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van onze 
Koningin zullen op meesterlijke wijze wor
den belicht dooir daartoe alleszins bevoegden. 

Wij' willen inzonderheid denken aan onze 
Landsvrouwe aJs een geloovige Christin, Die 
voor Haar persoonlijk leven, zoowel als voor 
Haar zware taak, welke de Voorzienigheid 
baar op de schouders heeft gelegd, leiding, 
hulp en kracht verwacht van den Koning 
der koningen. 

Mr. A. baron van Wijnbergen schreef cens 
in ,,Trouw aan Oranje": ,,Neen, 
verzw~jgen wil ik niet, verrivijgen 
kan ik niet, verzwijgen mag ik niet : 
Wat mij in de Koningin steeds het 
meest getr()ffen heeft, is de fiere 
uiting van Haar Christelijk geloof . 
en de vastberaden wil naar dat 
geloof te leven." 

*** 
Hoe ontroerend was de Radio.too

spraak van de Komngin tot bet 
geheele Nederlandsche V()lk in het 
donkere crisisjaar 1931. Het was een 
Kerstgroet, een woord van hart tot 
hart, een vrijmoedig getuigen van 
den Reiland, een prO'eve van een 
juist inzicht en vast vertr()uwen in 
de liefde Gods, geopenbaard in 
Christus. Zij sprak toen : 

,,Er lijkt ongetwijfeld voor velen 
een groote tegenstelling te liggen 
.tusschen de schaduw, welke de 
ongunst der tijden op de menschen 
en ()mstandigheden werpt, en de 
groote blijdschap van bet Kerstfeest. 

,,De ste>ffelijke en geestelijke nood 
is hl>Og" gestegen. Er is veel, dat 
neerdrukt, dat de levensvreugde van 
ons alien bedreigt ; en sterker dan 
ooit is de overtuiging, dat wij dit uit 
onszelf niet kunnen te boven ke>men. 

,,Gelukkig brengt bet feest blij
dere boodschap. Want het Kerstfeest 
is onafscheidelijk verbonden met 
onzen strijd en met ons lijden, bet 
is de vervulling van al hetgeen 
wij daarin ()nitberen. Het verlegt 
in ons het zwaartepunt van zorgen 
en moeite naar Hem, Die e>ns 
spreekt van oplossing en troost, bet 
brengt den ldemtoon van die 
zorgen en die moeite &ver op Z:ijn 
lief de. 

,,Het komt met iets nieuws, met 
hocgere kracht, het doot die kracbt 
in ons ontwaken, het leert ons 
dragen, wat z&nder die kracht niet 
te dragen is. 

,,Over de wereld, gede>mpeld in 
kommer, daalt de Kerstnacht, komt 
de liefde van God ons lichtend 
tegemoet, schenkt God Zijn beer
lijke gave, Immanuel daalt af in 
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onzen diepsten nood. Het Iicht schijnt in de 
duistemis en de duisternis heeft het niet 
overmocht. De liefde van Christus daalt do-0r 
de schaduwen van dezen tijd been, zij zal 
sterker blijken te zijn dan bet don.ker. 

,,Wij zingen: Stille nacht, Heilige nacht. Dle 
liefde maakt innerlijk stil. Waar zij o'Verwint, 
verdwijnt c;J.e onrust, die velen in onzen tijd 
den innerlijken vrede ontrooft. Zij voert ons 
naar dat thuis van de ziel, waar alles in over
eens.temming is met het beste en bet diepste 
van ()llS wezen. 

c 

,,Zij leert bidden, roo bidden, dat God ver
hooren kan : eigen wenschen en begeerten te 
toetsen aan den hoogen wil van God en dien 
wil tot den onze te maken en zoo het bedoe
len van bet Vaderhart kennen. Zij bekwaamt 
ems ()ID zelf mede te arbeiden aan het plan, 
dat Gods liefde ve>or ieder onzer persoonlijk 
heeft bepaald en, dat ondanks alle stonnen 
en beproeviugen, welke in deze wereld ons 
deel mochten zijn, rustig zijn voltooiing tege
moet gaat, VG<>r welks verwezenlijking hnma
nuel onze gestalte aannam. 

,,Hij deelt ons Zijn leven mee. Dit vernieuwt 
in ons de kracbt om met blijdschap onzen weg 
te gaa11. Welk een vastheid, welk een zeker
beid komt er in ons bestaan, als wij mogen 
wandelen bij bet licht, dat Zijn leven uit-
straalt ! 

,,Onze tijd vraagt veel moed, veel geest
kracht, veel geloof. Het Kerstfeest roept bet 
elkeen als het ware toe : waagt het met Imma
nuel, dat is God met ons. Vertr()uwt op Zijn 
liefde in gebed en ·in persoonlijke gemeen
schap. Zoo wordt alle donker een lichtende 
Kerstnacht, en ieder kruis, h~tzij bewu.st 
hetzij onbewust met Hem gedragen, gaat 
over in heerlijkheid." 

Hoe goed herinner ik mij bet vereerend 
bezoek van Hare Majesteit met haar gemaal, 
wijlen Prins Hendrlk, en onze Prinses .Juliana, 
aan de nieuwe Kweekschool voor Heils
()fficieren te Amstelveen, bij Amsterdam. 

Op 20 Januari van datzelfde jaar 
(1933) had de Prinses het gebouw 
geopend en in September kregen wij 
b{)vengenoemd bezook. Belangstel
lend werd het geb{)uw bezichtigd, 
werd gelnformeerd naar de levens
omstandigheden van de kadetten, 
den aard der lessen, enz. enz. ,Met 
bijwndere aandacht liet de Konin
gin Zich voorlicbten omtrent de 
leerstof en hoe werden wij getre>ffen 
de>or de terzake dienende vragen 
van Hare Majesteit over dit belang
rijke e>nderwerp. Toen wij tenslotte 
het Verbonds-formulier, waarin 
e>nze jonge {)fficieren verklaren zich 
geheel en onve>orwaardelijk aan God 
en Zijn dienst te willen toewijden, 
ten behoove van de lijdende, in zor
gen en smart gedompelde mensch
heid, en waarmede de Kadetten ge
woonlijk den cursus beeindigen, 
toonden en voorlazen, zeide de 
Koningin : .,Ja, dat is zeker bet 
beste wat jonge menschen kunnen 
doen, zicb gebeel aan God toewij
den." 

Onze geliefde Vorstin heeft nog 
maar enkele maanden geleden Haar 
hooge belangstelling voor ons Leger 
en zijn arbeid getoond, door &p den 
Velddag, welke op 22 Juni ll. op bet 
koninklijk domein te Soestdijk werd 
gehouden, de beiligingssamenkomst 
te bezoeken en daarna met Gene
raal Evangeline Booth de lunch ten 
paleize te Soestdijk te gebruiken. 

Wij danken God ve>or het geze
gende, werkzame leven van onze 
V O'rstin en uit bet hart van alle 
heilssoldaten in Ned.-Indie rijst een 
bede op tot den troon der genade 
ten behoeve van het Koninklijk 
Huis en de millioenen onderdanen 
van Koningin Wilhelmina, een bede, 
waarin de wensch tot uiting komt, 
dat onze Koningin, met allen, die 
Haar lief zijn, nog lange jaren zal 
word~n gespaard voor Land en 
Volk. 

LANG LEVE DE K01'ii"INGIN ! 
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IEN H EBT GIJ 
GEKOZEN 1 

+ .................................. 
De Gemeenteraadsverkiezingen, welke mo

menteel de aandacht van velen bezigh<Juden 
en waarvoor ook in Bandoeng door betrokken 
partijen de gebruike~ijke reclame gemaakt 
wordt, deden de gedachten vertceven bij de 
zooveel belangrijker keuze, waarvoor elk 
mensch in dit leven gesteld W<Jrdt, n.l. de 
keuze voor de eeuwigheid. Wij troffer. hier
over een mooie overdenking aan in een oud 
nummer van ,,Timctheus" en geven dit 
gaarne d<Jor. 

,,De verkiezing heeft mij aan een Jozua 
en Mozes doen denken, en ze heeft mij de 
Mariafiguur v<Jor de aar:dacht gebracht. 

Jozua heeft zijn beroemde rede gehouden. 
Hij voor zich had gekozen, hij en zijn huis : 
zij zouden den Heere dienen ! 

Het volk is door Jozua's woord in het hart 
gegrepen. Het heeft op het plechtigst betuigd: 
,,De Heere is onze God ! Wij zullen Hem 
dienen, want Hij is -0nze God!" en tot drie
maal toe spreken zij deze 1:.elofte uit. 

De groote leider heeft de stem van het 
volk gehoord. Bij het Heiligdcm richt hij een 
steen op, en dan spreekt hij : ,,Deze steen 
zal ons tot een getuigenis zijn ................. . 
opdat gij uw God niet liegt." 

Wie gekozen heeft, heeft trouw beloofd. 
En trou.w moet blijken. 
Helaas, de trcuw is hier niet gebleken 

tegenover J ehova. 
De steen van J ozua te Sichem doet denken 

aan het altaar in de woestijn als de reis pas 
is begonnen. 

Mozes heeft de woorden des Heeren in een 
boek geschreven. Het v<Jlk heeft betuigd : 
,,Al wat de Heere gesproken heeft, zullen 
we doen en gehocrzamen." 

Nauwelijks is ·~ belofte afgelegd, of Mozes 
sprengt bloed van de offerdieren op het volk. 
Zoo trad God in een verbond met een volk, 
dat Hem gehcorzaamheid had toegezegd, en 
God heeft het niet verbroken. Maar het 
volk ................. . 

De woestijnreis lheeft geleerd, hoe het ·volk 
zijn God verlaten heeft. 

Jaren later, aan het eind van de lange 
reis door de wildernis, heeft Mozes opnieuw 
v66r het volk gestaan. Bij deze gelegenheid 
riep hij ze toe : ,,Ik: heh u voorgesteld het 
leven en het goede en den dood en het 
kwade. Kies clan het leven, liefhebbende den 
Heere, uw God, gehoorzaam zijnde aan Zijn 
stem en Hem aanhangende, want Hij is uw 
leven en de lengte uwer dagen." 

,,DE ORDE VAN DE ZILVEREN STER" 
Onderscbeidingsteeken uitgereikt aan 

MEVR. LT.~ KOLONEL RIDSDEL 
door Kolonel BEEKHUIS in BANDOENG I. 

De makkers van Bandoeng I genoten het 
voorrecht ·om dcor Kolonel en Mevrouw 
Beekhuis te worden aangevoerd op den 
eersten Zondag, dat zij in Ned.-Indie waren. 
De Kolonels werden vergezeld door den 
Chef-Secretaris en mevrouw Ridsdel, en ook 
hadden wij de acht nieuwe Officieren neg 
met ons, daar zij pas Maandag naar hun 
aanstellingen zouden vertrekken. 

Nadat de Chef-Secretaris ons het openings
lied had laten zingen en enkele makkers 
waren voorgegaan in het gebed, luisterden 
wij naar een woord van mevrouw Beekhuis, 
die ons vertelde over haar liefde voor 
bloemen en planten en welke lessen wij 
hieruit kunnen leeren vcor ons geestelijk 
!even, als onze oogen ervoor geopend zijn. 
Mevrouw Kapitein v. d. Veen sprak een 
woord van persoonlijk getuigenis en Luite
nant v. Wierst vertelde een en antler over 
zijn ervaringen uit den Legerarbeid in 
Belgie. 

Duidelijk kwam Gods stem tot ems door 
het Bijbelwoord van Kolonel Beekhuis en 
helder werd ons aangetoond, dat God onze 
heiligmaking wil en bedoelt. 

• • • 
's Middags werd een opgewekte openlucht

samenkcmst gehouden onder leiding van den 
Chef-Secretaris. Vele makkers van de 1:.eide 
Bandoengsche korpsen waren tegenwoordig 
en verleenden medewerking door zang, spel 
of een woord van getuigenis in het Maleisch. 
De belangstelling van Ir.heemsche zijde was 
groot en we gelooven, <lat God c-0k deze 
eenvoudige bijeenkomst heeft willen gebrui
ken om Zijn werk te doen. 

Des avonds was de zaal tot het laatste 
plaatsje bezet en hadden wij een verlossings
samenkomst vol gloed en leven. 

Kapiteine Zoethout sprak een w<Jord van 
getuigenis en evenzoo Luitenant Van Erven. 
Evenals 's morgens luisterden wij naar een 
lied van het Zangkcor. 

In deze samenkomst vond een buitenge
wone plechtigheid plaats. Aangezien de 
dochter van Lt.-Kolonel en mevrouw Ridsdel 

Zaaier, gord u, gain Gods naam, 
Vang met vreugde uw arbeid aan, 
Zaai bij 't prille morgenkrieken : 
Wat gedaan is, is gedaan. 
Twijfelt ge ook of 't zaad ontkiemen 
Moog', of 't vrucht draagt voor uw 

Heer? 
Zaai toch voort aan alle waat'ren: 
Gods Woord keert niet ledig weer. 

