveri11ig, die 
de macht van Christus verre die van 
aardsche machten doet overtreffen. Een 
kind gehoorzaamt de moeder, omdat het 
haar Iiefheeft en het heeft haar lief, omdat 
zij haar kind het eerst lief de betoonde. 

EVANGELINE 

De macht van Christus is de macht der 
liefde en zij, die een beroop doon op 
Christus, doen een beroep op de diepste 
roerselen van het eigen hart. De wereld
geschiedenis versterkt Christus' aan
spraak op deze macht. De mensch is van 
de eene eeuw in de andere overgegaan 
en groote veranderingen van allerlei 
aard hebben vooral in de twintigste eeuw 
plaatsgegrepen. 

Gewoonten zijn veranderd. De weten
schap heeft zich in vele opzichten her
zien. Vennakelijkheden dragen een an
der karakter, do ch het voomaarnste 
beginsel: ,,Christus boven alien," is on-

BOOTH 
in lof en aanbidding van het ,,Lam Gods, 
dat de zonde der wereld weg neemt." 

Tronen zijn gevallen, monarchen zijn 
verbannen en hun onderdanen zijn hun 
niet langer trouw verschuldigd. Niets kan 
echter de souvereiniteit van Christus 
aantasten. Er mogen critici, twijf elaars 
en spotters zijn, godloozen en onverschil
ligen, niettemin zijn er ontelbare mil
lioenen die gedreven door Zijn verlos
sende, d1·agende lief de, de lrnie buigen 
voor den Koning der koningen om Zijn 
wil te volbrengen. ,. 

Koninkrijken zijn van de wereldkaart 
verdwenen, grenzen zijn uitgewischt. De 
lief de van Christus kent echter geen 
grenzen en Zijn koninkrijk op aarde is 
een intemationaal koninkrijk. Zijn volk 
woont in onneembare vestingen, welke 
nooit verwoest kunnen worden. Welke 
omwenteling ook moge plaatshebben in 
onze beschaving, de engel des Heeren 
legert zich rondom degenen, die Hem 
vreezen. 

CHRIST 
Liefde is maar niet een sentimenteel 

gevoelen, verbonden aan den een of 
'-nderen roman. Er is geen droever tra
gedie denkbaar, dan liefde zonder kracht 
om te helpen en te dienen. Liefde bouwt 

het huis. Lief.de arbeidt voor het dage· 
lijksch brood. Liefde waakt bij den 
zieke. Liefde troost de bedroefden. 
Liefde doet het eigen leven aan gevaat 
blootstellen, om het leven van anderen 
te redden. Vele wateren kun:nen deze 
lief de niet uitblusschen. God is lief de 
en de macht Gods geopenbaard in 
Christus is dezelfde verhevene macht, 
als die welke het Heelal bestuurt. 

De Goddelijke uitspraken betref· 
fende de macht Gods in Christus ge
openbaard zijn tweeledig. Oe eene is 
een beslist ,,NEEN", de andere oon 
beslist ,,JA", en hoewel schijnbaar 
tegenstrijdig vullen ze elkander vol· 
komen aan. 

Het ,,neen" van Christus is afdoend. 
,,Ik kan v;an Mijzelven niets doen", 
zeide Hij en ergens anders verklaarde 
Hij : ,,Zonder Mij kunt gij niets doen.'' 
De macht van Christus was Gods 
macht en zonder deze macht zijn de 
beste pogingen van den mensch zonder 
eenige blijvende vrucht. De mensch 
heeft gemeend, dat hij door eigen 
pogen den vrede op aarde zou kunnen 
bewaren en wij brengen hulde aan 
hen, die er naar gestreefd hebben door 
de oprichting van het Vredespaleis en 
den Volkerenbond. dien vrede te be· 
werken. Toch hebben oorlogen en revo· 

.... luties gewoed over onze beschaafde 
wereld en vele grenssteen'en zijn 

tengevolge van dezen orkaan verdwenen. 
Niet alleen is de flllensch aan het leere11, 
dat er v,an geen beschaving sprake ka11 
zijn zonder vrede, doch hij is ook aan 
het ondervinden door droeve, onvergete
lijke ervaring, dat er geen vrede kan zijn, 
zonder dat de wil tot vrede aanwezig is. 
En er kan geen wil tot vrede zijn, zonder 
dat de geest van het Kindeke van Beth· 
lehem het hart vervult, niet die gees.t 
van een kindeke alleen, doch men 

' " noemt Zijn naam: Wonderlijk, Raad, 
Sterke God, Vader der Eeuwigheid, 
Vredevorst - de Christus, die zeide: 
Zonder Mij kunt gij niets doen". 

