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({' n .,ELK een 
\V verrassing! 

Wat een 
overwinning ! Welk 
een t.riumfkreet ! 
J ezus is verrezen ! 
Met blij en opgehe
ven gelaat, ver
heer lijkt door den 
glans der verrijze
nis zelf, vertellen 
de apostelen het 
elkander en alien, 
die het hooren en 
niet hooren will.en ! 

Ach, aanvanke
lijk waren zij ver
slagen. In den Olij
venhof hadden zij 
de nederlaag gele
d n. De cen na den 

+ 

' <le moc.:dige PC>trus 
vooraan. Hem, hun 
Meester, van Wien 
zij geloofden, dat 
Hij de langbeloofde 
Verlosser was, had
den zij nu verlaten, 
want Hij werd ge-
vangen genomen 
door Zijn vijanden en - onbegnjpe
lijk in hun oogen - gaf Hij Zich zelfs 
vrijwillig over om gekruisigd te 
wo'rden. 

Ja, dat was een g.roote nederlaag, 
naar hun meening, en bedroefd van 
hart waren zij bijeen gekomen op den 
eersten dag der week, om te beraad
slagen, wat hun nu te doe!D. stand. 
Vrees voor de Joden, deed hun deu
ren en vensters zorgvuldig sluiten en 
de besprekimgen fluist rend voeren. 
Zouden zij het maar opgeven ? Moes
ten zij maar weer terug gaan naar hun 
zaken ? Zou het lang begeerde konir1k
rijk Gods wel ooit komen ? Ach, wat 
waren zij verslagen en ontmoedigd. 

Teen, plotseling, kwam Hij Zelf in 
hun midden. J ezus, de verrezen Rei
land ! Was Hij bet werkelijk ? J a, zij 
zagen de tcekenen der nage]en in Zijn 
gezegende handen en voeten, het was 
werkelijk de stem van hun Meester, 
wclke zij hoorden. Wat was er ge
beurd ? Dood en graf waren door Hem 
overwonnen; in onvergelijkeHiJ·c 
heerlijkheid verscheen Hij aan de Zij
nr·n en het uitgedoofde vuur vlamde 
opnieuw op. Nieuwe hoop werd gebo
ren, zwakhcid overwonnen ; uitbun
dige blij·dschap werd hun deel en met 
den gleed dcr liefde in hun oogen en 
den overwinningskreet op de lippen, 
gingen zij uit om het te vertellen. 

J ezus is verrezen uit den dood ! 
Halleluja ! 

Dat wordt nu hun juichkreet, welke 
zij de wcreld over laten hooren. Een 
boo<lschap, waardoor de vijanden van 
het koninkrijk Go<ls worden verbit
tC'r-d en tot nog grooteren tegenstand 

l' t r r tj ~ t n t s. 

,,~t ~ttr ts b.laar ltjh opgestaan" ! 

geprikkeld, maar ook een woord, het
welk de eenvoudige geloovigen in 
staat stclt om moedig voor vaarts te 
gaan, alles te trotseeren, zelfs den 
dood niet te vreezen, want de Reiland 
is verrezen en zij, die Hem tocbehoo
ren, zullen straks met Hem tot nieuw 
onvergankelijk leven warden opge
wekt, om eeuwiglijk in Zijn heerlijk
heid te deelen. 

Lezers, die oude waarheid is van
daag nieuw voor ons allen ! 

Ach, hoe vaak hebben wij ons zwak 
gevoeld, werden wij overwonnen door 
vrees voor men.schen en teruggehou
den ·door ongehoorzaamheid. Wat 
moesten wij onszelf meermalen er van 
beschuldigen, dat wij Hem, onzen 
Heer en Helland van verre volgden, 
Hem wellicht verloochend en verlnten 
hebben. En alle hoop voor onszelf en 
de wereld is ons ontvallen. Komt heL 
Koninkrijk Gods ooit ? ? 

Ja ! Duizendmaal ja ~ Wij Yicren 
Paaschfeest ! Opstandingsfeest ! Nieuw 
leven, nieuwe kracht, nieuwe hoop 
komt tot ons, want Jezus, de Heiland, 
heeft den dood verslonden tot over
winning en allen, die in Hem gelooven 
overwinning bereid. Aanschouw hel 
wondervolle werk van uw Verlosser. 

De menschheid heeft machtige 
vijanden in de zonde en den dood. 
Welk een zee van smart en lijden is 
hierdoor ootstaan. Een smart, die geen 
mensch kan peilen, maar toch door 
iedereen min of meer wo1rdt gekend 
door eigen e.rvaring. Wie zal zeggen 
wat het ergste is: zonde of dood? 
Persoonlijk ben ik geneigd om te zeg
gen, dat zonde de diepste smart brengt. 
maar ze zitten eigenlijk aan elkaar 
vast als wortel en vrucht. 

Euhas 24: 34. 

0. welk een machtige vijanden cler 
menschheid ! Maar, dank God~ Jezus 
heeft overw.cnnen. Hij droeg de schuld 
van alle geslachten aan het kruis op 
Golgotha. De reine en schuldelooze 
J ezus, kon de zonde der wereld op 
Zich nemen en ons met den Vader ver
zoenen. Hij stierf voor zondaars. Won
dere liefde ! 

Maar de dood kon Hem niet houden. 
In de worsteling om het behoud der 
menschen is Hij diep afgedaald, tot in 
het graf zelfs, maar het doodenrijk 
moest Hem loslaten. Hij is de Levens
vorst, de zegevierende Held en met 
den dageraad van dien grooten, eer
sten dag der week, verrees Hij zege
vierend uit het graf, alle vijanden, ook 
den laatste, overwonnen hebbend ! 
Halleluja ! 

II 

.'k Y:..,.rrsta, o l)a.ssir· 
blorm. ub:J .stillr taal. 

:iDr naag'lm hit ?OO hirp, 
?Oo blorbrnh b:Jrrrh brr· 

b:Jonhrn. 
~aan fluist'rmb in mijn 
fJart be b:JaarlJtih nu brr· 

honben: 
J:)oor hdbr's lijbcn IJeen, 

tot liJOtns ?tgeprnal. 

ti 

Toen werden de 
verstrooide scha
pen weer bijeen 
gebracht_ en be
zield met de alles 
o 'erwinnende op-

standingskracht, 
gingen zij de dms
tere wereld in om 
de troostvolle bood
scha p van eeuv;ig, 

onverwoestbaar 
leven door Jezus 
Christus te predi
ken aan allen. 