E. V.-v. 0. 

er..kele weken geleden als Kadet-Luitenante 
uit de Engelsche Kweekschool is uitgezonden 
en haar loopbaan als Officier is begonnen, 
ontving mevrouw Ridsdel het certificaat en 
het onderscheidingsteeken van de Orde van 
de Zilveren Ster, welke door onze Generaal 
eer..ige jaren geleden in het leven ls geroepen. 
Kolonel Beekhuis leidde deze kleine plech
tigheid en met eenige ·toepasselijke woorden 
zag mevrouw Ridsdel zich de zilveren ster 
op haar uniform vastgehecht. Mevrouw 
Beekhuis sprak hierna enkele woorden en 
wie kon het beter doen dan zij, die zelf 
haar zoon heeft afgestaan voor het werk 
des Heeren in de rangen van ons Leger ? 
Ook mevrouw Ridsdel kreeg gelegenheid om 
te spreken en wat zij vertelde ove.:- haar 
dochter Bertha bepaalde ons er bij op welke 
wonderlijke wijze God werkt in een men
schenhart en hoe Hij verschillende wegen 
heeft om den mensch, die door Hem geroepen 
wordt om te arbeiden in het Kor..inkrijk 
Gods, klaar te maken , vcor zijn taak. 

Ten slotte behandelde Kolonel Beekhuis 
een Schriftgedeelte en bracht de boodschap 
van verlossing aan hen, die den Heer nog 
niet hadden toegelaten in hun hart. Een 
jonge man deed de goede keuze. Moge de 
Heer het zaad, wat dezen dag werd uitge
strooid, den wasdcm geven ! 

J. L 

BANDOENG Il. 

O<Jk in Bandoeng II waren onze leiders 
voor een geheelen Zondag. De Heiligings
samenkomst droeg het karakter van een 
zoeken naar Heiligmaking, naar verdieping 
en verrijking in het geestelijk leven ; het 
welkom werd bewaard voor de avcndsamen
komst. Enkele makkers getuigden van het 
W<Jnderbare werk des Heiligen Geestes, dat 
in hun ziel gewrocht was en de prediking 
van Kolonel Beekhuis sloot daarop geheel 
aan. Mevrouw Beekhuis legde den nadruk 
op de nocdzakelijkheid een goed en rein 
leven te leiden, opdat wij God kunnen aan
schouwen. 

's Avonds was de zaal stampvol met 
belar:gstellenden. Het was een gloedvolle 
samenkomst. Allereerst werd den Kolonels 
een aardig welkomstlied toegezcngen door 
het zangkoor, doch daarna was er maar een 
doel : zielen voor den Heer ! Daarop was 
de boodschap gericht, zoowel van de makkers 
en officieren, die getuigden, als van Kclonel 
en mevrouw Beekhuis zeli. Wij mochten de 
vreugde smaker: enkele zusters te zien 
komen tot den Heiland. 

B. 

Heeft het volk naar den grooter. wetgever 
en !eider geluisterd? 

De volgende dagen in de vlakten van Moab 
hebben in grove afgcderij het antwoord op 
deze vraag gegeven ! 

J ozua zelf had gekozen. 

Mozes zelf had de besliste keuze gedaan. 

Mannen van graniet, !eiders uit een stuk 
zijr. ze geweest. Zij wisten in Wien zij hadden 
geloofd ! 

En ze hebben het volk, dat ze te leiden 
hadden, voor de keuze geplaatst ! 

Gekozen. 

w elk een beteekenis hceft dit woord in 
de Godsopenbaring ; en hce is de waarde 
ervan nog versterkt door het woord, in 
Martha's huis gesproken d<Jor onzen Heiland. 

Martha diende - voorzeker iets schoons. 
Martha bekommerde en verontrustte zich 

over vele dingen - het gevaar bij den dienst. 
Maar Maria zat bij haar Meester, die al 

de belangstelling van haar hart had. Wat 
Jezus zeide was zoo schoon, de woorden, die 
<Jver Zijn lippen vloeiden, waren zco hoogst 
belangrijk. Met haar heele hart en met geheel 
haar verstand had ze de plaats gekozen aan 
de voeten van den Meester. We weten het 
door het woord van den Kenner der harten: 
,,Maria heeft het goede deel gek<Jzen, hetwelk 
van haar niet zal weggenomen worden." 

Wat is het heerlijk, indien we gekozen 
hebl:.en vcor Christus ! Indien wij altijd weer 
opnieuw met beslistheid kiezen, elken mor
gen, iederen <lag Hem kiezen als onzen 
Leidsman ! 

Wie met het hart zingt, eerlijk en zonder 
opwinding: 

,,U alleen heb ik verkoren," 

H ET schijnt soms, alsof er de laats~e 
jaren een trek van bezorgdhe1d 

over het aangezicht der menschheid is 
gekomen. En geen wonder ! 

De economische toestanden zijn van 
dien aard geworden, dat er zeker wel 
redenen hiervoor zijn. Zelfs het 
jongere geslacht ontloopt dit niet. De 
eischen gesteld aan de opvoeding en 
ontwikkeling, de zucht en het verlan
gen om te slagen, drukken het stempel 
op het nog soepele, ongerimpelde voor
hoofd en ontlokken ouderen soms den 
uitroep: ,,Het schijnt wel, alsof de zorg 
voor de heele wereld op je jonge 
schouders rust !" 

Velen klagen over slapeloosheid, wat 
hoofdzakelijk te wijten is aan het ge
voel van onmacht om de opgestapelde 
moeilijkheden te overwinnen en deze 
schijnen in den nacht nog zwaarder te 
we gen. 

Toch moet het in de grijze oudheid 
al evenzoo gesteld geweest zijn, zij het 
misschien, dat de moeilijkheden van 
eenigszins anderen aard waren, hoewel 
de uitwerking op den mensch dezelfde 
was. 

David, ,,de man naar Gods hart", 
geef t ons menigmaal een blik in zijn 
leven. In psalm 93 : 19 lezen wij : ,,Als 
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kan er in oprechtheid op laten volgen : 
,,'k Heb aan U genoeg, o Heer ! " 

Laat de spanning dezer keuze in onze ziel 
geen voorbijgaande zijn ! 

Wie den Heere gekczen heeft en Hem 
aanhangt, die heeft het leven in overvloed. 
Want deze Gekozene beschaamt niet in der 
eeuwigheid." 

J. T. 

~ 
I BEVORDERD TOT HEERLUKHEID. 

T SEMARANG I. 

In den tijd van twee weken is het korps 
Semarang I getroffen door het heengaan van 
twee trouwe heilssoldaten. 

Zr. C. W eijnen van den buitenpost Ngalian 
heeft lang moeten wachten, <loch toen einde
lijk de roepstem van haar Heilar.d kwam, 
was zij gereed en is zij vredig ingegaan 
in de rust, die Hij de Zijnen heeft J:.ereid. 
Na een korten dienst in haar eigen woning, 
geleid door Adjudante Brcuwer, werd op de 
begraafplaats een samenkomst geleid door 
Majoor Rosenlund. Br. Weijnen werd won
derbaar gesterkt en sprak over den troost 
en den steun, dien hij vond in den Heer. Het 
leven van Zr. W eijnen is vcor velen, zoowel 
Europeanen als inheemschen, tot grooten 
zegen geweest. De oudere makkers kennen 
haar nog als de eerste Javaansche heils
officier. Ook later, toen zij gehuwd was, heeft 
zij immer getracht anderen tot hulp en tot 
zegen te zijn. 

Br. Tirto, die als Vlag-sergeant nog bij de 
begrafenis van Zr. Weijnen de vlag had 
gedragen, werd zelf enkele dagen daarna 
cpgeroepen. 

Trouw op zijn post, was hij het nimmer 
moe te spreken voor zijn Meester. Hij laat 
een ledige plaats na in het korps en ook 
in zijn huis. 

Moge God de achtergeblevenen troosten 
en trouw hcuden, totdat zij hereenigd worClen 
met de geliefden, die hen zijn voorgegaan ! 

.M. M. B. 

Voor een rusti(l uur. 

BEZORGDHEID. 
,,Weest in geen ding .bezorgd." 

II 
Door mevr ouw Lt. Kolonel Ridsdel. 

mijne gedachten binnen in mij verme
nigvuldigd werden, hebben Uw ver
troostingen mijne ziel verkwikt." 

David zag de toekomst donker in · 
hij was bevreesd en riep uit: MiJ"n voet 

k 1 ,,, " 
wan e t . maar het was de goedertie-
renheid des Heeren, die hem onder
steunde. Hij voelde zich omringd door 
!11oeilijkheden, doch juist in dien tijd 
nebben de vertroostingen Gods zijn 
ziel verkwikt. Ziet u, David had 
geleerd omgang met God te hebben en 
Hem deelgenoot te maken van alles 
wat in zijn leven voorviel. ' 

Bezorgde ziel, beproef ditzelfde mici
del eens. Spreek over uw moeilijk
heden en ,zorgen met uw hemelschen 
Vader, vertel Hem alles, wat u smart: 
de moeilijkheden met uw kinderen de 

' zorg voor bet dagelijksch brood, het 
verdriet over uw zwakke lichaam 

' waardoor ge zooveel ongedaan moet 
laten. Zie, Hij begrijpt dit alles en deelt 
in uw moeilijkheden. 

Uw ervaring zal dan dezelfde zijn als 
van David. De bezorgdheid moet wij
ken, het donker wordt licht en de las
ten worden minder zwaar, als wij de 
vertroostingen Gods ondervinden. 

Vaak drukten bezorgdheid of moed' -
loosheid mij neder, 

't Was enkel gebrek aan vertrouwen 
in u. 

Spreek tot mijn ziel, Heer, Uw belofte 
eens weder: 

,,Tot 't einde der wereld, ben Ik steeds 
met u !" 



SEPTEMBER 1938 S T R IJ D K R E E T 3 

D E hoer gaat uit om zijn zaad te 
zaaien. Hij zaait - dat is zijn 
aandeel - en de aarde en de 

zon, de dag en de nacht, de regen en 
de dauw, de koude en de warmte, de 
lucht en de wind, de scheikundige 
bestanddeelen en het geheime leven, 
dat in het zaadj e is, zullen het overige 
doen en hij zal maaien, wat hij zaait, 
want ,,wat de mensch zaait, dat zal hij 
ook maaien." 

De menschen beroemen er zich op, 
dat ze vrij zijn en dat zijn ze ook. Maar 
toch zijrt ze in sommige opzichten 
evenzeer onderworpen aan de Godde
lijke wetten, als het stuk hout, dat in 
de Niagara geworpen wordt, vlak 
boven den waterval, onderworpen is 
aan de wet, die den stroom voortdrijft. 
En het is goed, dat wij de grenzen van 
onze vrijheid overdenken. 

De mensch kan het klimmen zijner 
jaren en het naderen van den dood 
niet tegenhouden. Iedere tik van het 
horloge, iedere polsslag beteekent een 
schrede nader tot het graf. 

Hier zijn wij en worden voortge
dreven door den rusteloozen stroom 
van vliedende dagen en weken, maan
den en jaren, die nimmer terugkeeren. 

Hierin zijn wij niet vrij. Onze eenige 
vrijheid is, dat we kunnen kiezen, hoe 
wij de jaren zullen doorbrengen. Door
leven moeten wij ze, dat is zoo voor 
ons beslist ; maar hoe wij ze zullen 
doorbrengen, moeten wij zelf uitma
ken. 

N og eens, wij kunnen niet ontk17men 
aan onze moreele verantwoordelijk
heid. Iederen dag metselen wij steenen 
in de muren van het geestelijk huis, 
waarin onze ziel voor eeuwig zal leven. 

Ieder uur zaaien wij zaden, waarvan 
wij een machtigen oogst zullen binnen 
halen in de komende jaren van om; 
I even. 

Wij kunnen niet ontkomen aan dit 
zaaien. Hierin zijn wij niet vrij. Een 
mensch kan weigeren te eten en te 
drinken, te werken of te spelen of 
te zingen of te bidden - ja, hij kan 
zelfs weigeren om te leven en zichzelf 
het leven benemen, maar hij kan niet 
weigeren het zaad te zaaien, dat zijn 
oogst zal beslissen van wel of wee. 
Zaaien mo et bij. Iedere willekeu rige 

Do.(>t;. wijlen ~iui.<>hec. 
s. J!,. iJt:.eh.9k ( il) 

gedacbte, ieder verlangen, dat hij 
koestert, ieder woord, dat hij spreekt, 
iedere daad, die hij doet, is een zaadje, 
dat hij zaait en de oogst is zeker. Er 
is geen ontkomen aan. 

,,Wat de mensch zaait, dat zal hij 
ook maaien." 

De eenige keuze, die ons in deze 
gelaten wordt, is bet soort zaad, dat 
wij zullen zaaien - of het goed zal 
zijn of slecht ; of wij in bet vleesch 
zaaien en verderf enis zullen maaien, 
of dat wij in den Geest zullen zaaien 
en het eeuwige leven zullen maaien. 

Hierin ligt de vrijheid van onzen wil, 
terwijl daar omheen, als onoverkome
lijke bergen, de vaste raadsbesluiten 
zijn van Gods majesteit. 