De waarde van onze kerken, zelfs 
gezien van een wereldlijk standpunt, is 
onberekcnbaar. Duizenden toegewijde 
predikanten en evangeliedienaars over de 
geheele wereld, vereenigen zich dag aan 
dag in hun dienst van onderwijzen, troos~ 
ten en zelfverloochenend helpen. Hoe zott 
de wereld er zonder kerk uitzien ? Toch 

~~~~~~~~~~--~ 
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zijn er kerken, die eertijds rijk en machtig 
Waren, nu arm en leeg. Groote scharen 
zijn verward in bun denkheelden omtreM.t 
het geloof en de godsdienstige ceremonien 
en gaan nimmer ter kerke. Het is niet 
voldoende kerken te bouwen en in eere 
te berstellen, ceremonien met zorg voor 
te bereiden, voor gewijde schoone muziek 
te zorgen, leerstellingen nauwkeurig vast 
te leggen. Tenzij Christus Zelve, toonend 
Zijn doorboorde handeu en voeten, de 
teekenen der speer in Zijn zijde, het 
Hoofd der kerk is, de Verloste temidden 
der verlosten, is al bet andere van geen 
waarde . . 

* * * 

Het Leger des Heils is geenszins uit
gesloten van Christus' woord : ,,Zonder 
M:ij kunt gij niets do en." Een actief leg er 
hehoort in ieder opzicht georganiseerd te 
zijn en toegerust met verscheidenheid van 
Wapenen, doch indien de heilssoldaat het 
alleen van zijn organisatie en uitrusting 
verwacht, is hij niets. 

Het Leger is geroepen menige taak op 
zich te nemen. Het bestrijdt bet kwaad, 
dat bet welzijn der menschheid bedreigt. 
llet biedt zijn diensten aan hen, die in 
llloellijkheden en zorg zitten. Het is een 
Vriend voor velen, die alle andere vrienden 
V'erloren hebben. Wij moeten ecbter nooit 
denken, dat maatschap.pelijk werk, zooals 
het genoemd wordt, a.Ileen gedaan kan 

Jezus - naam, die 't hart verbUjdt ! 

Jezus - Hij Dezelfd' altijd! 

J ezus - meld het wijd en zijd : 

Zijn naam zij eeuwig eere ! 

De naam van Jezus) o hoe oet, 

Hoe Uef lijk is hij voor 't gemoed ! 

Van vree en vreugd, die 't hart voldoet, 

Spree kt ons de naam van J ezus ! 

Naam, boven ied'ren naam verhoogd, 

Die droefheid balsemt, tranen droogt ! 

Wie meldt het al, wat G~j vermoogt, 

O, dierbre naam van J ezus ! 

worden door het volgen van een bepaalde 
n1etbode. De kracht, waardoor alle dienst 
verricbt wordt, is de kracht van Boven. 
Indien deze ontbreekt, zal alle arbeid, 
hoe volmaakt ook anderszins, toch nooit 
aan het doel tot verbetering beantwoor
den. V oor iemand, die zonder werk is een 
betrekking vinden is prachtig. Doch het 
Leger des Hells zal nooit en nimmer uit
sluitend een arbeidsbeurs zijn. Indien 
iedereen over de gansche wereld dagelijks 
arbeid had, zou er toch meer dan vol
doende te doen overblijven voor onze 
organisatie. Het is een zegen, als de man 
arbeid heeft gevonden, doch dit is slechts 
materieele zegen. De heilssoldaat lheeft 
zich veel ernstiger vragen te stellen dan 
degenen, die louter philantropischen 
arheid verrichten. De eerste moet zich 
allereerst afvragen : Is de bron van zijn 
voldoening alleen te vinden in zijn verbe
terde levensomstandigheden, of is hij 
reeds gekomen tot de kennis van Jezus 
Christus en verlossing van zonde ? . . . . . . .. 

Deze dingen zijn van blijvend helang, 
zonder Christus is menig leven, dat aan
vankelijk succesvol scheen, verwoest ge
worden. 

Het ,,Ja" van Jezus sluit in zich een 
wondervolle almacht. ,,Mij is gegeven 
alle macht in hemel en op aarde", zeide 
Hij. Christus is in ieder op1mcht over
winnaar. Toen Hij verrees uit bet graf 
~egon de dag te gloren. Het licht der 
wereld verdreef de duistemis van onwe
tendheid, bijgeloo·f en wreedheid. Onze 
bemel moge nu en dan bewolkt zijn, doch 
dat is nog niet de duistemis van den 
nacht. De Zonne der Gerechtigheid moge 
voor een oogenblik verduisterd worden, 
doch een zonsverduistering is van voor
bijgaanden aard. Christus staat verre 
boven alles, wat zou trachten Hem te ver
bergen. 

Op dit feest ter herdenking van Zijn 
geboorte, noodigt de opgestane Helland 
de gansche wereld tot een f eest in Zijn 
Huis, een feest, waarbij de liefd.e over elke 
gast haar hanier spreidt. De wetenschap 
draagt het hare bij tot de vreugde van 
dit feest, evenzoo de muziek, de literatuur 
en de kunst. De goedheid Gods op dit 
Kerstf eest is niet te berekenen, ofschoon 
bet geslacht dezer eeuw dikwijls vergeet 
de klokken der dankzegging te Iuiden. 
Laat ons instemmen met de hemelsche 
heirscharen, de engelen en aartsengelen, 
laat ons de heuvelen doen weerklinken 
van den echo van den kerstzang. Eere zij 
God in de hoogste hemelen - vrede op 
aarde - in de menschen een welbehagen. 
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,,De Christus" - van Thorwaldsen. 

Welk een wonderharen Christus hebben 
wij ! Welk een Meester, dien wij mogen 
dienen ! Zijn geboorte, Zijn leven, Zijn 
harmhartigheid, Zijn dood, Zijn opstan
ding, Zijn hemelvaart, Zijn glorie - hoe 
onovertreffelijk ! CHRISTUS BOVEN 
ALLEN! 

GOUD 
WIEROOK 

MIRRE 

~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

Btinkend ~oud. ~ 

tieffej,k ~eut:Uide wier:o.ok. 
Bitteee ~. 

Als zuiver goud blinkt het smetteloos 
le\ten van Christus ons tegen en is als een 
spiegel, waarin de wereld tot haar hell, 
haar aangeboren aangezicht kan zien. 

Zijn lieflijk evangelie bevat eeuwigen 
troost en wekt vreugde en hoop, alom 
waar het zijn invloed verspreidt. 

Zijn bittere zielsangst, Zijn smart, Zijn 
smadelijke dood kocht bevrijding voor 
alle menschenkinderen. 
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VOOR DE KINDEREN. 

ET EERSTE KERSTKLOKJE 
Kasmir was dicht bij de warme lichamen van de schapen gekropen. 

Hij verkeerde in dien a.angenamen toestand, die het midden houdt tusschen 
slapen en waken, toen een zwak geluid hem uit zijn droomerijen wekte. 
Echter kon ihij het geluid niet thuis brengen. Wat was het geweest? 
Het geklingel van het klokje, dat zijn lieve~ings-'lam droeg ? Hij had 
het lammetje een klokje om den hals g.ebonden, opdat hij het steeds 
weer terug zou kunnen vinden, wanneer het van de kudde mocht af
dwalen. Maar neen, het zwakke geluid, dat hem uit zijn gemijmer had 
gewekt, was massaler geweest dan het ijle geklingel van het zachte klokje. 

Wat was dat voor licht aan den hemel? De maan kon het niet wezen, 
want de gloed kwam van o:mhoog en niet v·an den: horizon. Hij was nu 
klaar wakker ; rechtop zat hij, het gelaat naar den hemel gewend. Wat 
hij zag en hoorde, gaat alle beschrijving te boven. 

Zooals een schoone rozeknop zich opent, zoo scheen de donkere lucht 
terug te rollen ; een prachtige glans, nooit te voren op aarde aanschouwd 

' 
brak zich baan. De lage, rotsige heuvels en de slapende herders met 
hun opeengedrongen kudden werden door een wonderschoon liaht om
geven. En langs een lange laan van goud daalde een menigte engelen 
omlaag. Hemel en aarde werden vervuld met bovenaardsche harmonieen. 

Plotseling ontwaakten de slapende herders en staarden verwonderd 
naar het hemelsche koor. Een vreer;nde ontroering greep hen aan bij 
het lied der engelen. Toen het goed tot hen doordrong, wat ze hler 
beleefden, wierpen ze zich vol vrees i1j\ aanbidding ter aarde. 

De gouden laan verdween, de Hemelsche glans vervaagde en de schaap
herders waren weer alleen met hun kudden op den heuvelrug. 

Kasmir, die nog steeds den lederen band om den hals van zijn lam 
vasthield, voegde zich bij de anderen, die op eerbiedigen toon spraken. 

,,Zeiden zij niet," vroeg Simon, ,,dat wij naar Bethlehem moesten 
gaan en het Kindeke daar aanbidden ?" Deze zwijgzame mannen uit 
het heuvelland waren tot in de diepten van hun ziel ontroerd en spraken 
slechts met moeite. 

,,In de stad Davids .. .. .. . .. . .. . .. een Zaligmaker," herhaalde een der 
herders, wiens oogen als door een groot licht verblind schenen. 

,,Denk je, dat het de Messias is, Simon?" vroeg hij. 
,,Laten we ons niet langer verdiepen in nuttelooze gissingen, maar 