Lezers, kent gij 
reeds de opstan
dingskracht van 
uw Reiland'? Of 
ligt gij nog terne
der in uw zonden, 
kwelt zelfverwijt. 
aiig!> (;; "' 

arme ziel ? Kumt, 
blikt op . Hij is 
verrezen en de le
vende Reiland wil 
Zich aan uw. z1el 
openbaren, opdat 

ook gij het o\·erv>innend leven zult 
kennen en beleven. 

Halleluja ! Hij, de Zegeheld 
Heeft den dood zijn macht 

ontnomen ! 
Iedereen mag vrij nu komen ; 

·t 4 ieuwe leven vangt in Jezus aan. 

Hij \'err e~. Hij ,·errees ! 
't. Graf behield Hem langer niet; 

Hij verrees ' Hij \ errees ! 
Dankbaar \Vijden v:ij nu Hem ons !ied. 

~~ I :moor ~olontl :a. re. j!lerkbui.-. I 
~~ 
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EEN PLAATS 
GENA A MD 

Wat is de naam van. dezen Hof, 
even buiten Jeruzalem, van groote 
beteekenis ! Vanwege de gebeurtenis
sen, die elkaar snel opvolgden binn€'ll 
den tijd van een enkel uur, in den 
nacht, voorafgaande aan den <lag van 
de Kruisiging, en welke plaats grepen 
op <lit terrein, is de naam van den Hof 
bijna even verm.aard geworden als 
Golgotha zelf. Overal waar de geschie
denis van het kruis wordt verteld, 
warden ook de voorvallen uit den Hof 
geschilderd. 

Hier werd door J ezus, Die alleen en 
verlaten was, met kracht het hoofid 
geboden aan de verzoeking, om ver
lichting van den moeilijken lijdensweg 
te zoeken. Hier bereikte de geestelijke 
strijd zijn hoogtepunt. Hier maakte Hij 
Zichze 1£ klaar voor de groote offeram
de aan bet kruis. Het was in Gethse
mane, clat kracht en genade werden 
gegeven, die voldoende waren om 
Golgotha door te maken. 

De Hof was een plaats van gebed. 
Welk een voorbeeld is Jezus altijd 
geweest in <lit opzicht ! Hij bad. In 
bijna ieder denkbaar tijdperk van Zijn 
leven oefende Hij gemeenschap met 
Zijn Vader, en nu, toen Hij voor de 
grootste taak stand, die er ooit op 
iemands schouders is gelegd, wendde 
Hij Zich natuurlijk tot Dengene, tot 
Wiens eer en verheerlijking Hij Zijn 
troon daarboven had verlaten, om 
troost en kracht te zoeken voor de 
beproeving van den volgenden mor
gen. 

J ezus overwon de verzoeking in den 
Hof door haar te bestrijden met gebed. 
De discipelen bezweken voor de ver
zoekin.g, omdat zij haar niet bestreden 
met gebed. Toen Jezus voor een kart 
oogenblik streed met de inblazing, om 
in opstand te komen tegen den wil van 
Zijn Vader, was Zijn gebed bet red
middel. Dit had ook de weg ter ont
koming moeten zijn voor de discipelen, 
toen de verzocking tot hen kwam, om 
l~artig te wezen ; indien dit zoo 

Op onze leprakolonie te Semaroeng bij 
Soerabaja, is een zeer actief Legerkorps. 
waaraan ook een flink aantal Plaatselijk 
officieren verbonden is. De oudste bunner is 
de Sergeant-majoor, die reeds vele dienst
jaren achter zich beeft en vcorzoover zijn 
krachten dit toelaten, zeer actief deel neemt 
aan den korpsarbeid, voor deze lepra-beils
soldaten bestaande ·in huisbezoek bij de ergere 
zieken, deelnemen aan de samenkomsten en 
door voorbeeld, gebed en persoonlijk contact 
tracbte,n de onbekeerden in deze droeve, 
groote familie te leiden tot Christus. 

Kortgeleden scbreef deze Sergeant-majoor 
bij wien de vreeselijke ziekte snelle vorde
ringen maakt, zijn getuigenis, voordat bij 
daartoe binnenkort niet meer in staat zal zijn 
en wij geven dit hierbij grootendeels weer. 

,,In 1865 werd ik geboren en tot mijn 16de 
jaar zorgden mijn ouders voor mij en beeft 
het mij aan niets ontbroken, daarna moest 
ik voor mijzelf zorgen. Op 20-jarigen leeftijd 
trad ik in bet huwelijk en God heeft mij 
gezegend met 5 kinderen, die thans alien nog 
in leven zijn. Dertig jaar lang was ik in een 
particuliere betrekking werkzaam en volgde 
al <lien tijd den Islamitischen godsdienst. In 
1911 werd ik ziek, doch werd de eerste 5 jaar 

GETHSEMANE 
geweest was, zouden zij overwinnaars 
hebben kll!Ililen zijn, evenals Jezus 
was. 

DE HOF was een plaats van een
zaamheid. Vlak bij den ingang van 
Gethsemane verliet Jezus het grootste 
deel van Zijn twaalf discipelen, bun 
zeggende, dat zij daar moesten. wach
ten, terwijl Hij ging bidden, met Zich 
nemerudle Zijn drie geliefkoosde volge
lingen. Zelfs deze discipelen moesten 
achterblijven, toen Hij een weinig 
verder ging, om alleen den grooten 
strijd uit te strijden. 

Gaat het niet altijd zoo? Onze 
vrienden en. makkers kunnen met ons 
mee gaan, <loch alleen maar tot op een 
zeker punt. In den grooten geestelijken 
strijd, welken iedere trouwe volge
ling van den Heer somtijds heeft door 
te maken, wordt bet tenslotte een 
persoonlijke zaak; het oogenblik komt 
dat wij tot onze beste vrienden moeten 
zeggen: ,,Ik moet dit alleen uitvechten 
op mijn kmieen", en wij gaan een wei
nig verder in ons Gethsemane, waar 
geen menschelijke oogen ons kunnen 
bereiken, noch gebruik gemaakt wordt 
van menschelijke hulp, en wij zien de 
kwestie onder de oogen. 