Wanneer ge in wanboop of in op
standigheid neer gaat zitten en zegt : 
,,Ik wil niets doen; ik wil niet zaaien," 
clan is zelfs dat besluit een zaadje, dat 
ge zaait en ook daarvan. krijgt ge uw 
oogst. 

Als ge opstaat en uitvaart over de 
omstandigheden van uw bestaan en 
God trotseert of loochent, dan zijt ge 
ook bezig te zaaien en ook daarvan 
zult ge oogsten. Het is dit moreele 
karakter - dat verantwoordelijkheid 
met zich mee brengt, waaraan wij niet 
kunnen ontkomen en dat beladen is 
met oneindige uitkomsten - dat den 
mensch onderscheidt van het dier. 

We kunnen niet ontkomen aan God, 
ons geweten en ODS verleden. Wij 
zulleR voortdurend onszelf weer ont
moeten en de geest van vroeger 
gedrag, hetzij goed of slecht, zal 
telkens terugkeeren en ODS volgen en 
ons pad kruisen en voor ons staan en 
ons in de oogen zien en ons telkens 
weer dwingen om hem te herkennen 
door de jaren heen. 

Wat, mijn lezer, zal uw oogst zijn? 
W ellicht roept ge uit : ,,Is er geen 

hoop ? Is ·de genade voor altijd ver
speeld ?" En de natuurlijke wet zegt: 
,,Geen hoop, geen genade voor eeuwig. 
Wat de mensch zaait, dat zal hij ook 
maaien." 

I 
HET GROOTSTE COMPLIMENT 

VOOR ONS-VROUWEN. 
EEN BOODSCHAP VAN DE GENERAAL AAN DE GEZINSBONDLEDEN. 

N U en dan vangen wij den echo op van onvriendelijke en minderwaardige 
uitingen, naar aanleiding van het feit, <lat sommige kerken meer vrouwelijke 

dan man.nelijke bezoekers tellen. 
,,Godsdienst" zegt men, ,,is goed genoeg voor vrouwen". 
Ik hen altijd dankbaar geweest v,oor dezen spot. Ik beschouw hem als het 

beste compliment, <lat aan onze sekse gebracht kan worden. 

Het zijn de vrouwen, die de kerk bezoeken. Het zijn de moeders, die bidden 
voor hun echtgenoo'.en, zoons en dochters. Want de vrouw heeft het meest te 
maken met de verborgen geheimenissen van het leven. Zij verzorgt haar zuige
ling. Zij verpleegt den zieken man en vader. Zij voedt de hongerigen. Zij 
vertroost de bedroefden. Door alle ee'l..\Wen heen, in alle landen is zij de 
bescherrnster geweest van het geloof in God. Soms waren er vrouwen, die te 
vcel ge'oofden, dcch in ieder geval was <lit beter dan te weinig te verwachten. 

Vrouwen gaan naar de kerk, doch ze doen meer dan dat ! Zij kunnen den 
Kru:sweg gaan met een geloof, dat door niets ter wereld in zijn grondvesten 
bcwogen kan worden. 

Op den cersten Goed~m Vrijdag, toen alle discipelen den gekruisigden Christus 
verla ~en hadden en gevlucht waren van de plaats van het bitterste zieleleed, zijn 
h et de vrouwen geweest, dle het laatst bij het kruis gezien wePden. En op den 
morg:m dzr Opstanding, toen het duister van den nacht nog niet geweken was 
voor het eerste schijnsel van den meest blijden en lichten dag in de wereld
geschicdenis, waren de vrou.wen niet bevreesd voor de gevaren der woelige 
straten, d'och zochten zij haar weg vastberaden, bescheiden en vol heilige ont
roering naar het stille graf. 

Mel deze wonderbare foiten in gedach~en, breng ik dank en hulde aan de 
groole schare vrouwen, die onze Gezinsbond-samenkomsten bezoeken. Ik weet 
over wclk een groote macht zij beschikken om het leven van hen, die aan haar 
zorg zijn toevertrouwd, te vormen en ik bid ernstig, dat zij meer en meer haar 
hooge rocping zullen vcrvullen, om te bidden, te gelooven, te vertrouwen en terwijl 
zij de zaken in huis zoo goed mogelijk besturen, in haar leven de schoonheid van 
een aan God gewij d leven openbaren. 

EV ANGELINE BOOTH. 

' 

,,Maar", zegt ge weer, ,,is er clan geen 
deur, die geopend kan warden, geen 
weg ter ontkoming ? Zijn wij ingeslo
ten door ons gedrag ? Zijn wij voor 
immer gebonden aan onze zonden? 

En de eeuwige wet antwoordt : 
,,Geen weg ter ontkoming; geen open 
deur ; voor immer ingesloten en ge
bonden !" 

Maar, eere zij God in den Hooge, 
achter de eeuwige wetten staat een 
God met een Vaderhart, groot van 
goedertierenheid, Die de wetten maak
te, en als ik luister en toe zie, dan 
aanschouw ik als het ware een Lam, 
geslacht, van voor de grondlegging der 
wereld, voor de zonden der wereld en 
ik boor een stem, die zegt : ,,Zekerlijk, 
Zijn heil is nabij degenen, die Hem 

vreezen. Goedertierenheid en waar
heid bebben elkaar ontmoet ; gerech
tigheid en vrede hebben elkander 
gekust. De Heer heeft hulp besteld bij 
een Held. Want alzoo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij Zijnen eenig
geboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
iegelijk, die in Hem gelooft, niet ver
derve, maar het eeuwige leven heb
be." 

Dank God, mijn lezer, gij kunt we
derom geboren worden ! Ja, ook van 
de snoodste zonden, reinigt u des Hei
lands bloed. 

Er is een kans voor u. Buiten J ezus 
zijt gij ingesloten in de onverbiddelijke 
wet, maar ,,de wet des Geestes des 
levens in Christus J ezus" zal u vrij
maken ,, van de wet der zonde en des 
doods", indien ge tot Hem wilt vlieden 
met berouw, geloof en gehoorzaamheid. 
Doe het ; begin van nu aan om in den 
Geest te zaaien. 

Oogsten op .Java. 

IN HET HEILIGE LAND. 

Vader en de groote zoons van de familie 
maaien het koren met hun sikkels, juist 
zooals in de dagen van koning David. 

Moeder en de jongere kinderen binden 
het in schooven en spoedig is het koren 
gereed voor den domchvloer, die zich bevindt 
op een hooggelegen, open plaats, waar de 
wind vrij spel heeft. 

Een gedeelte van het koren wordt op den 
harden grond u.itgespreid en groote os5€n 
worden steeds heen en weer gedreven, zoodat 
ze de korrels uit de aren trappen. Moeder 
en de meisjes gaan nu het kaf van het 
koren scheiden. Zij gebruiken groote bakken 
van palmbladen gevlochten (iets in deI). geest 
van wat in Indie een ,,panggi" gencemd 
wordt). Hiennede werpen zij het graan hoog 
in de lucht, tegen den wind in. Deze blaast 
nu het kaf weg en de zware graankorrels 
vallen op den grond. Daarna wordt het graan 
fijngewreven tusschen twee molensteenen, 
precies als in den tijd van Jezus' omwan
deling op aarde. 

IN .JAPAN. 
De rijstvelden in Japan leveren een groot 

verschil met die van ons mcoie Java. Vanuit 
de verte gezien Iijken ze veel op graanvelden, 
het zijn smalle strooken grond en de oogst 
wordt verricht met sikkels, op de ouder
wetsche manier. 

N adat de halmen in de zon gedroogd zijn, 
worden de saamgebcnden bundels ,,gekamd" 
door een groote houten kam, die stevig in 
een houten blok bevestigd is. De vrouwen 
beginnen dan met enorme bamboe waaiers 
het kaf weg te blazen, waarna het koren 
gereed is om gemalen te worden. 

CANADA. 
De graanvelden, vooral in West-Canada, 

zijn z66 uitgestrekt, dat men zelfs in een 
dag het veld lang niet in de rcndte zou 
kunnen loopen. 

Groote machinale ploegen, gedreven door 
eer: motor, worden gebruikt; deze trekken 
8 tot 12 voren tegelijk. Deze ,,machinale hoer" 
zooals de machine genOP.md wordt, is gewel
dig. Terwijl hij rijdt maait hij niet alleen 
het kor~n, dooh dorscht het tegelijkertijd, 

doet het in zakken en schuift deze, a1s ze 
gevuld zijn terzijde langs den weg, zoodat 
de groote wagen, die de machine volgt, ze 
opneemt en direct door kan brengen naar 
het station, dat m.ijle.n ver verwijderd is van 
de boerderij. 

4 EN 5 SEPTEMBER 

OOGSTFEEST 
in alle korpsen en inrichtingen. 

WAT IS UW BI.TEEL U W AARD ? 

De wet U ws monds is mij l:.eter dan 
duizenden van goud of zilver." 

Ps. 119 : 72. 

Het gebeurde in Rusland. Een jcnge hoer 
en zijn vrcuw koesterden beiden een sterk 
verlangen den bijbel te lezen, doch hadden 
er geen in hun bezit. Ook on~brak hun het 
geld er een te koopen. Op zekeren dag 
hoorden zij, dat een zeer rijk molenaar, die 
ongeveer 40 k.m. van hun dorp verwijderd 
woonde, een l:.ijbel bezat, doch <lien nocit 
gebruikte. 

Op een morgen nam de man zijn vrouw 
en eenigsten jongen met zich mee en zij 
begaven zich op weg om te trachter: den 
bewusten bijbel te koo~n. Ook namen zij 
hun eenige koe mee, opdat hun jcngen 
onderweg van de melk zou kunnen drinkcn. 

Toen de rijke man bemerkte, dat er hun 
veel aan gelegen was den bijbel te bezitten, 
vroeg hij steeds meer geld, totdat hij ten 
slotte uitriep : ,,Geef mij uw koe en de bijbel 
is voor u !" 

Treurig gingen de beide menschen heen ; 
zij moesten in het dorp overnachten. 's Nachts 
bemerkte de man, dat zijn vrcuw r:iet sltep. 
,,Wat zou je er van denken.,, zei h ij, ,,als 
wij onze koe maar gaven a1s prijs voor den 
l:.ijbel ?" ,,Hetzelfde heh ik ook liggen 
denken", was het antwoord. Den volgenden 
morgen gaven ze hun koe en keerder. geluk
kig en tevreden met hun nieuwen schat -
Gods wocrd - huiswaarts. 
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HET BEWOGEN HART. 
() 

W AT ligt er een groote troost in de 
wetenschap, dat men niet oud behoeft 

te zijn, om een hart te hebben ! 
Een klein meisje, dat in mijn omgeving 

woont, ziet er bijzonder aardig uit ; het kind 
wordt d-0or velen bewonderd, maar hetgeen 
indruk op mij gemaakt heeft, is het feit, 
dat zij, die het kind goed kennen, niet zeggen: 
,,Zij is zoo aardig" ; ,,zij is zoo mooi", of 
zelfs niet : ,,zij is zoo gehoorzaam" - wat 
zij inderdaad is ; zij zeggen, dat het 't teedere 
hart van het kind is, dat de menschen aan
trekt. Zij ziet er op toe, dat de vogels wat te 
eten krijgen ; zij wil haar voedsel met den 
ouden huishond deelen ; zij wordt bedroefd, 
als het klleine zusje huilt ; zij loopt naar haar 
moeder toe, om bulp te zoeken voor een 
gewcnd vogeltje. Als ik naar het lieve ding 
kijk, zeg ik tot mijzelf : ,,Niet door het 
mooie gezichtje wint zij het, maar de teeder
heid van haar hart zal de banier der over
winning zijn, die, als zij in bet leven gespaard 
blijft, over de velden van 's levens smart en 
strijd zal wapperen. 

Een mijner vrienden vertelde mij iets over 
een jongen van veertien jaar. Hij zei: ,,Die 
jongen heeft zijn stempel op de geheele 
school gezet." ,,Komt dat,'' vroeg ik, ,,omdat 
hij zoo knap is, of u.itmunt bij bet spel, of 
omdat hij lichamelijk zoo sterk is ?" Hij 
antwoordde : ,,Neen, omdat hij zoo'n goed 
hart heeft. Hij staat altijd voor ieder klaar 
en men staat er verbaasd over, zooals alien, 
die in moeilijkheden verkeeren, naar hem 
toeko.men om raad." 

En zoo hen ik meer dan coit overtuigd, 
dat van de duizenden aantrekkelijkheden 
dezer wereld er niet een te vergelijken is 
met de bekoring van het menschelijk hart. 
En de aantrekkelijkst.e eigenschap van een 
goed hart is deze : dat iedereen het hebben 
kan. 

• • •• 
De groote, schreeuwende nood van de 

hedendaagsche wereld uit zich in den roep 
om een hart, een hart, <lat groot is en diep, 
een hart, dat warm klopt. Dat is het, wat 
wij nocdig hebben ! Dat is ook mijn roep 
tot de Jeugd ! 

W anr.eer kunnen wij van een bewogen 
hart spreken, als het niet is in de Jeugd ? 