naa.r Bethlehem gaan en zien, wat het alles beteekent," antwoordde de 
oudste. ,,Kasmir kan wel zoo1ang over de kudden waken," zci 

de oude man. 

* * * 
Toen de nieuwe dageraad den Oostelijken hemel deed lichten, keet'den 

de herders terug. Op hun gelaat las Kasmir verwondcring en ontzag. 
,,Er is in Ecbana's stal een Kindeke geboren," vertelden ze hem 

op zij n vragen. 
,,Alleen maar een Kindeke ?" vroeg Kasmir. ,,Hoorden we niet, dat 

een Verlosser, dat Christus de Heer was geboren ?" 
,,Ik: ga ook naar Bethlehem om het Kindeke te zien," zei Kasmir zacht. 

Hij riep zijn lam tot zich en begaf zich naar het dorp. Hij wist, waar 
Ecbana's stal was en ging er regelrecht op af. Zacht klingelde het 

klokje achter hem. 
Eindelijk bereikte hij den ingang van den stal. Hij was echter ver

legen van aard en daarom durfde hij den stal niet binnengaan. Beslui
teloos bleef hij er een paar minuten voor staan, toen. kroop hij onhoor
baar na;ir binnen en zocht het donkerste hoekje op, het lammetje dicht 
tegen zich aan. Zijn hart bonsde van opwinding en een ongekend gevoel 

van diep ontzag deed hem beven. 
In den stal lag een moeder met teer gelaat en een klein Kindje op 

een hos stroo. Drie rijk gekleede mannen hagen zich voor het Kindeke 
neer. Kasmir zag goud glirnmen en juweelen schitteren. Een heerlijke 
geur vervulde den eenvoudigen stal, toen zij hun prachtig uitgesneden 

dozen openden. 

Terwijl Kasmir op het kindje neerzag, doorstroornde een groote liefde 
zijn jongenshart. Hoe verlangde ook hlj zich voor Hem te buigen en 
Hem alles te geven, ja alles, wat hij bezat. 

Maar waar zou hij , arme herdersjongen, de wierook en .mirre moeten 
halen; die hij het Kindeke zou kunnen aanbieden ? Zijn hart bonsde 
van heftig verlangen. Niets te geven ! Wat kon hjj doen ? 

Het lam, <lat door de stilte onrustig werd, bewoog zich onder zijn 
hand. Een warme gloed steeg Kasmir in het gezioht. Zijn eenige schat 
geven ? N een, neen ! Dat kon ' hij niet ! Maar toen hij weer naar het 
Kindeke keek, glimlachte Het hem tee. Langzaam en ootmoedig bracht 
hij zijn lam bij het Kindje. Hij boog zich voor Hem rneer. 

Vriend'lijke klokjes, verkondigt 

steeds weer, 
Dat Jezus daalde op aarde terneer ! 
Luidt in d€n zaligen nacht, 

Die ons het Heil heef t gebracht ! 

,,Mijn lam - ik geef - het U," was al, wat hij zeggen kon. Het was 
nu heel stil in den stal. Groote vrede en geluk vulden Kasmirs hart. 

Het lammetje boog den kop voor het Kindje en het geklingel van zijn 
klokjc vulde den stal met muziek, die k1onk als de' echo van het engelen

lied op de donkere heuvels. 
Weer lachte het Kindeke. ,,Uw lam," sprak een zachte, welluidende 

stem, ,,is een grooter offer, cl.an ge zelf wel beseft." 
Toen Kasmir naar de herders en kudden terugkeerde, hoorde hij overal 

om zich heen het geklingel van het klokje, dat aan den hals van zijn 
lievelingslammetje bing. Maar het luidde nu in dezelfde rijke, bo·ven
aardsche harmonieen als het Hemelsche gezang der engelen. 

Sedertdien hebben de Kerstklokken schooner en rijker geklonken, waar 
de menschen hun beste gaven aan Christus brachten. 

KBRSTGEBRUIKEN 
HET BRANDEN VAN KAARSEN. 

Het branden van kaarsen is een gebruik, dat overgebleven is uit den 
tijd van d-e Romeinsche Saturnalia. Dit was een feest, waarbij stand en 
positie voor een oogenblik terzijde werden gesteld en waaraan rijk en 
arm gezamenlijk deelnam. Niet alleen werden dan kaarsen gebruikt tot 
verlichting, <loch deze werdcn ook vaak als geschenk gegeven, als tee'.ken 

van vreugde en welwillendheid. 
Zeer waarschijnlijk is het gebruik van kaarsen ook afkomstig uit 

den tijd van het Joodsche feest ter herinnering aan de vernieuwing 
van den tempel, welk feest terzelfder tijd gevierd werd als de Saturnalia 
en het Yule-feest. Het branden van kaarsen was een van de gebruiker't 
van dit feest en het is niet onwaarschijnlijk, dat ten t~ide van Jezus' '·· 
geboorte, duizenden kaarsen brandden over g.eheel Palestina, een 
passend, doch destijds nog niei begrepen symbool van het Licht der 
wereld, dat in die dagen verschenen was. Een feit, dat onze laatstc 
vieronderste'lling ondersteunt, is dat de Gricksche kerk het Kerstfe.est, 

het ,,fcest der lichten" noemt. 

WAAROM GEVEN WIJ GESCHENKEN '? 

Onder de Romeinen was hct eveneens ecn gewocnte 
om met het groote wir.tcrfeest of Saturnalia clkaar 
geschenken te geven. Wij echter, die aan het Kcrstfeest 
een diepe b2teekenis toekennen, gevcn elkaar geschen
ken, gedachtig aan het feit, dat de Wijzen uit het Oosten 
geschenken aanbrachten voor het Kindeke in BetJhlehem. 
Giften aan de armen zijn door nlle eeuwcn heen een 
uiting geweest van dankbaarheid des hartcn. 

) 
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WELKOM DER NIEUWE KADETTEN IN BANDOENG 
De Terr. Kommandant leidt de welkomstsamenkomst der 

. ,,ONVERSAAGDEN" 

Donderdag 3 November was een zeer belangrijke dag voor het Leger in Ned.-Indfo en 
wel in het bijzonder in het leven van de 31 Kadetten,, van heinde en ver gekomen om de 
roepstem van Christus te dienen en onversaagd Zijn kruisbanier te volgen. 

Een volle zaal begroette enthousiast onzen leider, toen deze vergezeld van mevrouw 
Beekhuis, den Chef-Secretaris en mevr. Ridsdel, Brigadier en mevr. Hiorth, op het plat
form kwam. Da<lelijik daarop klonk het aooter uit de zaal : ,,Voorwaarts heilssoldaten", door 
beide gangpaden kwam ze aangemarcheerd, de lang verwachte Kadettenschaar. Een fijn ge
zicht al die jonge menschen met stralend gelaat daar op het platform achter onze !eiders, die 
de sporen reeds in Gods dienst verdiend hadden ! 

Er was geestdrift dien avond in zang en toespraken, doch ook werd de groote stap, die 
de Kadetten deden om Christus te volgen ten volle belicht. ,,Zielen voor God", het schoone 
motto van ons Leger werd hun op het hart gebonden. Geen gemakkelijk pad zou het zijn 
als heilsofficier, doch gezegend, omdat het een volgen is in de voetstappen van den Meester. 

Wie zou beter den juisten toon voor een avond als deze hebben kunnen vinden, clan 
Kolonel Beekhuis, die zoovele jaren zelf Kweekschoolleider was! Onze leider was in zijn 
element en wist zijn enthousiasme over te driagen op de aanwezigen. 

Als Kweekschoolleiders zijn de Brigadiers Hiorth aangesteld, in hun taak zullen zij ter
zijde gestaan worden door mevrouw Majoor Poutiainen, Kapiteine Hattalarbessy en Luitenant 
Corputy. Allen werden evenals de Kadetten 
zelf voorgesteld. De moeilijke namen der 
inheemsche jonge makkers be:wrgden den 
Kolonel ,,zware" studie, doch hij bracht het 
er goed af ! ) 

In een origineel lied stelden de Kadet
ten zich groepsgewijze voor; door ihun zang 
vertolkend uit welk gedeelte van onzen Ar
chipel zij gekomen waren om het Licht des 
Evangelies uit te dragen. Ook hun verlangen 
gedurende de komende maanden onderwezen 
te worden en v·aardigheid te verkrijgen voor 
den strijd, kwam in hun lied tot uiting. 

Het woord van Brigadier en mevrouw De Kweekschool te Bandoeng. 

Hiorth was aillereerst een danktoon voor 
genoten zegeningen gedurende hun Europeesch verlof, waarvan zij juist teruggekeerd waren. 
Doch blijdschap over de nieuwe taaki die met al de liefde des harten aanvaarid werd, had 
toch de boventoon. Ook 1:1evrouw Majoor Poutiainen sprak over de liefde, die zij nu reeds 
had voor haar nieu.w ar.be1<lsveld. 

.A.djudante Cardinaal, ook dien dag wederom uit Holland gearriveerd, gaf een heerlijk 
getuigenis van de wonderen Gods in haiar, leven. 

~n z~jn toespra.ak zette· KoJonel. Beekhuis tenslotte nogmaals uiteen, het belang van d~ 
roepmg, waarmee God Zijn volgelmgen roept. Hij bracht naar voren, hoe Christus achter 
Z~in discipelen de groote schare za.g van mannen en vrouwen., die tot Hem geleid moesten 
worden, doch vocgdc daarnan tevens toe, dat ,,niets onmogelijk" is voor hen, die deze taak 