De Hof was een plaats van droef
heid. J ezus zeide : ,,Mijne ziel is ge
heel bedroefd tot den dood toe". In dit 
geval was die droefhe~d niet hei 
resultaat van kwaad, dat Hij bedreven 
had, maar vanwege de 21onde van de 
wereld, die door Hem aan bet kruis 
gedragen moest worden. Wellicht 
drukte het bewustz~jn van teleurstel
ling ook zwaar op Hem. Judas stand 
op het punt om Hern te verraden ; 
Petrus zou Hem verloochenen; bijna 
alle anderen zouden Hem verlaten. En 
dan, de menschen, voor wie Hjj kwam, 
verwierpen Hem, en Hij '\Vist al, dat 
zij den volgenden idag zouden roepen : 
,,Kruis Hem" ! en Bar-Abbas zouden 
kiezen in plaats van Hem. Geen won
der, dat Hij bedroefd was. Geen enkele 

Een. 
G etuigenis. 

De PJaatselij}<

Officieren van 

SEMAROENG; 
in het midden de 

Sergeant-majoor. 

thuis verpleegd, totdat werd ontdeM, dat ik 
de gevreesde lepra in mij omdroeg. Onmid
dellijk liet ik mij toen opnemen in Sema
roeng, dat toen nog onder beheer stond van 
het Gouvernement. In 1917 ging de kolonie 
over onder beheer van het Leger des Heils 
en werd begonnen met het houden van 
samenkomsten. 

Ik hoorde toen de boodschap van Jezus, 
Die vrij wilde maken van zonde en langza
merhand werd het zondebesef in mij wakker, 
totdat ik tenslotte besloot Christus aan te 
nemen. 

In 1923 werd ik aangesteld als goeroe. Een 
Sergeant, die nu reeds naar den hemel is, 
onderwees mij .iri de dingen van den bijbel 
en in 1928 werd ik zelf aangesteld als ser
geant. Ofschoon ik mijn taak als goeroe 
moest overgeven, mocht ik later als sergeant
majoor al mijn tijd geven om zielen voor den 
Heer .Jezus te winnen. Op onze kolonie zijn 
nu biJna 200 Christenen en van dag tot dag 
dringt het licht van God meer en meer door. 
Nu hen ik bijna 74 je:ar en mag Gvd danken, 
dat ik Hem hier gevonden heh, als een God 
voor mijn persocnlijk !even"'. 

w.~. Ser ~ean t-majoor Dirdjo. 

van onze ervaringen kan vergeleken 
warden. bij de droefheid waarover 
hier gesproken wordt, maar als er 
zich bij ons smarten, teleurstellingen 
en verkeerde voorstellingeu voordoen, 
gebeurt bet dan ook niet, dat wij ons 
naar een soortgelijke plaats, als door 
Jezus werd gekozen, begeven, om 
kracht te vi:niden ? 

De Hof was cen plaats van strijd. 
Geen zielsanigst, welke veroorzaakt 
werd door verraad, verloochening, 
OD.Techtvaardigheid, bespotting of dood 
kon de folterende smart van dien 
strijd in Gethsemane overtreffen of 
evenaren. Die korte maar beslissende 
worsteling met de verzoeking, was z66 
geweldig, dat Hij als 't ware groote 
droppelen bloeds zweette, welke op den 
grond vielen, waarop Hij neergeknield 
was. Zijn ziel was gewikkeld in een 
bangen strijd, waarvan de resultaten 
niet alleen reikten tot de komende 
weinige weken of jaren, maar tot het 
verst verwijderde verschiet van de 
wereld. 

Niet altijd kunnen wij de beteekenis 
vatten van dit ernstige tafereel, maar 
er zijn beproevingen en worstelingen, 
die het ons verklaren, en die, op hun 
beurt, herschapen warden in hemel
sche zegeningen. 

De Hof was een plaats van onder
worpenheid. Het eerste ge bed van 
onzen Reiland in den Hof was een ver
zoek, of, indien het mogeljjk ware, 
de drinkbekeir van Hem voorbij mocht 
gaan, doch Zijn smeekbed·e bevatte 
den waren geest van onderworpen-

DE PASSIEBLOEM. 

Een Paaschlegende. 

tDe passiebloem, die oorspronkelijk uit de 
tropische wouden van Amerika gekomen, 
sinds langen tijd bij ons inheemsch is gewor
den en schitterend wit tot zacht lila van 
kleur is, drukt in haar naam al uit, dat men 
haar met Christus' lijden in verbinding heeft 
willen brengen. 

De legende verhaalt ons, cl.at zij aan den 
voet van het kruis op Golgotha gebloeid 
heeft, ten einde met haar bladeren Zijn 
wonden te verkoelen. De symboliek heeft in 
de verschillende deelen der bloem overeen
komst willen zien met de martelaarsteekenen 
van Christus. Reeds in het jaar 1653 heeft 
een botanicus, in zijn werk over de cultuur 
der bloemen, de volgende vergelijkingen 
genoemd : De drie nerven stellen de nageh 
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heid, want Jezus zeide: ,,Doch niet 
gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt". 
Zijn tweede gebed hield geen verzoek 
in ; het drukte slechts de daad van 
onderwerping uit, echt, eenvoudig, on
vooo-waardelijk, absoluut: ,,Mijn Va
der ! indien deze drinkbeker van Mij 
niet voorbij kan gaan, tenzij Ik hem 
drinke, U w wil geschi.ede !" 

De Hof was een plaats van over
winning. In Gethsemane bad J ezus 
z66, dat Hij Zijn weg verder kon gaan 
met volmaakte kalmte, we.Ike altijd 
de metgezel is van volkomen overgave 
aan God. Alle onrust, veroorzaakt 
dooT droefheid, tieleurstelling en een
zaamheid, die Hem wairen komen 
bestormen, werd verdreven door Zijn 
gebed. Zijn vastberadenheid was niet 
geschokt, Zijn vrede was nieit ver
sto0<.rd. 

Hier kunnen. ook wij de overwinning 
behalen, den verzoeker in het aanige
zicht zien en hem tJerugdrijven, de aan
boden keuze van de hand wijzen, 
den beker, waarvoor wij bevreesd zijn, 
drinken en het onbekende pad kiezen 
,,Uw wil geschiedie !" En evenals er tot 
onzen Reiland een engel uit den He
me! kwam om Hem te versterken, zoo 
zal er aan u en mij ook alle noodige 
kracht geschonken warden voor de 
toekomst, wat deze ook zal brengen 
v00r ons. 