,,Zij kwamen," zoo luidde het verhaal, ,,alle 
man, wiens hart hem bewcog." Laat mij clan 
allereerst zeggen, dat de woorden ,,zij 
kwamen" sterk tot mij spreken. Zij kwamen, 
de rijken en armen, de grooten en kleinen, 

EEN WOORD TOT DE JONGEREN. 

DOOR 

GENERAAL 

EV ANGE.LINE 

BOOTH. 

I ---
Is de Jeugd niet de tijd van de brandende 
liefde, van de geestdrift en van het intens 
ondervinden ? 

En zijn dit niet de eigenschappen, die te 
werk worden gesteld in dienst van gerechtig
heid en waarheid, de strijdmachten, welke 
de Christelijke wereld de kracht geeft, om 
over zonde er.. ellende de overwinning te 
behalen? 

Zooals in Exodus verhaald wordt, werd 
de Tabernakel gebouwd en ingericht, toen 
de menschen, wier hart bewogen was, met 
hun giften kwamen, en wanneer wij meer 
hart voor de zaak krijgen, zullen wij ook 
meer van de kracht ontvangen, die den bouw 
van den Tabernakel Gods onder de' menschen 
zal bevorderen. Dit is de groote, de dringende 
nood : dat wij meer hart zullen hebben. Geen 
organisatie, geen uniform, geen muziek, geen 
zang, geen prediking, geen samenstelling van 
liederen, geen wereldsch goed, geen opvoe
ding en ontwikkeling. Dat hebben wij reeds, 
en meer dan dat alles, maar wij willen <lit 
niet, als het hart er niet in is. Wanneer 
aan een musicus, die misschien de grootste 
zeggenschap in den tegenwoordigen tijd 
heeft, gevraagd zou warden, wat de aller
noodigste eigenschap is, om deze gaven 
vruchtbaar te maken, dan zou ihij zonder 
aarzelen antwoorden : ,,Het menschelijk hart. 
Dat is onontbeerlijk." Er is niets, dat zijn 
plaats kan innemen ; God Zelve heeft nooit 
bedoeld, dat iets anders de plaats van het 
hart zou kunnen innemen, niet op aarde en 
niet in den Hemel. 

* * * 
Ik heb in het .bovenstaande getracht aan 

te toonen, van hoe groot belang het is, om 
een hart te bezitten - een goed hart, een 
teeder hart. Thans wil ik meer in het bijzon
der over de woorden van den iBijbel spreken. 

de ouden en jongen, met hun blauwe, en 
purperen en roode geschenken, hun goud, 
zilver en koper ; lhun ramshuiden en hun 
kleeden van dassenhaar. Zij kwamen met 
giften van geringe waar<le. Maar zij kwamen, 
elke man en vrouw met een bijdrage. Wat 
een komen, wat een brengen, wat een offe
randen - mild, overvloedig, prachtig. 

Dit is, wat God verlangt. Dit is, waarop 
de wereld met haar smart en zonde wacht ! 
Op een Leger van jonge menschen, die allen
iets bijdragen - eenige kracht - eenig talent 
- eenigen tijd - eenig werk, dat meehelpen 
zal, om den Tempel van het Koninkrijk Gods 
op de aarde te bouwen. 

Ge weet, dat ons hart op een vuur gelijkt, 
en het behoort tot den aard van een vum 
om uit te gaan. Het doet er niet toe, hoe 
helder bet handt; hoe hoog de vlammen 
tegen den donkeren schoorsteen aanslaan ; 
hoe geweldig de hitte is, die van de gloeiende 
kolen in de karner uitstraalt ; van hoe 
grooten dienst het is vocr wie koud is en 
huivert; ge hebt het vuur maar aan zijn 
lot over te laten, dan zal het zonder twijfel 
uitgaan. 

De hooge vlammen zullen inkorten en ten 
slotte maar een flikkering zijn ; over de 
rood-gloeiende kolen zal zich een grijze 
mantel spreiden ; het middelpunt van het 
vuur zal wegzakken ; het geheele oppervlak 
zal ineenschrompelen, en wanneer ge uw 
kille banden er voor uitspreiden zult, zullen 
zij niet verwarmd warden, want het heete 
vuur dooft uit ; het wordt koud en sterft en 
slechts de witte asch blijft over, om ons te 
herinneren aan de stralende pracht, die er 
eens was. 

Zoo is bet ook met ons hart. Als wij er 
niet op letten, en het ,,bewogen" houden, dan 
verstoppen zelfzuchtige belangen, wereldsche 
overwegingen, ongewenschte verwarringen 
de plaatsen, waardoor de levenwekkende, 
bekrachtigende, reinigende stroom van Gods 
Geest vloeien moet. Deze dingen verstikken 
de gloeiende hitte van de heilige eerzucht, 
en wij warden traag ; zij verstikken de 
gloeiende sintels van den ijver, en wij worden 
onverschillig. De vuren der liefde, die ons 
moesten aandrijven om te wagen, wat groat 
is, om te doen, wat groot is bij het belpen 
van anderen, wo11den omlaag gehouden ; zij 
warden kleiner en kleiner, kouder en kouder, 
en ten slotte gaan zij geheel uit en dan zijn 
wij van weinig nut meer voor God en 
menschen. 

• • * 
Beste jonge menschen, hebt een hart en 

bovenal, hebt een bewogen hart ! Dit zal 
u inderdaad tot Toortsdragers maken; dit 
zal u tot het dragen der uniform brengen, 
niet alleen, opdat gij gezien zult warden, 
maar dat ge, door den aard dezer uniform 
tot anderen van Verlossing zult spreken, als 
ge over de straat gaat ; dat bewogen hart 
zal u in staat stellen en geschikt maken 
om in uw Korps alle werk te doen, waartoe 
gij bekwaam zijt ; het zal u er toe aandrijven, 
om een Jongelieder..werker te warden; het 
zal u de vreugde aantoonen, die er is in 
het verkoopen der Legerbladen ; het zal u 
teeder maken, medelijdend, moedig, altijd 
klaar, om uw plicht te doen; het zal u 
getrouw maken aan de leer van de Vlag, 
die de leer van den Bijbel is. 

(Vervolg pag. 6 kol. 3). 

n de vreeze des Heeren is een sterk vertrouwen, 
en Hij zal Zijnen kinderen een Toevlucht wezen. 
De vreeze des Heeren is bet beginsel der wijsheid, 
en de wetenschap der heiligen is verstand ; want 
door Mij zullen uwe dagen vermenigvuldigen en 
de jaren des levens u toegedaan worden. 

U1t de Spreuken. 

S T R IJ D I< 
!!!"!! 

Wat , 
£8 

\ ' 

Er wordt vaak gemeend, dat bidden 1 , 

alleen beteekent : vragen om iets. 1 

Dit is een groote vergissing. Het is \ 
mogelijk te bidden, zonder iets te l 

vragen in de engere beteekenis van \ 
het woord. i 

Bidden sluit ook in: omgang hebben 
met God; in nauw contact staan met 
den Heiligen Geest ; tot God spreken 
in liefelijke taal des harten over 
waarheid, reinheid, onze plichten, den ' 
hemel. Wij zijn meer clan bedelaars, 
als wij voor den troon van God knie
len. W ij zijn kinder en, mede-erf ge
namen van Christus en de ziel zou 
armoede lijden, indien zij niet met 
groote dankbaarheid en · stille vreugde 
voor God kon komen en voor Zijn 
aangezicht spreken over al Zijn barm
hartigheid en liefde aan haar betoond. 

De Christen behoort er voor te 
waken, dat hij bidden nooit terug
brengt tot de bekrompen beteekenis, 
die somrnigen er aan geven, namelijk: 
klagen en vragen. 

Dat de ziel immer vele zegeningen 
van noode heeft, heeft de ervaring 
geleerd, doch het belangrijkste, wat 
de mensch ooit te vragen heeft is, dat 
zijn wil geheiligd moge worden en in 
overeenstemming gebracht met den 
wil van God. 

Alle gebeden kunnen samengevat 
worden in dit eene, alles inhoudende 
verlangen, vertolkt in de bede van 
Jezus in Gethsemane: ,,Niet Mijn wil, 
maar Uw wil geschiede." 

Ds. Parker. 

I 
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Oogstfeest - Dankfeest ! Bet 00gslft.lest 
zooals b.v. P.aschen en Pinksteren. Bet oO~'Stf 
geboren werd. Zoodra dankbaarheid om eell 1 

en bet tot hem doordrong, dat hij zelf tot hE 
bet oogstfeest ingesteld. Bet oogstfeest is dSllrc 
Er z\in vele redenen tot danken voor dingeb., 
maar evenecns zegeningen zijn. 

• 
Laat ons danken, omdat de wereld f e 

dan de menschelijke, dait ze bestuurd "'ord i 4 

en den regen geeft op Zijn tijd, opdat de ~1 ei 
• 

Laat ons d.anken, omdat wij niet aJ1e 1 1 
indien alles ging naar 0112en wensch, :zoti l"i 

heerschen dan ntL 
• 

Laat ons dank.en voor de stille wer1'1~ts, 
waardoor de oogst toebereid wordt en die di( dil 
en klagen, ons hiennedc leerend, dat ,,iJs 0~1 

• 
·et I La.at ons danken, omdat God ons ill 

andercn bctalcn. l.iaat ons daarbij dan JJCS1~it 
in toepassing tc brengen, dat zegt: ,,AJle 'llllil 
zouden doen, doe gij hun ook alzoo." , 

I 

d d Als Laat ons an.ken voor Gods gedul · 
toonen, zou Hij reeds lang gcleden veel v~ 
den aardbodem verdelgd hebbcn. 

11u.re J Laat ons danken voor het wondct . 
'd ,mJ cm e van eigen kmwcn en bet verlange 

'cll\1\-E 
den eersten zielek.rect hoort en 011s tot tll 
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De volgende omschrijving betreffen
de het gebed, door een zekeren John 
Arndt meer dan 200 jaar geleden neer
geschreven, werd gevonden onder zijn 
nagelaten papieren en heeft ook tot 
ons nog wel iets te zeggen. 

GEBED is: 

Een gesprek met God. 
Een sleutel tot het koninkrijk der 

hemelen. 
Een vrije toe~angsdeur tot God. 
De uitlegging van vele geheimenissen. 
Het tegengif voor de zonde. 
Een geestelijk feest. 
De oorsprong van allen zegen. 
De vermeerdering van het geloof. 
Een laaiend vuur van toewijding. 
Een ,,voorraadschuur" van wijsheid en 

kennis. 
Een geneesmiddel tegen lafhartigheid. 
Het fundament van vrede. 
De wet voor de menschheid. 
De beschermengel der gehoorzaamheid. 
De bron van rust. 
Een overwinning voor den rechtvaar-

dige. 
Een helper voor hem, die in nood zit. 
Een aannemelijke offerande. 
Bidden is het geheim van het ieven van 

ieder overwinnend Christen. 

= 

.. Oftert Gode dank, en betaalt 
den Allerhoogste uwe geloften". 

Psalm 50 : 14. 

GSTFEEST 
is de tijd tot 

DAN KEN. 

is niet uitsluitend cen Christ.elijk feest, 
eest werd gevierd, lang voordat Christus 

elgeslaagden oogst den mensch vervulde 
laten groeien niet de macht had, werd 

In. een mooie gelegenhcid om te dank.en. 
Welke niet direct tot een oogst behooren, 

tegeerd wordt door een machtiger hand 
door Een, Die niets vergcet, Die de zcm 

den oogst kan gevcn ter bestcmder tijd. 

"' 
ijgen, w,at en hoe wij gaarne wenschen. 

r nog grootere ontevrcdenheid op aarde 

die den eenvoudigsten arbeid verrichten, 
Wijls zoo zware werk doen zonder morren 

dag alzoo om,e kracht zijn zal". 

"' 
taa.It met dezclfde munt, w.aarmede wij 

:n in de toekomst meer het bijbelwoord 
e:n dan, die gij wilt, dat u de menschen 

llij even weinig geduld had als wij soms 
0 ns knoeiwcrk en wellicht onszelf van 

feit, dat, zoodr.a de mensch komt tot bet 
eni ontwaakt naar cen bet.er leven, God 
schepselen wil maken. 

5 

DE OOSTHOEK 
SOERABAYA. 

W OENSDAG 3 Augustus jl. bracht de 
eendaagsche onzen nieuwen !eider 

Kolonel A. C. Beekhuis, vergezeld van 
mevrouw Beekhuis, den Chef-Secretaris 
Luitenant-Kolonel D. S. Ridsdel en mevrouw 
Ridsdel, alsmede Adjudant D. Ramaker, 
Secretaris voor het maatsch.appelijk werk 
onder mannen, naar Soerahaya ter kennis
making met onzen arbeid in den Oosthoek 
en met de kameraden aldaar werkzaam en 
vele Legervrienden in dit gedeeltc van het 
land. Bij aankomst op het station Soerabaya
Goebeng werd den Kolonels door de makkers 
van Soerabaya toegezongen : ,,Dat 's Heeren 

zegen op U daal" en het geheele bezoek 
aan den Oosthoek heeft in het teeken van 
dien zegen gestaan. 