aanvaarden, zoolang Christus Zelf vooraan gaat. 

De inzegening der Kndetten onder de Legervlag was een plechtiig moment. Terwijl alien 
neergeknicld onder de vlag zongen: ,,Leer mij Uw wegen, o Jezus", was Gods tegenwoordig
heid t·egenend merkbaar. Wat er wel in het hart dezer jonge menschen is omgegaan? De 
tockomst zal er de uitkomst van toonen. Moge het zijn, dat groote liefde tot het verforene 
dczen cursus der ,,Onversaagden" zal kenmerken ! Me·vrouw K:!oJ:onel iBeekihu.is sloot ijezen 
gezegenden avond met dankgebed. 
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Deze maand ku~nen wij slechts een resume 
geven van binnengekomen rapporten, aangezien 
de K.erstgedachte de voornaamste plaatsruimte 
vraagt. 

MAGELANG. 

Mevrouw Lt.-Kolonel Ridsdel leidde in dit 
centrum een reeks van officierssamenkomsten, 
welke zeer gezegend waren. De on<lerwerpen, 
behar.deld gedurende deze intieme bijeen
komsten, gaven aanleid.ing tot zeer ernstig 
zelfonderzoek. Een nieuwe openbaring van 
Christus Zelf kwam tot onze makkers en nieuwe 
kracht en bezieling werd hun deel. Geen 
wonder dus, dat de openbare samenkomst, 
welk·e na de officierssamenkomsten plaatsvond, 
bijzonder goed was. Velen waren opgekomen om 
te genieten. Brigadier Rosenlund, de Divisie
Officier, sprak het welkomstwoord tot mevrouw 
Ridsdel, die ook dien avond met ens was. 
Enkele offideren kregen gelegenheid te getui
gen over wat God voor hen en door hen had 
willen doen op de plaats, waar zij gesteld 
waren. Mevrouw Ridsdel behandelde Gods 
woord en deed haar onderwerp ')even" voor 
de toehoorders. Het was een avond die, dat 
gelooven wij zeker, groote waarde voor de 
eeuwigheid gehad heeft. v. K. 

DJOCJA. 

Er is actie in Djokja vooral in het jeugdwerk. 
Allereerst vermelden wij het jaarlijksche uit
stapje. Naar Kalibeneng zou de reis gaan en 
·.. ............ 's morgens om 4 uur stonden de 
eerste deelnemers al te wachten. Van de N.I.S. 
mochten wij alle moigelijke Jhulp ontvangen, 
waardoor de ruim 100 kinderen spoedig een 
plaatsje hadden in den trein. Wat is er genoten ! 
Velen waren nog nooit buiten Djokja geweest. 
De dag was veel te kort. 

De inzegening van soldaten, rekruten € n 
jong-soldaten, enkele dager.. later, trok veel 
belangstelling. Mevrouw Majoor Poutiainen 
leidde deze gezegende samenkomst, die een 
zeer opgewekt karakter droeg. Twee afvalligen 
keer<l.en dien avond terug tot J ezus, waarover 
ons hart verblijd was. H. 

MAN ADO. 

De vaarwelsamenkomst der kadetten, die 
vanuit Manado naar de Kweekschool gingen, 
alsook van Kapitein Lanawaang, die overge
plaatst was naar Java, is zoo~! voor de 
betrokken personen als voor familieleden en 
vrienden een tijd van grooten zegen geworden. 
Brigadier en mevr. Brandt hadden de leiding. 
Het woord van de vertrekkende makkers, de 

(vervolg pag. 16 kol. 1). 
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Hoe kort is bet nog maar geleden, 
dat het scheen, alsof wij dit komende 
Kerstfeest zoudeu vieren temidden 
van schrikkelijk corfo.gswee in Oost en 

West! Hoe is er over de gansche 

wereld gebeden toch den vrede te 
mogen bewaren ! En God heeft ver
hoord ! En niet alleen hebben wij voor 
het oogenblik den vrede mogen be
houden, doch uit bijna alle landen is 
op dringendc wijze den · wil tot een 

wereldvrede tot uiting gekomen. 

De daghladen hebben met een ge
baar va.n vreugdc gemeld, hoe een 

,,Geestelijke herbewapening" als de ' 
eenige weg tot blijvenden vrede wordt 
aangewezen. Onze geeerbiedigde V O'l"

stin paardle H~r stem in dezen 

oproep en zette daardoor een schoon 
voorbeeld voor Haar gansche volk. 
De leden van het Oxford-congres in 
Interlaken, gingen naar Geneve nm 
biddend den ,, V olkerenbond" van dezen 

eenigen weg te overtuigen en achter 

hen stonden ontelbaren, die door hun 
gebed de handen der strijders hoog 
hielden. 

En op deze wijze kunnen alien, hoe 
ver ook vain de bewoonde en bewogen 
wereld verwijderd, mee helpen den 

vrede op deze aarde te bevorderen. 

Doch - hoe zullen wij bidden om 
· den vredc, zooJ.ang die niet allereerst 

in bet eigcn hart woont ? Beginnen 

bij zichzelf, dat is in deze een eerste 
vereischte. Dait daarom een ieder, die 
deze regels Ieest, op dit feest van den 

Vredevorst, kniele bij de kribbe en in 
diepen ootmoed des harten ,vrage om 

den vrede in de e ·gen ziel en daarna 

den VREDE OP AARDE. 

,,VREDE laat Ik u, Mi.inen vrede 
geef lk u ; niet gelijkerwijs de weireld 

hem geeft, gee.f lk hem u. Uw hart 

worde niet ontroerd en zijt niet ver-

saagd." Joh. 14: 27. 

n 

Hoe zal ik U ontvangen ? 

Hoe wilt Gij zijn ontmoet, 

,_ 12 -

0, 's werelds hoogst Verlangen, 

Des zwerv'lings zaligst Goed ? 

S T R IJ D K R E E T 
/ 

DOOR BRIGADIER CH. STEWART 

W anneer ik denk aan Advent, voert de herinnering mij terug naar het tehuis van mijn kirulerjaren 
en in het bijzonder naar een brief, welken wij op zekeren dag ontvingen van den oudsten zoon van 
ons gezin, die va.n huis was om het eigen brood te verdienen. Die brief meldde ons, dat ·hij voor een 
lwrte vacantie thuis zou komen. Welk een vreugde bracht dit bericht ! Hoe wedijverden wij met elkaar 
om zijn kamer in orde te brengen, totdat alles glom - maar dat was niet voldoende. Moeder stond 
er op, dat het geheele huis, ja. zelfs de tuin keurig in orde was, zoodat niets hem zou teleursteLlen of 
grieven, als hij thttis kwam. Dikwijls heb ik aan deze eenvoudige gebeurtenis terug gedacht en daa.rin 
een voorbeeld gezien van het enthousiasme der liefde. 

In de Adventsclagen gaan onze gedachten terug naar den eersten Adventstijd, dien de wereld beleefd 
neeft. Wij doen dit met een hart vol van dankbaar1ieid voor alles, wat de komst van Christus voor ons 
en voor de wereld heejt beteekerul. 

Doch - hoe bereiden wij ons voor op Zijn tweede komst ? Want Hij zal wederkomen ! Dringt het 
enthousiasme der liefde ons, onszelf z66 voor Zijn komst te bereiden, dat niets in ons Hem zou teleur
stellen of grieven ? De boodschap van den eersten Advent is : de prikkel des doods weggenomen, het 
graf overwonnen ! 

De boodschap van den tweeden Advent : de glorie van Ztjn rijk en het opstandingsleven van Zijn 
volk. 

Hij heeft ons een boodschap nagelaten om te zeggen, dat Hij wederkomt, doch een datum is ons 
niet genoemd. Laat ons niet verslappen in onze verwachting en la.at het enthousiasme van onze lief de 
niet verkoelen, want ,,Hij, die te komen staat, zal komen'', wellicht spoediger dan wU Hem verwachten. 
Laat ons dan bereid zijn, opdat wij Hem mogen verwelkomen met vreugde ! 

HOOG BEZOEK 
AAN 

PADANG 

Twee kleine meiskes boden 
de hooge gaste bloemen aan . 
,....,..,..,...~ 

Bij geilegenheid van het bezoek van Zijne Excellcntie den Gouverncux.Genooa1al ·~Mm Swnatra, bracht 

mevrouw Tj,arda van Starkenborgh Stachouwer, vergezeld van de oudste fr-0u1c en verschillende aut()riteii.ten 

met hun drunes, een bezoek aian ons ziekenhuis in Padang. N atuurlijk werd clit bczoek door de Majoors 
Carpenter en Digby op hoogen prijs gesteld. De belangstelling, w,~armede de hooge gastc kennis nam 

v1an den arbeid in het ziekenhuis verricht, getuigde van lief de voor de zieke inheemschcn, die hicr verzorgd 

wordein. 
Mevrouw Tjarda gaf zich rustig den tijd tot een rondgia11g door het zickenhuis en liet zich grondig 

inlichten omtrent den .aard van den arbeid door het Leger des Heils in. P.adan.g geschied. Op bovoostaan.d 

kiekje zien wij, hoe twee kleine meiskes mevrouw Tjarda bloernen overhlandigen, weike glimlachend door 

haar in ontvangst werden genomen. 
Met vreugde zien onze officieren in Padang terug op dit bezack en ook de tijdclijke bewoners van hct 

d.ekenhuis zullen deze onderscheiding, die hen te beurt vicl niet ·p cdig vergciten. Gods zegen ru ·te 

op ons werk in Padang ! 
Beh.alve aan den arbcid in hct ziekenhuis, worden ook vele uren besteed aan Wijkvcrplcging, waarvoor 