DOOR 

GENERAAL 

EDW. J. HIGGINS. 

voor, waarmee de Heer aan bet kruis werd 
gehecht. De met rood bespren.k:elde krans 
van meeldraden is de doornenkroon, de stam
per is de kelk, de ranken herinneren aan de 
geesels, de stofkolijes aan de woorden van 
den Gekruisigde. Anderen vergelijken den 
krans meeldraden met een stralenkrans, de 
vijflippige bladeren met de handen der ver
volgers, die Christus voor het gerecht sleep
ten. De tien bloembladeren stellen de disci
pelen voor ; de twee, die ontbreken, zijn 
Petrus, cLie Hem verloochende en Judas, die 
Hem verried. 

Gij kunt bidden onder uw werk, op uw 
wandcling, ovcral en altijd. Bidden toch is: 
or:ze gedachten verheffen boven de dingen 
van dit aardsche, het is onze kin<lerhand een 
wijle leggen in Gods Vaderhan<l . 
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De Chef-Secretaris aan de Oostk<tust van Sumatra. 
Lt.-Kolcnel Ridsdel heeft zijn bezoek aan d e 

Oostkust van Sumatra benut, om zoowel onz.e 
makkers te bemoedigen als de jaarlijksche 
inspectie grondig te verrichten en daarbij 
nog tijd gevonden enkele bijeenkomsten te 
leiden. Helaas, kon wegens enkele dagen van 
koorts, de kolonie te Poeloe si Tjanang en 
het korps Belawan niet de vreugde te beurt 
vallen van een bijeenkomst. 

iDe voornaamste samenkomst was wel het 
afscheid van Majoor \Berge en het wel.kom 
van Majoor Koning, als directrice van het 
Europeesche kinderhuis. 

Eerstgen-0emde heeft vele jaren met liefde 
haar taak, j!ls ,,moeder" der kinderen verricht 
en niet alleen hun liefde, doch ook de ach
ting en sympathie van de ingezetenen van 
Medan uit alle kringen weten te winnen. Dit 
bleek uit de mooie opkomst in dit laatste 
samenzijn voor Majoor Berge. 

De Chef-Secretaris noemde den vooruit
gang, die in de :laatste jaren aan Sumatra's 
Oostkust te bespeuren was geweest en dankte 
alien, die hierbij de helpende hand hadden 
geboden. 

Majo.or Berge sprak over de moeilijke taak 
van ,,opvoeden", die aan haar zol'g was toe
vertrouwd geweest, doch ook over de hulp 
van God, die zij hierbij immer had mogen 
ondervinden. Een hartelijk woord van dank 
richtte zij tot de aanwezigen, die haar in de 
zeven en een half jaar, dat zij in Medan 
arbeidde, zoo trouw ter zijde stonden. Ook 
de mede-officieren werden niet vergeten. 

,,Namens allen, die niet· onmiddellijk met 
het Leger des Hells <iets te maken hebben en 
voor wie Majoor Berge toch een gedeelte in 
hun leven had uitgemaakt", aldus de Suma-
1:rlapost, - ,,en dat waren er velen, sp'&k Ds. 
Mak zijn hartelijken dank uit, die nu eens 
niet den arbeid voor de kinderen gold, maar 
het persoonlijk contact met zoovelen, een 
contact, dat meer zegen had afgeworpen, dan 
zuster Berge zichzelf bewust geweest is. En 
spreker duidde aan, dat zuster Berge in haar 
hart een geheim meedroeg, het geheim van 
een wa arachtig geloof, waardoor Christus 

Zelf in haar werkte, en zij door haar persoon
lijk:heid velen tot zegen is geweest. Daarom 
wist hij, dat zijn dank niet zuster Berge 
rechtstreeks betrof, maar Christus, Die door 
haar dit alles gebracht had itot ons". 

Namens de officieren sprak Adjudante 
Wuite. [)e kinderen uitten hun dank door 
hun lied keurig en met veel gevoel te zingen. 

Nu kwam de nieuwe directrice, Majoor 
Koning, aan de beurt. Ook zij werd door den 
Chef-Secretaris toegesproken en door Adju
dante Wuite namens alien welkom geheeten. 

Majoor Koning dankte voor dit welkom en 
daar zij geen onbekende is voor de Oostkust, 
wil zij met Gods hulp haar taak met vreugde 
aanvaarden en er zilch goed mogelijk van 
kwijten. 

Brigadier Meyer van de Leprozerie te 
Poeloe si Tjanang zette daarop het lied in : 
,,Vat, Helland, bei mijn handen," waarna met · 
dankgebed gesloten werd. Velen bleven nog 
wat napraten om persoonlijk afscheid te 
nemen. 

In SIANTAR was het een echte Heiils
bijeenkomst, welke door den Kolonel geleid 
werd. Een volle zaal, hartelijk gezang en de 
heilssoldaten vol vuur voor Gods zaak, brach
ten weldra een goede geest in de samer.komst 
en de Kolonel wist dan ook door zijn toe
spraak dezen geest aan te wakkeren. Een blij
de gebeurtenis was dien avond de inzegening 
van zeven soldaten. Siantar :is een korps 
hoofdzakelijk voor Chineezen en velen hun
ner zijn nog slechts kortgeleden uit China 
gekomen. De Krijgsartikelen werden dan ook 
van het Maleisch in het Chineesch vertaald, 
wat een bijzonder karakter aan deze bijeen
komst gai. Het was een welgeslaagd bezoek, 
waarvoor makkers en officieren dankbaar 
waren. 

MED,AN I. Hier leidde de Kolonel aller
eerst een Soldatensamenkomst, die door een 
aardig aantal makkers werd bijgewoond en 
een groote bemoediging was voor alien. Uit 
den schat zijner ervaring van vele jaren als 
Heils-officier, wist de Kolonel het juiste 
woord te vinden. Ook de Zondagavond-

~ORIE 
EENZAME 

KRUIS EN 
Een Golgotha overdenking. 

D RIE kruisen, onbuigzaam, grillig omhoog staand op den naakten een
zamen heuveltop ! Drie ruw gehouwen, houten schandpalen, krakend 
en steunend in den nachtwind. 