Op Donderdagmorgen werd reeds in de 
vroegere uren een bezoek gebracht aan de 
leprozerie Semaroeng. De patienten, opge
steld bij den ingang der leprozerie, brachten 
den Kolonel een mazikalen welkom.stgroet: 
Na een rondgang door de kolonie volgde 
een korte, doch prettige kennismakings
bijeenkomst, waarna teruggekeerd werd naar 
Soerabaya ter bezichtiging van het William 
Boo1lh vrouwen- en kinderziekenhuis en het 
militair tehuis, terwijl tcvens bezoeken wer
den afgelegd bij de verschillende autori
teiten. 

Des avonds om zeven uur werd een 
prachtige welkomst-bijeenkomst gehouden in 
het Logegebouw aan Toendjoengan, waar
omtrent wij uit het Soerabaiasch Handels
blad het volgende overnemen : 

,,Er was groote belangstelling voor deze 
bijeenkomst. 

Ook verscheidene autoriteitcn warer. aan
wezig: namens den Gouverneur van Oost
Java de resident t.b. mr. Boots, de resident 
van Soerabaja mr. Winkler, de burgemeester 
van Soerabaja mr. Fuchter, de plaatselijk 
militair commandant overste Hagemann, 
voorts dr. de Nooy, dr. Tumbelaka en wet
lhouder ILengkQng, verscheider...e vergezeld 
van hun dames. 

Klokslag 7 uur traden de Kolonels, door 
luid applaus verwelkomd, de zaal binnen 
en namen plaats op het podiwn voor in 
de zaal. Zij waren vergezeld van den Chef
Secretaris, Luit.-Kolonel Ridsdel en mevrouw 
Ridsdel. 

De Chef-Secretaris opende de bijeenkomst 
met een lied: ,,Komt, laat ons zingen al 
te zafun, God is goed !", dat door allen uit 
volle borst werd meegezongen. .Hierop ging 
Majoor Tichelaar de aanwezigen voor in het 
gebed, waarna mevrouw Ridsdel een hoofd
stuk uit den Bijbel voorlas. Het zangkoor 
van de kliniek van het Leger des Hells te 
Soerabaja zong een lied in het Maleisch. 

Toespraken 

Luit.-Kolonel Ridsdel richtte toen het 
woord tot de kolonels en tot de aanwezigen 
in de zaal. ,,De Kolonels zijn ~komen in 
een land, dat zij niet kenr:en", aldus spreker, 
,,doch zij hebben er veel van gehoord en 
gelezen, daar de band tusschen het Leger 
in Indie en in Holland zeer hecht is. He+ 
arbeidsveld is hier ruimer, doch het aantal 
arbeiders is schaarscher." 

Hierop heette spreker de nieuwe !eiders 
welkom en gaf vervolger..s het woord aan 
mr. Boots, die de volgende toespraak hield : 

Verwelkomt KOLONEL en MEVROUW BEEKHUIS. 
.,Kolonel en mevrouw. ·De Gouver

neur van Oost-Java is tot zijn groot 
leedwezen verhinderd persoonlijk aanwezig 
te zijn. N amens hem heet ik U welkom als 
territoriaal !eiders van het Ned.-Indische 
Leger des Heils. De Gouverneur verzocht 
mij speciaal U mede te deelen, dat hij steeds 
groote bewondering heeft gekoesterd voor 
het werk van. het Heilsleger. Wij hebben 
hier in Soerabaja het voorrecht een groote 
afdeeling van het Leger te hebben. Hoewel 
Indie een rijk land is, wordt hier toch nog 
veel armoede geleden ; het werk van het 
Leger is dus zeer welkom. Ik spreek de 
hoop uit, dat U veel zult mogen doen in 
het belang van die misdeelden en wensch, 

Het zangkoor 

zingt een 

welkomstlied. 

dat u nog vele jaren in staat mag worden 
gesteld, te werken in belang van ons land 
en volk". 

Het zangkoor Soerabaja I wisselde de rij 
van sprekers af met een mooi lied. Twee 
Soerabaiasche officieren hadden hierop het 
voorrecht de Kolonels te mogen toespreken. 
Eerst betrad Majoor Kyle, directrice der 
kliniek, het podium en heette den nieuwen 
Kommandant en mevr. Beekhuis namens het 
vrouwelijke officierencorps welkom. Namens 
de mannelijke officieren en·de soldaten sprak 
Kapitein Bosohma, de jongste van het offi
cierencorps en officier van het IrJandsche 
werk. Hierop zongen allen gezamenlijk het 
lied ,,Met Jezus reis ik Hemelwaarts", ge
volgd door een lied van het zangkoor 
Soerahaja ll. 

l\levrouw Beekhuis spreekt 

Onder warm applaus nam mevr. Beekhuis 
het woord: ,,Toen ik gisteren van Bandoeng 
naar Soerabaja reisde, las ik het woord 
,,Hebt Uw r:aasten lief gelijk Uzelve". Op 
onzen rondgang vanmorgen langs de verse:hil
lende instellingen van het Leger des Heils 

te · Soerabaja, heh ik gezien, hoe die regel 
hier uitgeleefd wordt door de soldaten en 
officieren van het Leger." 

Ook memoreerde mevrouw, hoe velen van 
de officieren, door haar man opgeleid in de 
kweekschcol, nu hier arbeidden en sprak 
zij den wensch uit met groote liefde te 
mogen werken in dit land. 

hldie is een stuk paradijs ! 
De nieuwe Kommandant, Kolonel Beek

huis, sloot de rij van sprekers met een 
gloedvolle en ontroerende rede. Allereerst 
bracht hij alien dar.k voor het welkom, de 
mooie liederen, de bloemen en de vele 

goede wenschen. ,.Wij zijn nog onbekend 
in Indie", aldus de Kolonel, ,,en onze kornst 
is zeer onverwacht gekomen, want wij zijn 
al over de 50 jaar. De eerste ir..drukken, 
die ik van Indie kreeg, waren: Wat is het 
een prachtig land! Het is een stuk parad.ijs, 
dacht ik, toen we 's morgens vroeg in Sabang 
aankwamen. 

Het Leger des Heils heeft hier groot werk 
te doen en het heeft hier reeds veel werk 
verricht. Ik denk terug aan de pioniers, die 
het werk hier begonnen zijn. Het fundament. 
dat zij gelegd hebben, is een hecht funda
ment geweest, want na hen zijn tientallen 
mannen en vrouwen uit alle landen hierheer.. 
getrokken, uit Nederland, Engeland, Frank
rijk, Zweden, Noorwegen, enz. enz. om hier 
tc werken onder de Bloed- en Vuurvlag. 
On.der deze vlag zijn hier alle naties ver
eenigd in het werk van de liefde." 

Verder wijdde spreker enkele woorden van 
waardeering en achting aan zijn voorgangers 
en vervolgde : 

,,Wij ziJn hierheen gezonden, in naam van 
den Reiland. Dat staat zoo op onze aanstel
ling en dat moetcn W11 verkondigen : God 
is onze Reiland ! Ik hoop, dat wij vanaf 
hedenavond allen met steeds grootcr ver
trouwen in Hem, de toekomst tegemoet zul
len gaan". 

Tot slot van de bijeenkomst zongen alien 
gezamenlijk het lied : ,,0, zee van Gods 
liefde", waarop de Kommandant voorging 
in het dankgebed. 

l\IALANG. 
Vrijdag 5 Augustus brachten vriendelijk 

ter beschikkir..g gestelde auto's het gezelschap 
naar Malang, vanwaar na het bezoeken van 
de autoritcitcn aldaar werd doorgereden naar 
het onlangs geopende nieuwe ziekenhuis te 
Toeren, hetwelk blijkt in zeer grooten nood 
te voorzien. Het nieuwe ziekenhuis maakt 
een prettigen ind.nik en is een sieraad voor 
Toeren'. Des avonds werd te Malang in de 
Protestantsche Kerk een bijzondere begroe
tingssamehkomst gehouden. Uit het verslag 
van den Malangschen correspondent van het 
Soerabaiasch Handelsblad nemen wij hier
omtrent het volgende over : 

,,Onder de talrijke aanwezige'n merkten 
wij o.m. op Resident Hogewind, Burgemees
ter Boerstra, Regent R. A. Sam, Ass.-Resi
dent Fikenscher, Kapt. d'Ablaing van 
Giesenburg, als vertcgenwoordiger van den 
Regimentscommandant, den Legerpredikant 
Ds. Duycker, Ds. Wildervanck, den Kerke
raad van Malang vertegenwoordigende, den 
heer J. Pik voor de Zending, alsmede vele 
andere bekende persoonlijkheden. 

Trompetgeschal kondigde de komst van 
beide Kolonels en gevolg aan, waarop door 
allen staande een lied werd gezongen.. 

De aandachtig 

luisterende 

schare te 

Soerabaja 

Hierop werd door een der meisjes aan 
Mevrouw Beekhuis een handbouquet van 
orchideeen overhandigd, waarna Majoor 
Rolffs voorging in gebed. 

Lt.-Kolonel Ridsdel, het woord nemende, 
heette de aanwezigen. hartelijk welkom, in 
het bijzonder de autoriteiten, waarop hij het 
woord richtte tot de beide Kolonels. 

Lt.-Kol. Ridsdel zeide o.m. dat het Heils
leger de overtuiging heeft, dat ook onder 
hun leiding het Leger des Hells zal bloeien, 
terwijl de werkzaamheden nog meer zullen 
worden uitgebreid. 

(Vervolg pag. 6 kol. 1). 
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GEZEGENDE SAMENKOMSTEN 
IN MALANG EN SOERABAJA 

(Vervolg van pag. 5). 

,,Wij gelooven, dat God U gezonden heeft 
en zijn ervan overtuigd, dat de Generale 
den besten persoon heeft uitgezooht dien zij 
kon vinden om de leiding van het Leger 
des Heils in Indie op zich te nemen", aldus 
Lt. - Kol. Ridsdel. Het door den Kolonel reeds 
verrichte werk releveerer:de is het Leger 
ervan overtuigd, dat Kolonel Beekhuis niet 
alleen zijn uiterste best zal doen voor het 
Heilsleger, doch ook tot heil van het volk 
in Indie zal werken". 

Hierop kregen enkele autoriteiten de gele
genheid den nieuwen leider toe te spreken. 

het boek van Dr. Gunning citeerende nl. 
,,Dat het Leger zijn traditie in de wereld 
van Christus vooral hoog moet houden'', 
waarop hij besloot met een zeger:bede uit 
te spreken voor de beide Kclonels. 

Nadat de aanwezigen ,,Korn, o Bron 
van iederen zegen" hadden gezongen, nam 
Kapitein Sprokkereef, de leider van het 
Leger des Heils te Malang, het woord om 
de l:eide Kolonels toe te spreken. 

,,Het aanstellen van U, Kolcnel, tot onzen 
Leider heeft ons tot dankbaarheid gestemd, 
daar wij U hebben leeren kermen als iemand 
die God goed dient", zeide hij o.a. 

\tloorb is cene lamp boor 
mtJntn boet, en ern ltcbt 
boor mijn pab. 

19 3 9 

De Resident. 
Resider:t Hogewind nam het woord en 

s chetste de sympathie, ~Ike het B.B. koes
tert voor het werk van het Leger des Heils, 
een sympathie welke niet ongemotiveerd is, 
daar ook het B. B. het werk van het Heils
leger heeft weten te waardeeren. 

De resident heette Kolonel en mevr. 
Beekhuis hartelijk welkom in de residentie 
Malang. ,,Ook hier hehhen wij de resultaten 
van het zegenrijke werk van het Leger des 
Heils gezien'', aldus resider:t Hogewind. ,,Het 
zal voor U, die het land nog niet kent, onge
twijfeld een moeilijke taak zijn, doch ik hen 
ervan overtuigd dat ook U alles zult doen 
om het Leger in deze gewesten te doen 
bloeien en hoop ik, dat een rijke zegen Uw 
deel zal moger: wezen", met welke woorden 
de Resident zijn welkomstrede besloot. 

Burgemeester Boerstra. 
De volgende spreker was de Burgemeester 

van Malang, die zich eveneens cp waardee
rende wijze over het werk van het Leger 
des Heils in Ned.-Indie uitliet. ,,Voor al het 
mooie, liefdevolle werk, dat het Leger des 
}Ieils in deze gewesten verricht, zijn wij U 
dankhaar", aldus de hurgemeester. ,,Ook hier 
in de stad Malang en haar omgeving hebben 
wij de resultaten van het werk van het 
Leger gezien. Het Leger heeft .hier vele 
vrienden en ik stel er prijs op te verklaren 
dat ook ik mijzelf tot een Uwer vrienden 
reken en ik hen ervan overtuigd, Kolcnel, 
dat ook onder Uw leidir:g het werk van 
het Leger des Heils in Malang zich zal 
uithreiden. God zegene U en Uw arl:.eid", 
zoo besloot de Burgemeester zijn rede. 