Majoor Digby in h~t bijzonder verantwoordelijk is. Eiken dag trekt zij de kampongs in om alien, die haar 
hulp noodig hebben te verzorgen. De ergste gevallen W()rden dan naar de Kliniek vcrwezen, waar grondige 

behandeling plaatsheef t. 
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HET EV ANGELIE DES VREDES 
gepredikt door onzen !eider in Oost en West-Sumatra 

IN dit Kerstnummer is slechts beperkte ruimte beschikbaar voor 
rapporten en daarom mo•eten wij volstaan met een beknopt V'evslag 

over dit eerste officiede hezoek van Kolonel Beekhuis aan Sumatra. 
AUereerst ging de reis naar 

• 
PADANG.• 

Met groote belangstelling nam de Kolc:mel bij aankomst kennis van den 
arbeid door ·onze offioieren zoo getrouw verricht. :Dat deze arbe1d ook ter 
plaatse gewaarideerid word:t, bleek ongetwijfe1d uit het feit, dat een 40tal 
vooraanstaande ingezetenen de lezing bijwoonde, welke de Kolonel des 
avonds hie1d in de loge ,,Mata tHari". VerschiUende autoriteiten mochten 
wij onder hen ibegroeten. Kapitein Poot leidde den Kolonel bij de aanwe
zigen in. Hi·erop vertolkte tde heer Van Haselen de .gevoe1ens der iPadang
sche burgerij en verzekerde onzen leider van de bela.ngstelling van zijn 
:hoorders in dit bezoek. 

Spoedig nam nu de Kolonel zelf het woord en wist met zijn boeiende 
lezing over het ontstaan en de voortzetting van onzen Legerarbeid, aller 
aandacht ~spannen te houden. In het bij2londer 1bracht hij naar vocen, 
hoe ide liefde Gods den he'.i1ssoldaa.t dringt het EvangeHe te verkondigen 
aan alle natien. Een Hed van twee officieren bracht zegen tot het hart 
en ·zoo was <lit bezoek een mooi geheel gewor·den. Van Padang ging de 
reis naar 

FORT DE KOCK. 

Dit was een iprachtige tocht, jammer, dat wiJ er hier niet meer van kunnen 
vertellen. ])e grootschheid van Gods wonderschoone schepping maakte 
diepen indruk en deed ons klein gevoelen tegenover fHem. 

1n de societeit ,,Helvedere" werd voor een aantal Legervrienden dies 
avonds een samenkomst gehouden. Controleur, Dr. van Zan.en, sprak een 
hartelijk woord van welkom tot 1onz-en le1der. Ook mochten wij o.m. den 
pl. militair-commandant onder de aanwezigen opmerken. Met groote 
aan:dacht weird al wat !Kolonel Heekhuis vertelde, beluisterd. Het was een 
goede avond. 

Over ihooge bergen en door diepe dalen werd den volgenden dag de 
reis gemaakt naar Sibolga. In Kotta-Nopan werd even gepauseerd en een 
bezoek gebracht aan den Controleur ter plaatse. Na een zeer vermoeien-. 
den doch bijzonder interessanten tooht, werd des avonds Sibo1ga 1bereik.t. 
Dach den volgen.den morgen ging het alweer verder, langs den weg met 
1300 bochten bereikten wij 

TAROETOENG. 

Welk een natuurschoon ! Onbeschrijfelijk grootsch ! Steil gi:ng de weg 
menigmaal omlaag, scherp waren de boch~n, doch het 1gezicht op de 
valle:i m-e·t de 'Lorens der iBataksche kerken hoog boven ihet landschap uit, 
·dteed al het andere vergeten. 

Brigadier en mevr. Meijer van Poeloe si Tjanang waren h.un nieuwen 
le.ider tegemoet gereisd. In het Christelijk lnternaat leidJde de Kolonel, 
voordat wij verder trok.ken, eersl een samenkomst voor de ongeveer 200 
leerlingen der zendings-MULO-school en het was bemoedigiend te zien, 
ihoe niet slechts de leerlingen, do-ch viooral ook de 1.eeraars en hun dames, 
vol belangstelliing waren voor hetgeen de Kolonel ~ zeggen had. Gods 
zoekende liefde voor den mensch, welke zich alle eeuwen door geopen
baarid heeft, was het thema van des Kolonels toespraak en duidelijk was 
te zien, hoe alles dezen intelligenten jongen menschen ontroerde. Tot 
sl·ot liet de directeur der school, de heer Minkhorst, zijn leerlingen zingen : 
,,Dankt, dankt nu aUen God", wat ons eigen hart een zegen bracht. Ten 
huize van de familiie Teel.tens werd toen het middagmaal gebruikt en 
verder ging het naar 

PEMATANG SIANTAR. 

Hier hadden de 1Kapiteins Hoetabarat een samenkomst in de Chineesche 
school geregeld. Meer dan 200 heilssoldaten en vrienden waren op~
komen en spoedig was een gloedvolle Heilssamenkomst in vollen gang. 

Vertaald door Brigadier Iy.feijer bracht de Ko}onel het aloude Evangelie 
des Vredes en wij mochten d·e vreugde smaken 13 zielen te zi.en komen 
tot Christus. Ofschoon wij veel moois hadd-en gezien op deze reis, was 
dit groepje menschen aan de zondaarsbank toch wat ons hart het meest 
verblijdde. Denzelfden avond ging het naar 

MEDAN. 

Aangezien dit het eerste officieele bezoek was van onzen leider, waNm 
er heel wat autoriteiten te hezoeken en zaiken af te handelen, toch 
vond de !K.olonel nog tij,d om des middags voor de kinderen der beide 
tehuizen een samenkomst te houden, wat door het jonge volkje natu.urlijk 
zeer gewaarde-erd werd. Voor de avondsamenkomst was veel belangstelling. 
Aanwezig waren o.a. de burgemeester van Medan, ass.-resident Lohmann, 
als vertegenwoordtiger van .den resident, de controleur, alsook Ds. Vreede. 
Ook hier wist de Kolonel met zijn lezing groote belangstellin:g te weklren, 
,doch niet aHeen dat, ook een rijke Evangelie-boodschap wist hij in zijn 
boo:d!schap te verwerken en diepe ernst legde zich over alle aanwezigen. 
Geeindigid werd met het ,,Stichterslied", wat doo1r allen hartelijk werd 
meegezongen. ])eze avond heeft ongetwijfield gvoote waarde gehad voor 
de uitbreiding van Gods koninkrijk. 

POELOE SI TJANANG. 

Een bijeenkomst op een Leprozen-kolonie is altijd opgewekt en blij, 
ofschoon men aan deze plaats het tegend€€l zou verwacliten. Ook deze 
samerrkomst maakte geen uitzonder.ing. Vooral de heilssoldaten in hun 
keurige roode badjoe's toonden hun blijdschap over dit be'zoek van bun 
Kolonel. Huitengewoon mooi 2longen enkele van de patienten, sommige 
officieren kregen gelegenheid hun getuigenis te geven, terwijl het woo.rd 
van den Kolone1, gele<id door Gods Geest, diep doofldrong. 

Ondanks aUe dirukte aan dit bezoek verbonden, vond onze leider nog 
gelegenheid de laatste rustplaats te bezoeken van wijJ-en Stafkapitein 
Berney en Kommandeur Kronenberg en hun arbeid voor Christus te 
gedenken. Vele mensdhen zijn op dezen tocht 1bepaald bij de eeuwige 
dingen, Gods liefde is nogeens uitgedragen aan velen en de arbeid der 
liefde van Zijn Leger nogeens bekrachti:gd, Zijn ·strijders aangemoed.igid . 
Een woord van dank is hier zeker op z'n pla,ats aan alien, die op velerlei 
en zoo royale en sympath.ieke wijze den Kolonel en de hem vergezellenden 
hebben willen helpen. 

Y. 

KOLONEL EN ME,VROUW BEEKHUIS VERGEZELD VAN DEN 
CHEF-SECRETARIS EN MEVROUW RIDSDEL BEZOEKEN 

KRENGSENG. 

Op .zondag 6 November bracht de Terr. Kommandant zijn eerste bezoek 
aan K.rengseng. Br1gadier Rosenlund en Envoy Oey waren daar om de 
gasten te iverwelkomen en spoedig kreigen ook de makkers en 'hezoekers 
van het korps zelf daartoe de gelegenheid. Deze eerste iHeiligingssamen
komst was een groote bemoediging voor onze makkers, de Kolonel gaf 
zich .geheel en nam den tijd om vooral de boodschap uit Gods woord 
igrondig ult te leggen. Met diepen ernst werd 1geluis.terd. 

Des middags ging b'.et naar Be.ndci•sari De officieren ·van dit korps 
wevden door den Kolonel bevorderd tot Kapiteins, wat groote vreugde 
verwekte, evenals het beri0ht, dat Majcor Rosenlund den vorigen avond 
tot Brigadier was bevorderd. De Chef-Secretar.is kreeg de gelegenheid 
een pemoonlijik woord tot de schare te riahten. ,,Geestelijke blindheid" 
was ihet onderwerp, dat goed begrepen werd en duidelijk toegelidhrt. 

(Vervolg paig. 16 kol. 4). 
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E VELDTOCHT DER LIEFDE 
,,Blijdschap, die al den volke wezen zal". 

Dit is het motto voor de maand December 
in verband met den nieuwen Veldtocht op 
initiatief _van Generaal Evangeline Booth begon
nen. Voorzeker zou geen beter woo:rid kunnen 

gekozen zijn dan ·dit, want van begin tot eind is 