Welk een eenzaamheid ! Geen ander geluid verbreekt de stUte van den 
nacht, dan het spookachtig kreunen vt:Ln den wind. · 

W eg is de redeneerende, ,opgewonden menigte, weg zijn de spottende 
Romeinsche soldaten; huiswaarts de weenende Maria's; stil weggeslopen 
ook de Farizeen, de priesters, de tollenaren; niemand of niets is overgebleven 
dan de drie naakte kruisen, als smartelijke, afstootelJijke herinnering aan de 
tragedie, die zich daar nog zoo kortgeleden afgespeeld had. 

Zelfs. de lichamen, die enkele uren tevoren nog aan het hout der schande 
waren uitgestrekt, zijn geborgen: het lichaam van Jezus in het graf van 
Jozef van Arimethea, die der kwaaddoeners in het graf der armen - slechts 
de drie kruisen zijn gebleven. 

Drie eenzame kruisen, doch hoe veelbeteekenend staan ze daar ! Laat ons 
ze nader beschouwen. Daar in het midden staat het kruis van Christus; rechts 
dat van den berouwhebbenden moordenaar; links dat van den scheldenden 
kwaaddoener. 

Drie kruisen, die het symbool z1jn van de drie groote waarheden, betrekking 
hebbende op het Godsdienstig leven: het middelste - symbool der VER
LOSSING; dat ter rechterzijde symbool van BEROUW, dat ter linkerzijde 
van VERWERPING. 

,,De moordenaar stervend aan het kruis, vond redding in het bloed'' -
dat was hij ter rechterzijde. die den Heer aannam; de ander bespotte Hem, 
zeggend: .,Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons !"en hij verwierp 
de genade. Elk mensch wo'rdt in dit leven eenmaal voor dat middelste kruis 
geplaatst, 01n het te erkennen of te verwerpen ; elk mensch ziet op tot dat 
kn.tis en plaatst ;:;ich dan 6f ter rechter- 6f ter linkerzijde. Er is geen mid
denweg, netttraal kan men niet ;;;ijn. Het is: aannemen of verwerpen, hoe 
gaarne de mensch ook een besUssing verm:ijden zou. 

£ezer, wilt u in deze lijdensweken. nu uw gedachten meer dan gewoonlijk 
zullen stilstaan bij dit ernstig gebenren op Golgotha. kiezen? Het heil in 
Christus u geboden aannemen ? 

bijeenkomst door onzen Chef-Secretaris 
geleid was gezegend en vier personen kwa
men om Jezus te zoeken. 

In Siantar en Medan I werd de Kolonel 
geassisteerd door Brigadier Meyf?r, Div. Offi
cier der Ncord-Sumatra-Divisie. 

Een openlucht-samenkomst in ckn kampong. 

De Kadetten .zijn juist teruggekeerd van 
een ,,meerdaagsche oefening", of zooals wij 
dit in het Leger des Heils noemer... een 
,,Veldtocht". 

In drie brigades verdeeld, trokken zij er 
op uit met blijdschap en wapperende Vlag. 
De vrouwelijke Kadetten onder leiding van 
mevrouw Majoor Poutiainen naar Cheribon. 
Tegal en Pekalongan. Hier in Java vrouwen 
er op uit te zien trekken in uniform, marchee
rend en zingend, wekt ender de inheemsche 
bevolking groote belangstelling. In de dorpen, 
waar de Javaansche vrouw nog teruggetrok
ken en veelal gebonden haar huiselijke taak 
verricht, komen de opgewekte vrouwelijke 
Kadetten en verkondigen de vrijheid en 
blijdschap, die in Christus te vinden is. Als 
een licht in de duisternis is haar bezoek. 
in een omgeving, waar vaak bijgeloof en 
onwetendheid hoogtij vieren. Dat is de 
vreugde in ons Leger des Heils, dat ook 
aan de vrouw zulke ruime kansen biedt. 

De mannelijke Kadetten bezochten Poer
woredjo, Magelang, Djokja, Semarang, Am
barawa, Krengseng en Bendosari. Overal 
brachten zij opschudding doch ook 
vreugde en bezieling. Wat een kansen biedt 
ons Leger aan deze jonge menschen ! De 
Kadetten trokken er in genoemde plaatsen 
blijmoedig op uit met zang en gejuich. Bij 
zieken werd gebeden, moedeloozen • werden 
bemoedigd, zondaren aangespoord tot be
keering. 

De 
Kadetten 

nit 
voor 
een 

Tiendaagschen 
Veldtocht. 

De bijeenkomsten in zaal en openlucht 
werden goed bezocht. In Poerworedjo werd 
een bijzor:der gezegende samenkomst gehou
den in de kerk der Chineesche gemeente. 
In Magelang op Botton en aan de Groote 
weg Zuid had Brigadier Rosenlund, geassis
teerd door Luitenant Corputty en zijn 
brigade, een gezegenden tijd. 

Ook de groep onder leidir..g van den 
Kweekschoolleider mocht vreugde en zonne
schijn en nieuwen moed brengen aan allen. 
die onder hun bereik kwamen. 

De tournee heeft de Kadetten zelf bemoe
digd en rijker gemaakt in ervaring, hun doen 
zien, welk een heerlijk werk hen wacbt. als 
zij volkomen vrij van zichzelf rich wijden aan 
hun medemer.schen in dienst van God en het 
Leger. Gedurende dezen Veldtocht werden: 

37 samenkomsten binnenshuis en 34 in 
in de openlucht gehouden ; 
ruim 7300 menschen werden op deze 
wijze met bet Evangelie bereikt. 
380 bijbelgedeelten en 375 Strijdkreten en 
nummers van de Pemberita Peperangan 
werden verkocht. 
Vele nieuwe menschen, die nooit tevoren 
een Legersamenkomst bijwoonden wer
den lereikt en 191 personen knielden 
neer ~m voor bet eerst of bij vernieu
wing zich aan God toe te wijden. 

Moge het Licht der lichten in Midden
J ava in deze dagen uitgedragen, blijven 
stralen en vele vennoeiden en afgedwaalden 
den weg naar het Vaderbuis wijzen. 

Een die mee was. 

La.ngs den weg. 