Andere sprekers. 
De volgende spreker was Ds. Wildervanck 

die namens den Kerkeraad van Malang de 
heide Kolonels welkom heette. Spreker rele
veerde de doelstelling van het Leger des 
Heils vanaf de oprichting, en dat de Prot. 
Kerk gaarne aan het Leger des Heils gast
vrijheid had verleend. Spreker besloot met 
de hede ,,God zegene Uw werk en U beiden". 

Zer:deling J. Pik het woord verkrijgende 
sprak namens de Zending enkele sympa
thieke woo.rden van welkcm, een woord uit 

;JliialtU It\) ' 105. 

Namens de Malangsche heilssoldaten en 
Legervrienden heette de Kapitein de Kolonels 
voorts hartelijk welkom. 

Mevrou w Beekhuis sprak v66r haar echt
genoot er.kele wcorden van dank voor de 
hijzonder hartelijke ontvangst hun alhier 
bereid. Mevrouw Beekhuis is reeds 40 jaar 
Heilsofficier, van welken tijd reeds meer dan 
30 jaren aan de zijde van haar man zijn 
doorgebracht. Spreekster schetste het vertrek 
van de velen uit Nederland naar Indie, vele 
jonge officieren die hlijmoedig zich in deze 
gewesten aan hun taak .gingen wijden. ,,Ik 
hen trotsch op mijn officieren" zeide mevr. 

Beekhuis. Koionel Beekhuis. 

Kol. Beekhuis hracht eveneens dank voor 
de allerhartelijkste ontva:r:gst hier ter stede, 
waarop hij de versohillende sprekers afzon
derlijk dankte voor hun woorden van wel
kom en sympathie, in het l:ijzonder den 
resident en burgemeester Boerstra. Spr. 
releveerde vocrts het werk der pioniers, die 
het zaad uitstrooiden, waarvan nu de rijke 
vruchter~ kunnen worden geoogst. Ook 
dankte Kol. Beekhuis Lt.-Kol. Ridsdel voor 
de waarneming van de functie van Leider 
toen hiervoor neg niemand was henoemd. 

,,Wij zijn vol goeden moed" aldus Kol. 

Beekhuis. 
,,Wij zijn er om te dienen en te helpen 

en wij zuller~ zooveel mogelijk trachten het 
leed te verzachten", in welk verhand hij de 
vele sociale instellingen noemde die het 
Heilsleger hier te lande heeft, zooals lepro
zerien, bedelaarskolonies, militaire tehuizen, 
ziekenhuizen enz. 

Hij achtte het een groote eer, dat God hem 
en zijne echtge:r:oote had gezonden om hier 
het bevel te voeren over zulk een schare 
dappere officieren en soldaten. ,,Wij willen 
met U de hazuin hlazen en zeggen, dat 
Christus is Uw gelcof, dat Hij is de hoop 
der wereld, opdat de vijanden der mensch
heid op de vlu.cht zullen gaan voor Hem, 
Die alle macht heeft zoowel op aarde als in 
den hemel", zoo hesloot de nieuwe Leider 
zijn rede, waarop de aanwezigen staande 
zongen ,,Ik huig mij vocr de macht der liefde, 
die zich in Jezus openhaart". 

De volgende morgen bracht uns na een 
langen rit over den prachtigen Zuid-Smeroe
weg naar de l:edelaars-kolonie Kasijan in 
het Djembersche, waar een groot aantal ver
pleegden den Kolonel bij zijn aankcmst 
hartelijk toejuichte. Het ,,Wilhelmoes dari 
Nassouw" gezongen door de in de kolonie 
verzorgde kinderer.: werd stram in de houding 
aangehoord, waarna de beheerder der kolonie 
een woord van welkom sprak, hetwelk door 
den Kolonel beantwoord werd. Na een rond
gang over deze kolonie vclgde des middags 
een hijeenkomst met de verpleegden, waarin 
aan Adjudante Sarimar.: het ordeteeken voor 
vijfentwintigjarigen dienst als officier van 
het Leger des Heils werd uitgereikt. Het deed 
goed aan om de menschen in de bijeenkomst
zaal vergaderd te zien. Welk een verandering 
bij velen, die hier in den korten tijd van 

het hestaan dezer inrichting een veilig 
onderkomen vcnden en wat meer zegt, die 
J ezus leerden kennen voor eigen hart en 
leven. Het woord van den Kolonel over den 
geraakte, die door het dak werd neergelaten 
om met Jezus in aanraking te komen, werd 
zeer aandaohtig aangehocrd en aan het einde 
der samenkomst kwam een aantal verpleeg
den tot den grooten Heelmeester. 

* * * 
Zondag 7 Augustus vo:r:d den Kolonel in 

Soerabaya voor het leiden der bijeenkomsten. 
Des vocrmiddags hadden wij een goede 
heiligingssamenkomst in korps I, waarbij 
tevens de korpsen II en III tegenwoordig 
waren. De zaal was geheel vol. God was 
met ons ; reeds vanaf het zingen van het 
eerste lied was Zijn tegenwoordigheid merk
haar. Getuigenissen over eigen geestelijke 
ervaring zegenden onze ziel en duidelijk 
sprak God dcor Zijn woord, dat de Kolonel 
ons bracht. 

De avondsamenkomst in Soerabaya korps 
II, met de korpsen I em. III vereenigd was 
wonderbaar. De zaal aan pidodadi was eivol 
en de hitte overweldigend, doch n iets ver
mocht de geestdrift der heilssoldaten te 
dcoven. In de vriendelijke woorden van 
welkom den Kolonel en inevrouw Beekhuis 
in deze samenkomst toegesproken, beluis
terden wij ook het getuigenis van de ver
lossende kracht van Jezus' hloed. Het woord 
van mevrouw Beekhuis zegende de aa:r:we
zigen, evenals het dit 's morgens in korps 
I deed. Het hijhelwoord door den Kolonel 
gehracht, sloeg zichtbaar in en aan het einde 
der hijeenkomst zagen wij een twaalftal zielen 
kinielen bij het Kruis. 

De Maandag was gewijd aan officierssa
me:r:komsten; zoowel 's morgens als 's avonds 
gezegende bijeenkomsten, waarin het woord ' 
van aanmoediging, troost en vermaning zijn 
weg "Ond tot de harten der aanwezige 
officieren, die zeker vaak hieraan terug 
zullen denken er: uit de herinnering kracht 
en zegen zullen putten. 

Op Dinsdag 9 Augustus werd de terug
reis naar Bandceng aanvaard. Vele officieren 
waren aan het station om afscheid van hun 
leider te nemer:, doch de eerste kennismaking 
heeft zeker bij de S oerabaya- makk ers het 
verlangen opgewekt naar een volgend bezoek, 
waar nu reeds naar uit gezien w ordt. 

Tomolangko. 

ONZE SCH·EURKALENDER VOOR 1939 
Is thans verkrijgbaar 

des Heils, alsook aan 
BANDOENG. 

in alle posten en inrichtingen van het Leger 
het Handels-Departement, J avast raat 16, 

Prijs f 1.- franco per post. 

HET BEWOGEN HART. 

(Vervolg van pag. 4). 

D e bew0genheid van het hart zal een 
kokende zee var: ontevrederiheid verwekken 
om het ,,weinige, dat ge doet", waar er 
zooveel meer gedaan zou kunnen worden ! 

Iemand uwer zegt : ,,Generaal, wat is een 
bewogen hart ?" 

Naar mijn meening is het een vulcanische 
dyr.amo - een soort hart, dat onder hoog
druk staat - een hart, dat den nood ziet 
en niet zal en wil rusten, voor het iets 
gedaan heeft, om dien nood op te heffen. 
Een hart, zooals die jongen had, die kleine 
zakjes steenkool in de stad verkocht, en niet 
rustte, vcor hij zooveel verkocht had, dat 
hij met het geld verscheidene arme gezinnen 
voeden kon. 

Zoo heeft het Leger des Heils zich onder 
de volkeren verspreid. Bewogen harten 
hebben anderen in vuur en vlam gezet, en 
hen naar dezelfde altaren van opofferings
gezindheid voor hun Heer en hun naasten 

gehracht. 

Paulus' geest werd hewogen hinnen in 
hem, toen hij zag, dat de stad geheel aan de 
afgoderij was overgegeven. Stellig zullen cok 
wij, als wij de ongelukkigen zien en de 
hulpbehoevenden, de ongetroosten, de sla
pende:r:, de menschen, wier schuld niet is 
vergeven, ons hart in ons hewogen gevoelen. 

Dat zal zoo zijn, als wij de heklagens
waardige mannen en vrouwen zien, die in 
zcnde zijn verloren ; de kleine ki:r:deren, die 
van honger omkomen, de jongens, die slecht 
zijn en hun moeders gehed zijn vergeten en 
ook hun vaders Bijlel ! Als wij cens denken 
aan de groote geva:r:genissen, die overvol 

zijn ! Als wij Christus' roepstem hooren, die 
zegt, dat wij komen moeten en iets m oeten 
doen in den grooten strijd tegen het kwaad, 
en dan denken aan Zijn sterven, opdat de 
verlorener: 1gered zouden worden - zeer 
zeker zullen onze harten dan 1bewogen 
worden. 

* * * 

Nooit kan ik vergeten, wat mijn vader mij 
. ~ns zei, toen hij eens lichamelijk zeer 
vermceid was: ,,Wanneer mijn hart, zoowel 
als mijn arme lichaam vermoeid is, dan 
sluit ik mijn ooger: en vraag ik den Heer, 
mij te helpen, om naar Golgotha heen te 
hlikken; en als een golvende oceaan heft 
dan mijn hart zich, door medelijden hewogen, 
binnen in mij op ! " En de kloppingen van 
dat grocte hart werden tot aan de uiterste 
einden der aarde gevoeld. 

Onder de cosmopolitische schare, die hem 
naar zijn laatste rustplaats volgde, was een 
oude man u.iL een werkhuis, die acht mijl 
geloopen had, om de begrafenis hij te woner:. 
Lang nadat de dienst was afgeloopen en 
de menigte zich verspreid had, stond deze 
in lompen gehulde bedroefde bij het graf. Een 
heer, die het verdriet van den armen man 
zag, mcrkte vriendelijk op, dat de Generaal 
inderdaad eerc groot man was geweest _.. 
een edel mensch - een man met een woJ'l' 
derbaar verstand ! ,,O," zei de schreiendC · 
stakkerd, ,,daar weet ik niets van, mijnheer; 
het was zijn ihart, dat hart van hem voOr 
menschen zooals ik !" 

Zoudt gij niet willen, dat de menscJ1eJ1 
. ·ets 

dit var: u zullen zeggen, hever dan 1 

anders, bij uw leven en wannccr gij heel1-

gegaan zult zijn? 



SEPTEMBER 1938 S T R IJ D K R E E T 

OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Gehuwd: 

XANTEEKENJNGEN 

V l\.N DEN CHEF-SECRET ARIS 

Lt. Kolonel D. S. KidsdeL 
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Luitenant Barak B. Poa, op 
Semaroeng in opleiding 
Kandidaat Dorcas Heni, 

2-10-'33 vanuit 
gekomen, met 

,,Vereer den Heere van uw goed, en van de eerstelingen uwer inkom.
sten; zoo zullen uwe schuren met overvloed vervuld warden." 

te Koelawi op 12 Augustus. 

Bevorderingen. 

Tot Adjudant : 
Ka pi tein S. Barteling. * 
Kapitein S. Duvekot.* 
Kapit€in A. Gladpootjes.* 
Kapitein K. Lippe.* 
Kapit€in W. B. Muskee.* 

.Kapitein H. J. ter Telgte.* 
Kapitein A. Voogt.* 

Tot Kapitein : 
Lu.itenant L. Leimena. 

Tot Kadet-Luitenant : 
Kadet J. Ondaeh. 

Overplaatsingen. 

Majoor H. Gerth,* naar Pelantoengan. 
Adjudant G. J. Jansen,* naar Batavia I. 
Kapitein J. Dreverman, r:aar Bandoeng Kin-

derhuis. 
Kapitein C. ·Huibregtsen, naar Makassar. 
Kapitein R. L. van Kralingen,* naar Rembang. 
Kapitein C. H. Reyerse, naar Magelang 

D.H.K. (J. L. werk). 
Kapitein M. Wilders, naar Batavia Meisjes

huis. 
Luitenant J. A. Corputty. naar Semarang I. 
Luitenant Soehari, naar Ooglijders-Hospitaal. 
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A. C. Beekhuis, 
Terr. Kom.mandant. 

Bandoeng, 20 Augustus 1938. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

De Terr. Kommandant : 

September Garoet, Werkcentrale. 

" 
" 
" 
" 

" 
October 

" 

Bandoeng I, Oogstfeest.* 
Solo, Lezing. 
Djokja, Lezing. 
Bandoeng, J. L. Dag.* 
Kalawara. 
Rouwiga. 
Koelawi. 
Kalawara 
komsten. 
Kalawara 
ikomsten. 

. Paloe. 

Officierssamen-

Officierssamen.. 

*) Vergezeld van mevr. Beekhuis. 

De Chef-Secretaris: 

4 Sept€mber Bandoeng I. (Met den Terr. 
Kommandant). 
iBandoeng I. 15 

18 " 
" 

Bandoeng, J. L. Dag. (Met 
den Terr. Kommandant). 