men in deze maand van ~et jaar bezig elkander 
vreugde te bereiden, plannen tot liefde-hetoon 
te bedenken en muziek en vreugdegezang te 
oefenen. Muziek en zang - ja, want blijdschap 
is onaf scheidelijk verbonden aan de twee laatst 
genoemde factoren der Kerst-v·oorbereiding. 
W anneer het hart vol is van vreugde, zoowel 
over stoff elijke als geestelijke zegeningen, komt 

als vanzelf het lied. 

Ook in het Leger dies Hells wordt veel 
gezongen, wij zijn er om bekend en dat is ons 
een eer en vreugde ! W anneer ge in dez.e Kerst
maand eens een kijkje gaat nemen in een onzer 

Kinderhuize~, en dan het lie£st in den namiddag 
als de kinderen uit school zijn-zult u zingende 
kinderen vinden. Dit geldt zo·owel voor de 
Javaansche tehuizen op Kasijan en lBoegangan, 
als voor de Europeesche kinderhuizen in Ban
-doeng, Oengaran, Batavia en Me.clan. Kerstlie
deren worden ingestudeerd en (~r tot 
,,verd.riet" van de officieren !) nagezongen, half 
goed-half verkeerd, onder het spelen. Doch wat 
klinkt het kindergezang liefelijk straks rond 

den Kerstboom ! 

Doch niet alleen de kinderen zingen ! Een 
kind zingt gemakkelijk, onbezorgd als het is, 
onbekend met de lasten des levens, die o"l,lderen 
drukken. Ook zij, die .groot levensleed kennen, 
zingen. In den geest voere.n wij de lezers naar 
de lepr0izen.kolonie te Pelantoengan, een prach
tig dal met veel bloemen, docli ook met veel 
smart. Middenin den roz~mtuin staat een mu.ziek
tent en daar zal straks het ,,Stille Nacht, Heilige 
Nacht" gespeeld worden. !Het muziekkorps is 
verbonden aan het Legerkorps op deze koilonie 
en bij ve1e gelegenheden wor<lt den kapelmeester 
gevraagd met zijn 9 muzikanten te spelen. Zij 
doen <lit met zooveel gevoel, dat het woord 
van den Stichter, William lBooth, toen hij sprak 
over muziek, aan dezie plaats goed verstaan 
wordt. ,,Zielreddende muziek" noemde hij zulk 
spelen. Zij, die op de.ze melaatschen-kolonie 
arbeiden, weten, dat als soms hier en daar een 
noot ontbreekt, <lit komt omdat het instrument 
bespeeld wordt met verminkte handen ........ . 
Doch vanuit dit droeve dal stijgen de tonen 
regelrecht omhoog tot God ! 

Ook het zangkoor oefent zich in deze dagen. 
Alles wordt van muziek gezongen en zelfs zeer 
moeilijke me1odieen worden ingestudeer<l. Liede
ren van den hemel ·oak, waar niemand meer 
zeggen zal: ,,Ik hen ziek", waar ook geen 
melaatschheid gekend wordt ! Dank God ! Zoo 
vindt u de mu.ziek op alle kolonies. 

Nog ander muziek zal gehoord worden met 

het a.s. Kerstfeest. Ver weg in de binnen
landen van Celiebes, ·onder de Toradja's, hooren 
wij fluitmuziek. Aan eigen gemaakte bamboe
flu.Hen worden daor de jongens en meisjes van 
onze scholen mooie melodieen ontlokt, die den 
zang begeleiden. Daar onder de VO()lnnaJige 

koppensnellers zal muziek worden gehoor<l en 
het lied worden aang1eheven, om God te loven 
en te prijzen, Die Zijn Eeniggeboren Zoon zond 
als een ,,Licht tot verlichting der he}denen." 

Het muziekkorps op de leprozerie te 
Semaroeng, Soerabaja. 

Een laatsten klank willen wij nog opvangen. 
Wie op den Eersten Kerstdag in Semarang is, 
zal .bij gunstig weer des namiddags een groep 
heilssoldaten aadreffen op den Aloon-Aloon; 
in het midden een groep Javaansche jongens 
met roode badjoe's, muziekinstrumenten en een 
grooten trom. Voor de honderden nieuws
gierigen, die zicli om hen heen verzamelen 
zullen zij spelen: ,,Jezus, Uw naam zij de 
hoogste eer, in hemel, aard en lu.cht !" en met 
vreugde zullen de heilssoldaten <lien klank over
nemen en door hun lied en getuigenis vermel
den, dat Jezus kwam, opdat een ieder, die in 
Hem gelooft, zalig z2l worden. 

Het muziekkorps van 

Boegangan op den 
Aloon~Aloon te Semarang. 

n .... 

Jezus, Uw naam zij d' 
hoogste eer 

In hemel, aard en lucht ! 
V oor U knielt mensch en 

engel neer 

En sah.tn vreest en vlucht. 

S T R IJ D K R E E T 

Ja, het Leger des Heils is een zingend leger 
en in de Diecembermaand zingen wij meer dan 
ooit, om Gods lief.de te verkonden. Zal ook uw 
lied zich paren aan onz.e stem, geachte lezer ? 
Moge u op dit Kerstfoest kunnen instemmen 
met het schoone lied van Nellie van Kol : 

Er is feest in mijn ziel, want de Heiland kwam in 
Met al Zijn liefde en luister . 

• 
Zijn l;lik hergaf mij het leven weer, 

Zijn glimlach verdreef ihet duister ! 

OP ONZE KNIEEN LEEREN WIJ 
AANBIDDEN. 

Kerstfeest is helaas voor duizenden slechts 
een oude overlevering betreffende de geboorte 
van Jezus, een mooie illusie, of een nai:ef ver
haal, dat door simpele lieden voor waarheid 
wordt aangenomen. 

Een bekend beeldhouwer had eens in een 
museum eener groote stad een zeer merkwaar
dig standbeeld van Christus tentoongesteld. 
Een talrijk publiek begaf zich dagelijks daar-
heen om het meesterwerk te bewcnderen. Na 
het beroemde standbeeld v.an op zij en van 
voren te hebben bekeken, beweerden sommigen 
het toch niet z66 bijz-0r..der te kunnen vinden. 
Als men hun dan echter vertelde, dat de kun
stenaar het marmer op zijn knieen liggende, 
had uitgehouwen, gingcn ook zij op hun knieen 
en in die houding kwam de zoozeer geroemde 
schoonheid van het beeld ten volle uit. 

Evenzoo vertoont zich de levende Christus 
€erst dan in al Zijn Goddelijke schoonheid en 
pracht aan ons . oog, wanneer wij, geknield, in 
de houding van ootmoed en aanbidding, tot 
Hem opblikken. Op onze knieen w-0rdt ons de 
wondere liefde van God in al haar volheid 
gecpenbaard, ook op <lit Kerstfeest. 

0
Noch het verstand der w~izen, noch de weten

schap der meest ontwikkelde geleerden kunnen 
<lie dingen verklaren, welke ,,het oog niet heeft 
gezien" en God bereid heeft dien, die Hem 
liefuebber:.. Om de eeuwige dingen te begrijpen, 
is er geen geleer<lheid noodig, noch een groote 
wilskracht, maar moet men naderen in het 
geloof tot Hem, Die het Licht der wereld is, 
en Die Zichzelven voor ons heeft gegeven in 

dien Kerstnacht. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

GEHUWD: 

K.apitein Antonius A. Hoetadjoeloe, op 2 
October 1933 vanuit Belawan in opleiding 
gekomen, 0 

met 
Kapitein Emma C. Pa.ngaLila, op 2 October 

1933 vanuit Manado in opleiding gekomen, 
te Semarang, op 10 November 1938. 

Beivorderingen. 
Tot Brigadier : 

Majoor E. Rosenlund*. 
Tot Majoor: 

Adjudant D. Ramaker*. 
T·ot Kapitein : 

Lui tenant Th. Sihono*. 

Aanstellingcn : 

Brigadier F. Hiorth *, naar Bandoeng 
K. weekschool. 

Adjudant J. Th. Cardinaal, naar Ooglijders
Hospitaal, Semarang. 

Kapitein D. Karepouwan* naar Poeloe si 
Tjarumg. 

K:apitein E. Lanawaang naar Soerabaja. Kliniek 
(korps). 

19 November 1938. 
A. C. BEEKHUIS, 

Terr. Kommandant. 

I KOMENDE GEBEURTENISSEN. I 
Kofonel oo mevrouw Beekhuis1. 

Dec. 11 Soerabaja I, opdrachtsdienst. 
,, 16 J. L. Demonstratie Bandoeng I.E.V. 

Clu.'bgebouw. 
,, 19 Kinderhuis Bandoeng. 
,, 20 J ongenslhuis Bandoeng. 

'.Beatrix Kliniek Bandoeng (Mevr. 
Beekhuis). 

,, 21 J. L. Demonstratie - Batavia. 
,, 22 Radio-uitzending. 

Batavia Meisjeshuis. 
,, 24 Bandoeng I en II - uitdeeling kersrt

manden. 
,, 25 Bandoeng I - 5 uur v.m. (met Briga

dier Hiorth en Kweekschool). 
Bandoeng II - 7 uur n.m. (met Briga
dier Hiorth en Kw ekschool). 

,, 28 Poerwonegoro - opening nieuwe zaal. 

,, 31 Bandoeng I. 
De Chcf-Secretal~is en me:vrouw Ridsdel. 

Dec. 16 J. L. Demonstratie Bandoeng (met den 

Kolonel). 
,, 19 Kinderhuis Bandoeng (met den Kolo

nel). 
,, 20 Jongenshuis Bandoeng (met den Kolo

nel). 
,, 24 Boeganga11. Uitdeeling kerstmanden . 
,, 25 Semarang I . 5 uur v.111. 

Boegangan - 7 um· 11.m. 
,, 26 Pelantoengian. 

B·rig.adfor Swwiart. 
Dec. 20 Beatrix-Kliniek Bandoeng. (Met mevr. 

Beekhuis). 
,, 23-26 OC'ngaran en Semarang. 
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Aanteekeningen van den Chef-Secretaris 
December 1938. 

Alle eere zij aan God omhoog ! 
Op aarde heersc:he vree ! 