DE ASSISTENT VAN DEN DOKTER. 
Een ernstig auto-ongeluk had pl.aatsgevonden op een der drukke wegen, welke naar 

de groote stad voeren en de bestuurder van een der auto's lag bewusteloos uitgestrekt 
op het trottoir, hevig bloedend. Een verstandig toeschouwer had dadelijk getelefoneerd 

• om den ziekenauto en een groote schare nieuwsgierigen had zich spoedig op de plaats 
des onheils verzameld, en staarde zonder eenige bulp te kunnen bieden. naar den 
g'ekwetsten man. 

Verrassend vlug arriveerde de ziekenauto en bijna nog v66r hij stilstond, sprong 
de dok'.er er uit en boog zich over den bewustelooze heen. Zijn witte doktersjas stak 
fel af tegen het grauw van de straat en zijn rustige, zekere bewegingen waren in scherp 
contrast met de opgewondenheid der toeschouwers. Doch voor een van de laatsten in 
elk geval, was de meest belangwekkende persoon op dat oogenblik, de assistent van 
den dokter. Hij was den geneesheer op de hielen gevolgd met een tasch vol instru
menten en verbandstoffen. 

Terwijl de dokter de kleeding van den gekwetste los maakte en hem examineerde. had 
de assistent de tasch opengemaakt en instrumer.ten en verband gereed gelegd. 

Het bleek noodig eerste hulp te verleenen, de wond te verzorgen en andere tijdelijke 
maatregelen te nemen. H_et was hier, dat de kunde van den assistent aan den dag kwam. 

Hij stopte niet de bloeding, doch hij had alles in gereedheid, wat de dokter noodig 
had. Hij legde geen verband aan, doch hij wist precies waar de dokter het volgtend 
oogenblik om zou vragen. De dokter zelf zag geen oogenblik op van zijn taak, stak 
alleen de hand uit en altijd stond de assistent klaar, om hem juist dat te geven. wat 
noodig was. 

Hij deed niet het werk zelf, doch hij legde alles in de hand van den dokter op het 
juiste moment, dat er behoefte aan was. 

Wellicht redde de dokter het leven van den gekwetste. De verleening der Eerste 
!iulp althans was uitstekend, doch de beste dokter staat hulpeloos in zulk een geval 
zonder een assistent, die de noodige instrumenten op het goede moment weet door 
te geven. 

Toen de eerste hulp verleend was en de gewonde in den ziekenauto werd wegge
reden, verliet tenminste een der toeschouwers de plaats van het ongeluk met een ni~uwe 
gedachte. ,,Ile g~1oof, dat het goed zou zijn, als ik mij opgaf als assistent van een 
bekwaam werker in het koninkrijk Gods", peinsde hij . .. Ik zal nc <it in staat zijn naar 
een zendingsveld te gaan, om het Evangelie te verkondigen aan hen, die nooit van 
Christus hoorden. doch ik kan de har:den der zendelingen vullen m et datgene, wat zij 
noodig bebben om dat werk te verrichten. 

Het doet er niet toe, hoe gering onze talenten zijn , hoe beperkt ooze m.iddelen, 
ieder onzer kan iets doen, om de handen der arbeiders m Gods koninkrijk te vullen 
met de noodige middelen tot hulpverleen. 

En w ie zal zeggen, of de predikant op den kansel een meer belangrijk persoon is, 

dan de leeke-broeder, die hem behuJpzaam is in de gemeente? 
DOOR ROY SMITH. 



Door Generaal Evangeline Booth. I 
P ASCHEN zouden wij in onzen 

geest kunnen vergelijken met een 
strijdperk, waar de worsteling tus
schen leven en dood, hoop en vrees, 
moed en lafheid, gevoerd wordt om 
de macht over <len mensch. Aan de 
eene zijd:e de overwin.ning, aan de 
andere zijde de nederlaag. 

Boven den bewolkten horizon rijzen 
twee grenspalen, zichtbaar voor het 
geestesoog van allen, die een visioen 
hebben van de toekomst der wereld
geschiedenis. Deze grenssteenen zijn 
twee graven. Wij zien het graf der 
beschaving, der cultuur, die teniet is 
gegaan, omdat al haar glorie en groot
heid was van deze wereld. Wij zien 
ook het graf van Christus, Die dezelf de 
is gisteren, heden en tot in alle eeuwig
heid ! 

Met het geraas van oorlog nog na
klinkend in hun ooren en de overblijf
~elen van het verderf nog rondom hen, 
met hun hoop op de toekomst zoo goed 
als vervlogen door de harde werkelijk
heid van het heden, verzamelen de 
menschen zich random het graf van 
vroegere beschaving en hun hart be
zwijkt. V erbeeldingskracht verliest 
haar macht, bij de schrikwekkende 
toekomst, die als een monster dreigt. 

De mensch, die zonder God leeft in 
deze wereld leert door bittere ervaring, 
dat hij ook leeft zonder hoop. Naar 
welken kant hij zich ook wendt, ziet 
hij de verwoesting van dat, waarop hij 
zijn vertrouwen gesteld had, door het 
tragische misbruik van de geweldige 
natuurkrachten, die aan een God-ge
geven wetenschap geschonken zijn om 
te benutten, niet voor de verwoesting 
van den mensch, doch als een duidelijk 
bewijs van den voortdurenden zegen 
van een hemelschen Vader. 

Het graf der ,,beschaving buiten 
God" is als een gapende afgrond. 
Hoevele oogenschijnlijk onverganke
lijke dingen, zijn er in zijn diepten 
verdwenen. Macht, die bijna aan het 
ongelooflijke grensde, geld, dat zoo 
zeker scheen voor de wisselingen der 
koersen; levens, die men zoo beschut 
dacht tegen geweld ; vrijheid, die be
veiligd scheen tegen alle tyrannie ; 
rechten, die wij onaantastbaar meen
den ; wetten, · waarvan wij geloofden, 
dat ze de trotsche positie van personen 
en gezag, zeker bewaakten. Alles is 
verdwenen als een droom ! 