22 
24 

Brigadier Stewart : 

September Soerabaja. 

" 
Toeren. 

Majoor Rosenlund : 

4 September Poerworedjo. 
6 Magelang. 

10 ,, Pekalongan. 
14 ,, Solo. (Met den Terr. Kom

mandant). 
15 " 

Djokia. (Met den Terr. Kom
mandant). 

16 
17 
24-26 
27 
28 

" 
" 
" 
" 
" 

Ngawi. 
Blitar. 
Semarang. 
Koe does. 
Rem bang. 

Adjudante M. Brouwer : 

12 September Bandoeng II. 
18 ,, Bandoeng, J. 
24 ,, Soerabaja, J. 
25 ,, Soerabaja Ill 
26 ,, Rogo-Moeljo. 

,.-
' ' 

Oogstfeest. 
L. Dag. 
L. Krijgsraden. 
en I. 

Onze Leider. 
De Territoriaal Kom.mandant en mevrouw 

Beekhuis zijn na hu.n aankomst in Ned.-Indie 
reeds in verschillende plaatsen welkom ge
heeten. Het bezoek aan den Oosthoek bevatte 
een vol en inspannend program.ma ; alle 
inrichtingen en korpsen in Oost-Java zijn 
bezocht geworden. Officieren, soldaten en de 
verpleegden in onze inrichtingen hebben de 
Kolonels :harte1ijk begroet, die op hun beurt 
zeer waren ingenomen met alles wat ze 
zagen, inzon<lerheid met de inrichting van 
onze Tehuizen en kolonies. 

In de welkomstsamenkomsten voerden ver
schillende autoriteiten het woord en gaven 
uiting aan hun waardeering voor onzen 
arbeid. Dit was een aanmoediging voor onze 
makkers-officieren, die hun werk dikwijls 
ongezien en in alle stilte verrichten. Het 
stemt ons dankbaar te bemerken, hoe het 
Leger !Zich in vele harten een plaats heeft 
veroverd en onze arbeid in deze eilanden op 
prijs wordt gesteld. De Kolonel heeft ook de 
gelegenheid aangegrepen om in de plaatsen, 
waar hij kwam, een bezoek af te leggen bij 
de autoriteiten. De Officierssamenkornsten 
waren tijden van grooten zegen. 

Een bezoek aan Semarang en omstreken 
staat thans nog op het programma en daarna 
is de Kolonel voornemens om naar Midden
Celebes te reizen in verband met het feit, 
dat het Leger daar zijn 25-jarig bestaan 
herdenkt. Wij zijn er zeker van, dat Brigadier 
en mevrouw Woodward en de and.ere mak
kers hun u.iterste best zullen doen om het 
bezoek van den Kolonel, die ditmaal niet 
vergezeld kan word.en door mevrouw Beek
huis, zoo welslagend mogeil.ijk te maken. 

Z. E. de Gouvemeur-Generaal. 

Z.E. de Gouverneur-Generaal heeft op
nieuw van Hare belang~telling in onzen 
arbeid blijk gegeven, door onzen Leider in 
particuliere audientie te ontvangen. Dit ge
schiedde in het .Paleis te Batavia, enkele 
dagen nadat Kolonel Beekhuis in Ned.-Indie 
was gearriveerd. 

Brigadier B. Meijer. 
Brigadier Meijer van Poeloe si Tjanang 

heeft in Augustus den dag :herdacht, waarop 
hij 25 jaren geleden voet aan wal zette in 
Ned.-Indie. De Brigadier heeft in dezen tijd 
vele aanstellingen vervu'ld. Het was een 
feestdag voor de Kolonie. Brigadier en 
mevrouw Meyer had.den vele gelukwenschen 
in ontvangst te nemen van de officieren van 
Sumatra's Oostkust, de patienten, en verschei
dene Legervrienden, die namens de auto
riteiten en vereenigingen op dezen dag blijk 
van hun belangstelling gaven. Wij wenschen 
den Brigadier van harte geluk en hopen, 
dat hij nog vele nuttige jaren mag door
brengen in dit Territorie. 

Nieuws uit Europa. 

Wij ontvingen juist bericht van Majoor 
Roslund, die met buitenlandsch verlof is. De 
Majoor maakt het goed en heeft kort gele
den het Congres in Stockholm, geleid door 
de Generaal, meegemaakt. Het was een won
dervolle tijd! Ook van enkele and.ere makkers, 
die met buitenlandsch verlof zijn, ontvingen 
wij een schrijven. 

VJJF EN TWINTlG JAREN 
ZENDINGS-ARBEID 
in MIDDEN - CELEBES I 

Tcgcn bet eind van September hoopt de Territoriaal Kommandant de reis naar 
Ce'cbcs te maken, om aldaar het 25-jarig Jubileum van onzen Legcrarbeid in 
Midden-Celebes te vieren. De verwachtingen zijn hoog gespanncn en wij zien uit 
naar de cnthousiastc berichten omtrent deze belangrijke gebeurtcnissen. 

Hct October-nummer van de Strijdkreet zal interessante artikelen bcvatten 
bctrcffcnde den zendings-arbeid onder de Toradja's, die zooals vclcn weten in bun 
heidcndom beruchte koppcnsncllers waren. 

< I 
~·,-....,.....,....., ..... ,,...,,_.. ............ .., ..................... ,.. ...... ...._ ...... ..,.,......,. ...... _,......,..~w,·~~~·~._ .... ....,..~.,-~,.~·~·...,..,..~w,·~·~·~,...,..,..~w~·~·~·~~,.,....,.w·o<·t 

• 

Spr. 3 : 9-10. 

Brigadier Strandlund heeft in Zweden een 
nieuwe aanst€lling aanvaard en schrijft, dat 
hun aller gezondheid goed vooruit gaat. Hun 
gedachten vertoeven dikwijls in het land, 
waar zij zoovele jaren hebben doorgebracht. 

Majoor Bridson, die een aanstelling heeft 
op het Internationaal Hoofdkwartier te 
Londen, laat alle bekenden hartelijk groeten. 

Vaarwel. 
Envoy en mevrouw Minderhoud, goede 

J:?ekenden in Ned.-Indie, gaan ons verlaten 
om zich in het Moederland te vestigen. Zij 
hopen ook daar nog vele jaren hun krachten 
te wijden aan den dienst van God in het 
Leger. De Envoy heeft de laatste 4lh jaar 
gewerkt in het Financieel-Departement op 
het Hoofdkwartier, terwijl ook mevrou.w 
Minderhoud ons vele malen geholpen heeft, 
inzonderheid bij het gereedmaken van onzen 
jaarlijkschen scheurkalender. Wij danken hen 
voor hun arbeid. Moge de Heer hun een 
veilige reis geven en moge het hun gegeven 
zijn om nog veel voor Hem te arbeiden ! 

Midden-Celebes. 
Teneinde de schade te herstellen, die do.or 

de aardbeving is aangericht aan onze gebou.
wen in Midden-Celebes, roept de Territoriaal 
Kommandant de hulp in van alle officieren, 
soldaten, en vrienden van ons Leger. Giften 
worden gaarne in ontvangst genomen op ons 
Hoofdkwartier en wij hopen, dat er velen 
zijn, die een steentje willen bijdragen voor 
den wederopbouw van onze zalen, opdat de 
Evangelisatiearbeid in dit deel van ons Ter
ritorie kan word.en voortgezet. De schade is 
geraamd geworden op f 15.000.- a f 20.000.-. 

In dit verband :heeft de Territoriaa'I. Kom
mandant ook besloten, dater eens per maand 
in onze samenkomsten een kollekte zal wor
d.en opgenomen ten bate van het Herstel
lingsfonds voor Midden-Celebes. Deze rege
ling zal ingaan met October en drie achter
eenvolgende maanden duren. 

Onze kollektanten. 
!Het was ons een genoegen Brigadier 

Kruschwitz in Soerabaja te ontmoeten. De 
Brigadier begint thans aan haar laatste 
kollektereis in de verre deelen van onzen 
Archipel, v66r zij met buitenlandsch verlof 
naar Amerika vertrekt. 

Kapitein Hotvedt is zijn werk als kollek
ta.nt begonnen en doet zijn best om bekend 
te geraken met het district. 

ZWEDEN. 

Het groote jaarlijksche Congres in Zweden 
stond dit jaar, evenals dat in Holland, onder 
leiding van Generaal Evangeline Booth. 

Aangezien in Stockholm geen gebouw te 
vinden was, groot genoeg om de geweldige 
schare te bevatten, die aan het Congres wilde 
deelnemen, had men het u.itgestrekte tennis
stadion voor deze gelegenheid afgehJu.urd. 
Doch zelfs deze plaats was nog niet ruim 
genoeg om de tienduizend deelnemers toe
gang te geven. 

Op dit terrein, waar koning Gustaaf van 
Zweden dikwijls aan het tennisspel deelnam, 
werden zeer gezegende samenkomsten geleid 
en vonden honderden zielen vergeving en 
heiliging door het bloed van J ezus Christus, 
onzen Heer. 

.Een groote groep deelnemers was gekomen 
van Latvia, anderen hadden 30 uur gereisd 
per trein, weer anderen drie dagen per 
boot om aan dit Congres te kunnen deel
nemen. 

MALAY-STATES. PENANG. 

Adjudant en mevrouw Harvey, het laatst 
werkzaam in Singapore, zijn aangesteld om 
den Legerarbeid te beginnen in Penang. 
Brigadier Lord, die verantwoordelijk is voor 
het Legerwerk in de Malay States, bracht 
een bezoek aan de voornaamste autoriteiten 
ter plaatse en een geschikt gebouw kon door 
het Leger des Heils gehuurd word.en voor 
ons doel. 
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Kapitein Poot, wiens gezondheid in den 
laatsten tijd wat te wenschen heeft over
gelaten, is weer aan het werk gegaan en we 
hopen goede berichten van hem te ontvangen . 

God zegene en behoede onze kollo::ktanten 
en stelle hen tot zegen voor degener:, met 
wie ze in aanraking komen ! 

Hartelijk gefeliciteerd. 
Geduren<le de afgeloopen maand zijn 

enkele makkers door den Territoriaal Kom
mandant bevorderd tot een hoogeren rang. 
Hun namen kan men vinden in de ,,Offi
cieele Mededeelingen". Wij wenschen hen 
van harte gelu.k. met deze bevordering. 

Onze zieke makk.ers. 
Mevrouw Majoor Poutiainen heeft een 

voetoperatie ondergaan en vertoeft momenteel 
nog in het Zendingsziekenhuis in Bandoeng. 
Mevrouw Kapitein Saetre is niet zoo goed in 
orde, terwijl ook mevrouw Majoor Schulz 
nog steeds onder doktersbehandeling is. 
Adju.dant Mepham en Kapitein Soenarto 
gaan gelukkig goed vooruit. Majoor Rollis 
is weer wat beter en vervangt de officieren, 
die met jaarlijksch verlof zijn. Wij gedenken 
u in het gebed, makkers ! 

Onze Legerfamilie. 
De Kapiteins Sprokkereef berichtten ons de 

geboorte van hun zoon Bram. Dat er vreugde 
heerscht in het gezin over de komst van den 
nieuwen wereldburger, behoeft niet gezegd 
te word.en. Moge hij zijn ouders veel vreugde 
geven en mogen zij hem zien opgroeien tot 
een arbeider in Gods koninkrijk ! 

Kapiteine Reyerse. 
De Kapiteine is van het Jongelieden-De

partement op het Hoofdkwartier overge
plaatst naar de Midden-Java Divisie, waar 
zij de belangen van het J ongeliedenwerk zal 
behartigen. Moge de Heer haar daar tot zegen 
stellen ! 

Onze Scheurkalender. 
Wij vestigen de aandacht op onzen scheur

kalender voor 1939. Het schild is zeer aan
trekkelijk en aan den tekst is veel zorg en 
aandacht gegeven. Wij danken alle makkers, 
die hieraan hebben medegeholpen. Bestel
lingen kwmen word.en gedaan bij alle afdee
lingen en ook bij het Hoofdkwartier, Java
straat 16, Bandoeng. 

BIJZONDERE AANBIEDING 

REGEERI NGS-JUBILEUM 
Vorstin van Neerlands harten f 1.50 

door Joh. van Hulzen 

franco 
" 

1.66 

Vier kruisjes op een kroon 
" 

0.20 
franco 

" 
0.24 

VEREENIGDE STATEN VAN AMERIKA. 
Bij het ernstige spoorwegongeluk, dat kort

geleden in de Ver. Staten plaatsgreep, 
hebben ook twee vooraanstaande officieren 
van het Leger des Hells, werkzaam in het 
Zuidelijk Territorie van de V. S. het !even 
verloren: 

Lt. K~lonel en mevrouw Range, die op 
reis waren naar Seattle, waar zij als ver
tegenwoordigers zouden deelnemen aan de 
Nationale Conferentie van het Maatschap
pelijk Werk. 