Zijn welbeha.gen deelt de Heer 
Voortaan den menschen mee ! 

Wij wenschen onzen lezers . allen een rijk geze
gend Kerstfeest toe. Moge vrede niet alleen op 
deze aarde, maar oak in onze harten nederdalen 
op dit hlij de feest ! 

De Territoriaal Kommandant. 

On!Ze Leider heeft gedurende de afgeloopen 
maand een bezoek gebraciht aan Sumatra, 
Krengseng en andere posten in Midden-Java, 
en bovendien nog menig uur op het Hoofdkwar
ti•er doorgetbracht om de verschillende zaken af 
te handelen. In de ibezoch te posten werden 
samenlkomsten gehouden en God schonk op 
kennelijke wi}ze Zijn zegen. Zielen zochten 
verlossing en kwamen tot het Licht. Wij ver
wij1zen naar de rapporten elders in <lit nummer, 
welke veel belangwekkend nieuws bevatten. 
Een zwaar programma waoht Kolonel en 
mevrouw Beekhuis voor de komende Kerstdagen. 
Mogen 'dez.e samenkomsten tijden van grooten 
zegen zijn, 1waarin Gods Geest Zich op heerlijke 
wijze zal openbaren aan aUen, die naar de 
Kerstprediking luisteren. 

De Veldtocht der Liefde. 

Hoewel de voorbereidingen voor het Kerst
f eest ·veel van den tijd en de aandac!ht van onze 
officieren en soldaten vragen, vertrouwen we, 
dat de Veldtocht der Liefde, die 1 December 
begint, niet vergeten ·zal worden. Laten wij allen 
trachten de menschen te ·bewegen om de samen
komsten bij te wonen, opdait zij onder de k1an
ken 1van het Evangelie komen en Jezus Christu.s 
Z!ullen leeren kennen als hun persoonlijken 
Verlosser en Zaligmaker. Kunnen wij niet 
pro\beeren een ziel per week voor den Heer te 
winnen? 

Mevrouw Ridsdel was de leidster van het 
onlangs gehouden Divisie-Congres te Magelang, 
waar alle officieren van fr\1idden-Java bij.2en 
waren. De rapporten over deze samenkomsten 
I uid!den aanmoedigend en we gelooven, dat de 
zegen, daar ontvangen, in de verschillende 
korpsen zal nawerken. God zegene den Di1visie
officier en de officieren van Midden-Java! 

Wij willen niet nalaten hier den ,,Win-een
ziel Yeldtocht" te noemen, die kort geleden in 
genoemde Di risie gehouden we·rd. Brigadier 
Rosenlund meldde ons, diai er in 14 dagen 438 
samenkomsten werden gefriouden, waarin 23231 
personen aanwezig waren en 250 zielen naar 
voren kwamen voor verlossing of heiliging. Aan 
God all~n zij de eer ! 

Bevorderingcn. 

Wij f elicitceren Adjudant Ramaker met zijn 

bevordering tot Majoor ; dit geschiedde teTWijl 
hij op weg was naar Midden-Celebes, waar hij 
aanwijzingen zal geven met betreklking tot den 

wederoplbov.w van de door de aardibeving ver
woe:ste gebouwen. Voor Majoor en mevrouw 
Ramaker is dit ·blijk van waardeering een aan -
moediging. Een even groote verrassing was het 
voor Maj1oor en mevrouw Rosenlund, toen ·de 
TerriJtoriaal Komman'.'dant hen bij zijn bezoek 
aan Semarang in naam van de Generaal ibevor
derde tot den rang van Brigadier. Heiden, 
Brigadier en mevrouw Rosenlund geven hun 
beste krac'hten voor de uittbreiding van ons werk 
in Midden-Java. De Luitenants Sihono werden 
tot Kapitein bevorderd in de samenkomst, die 
de Kolonel leidde in Bendosari. God zegene al 
deze kameraden ! 

Brigadier Martha Kruschwitz heeft Ned.-Indie 
verlaten en bevindt zich op weg naar Amerika, 
waar zij haar welverdiend ver lof zal doorlbrengen. 
De Brigadier heeft tot den laatsten dag haar 
weI'k verricht en daar zij juist op Borneo was, 
scheepte zij zich te Balikpapan in. We wenschen 
haar een goede reis en hopen, dat zij haar fami
lieleden in welstand zal ontmoeten. Wij zuJlen 
haar ,,Halleluja" en opg.ewekten geest missen. 
De Heer geve haar een hee-r1ijk verlof ! 

Majc1or en. mevrouw Jermeirstrom, beter bekend 
als Johansson, zijn van Zweden vertrokken en 

zullen in December in Ned.-Indie met het m.s. 
,,Indrapoera" aankomen. Ze zijn langer wegge
·bleven dan was verwacht wegens gezondheids
redenen, doch de Heer frieeft in dit opzicht alles 
wel gemaakt. De Majo(}lrS Wafo en Roslund reizen 
met ihetzelfde sohip. Het verlof heeft haar lbeiden 
veel ·goed gedaan en zij zien met verlangen uil 
naar het oogenblik, dat zij haar arbeid kunnen 
hervatten. ;M•ajoor Midte.ide met de Luitenantes 
Kreikamp en Schaafsmai hopen 1op 22 December 
met het m.s. ,,Baloeran" in Batavia aan te komen. 
De Heer geve hen krachten en veel vreugde in 
het werk, wat IZ.ij in de lkomende jaren zullen 
verrichten ! Wij roeipen dezen kameraden allen 
een hartelijk welkom toe. 

Onze Legerkl'ing. 
Tot onze spijt moeten wij melden, dat ver

schillende onzer makkers zielk zijn geworden. 
Mevrouw Adjudant Palstra en mevrouw Adju
dant Gladpootjes moesten in het ziekenlhuis 
worden opgen?men. Voorts noemen wij mevrouw 
Majoor Schu.lz en Majoor Van Oudheusden. 
Majoor Cornelius is gelukkig aan de heberende 
hand. Laten wij onze zieke ma:klkers in het 
gehed gedenken ! 

Kapite'ine Keller ontving uit Duitschland de 
droeve tijding, dat haar moeder en enkele weken 
daarna ook haar viader, is heengegiaan. Wij ba
grijpen, dat dit een groote slag is voor de Kapi
teine. Moge de Heer haar en haar familieJ.eden 
troosten ! 

Kapitein en mevrouw de Jonge ver'heugen 
zich over de geiboorte van een dochter. Moge de 
kleine ,,Wilhelmina" opgroeien tot eer van God 
en tot vreugde van haar ouders. 
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NICRO-UITZENDING I BET KERSTFEEST VAN EEN KLEINE --
over alle Westersche zenders ttZ 0 N NEST RA A LH. VOOR DE 

der N. I. R. 0. M. KLEINTJES 

M 0 R G E N W IJ D I N G 
Donderdag 22 December a.s. 
11 . 40 - 1 2 u u r 

Ko/one/ A. C. Beekhuis spreekt 
over: I .,DE KOMENDE KONING" 

( vervolg van pag. 15). 

Brigadier Woodward. 
Dec. 21-26 Winatoe en Towoeloe. 31 Kant.ewo·e. 

Brigadier Rosenlund. 
Dec. 23 Magelang - DemonstraHe. 25 Poorwo
redjo, 26 Ambarawa. 28 Poerwonegoro met den 
Terr. Kommandant. 

Majoor Barbier. 
Dec. 24-26 Soerabaja. 

Majoor Ramaker. 
Dec. 24-26 Koendoer. 

Adjudant Palstra. 
Dec. 24-26 Malang en Toeren. 

(vervolg van pag. 11.) 

liederen, die gezongen werden, de boodschap 
d-0or den Brigadier gebracht - alles getuigde 
van vreugde in het dienen en blijmoedig volgen 
in den weg des Heeren. De Brigadier legde 
nogeens den nadruk op den grocten ernst van 
dezen stap. Velen waren aan de boot om onze 
makkers ,,Gods zegen en een goede reis !" te 
wenschen. Moge de Heer hun weg tot een 
schijnend licht doen zijn ! 

Een Jeugdemonstratie stond cp het program
ma voor den dag daaropvolgend. De jongelui van 
Manado I en II deden allen hun uiterst.e best 
en de vele aanwezigen hebben cl.an ook volop 
ger.oten. God zegene den arbeid in de Mina
hassa ! 

A. D. 

E RGENS in een kleine stad in Hollar:d, waar 
het Leger des Heils cok een lmrps had, 

was een ,,Zoonestralen-Brigade" opgericht. (Dit 
zijn de kaboutertjes van de padvinderij). Tien 
kleine meisjes hadden besloten om ,,het goede 
te doer/'. Nu had de leidster een plannetje 
gemaakt om met het komende Kerstfeest ook 
iets voor anderen te doen. Er was in de stad 
een huis, waar kleine meisjes woonden, die 
igeen vader of moeder meer hadden en som
migen waren ziek of ongelukkig en hadden 
weinig vreugde in haar leventje. Op Kerstavor:d 
zouden de ,,Zonnestralen" daar gaan zingen en 
voor elk meisje een cadJ=autje meenemen. Maar 
wat ? Waar moest voor die 15 kleine meisjes 
een geschenk vandaan gehaald worden ? Geld 
hadden de ,,Zonnestralen" niet ! 

,,0, ik weet wat ! " riep Elly, ,,ik geef mijn 
legplaat, die ik twee jaar geleden op Kerstfeest 
gekregen heb. Die is nog mooi genoeg." 

,,En ik geef mijn foto-album ! " riep een 
antler. 

,,En ik mijn prentenboek, dat ik zelf al 
uitgelezen heb ! " 

,,En jij, Nelly, wat geef jij ?" vroegen ze 
tenslotte aan de laatste ,,Zonnestraal". 

' Nelly kreeg een kleur, want een hevige strijd 
woedde in haar hartje. ,,Morgen zal ik het jullie 
zeggen", zeide ze eindelijk en vlug liep ze weg. 
Terwijl ze voorstapte naar huis, vroeg ze zichzelf 