Als heilssoldaten, die het onschatbare 
voorrecht hebben, om het Evangelie 
van de genade Gods aan alle menschen 
te mogen verkondigen, kunnen wij 
geen oppervlakkig standpunt inn.emen 
tegenover deze zaak, doch met alle 
andere kinderen Gods deelen wij de 
hoop, die ons in staat stelt in dit bodem
looze graf te blikken, in welks diepten 
alle overblijfselen liggen van 's men
.irehen dwaze streven om te leven 
zonder God, en wij houden deze hoop 
vast ten spijt van de erkenning, d&t 
zoovele waardevolle zaken voor de 
menschheid - geloof, eerbied, recht
vaardigheid, vriendelijkheid, kunst, 
literatuur, v.rijheid - van tijd tot tijd, 
ook in onze tegenwoordige eeuw, "<er
dwenen zijn in de diepte van ramp
spoed en ellende. 

S T R IJ D K R E E T 

TWEE GRAVEN 
Ben Paaschboodschap. 

Door het geloof kunnen wij ons vari 
het graf der doode beschaving afwen
den tot het graf van den levenden 
Christus. In duisternis, smart en lijden 
werd hier neergelegd, de Hoop van 
duizenden jaren ! Maar de duisternis 
is veranderd in licht en dat Licht 
straalt voort als het Licht der wereld. 

Het eerste graf houdt voor immer 
vast, wat er in begraven werd. Het 
Lweede graf is ledig - uitgezonderd 
de engelen, die het bewaakten en die 
hemelsche boodschappers zeggen het 
tot ieder, die er naar wil luisteren : 
HIJ IS HIER NIET ! HIJ IS OPGE
ST AAN ! Daar is geen dood voor de 
liefde Gods geopenbaard in den Ge
kruisigde ! 

Partijen en politieke stroomingen 
mogen verdwijnen en verschrompelen 
onder het geweld en de spanning der 
twintigste eeuw ; het eene leger moge 
het andere overwinnen ; het eene schip 
het andere doen zinken - Christus de 
Heer, de Verwinnaar over zonde, voor
oordeel, marteling en dood leeft nog ! 

De hemelen der hemelen konden Zijn 
tegenwoordigheid niet onttrekken aan 
de heirwegen der aarde, noch kon de 
hel Hem lbuitensluiten. Waar Zijn bood
schappers ook gaan, is Hij altijd bij 
hen. · 

Twijfelaars en moderne critici be
twisten de wonderen van Jezus en 

JEUGDWERK 
IN SOERABAJA. 

Deze fijne groep jongens 
en meisjes behoort bij het 
Chineesche korps te ,Soera
baja II. Kortgeleden werden 
zij bij gelegenheid van het 
bezoek van Adjudant Palstra 
aan dezen post, ingezegen.d 
tot Jong Soldaat. Wij zijn 
trot.sch op deze dappere 
jonge strijders ! 

In het midden zit hun 
leider, die hen helpt en in 
de wekelijksche bijeenkomst 
leert van stap tot stap voort 
te gaan op den we{;!, opdat 
rij gevormd zullen worden 
tot nuttige strijders in het 
groote Leger des Heeren. 

verwerpen de aan.spraak op 2ijn God
delijkheid. Doch daar is een wonder, 
dat alle twijfelaars tot zwijgen kan 
brengen en alle critiek uitdaagt: De 
wereldgeschiedenis kan niet geschreven 
worden, zonder dat het de geschiedenis 
Zijner Opstanding daarbij insluit. 

Als mannen z66 vreesachtig, dat zij 
hun besten Vriend in de W'e van het 
grootste gevaar verlaten, z66 moedig 
worden, dat zij zonder terugdeinzen de 
gruwelen van het martelaarsschap 
onder de oogen zien, dan moet er iets 
met hen gebeurd zijn. Zij hadden niet 
alleen geblikt in het ledige graf, do ch 
zij hadden den verrezen Reiland ge
zien ! 

Zij, die heden ten dage het ledige 
graf aanschouwen en den opge
stanen Reiland, zijn mede-arbeiders 
met Hem, zonder Wien onze heden
daagsche beschaving niet gered kan 
worden van dat andere, zekere graf. 

Het is begrijpelijk, dat nu ook voor 
mij de schaduwen gaan lengen, de 
gedachte aan wat voorbij ging, zich 
aan mij opdringt. Hoe onvermoeid 
heeft het Leger des Heils tot nu toe 
gepoogd het koninkrijk Gods te bevor
deren in het hart en huis van ontelbare 
duizenden, voor wier verlossing van 
zonde en vrijmaking van de vreeselijke 
gevolgen der zonde, Christus stierf en 
weder opstond uit de dooden. 

DE VELDTOCHT DER LIEFDE 
Motto voor April : GETUIGEN. 

Laat ieder heilssoldaat, ieder Christen, getrouwer dan ooit tevoren, 

getuigen van het heil in Chrlstus J ezus gevonden ! 

Getuigen van Chrlstus, dat willen wij wezen. 
Een stemme des roependen alom gehoord ! 
Een levende brief, door een ieder gelezen, 
Getuigen van Christus in wandel en woord ! 

APRIL 1939 

Als ik ons steeds aangroeiende Leger 
bezie met zijn duizenden officieren en 
soldaten over de geheele wereld, kan 
ik God alleen danken en nog eens 
danken, dat Hij in Zijn wijsheid, barm
hartigheid en kracht dit BAKEN van 

· licht in de duisternis, deze vesting van 
hoop in de woestenij van wanhoop. 
aan de wereld geschonkeri heeft, en 
ik zeg tot mijzelf : De Verrezen Chris
tus ! 

Het Leger des Heils marcheert voor
waarts. Wij leggen beslag op de toe
komst voor Christus. De toekomst 
behoort Hem, want deze toekomst leidt 
tot het eenige koninkrijk, dat eeuwig 
is ! 

W oorden schieten te kort om uit te 
drukken, wat ons geliefde Leger tot 
stand heeft mogen brengen. Doch er 
is nog veel te doen, veel moed zal ver
eischt worden voor de taak, die onze 
Organisatie heeft ook in de wereld van 
dezen dag. Een taak, die alleen verricht 
kan worden, als wij vervuld zijn met 
den geest van den verrezen Reiland. 

Mijn gansche ziel gaat uit in het 
gebed voor de toekomst van bet Leger 
des Heils, een toekomst, die wij deelen 
met al de verlosten des Heeren over 
de gansclie aarde en straks met elkaar 
in het Vaderhuis met de vele woningen. 