Een plotselinge wolkbreuk deed de Custer 
Creek in korten tijd aanzwellen tot een 
machtigen stroom, welke in zijn woeste vaart 
de pilaren van een groote brug meesleurde, 
enkele minuten voordat de ,,Olymphia", zooals 
de expres-trein genoemd werd, aankwam. 
De trein stortte in de diepte met zijn kost
baren last van vele menschenlevens. 

Lt. Kolonel en mevrouw Range laten drie 
zoons achter, waarvan twee als Adju.dant in 
het Leger des Heils arbeiden, terwijl de 
derde nog student is aan de universiteit te 
Georgia. 

CZECHO SLOV AKIE. 
Ln Praag heeft een rijk zakcnman een 

aanzienlijke gift gescr..onken aan het Leger 
des Heils, om een zomer-kolonie voor kin
deren te openen. Ook een voor het doel zeer 
geschikt huis werd het Leger toegewezen, 
zoodat gedurende de laats:e maanden vele 
arme kinderen van de buit~nlucht en licht 
en zon hebben kunnen genieten. 



ONZE KONINGIN 
Voorvallen uit de jeugd en het leven van onze geliefde Vorstin, 

welke ook onze jonge menschen zeker zullen boeien. 

EEDS zeer jong verloor onze koningin haar 
vader, koning Willem ill. Op 's konings kist 

had op den dag der begrafenis slechts een tuiltje viooltjes 
en witte bloemetjes gelegen, met een lint : ,,Aan vader, van 
zijn lieve kind." Uit deze woorden blijkt, dat ,,Willemientje'', 
zooals onze V orstin toen genoemd werd, dit verlies diep 
voelde. Zij was toen pas tien jaar en natuurlijk te jong, om 
zelf het land te regeeren, doch haar Moeder, onze onver
getelijke koningin-moeder Emma, werd voogdes en zeker 
zullen vele van onze j<mge lezers van hun ouders en onder
wijzers gehoord hebben, op welk een voortreffelijke, edele 
wijze de koningin-moeder zich van Hare moeilijke taak 
kweet. Niet alleen, dat zij met de ministers het land moest 
besturen en moeilijke problemen onder de oogen had te zien, 
doch Zij moest haar dochtertje opvoeden tot koningin. Toen 
zij haar eed als regentes aflegde, enkele dagen na den dood 
van den koning, zeide zij : ,,lk zweer trouw aan de koningin ; 
ik zweer al de plichten, welke de voogdij mij oplegt, heilig 
te vervullen en er mij bijzonder op te zullen toeleggen, om 
de koningin gehechtheid aan de grondwet en liefde voor haar 
volk in te boezemen.'' En van dezen plicht heeft koningin 
Emma zich op bijzondere wijze gekweten. Een nog hoogere 
taak echter voegde zij bier bij en wel om de jonge koningin 
op te voeden in de vreeze des Heeren, die bet beginsel is van 
alle wijsheid. Het gezegende en mooie leven van onze geliefde 
koningin Wilhelmina is de uitkomst geweest van haar 
eenvoudige, vrome opvoeding. 

• • * 
~ Mei 1891 bracht de tienjarige koningin met haar moeder 

een eerste bezoek aan Amsterdam. Moeder en kind stonden 
op bet paleisbalkon. Beneden lag de Dam, een juichende 
menschendrom, die niet van ophouden wist. Toen vroeg bet 
kind : ,,Zijn deze menschen hier allemaal voor mij gekomen ?" 
De moeder antwoordde : ,,N een, jij bent hier voor deze 
menschen gekomen !" 

• • * 
Den volgenden dag had bij dit bezoek aan Amsterdam de 

ontvangst in de Nieuwe kerk plaats. Daar zat bet tienjarig 
vorstinnetje op den koninklijken zetel, een grooten armstoel 
met gouden kroon. Het zat daar met kinderlijken lach, blo
zend van gezondheid, en oogen - niet zonder guitigheid. 

De Bijbelsche geschiedenis heeft de koningin-moeder altijd 
zelf aan haar kind onderwezen. Van jongsaf heeft onze vorstin 
uit de allerbeste bron, een godvreezende moeder, het onder
richt ontvangen, dat onder Gods zegen zulke rijke vruchten 
heeft gedragen voor haar en ook voor haar volk. Pas tegen den 
tijd, dat zij zich voorbereidde voor de aanneming tot lidmaat 
der hervormde kerk, werd bet godsdienstig onderricht o<Ver
genomen door den hofpredikant ds. Van der Flier. Op haar 
zestiende jaar legde zij belijdenis des geloofs af. En het 
woord, waarmede &e predikant deze belijdenis inleidde en 
daaraan wijding gaf, was gekozen uit Openbaring 2. Schooner 
tekst kon moeilijk gekozen worden voor haar, die bestemd 
was eenmaal een aardscbe kroon te dragen : ,,Zijt getrouw 
tot den dood en Ik zal u geven de kroon des !evens." 

• • * 
Een ontroerend voorval wordt verteld uit later jaren, toen 

de oorlog reeds voorbij was en onze koningin zelf reeds 
moeder was. Moeilijke jaren lagen achter haar en de men
schen, moe en uitgeput van al bet leed, dat de mobilisatie
tijd met zich had gebracht, waren ontevreden en de koningin 
besloot zich met den prins en ons prinsesje aan het volk te 
vertoonen. Op bet Malieveld in den Haag zou de koningin 
komen. Daar mochten alle vereenigingen met hun vaandels 
en banieren haar begroeten. Maar . . . . . . . . . . . . wat zagen de 
duizenden menschen, toen de hofrijtuigen dichtbij kwamen ? 
Moest de koetsier van den bok ? Wat deden de soldaten met 
de paarden ? 't Is even stil ; dan begrijpen de menschen wat 
er gebeurt. De paarden worden afgespannen, de soldaten van 
den Vrijwilligen Landstorm gaan er voor en trekken, trekken 
langzaam bet koninklijke rijtuig naar het Malieveld. 

De menschen worden wild van vreugde. Zij dringen op en 
wuiven met handen en hoeden. De koi:tlngin, de prins en het 
prinsesje gaan staan : bet wordt de koningin te machtig en 
haast schreiend slaat ze haar arm om de prinses, die met 
twee handjes wuift. 

Op het Malieveld wordt vlug de stoet opgesteld ; voorop 
een troep militairen, arm in arm, de ministers in hun midden. 
Vlak daarachter komt bet koninklijke rijtuig, langzaam 
getrokken over bet modderige veld, langs de honderden 
vaandels, anderhalf uur lang. 

• • * 
Een droeve herinnering in het !even van onze koningin is 

het heengaan van Haar geliefde ,Moeder geweest. lnnig 
bedroefd was onze koningin, maar niet wanhopig. Zij wist, 
dat alleen bij God de ware troost te vinden is en dat Hij 
nooit alleen laat. 

Op den laatsten Maart van 1934 zeide de koningin in haar 
radio-rede : ,,Zij, die voor ons alien een moeder is geweest, 
is tot Gods heerlijkheid ingegaan. Bij alle weemoed is het 
onvergetelijk heerlijk te ervaren de liefdevolle hand van 
God, die alles zoo beschikt heeft. Zij is in de armen van haar 
Heiland ingeslapen, zonder bet namelooze lijden van het 

afscheid nemen te moeten ondergaan. Zij trachtte steeds een 
zegen te zijn." 

Drie maanden later stierf Prins Hendrik en bleven de 
koningin en prinses alleen. 

• .. * 
Neg een laatste illustratie willen we nemen om aan te 

toonen, hoe onze geliefde koningin in vreugde en leed immer 
bij Haar volk heeft gestaan. Ditmaal was er vreugde in het 
koningshuis. Het ligt ons allen nog versch in bet geheugen, 
het groote geluk van Neerlands volk, toen onze prinses 
Juliana zich verloofde en later in het huwelijk trad met 
Prins Bernhard. Overal was bet wekenlang feeststemming. 
Overal ? N een, er gebeurf'n elken dag droeve dingen en zoo 
ook in de dagen van Oranjevreugde. 

In Scheveningen was er rouw om twee schepen, die ver
gaan waren vlak bij de kust. De koningin dacht toen niet 
alleen aan de vreugde van haar dochter in den Haag, doch 
ook aan het leed van die arme visschersvrouwen in Scheve-· 
ningen. Troosten is moeilijk werk, maar de koningin vraagt 
nooit naar gemakkelijk of moeilijk. Het verdriet van die 
Scheveningsche visschersvrouwen en familieleden werd ook 
haar verdriet. 

De predikanten moesten uit elk gezin, dat getroffen was 
door de rampen op zee, drie of vier personen uitnoodigen 
in de Julianakerk te komen. Alles moest geheim blijven. In 
de domineeskamer van het kerkgebouw heeft de Koningin 
familie na familie bij zich ontvangen. Telkens een gezin, 
met den predikant, tot wiens gemeente bet behoorde. Het 
waren druk.ke dagen voor de koninklijke familie, maar de 
koningin maakte geen haast. Zij gaf haar tijd er voor en 
sprak rustig met iedereen. 

II 
I 

Hoe lief was zij, als Neerlands KroO'npri:nses ! 
,,Ons Willemientje" noemde 't volk haar blij; 

Met 't handje wuivende en lachjes strooiend, 

Hoe fier was zij, hoe moedig in de stormen -
In anzen tijd i11 het regeeren zwaar ! 

Z66 zag men haar steeds weer aan Moeders zij. 
I 

Hoe mooi was zij, toen in heur glazen koetsje 
Zij tot ons kwam - als uit der feeen land. 

Fier en bedeesd, heeft zij hem opgenomen, 
Den scepter, zwaar voor een zoo jonge hand. 

Hoe blij was zij, toen stralend in de schoO'nheid 
Van liefde's glans zij stond aan 's Prinsen zij. 

,,Spaar haar 't geluk en wil het haar vermeeren,'' 
Bad 't volk ontroerd - en dat ook baden wij ! 

Hoe minde zij; 'k zal nooit den blik vergeten, 
Dien teedren blik, dien zij haar kindje schO'nk ; 

Zij stand voor 't volk, 't Prinsesje in haar arm.en ! 
Was er een oog, waar toen geen traan in blonk? 

Als Koningin was z' aitijd daar te vinden 
W aar plicht haar riep. Zij telde geen gevaar ! 

Hoe goed was zij. De rampen en de zorgen 
Van Neerland's volk, ze gingen haar door 't hart. 

Met zachte hand verbcnul zij steeds de wonden, 
Met milde hand gaf zij haar hulp in sm,art. 

Hoe vroom zij was, dat hee~ zij steeds bewezen; 
Zij hield de vaan omhoog in 's Heeren naam. 

Zij wist; Gods vreeze geeft 't volk zijn hoogste waarde ; 
God, Neerland en Oranje hooren saam ! 

y 

Zoo volgden wij met Uefd' heur gang door 't leven, 
En juublen mee op dezen blijden dag, 

Dankend den Heer, Die ons haar wilde geven, 
Biddend van hart' : ,,Dat Zang zij leven mag !" 

't Zal voor V orstin, ja voor ieder eens wezen : 
,,Alles, hoe schoO'n ook, zal eenmaal vergaan. 

Wijlen Koningin EMMA, aan wie het Neder
landsche volk zooveel verschuldigd is en die 
door alien zoo diep vereerd en hartelijk 

geliefd werd. 

IL 

Bij die gelegenheid kwam een honderdtal weesmeisjes onder 
groote stilte nader en strooide frissche voorjaarsbloemen 
voor de voeten van het koningskind. Een ervan trad uit den 
wijden kring naar voren en zei een simpel versje op : 

,,Och lieve koninginne, 
wie sterke moederhand 
vormt voor bet komend leven -
wees gij goed voor de weezen, 
en God zij goed voor U." 

En of het koningskind het verstaan had ! Bet wipte spontaan 
·an den grooten stoel en gaf het weeskind een hand - als 

een gelofte ! 
>I< • * 

Maar wat gedaan werd, uit liefde tot Jezus, 
Dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan. 

Mrs. Commissioner 
Celestine Oliphant-Schoch. II 

"Ik leef zoo met u mee,'' zei de koningin. ,,Altijd heh ik 
dat gedaan, maar vooral nu dit heel erge u overkomen is." 
En aan een ander vrocg de koningin: ,,Vond u bet niet 
vreeselijk, toen de dominee u de tijding bracht ? Maar wat 
is bet dan heerlijk, als u door God gesterkt wordt en uw 
kracht zoekt in het gebed." 

V oor elk van de twintig gezinnen wist de koningin weer 
andere woorden te vinden. Zij kwam om te troosten en de 
menschen te wijzen op de kracht van bet gebed. Dat heeft 
ze gedaan en allen de hand gedrukt. En op haar beurt heeft 
de koningin uit de dankwoorden, die tot haar gesprokcn 
werden, kunnen hooren, hoe lief men haar heeft en dat er 
vaor haar gebeden wordt. 

God zcgene onze geliefde koningin en spare Haar nog lang 
voor allen ook in Groot Nederland! 

Deze beschrijving is gedeeltelijk overgencnnen 
uit ,,VOTstin van Neerlands harten" door Joh. van 
Hulzen en .,Vier kruisjes op een kroon" door Gera 
Kraan-van den Brng. Red. 
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