af : wie zal ik geven - Jeanne, mijn mooie, 
nieuwe pop met het blonde haar en echte 
krullen - of Marianne, die al een beetje leelijk 
wordt, maar waar ik toch wel veel van houd. 
Allebei haar poppekinderen zag ze voor zich, 
maar besluiten kon ze niet. 

Het was een heel stil klein meisje, cl.at 
's avonds aan tafel zat achter haar bordje. 
Moeder maakte zich ongerust en vroeg : ,,Ben 
je ziek, Nelly ?" Maar neen, Nelly was niet 
ziek, ze moest maar steeds den.ken : Wie zal 
het wezen Jeanne of Marianne ? 

Toen ze eindelijk in haar bedje lag, dacht ze 
aan wat de lei<lster altijd zeide: Het beste, wat 
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wij hebben moeten wij aan Jezus geven en 
het beste, wat wij kunnen doen, moeten wij 
voor Jezus doen." Maar dan ken ze Marianne 
toch ook niet aan J ezus geven, want die pop 
was al oud en 1eelijk. Neen, dan moest het 
Jeanne zijn." En opeens kwam er groote vreugde 
in het hart van ons Z·onnestraaltje. Ja, Jeanne 
zou ze geven aan Liesbeth, het kleine lamme 
meisje, dat altijd bij het raam lag in het groote 
huis. Nu was het gedaan met piekeren. Rustig 
en blij ging Nelly slapen. 

Kerstfeest kwam en met kloppende hartjes 
gingen de ,,Zonnestralen" met armen volgeladen 
naar het groote huis. V eel vreugde en zonne
schijn mochten ze daarbinnen brengen, doch 
toen Nelly haar mooiste pop in de armen van 
Liesbeth zag en ze bemerkte, hoe dei:e spra
keloos was van vreugde, zong er een liedje 
binnenin Nelly's hartje: 

,,'n Zonnestraal wil ik zijn, 
In den <lien.st van onzen lieven Heer." 

Nooit heeft Nelly spijt .gehad van haar keuze. 

KRENGSENG. 

( vervolg van pag. 13) 

Kolonel Bee'.khuis sprak over ,,ho·odscihappers" 
en wist ook door zijn eenvoudi1ge illustraties 
de pr~diking inigang te doon vinden. 

's Avonds ·weer in Krengseng. Ook nu een goed 
gevulde zaal en een aandac:htiig lui:sterende 
schare. In dit samenzijn spraken ook mevrouw 
Beekhuis en mevrouw Ridsdel. Beitler woord 
vulde elkaar praclhtig aan: Blijd:schap in het 
volgen van Christus - Licht om dit te kunnen 
doen. 

Het beeld, dat ter illustratie gebruikt werd 
zal niet 1icht vergeten word.en door deze 
Pcnvoudige menschen. Nogmaals kwam Kolo
nel Beekhuis nu aan het woord. Overtui
gend en krachtig, doch ook zeer begrijpelijk was 
zijn boodschap. In het geheel mochten wij ons 
verheugen over 34 zielen, die dien dag Jezus 
zochten. God zegene hen, die onder tranen hun 
zon<len beleden. God zegene ook den aribeid op 
Krengseng ! 



VKE DE 
Schoon is het goud, hct schoonste der metalen, 
Schoon 't alebast, en 't luchtige crystal, 
Schoon is het licht wanneer de s(>n gaat dalen, 
Schoon 't. elpenbeen, en 't rosenroot coral, 

• 

Schoon is de mey met bloemen sonder tal, 
::)choon is de Seeg' met hacr becranste sweerden, 
Maer, die de croon moet dragen boven al, 
Schoon is de vree de schoonstc op der eerden. 

Jae. Revius . 

BIIJJ DE KBIIBBE Niet de tranen, die ik plenge, 
Niet de gaven, die ik brenge, 
Kunnen U behagen, Heer ! 

0, kribbe van Beth'lcm, wat houdt gij gcborgen 
In poovere winds'len, daar tusschen uw stroo ? 

Dat schuldeloos K.indjc, dat tcere, dat kleine, 
Hoc rocrt, hoe bewcegt het mijn harte toch zoo ? 

Hct is mij, als haddc ik schuld aan die kribbe ! 
En ook zalig dee) aan dat Kindcke teer ! 

Dan jubelt hct in me en dim moct ik wcenen, 
Als stille ik knicl bij dat kribbetje neer ! 

Daar wil ik staamlcn mijn dank en aanbidding 
V oor 't groote mysterie, dat 'k nooit kan verstaan ; 

Ik zie me verloren ; ik zic me gevondcn, 
En 'k bid mijn Verlosser in 't Kindcke aan. 

Kommandantc M. J. v. d. Wcrken. 

Schoonstc der sterrcn en Lichtglans in 't duister, 
Lieflijkstc Zon, die ooit de aarde bescheen, 
Hoc 'Vordt ons harte hekoord door Uw luister ! 
Schittrcnd is 't licht, d.at Gij spreidt om U hcen. 

Hccrlijke Gave, door God ons gegevcn ! 
V oor Hem geen plaats, dan allcen in een taJ ! 
Englcn aanbidden dien Vorst zoo verheven, 
Redder der wercld en Heer van 't hcclal. 

Hoc toch, o Reiland, hoc kunncn we U ecren ? 
Zou 't goud of wiorook zijn, wat U bchaagt ? 
Zomlt Gij juweclen of paarlen bcgceren '? 
Is dat bet offer, dat Gij van ons vraagt? 

Vruchtloos is 't aanbod van 't schoonste der aardc, 
Om ons Zijn gunst tc vcrwcrven tot loon ; 
llulde des hartcn hccf t vcel grootcr waarde ; 
Levens wcnscht Hij, Hem uit dank aangeboon. 

Of ik moet mij zelven gevcn, 
U gaan wijden heel mijn leven, 
Willig strijdend voor Uw eer. 

En de rijke zegcningen, 
Waarmee Gij mij wilt omringen, 
Schenken vre11gd mij noch genot, 
Of Gij moet U zclvcn geven, 
Mij nabij zijn in mijn leven, 
A1s mijn Stcun, mijn Gids, mijn God ! 

Jo van der Stap. 

n 

Zeegnend dalende, 
Heerlijk strnlende 

Zaal'ge Kcrstnacht, zijt ons gegroet ! 
Gij komt zc wenden, 
Al onze ellcnden, 

Gij, die de wercld herleven doet ! 

Gods Verkorene, 
De Eengeborene, 

Brcngt verzoening en hcilgena. 
Englcnscharen 
Tokklen snaren, 

Mcnglen in Bethlehem 't ,,Gloria !" 

Eeuwig Lcvende, 
Schuldvcrgcvcnde 

Hartbcrscheppendc Majesteit ! 
De hcemlen alien 
Docn 't Loflied schallcn, 

Geven U cer en heerlijkheid. 
J. J. L. ten Kate. 

OUDE IIE 1IJWE 

Dat op dit Kerstfeest 't blijde lied 

Van elk, voor wie Hij kwam op aard, 

Den Vorst des Levens hulde bied !" 

H ij is ons aller loflied waard. 

~-····· -· ..--.-- .... ~ ~" ,,,.....---,.............-..... ~""'. 
• " ;flt """'"""" ... 

/;
' ·' ," --·· ............. ""' · .. ·. 
~.- ... - '.-.·. 

~
I,• '•,'•: , ' . 

--::.. \ 
-" ..... ~ .... ... ,. -'l·· ... -

• I f I 
• • I I ' . . . 
f (: . It 
• t • " 

• • • • 
• • • t 

' ' . ' 

·~~>--
·~ ... ,,.,· .............. · .. '--......_. .. ..____ 

DI 

IT 



~~A~lJ£L WILLIAM BOOTH, Stichter 
EVANGELINE BOOTH, Generaal 
A. C. BEEKHUIS, Terr. Kommandant 

H oort gij de Kerstklokken klingen? 
Vriendelijk, Hefelijk, zacht? 
't Is of de Enge Zen zing en : 
V rede op aarde gebracht ! 
Boodschap, voor eeuwen den menschen verteld, 
W ordt als opnieuw aan de wereld gemeld ! 
Klokken met zilveren klank, 
'k Breng voor uw luiden mijn dank ! 

0, als de klokken zoo gal men 

Internationaal Hoofdkwartier: 
101 Queen Victoria Street, Londen E. C. 

T err!torlaal Hoo fdkwartler 
voor Ned.-lndil!: Javastraat 16. Bandoeng 

39ste JAAR.GANG No. 12. 
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I. Kerstfeest in het kinderhuis te Bandoeng. 

Daalt zacht de vree in 't gemoed ; 
Fluisterend breng ik in psalmen 
Biddend het Kerstkind mijn groet. 
't Lied, daar zoo ruischend van liefde, van vree, 
Zingt, vol van blijdschap, mijn harte nu mee : II. De kleuters aan tafel in Medan-Kinderhuis. 

" Klokken met vredigen klank 
•er-lfeeal 
Tr 119cle• 

-111. Uitreiking van Kerstpakketten aan anne Chi-
neezen in Soerabaja met bet laatste Kerstfeest. Brengt aan den H eiland mijn dank ! I 

0 

0 

ff et Leger des Hells in Ned.-Indie hoopt met hct a.s. Kerstfeest vreugde te 
brengcn aan de honderden, die in zijn inrichtingen en tehuizcn verzorgd worden, 
alsook aan de armen en behoef tigen, die op zijn wcg gevocrd worden. In de 
ziekenhuizen en kinderhuizen, voor de mel atschen, voor de bedelaars en zwcr
vers, ondergebracht in onze kolonies, zoowel 1als in de evang~licsatie-posten in 
stad en dessa en de tehuizen, waar de mannen van land- en zccmacht dit farnilie
feest komen vieren, zal de Kerstboom branden, hct Ker tlied worden gezongen, 
het Kerst-ev,angelie worden geprcdikt. 

V reugde brengcn aan anderen vermeerdert de vreugde in het eigcn hart 
en maakt bet wcrk Iicht ! Moge deze Kerstvreugde bet dee] zijn van aJlc lezers 
van onzc Strijdkreet ! 

S techts zij, die temidden der 

Kerstvreugde Christus zoeken, 

zuUen geluk erlangen. Als de 

M orgenster niet opgaat in het 

hart, zal zelfs de schittering van 

duizenden sterren dat hart on

bevredigd laten. 

VI~ SEI & Co. B DOENG 
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