Slechts de liefde van God, rijkelijk 
uitgegoten in het hart van ieder Chris
ten afzonderlijk, kan de tegenwoordige 
wereld redden van de gevaren, die 
haar dreigen, maar die liefde is dan· 
ook de oorsprong van een stroom van 
levend Water, die de .gansche aarde 
zal doorstroomen met haar levenge
vende kracht. 

DINGEN, DIE WIJ NIET KUNNEN 
UITVLAKKEN. 

Wat was ik zonder vlakelastiek op school 
begonnen ! Onontbeerlijk was het voor miJ 
geworden. Daar ·had ik een scheeve, ver
keerde lijn gezet, daar een mislukte teeke
ning, hier en daar een verkeerde aanteeke
ning. Wat was natuurlijker dan te zeggen: 
uitvlakken ! En reeds was het lcleine ding 
in beweging. Het mislukte was weg, en ik 
kon weer beginnen te schrijven. 

Konden we toch maar allcs, wait we in het 
leven doen en gedaan hebben, uitvlakken ! 
Iedere leugen, ieder boos woord, iedere 
onvriendelijkheid, iedere diefstal, iedere lief_ 
deloosheid. Neen, dat kunnen we niet meer 
uitvlakken. Het blijft alles op ons levensblad 
staan. Als angstwekkende spoken zien die 
duistere daden ons vaak aan. yve Willen ze 
niet zien, daar ze ons verontrusten. Maar 
voor we ons geweten weer in slaap gesust 
hebben, staat alles weer duidelijk zichtbaar 
voor ons. Neen, neen, we kunnen het niet 
uitvlakken ! 

Maar zie, een ander doet het: Jezus ! Alles, 
wat wij verkecrd gedaan hebben, vlakt Hij 
uit, wanneer we Hem daarom bidden. Niets 
blijft er meer van over. En Hij schrijft zelfs 
het nieuwe voor ons in, dat wij zelf toch niet 
klanr konden krijgen. Maar alleen voor hem, 
die in 't geloof naar het Krui;; op Golgotha 
komt., is dit nieuwe. 

Komt g1j ook ! En gij zult ervaren, dat HIJ 
ook in uw !even allcs nieuw maakt. 
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ONZE KWEEKSCHOOL 
Door den Kweekschoolleider, Brigadier F. W. L. Hiorth. 

H IERBIJ hebben wij het genoegen 
de Kadetten van den cursus der 
,,Onversaagden" aan de lezers 

van de Strijdkreet voor te stellen. 
Deze jonge menschen van gemiddeld 
20 jaar, volgen na ee!l:st geruimen tijd 
als soldaat, d.i. lid van het Leger des 
Heils, te hebben gearbeid, een cursus 
van orngeveer negen maanden in onze 
Opleidim.gsschoo.l te Bandoeng. 

De Kweekschooltijd is voor deze 
jonge strijders een zeer belangrijke. 
Het is een tijd van hard en geregeld 
werken, .J van bidden en studeeTen en 
onrder ervaren leiding het geleerde in 
praktijk brengen. In de Kweekschool 
wordt de bijbel grondig bestudeerd. 
De Kadetten worden opgeleid tot een 
dieper persoonlijk geestelijk !even, 
leeren Gods wil en wenschen met den 
mensch beter verstaan. Bovenal wordt 
de nackuk er op gelegd, <lat alle 
uiterlijk godsdienstig vertoon voor God 
geen waarde heeft, ja Hem een gruwel 
is. 

Behalve den geestelijken kant van 
hun opleiding, is daar ook de Leger
opleiding. Zij leeren door theorie en 
praktijk, dat onze strijd een aanval-

Ook het won<lerbare van ons inteT
nationale Leger des Heils wordt den 
Kadetten bijgebTacht. Dit is voor hen, 
die soms van verafgelegen districten 
uit onzen Archipel komen, van groot 
belang.· 

Wilt u eens weten, hoe een door
snee-dag in de Kweekschool beleefd 
wordt? 

Om half zes is het reveille, tien voor 
zes appel. Na kort gemeenschappelijk 
gebed, d.w.z. zuster- en brOeder-kadet
ten apart met hun eigen officieren, 
gaan allen onmiddellijk aan het huis
werk, dat volgens een werkrnoster ge
schiedt. Om 7 uur is het ontbijt, kwart 
voor acht volgt een bidstOIIld met alle 
Kadetten tezamen, daarna vangen om 
8 uur de lessen aan. Het eerste les
uur wordt doorr den Kweekschool
leideir verzorgd en is gewijd aan den 
bijbel. Na deze bijbelles worden vijf 
en twintig minuten besteed aan per
soonlijk gebed en overdenking van 
Gods woord. 

Om half tien beginnen oprueu w de 
lessen in de Leerstellingen, Orders en 
Reglementen, etc. 

Zoo is de morgen spoedig voorbij. 

De kac:Letten met hun officieren. Vooraan: Brigadier en mevr. HioTth en mevr. Maj. Poutia.inen. 

lende strijd is. lnitiatief nemen, kan- Aan de maaltijden wordt niet veel 
sen zien en aangrijpen, verantwoor- tijd gegeven. Eenvoudig, voedzaam 
delijkheid dragen zijn dingen, die hun eten is er in oveTvloed, <loch de maal
zeer duidelijk gemaakt · worden als tijden zelf nemen geen voorname 
een groote vereischte voor den aan- plaats op het dagrooster in. Na een 
staanden heilsofficier. Geen passief korten rusttijd clan wel enkele oogen
geloof, geen stille vennoot vindt in de blikken voor zelfstudie, naar verkie
gelederen van het Leger des Heils· zing, wordt om drie uur opnieuw de 
een plaats. Zielen winnen ! In de voet- bel geluid. Nu wisselt de arbeid zich 
sporen van den Meester treden, dat af en wel voor huisbezoek, colportage, 
is onze leuze ! bezoek aan hospitaal en kazerne. clan 

PA ASCH GE BR U IKE N. 
In de eerste Christelijke gemeenten vierde 

men, zooals licht is te verklaren uit ~t 
Joodsche Pascha, het Paaschfeest een ge
heele week lang. In den nacht van Zaterdag 
op Zondag, Nox Angelica genoemd, vie) het 
hoofdmoment der vieiiing. Deze nacht werd 
met waken en bidden doorgebracht, de 
kerken waren vol en in de nachteliike 
godsdienstoefeningen las men gedeelten uit 
de Wet, de Profeten en de Psalmen ; de 
Predikers verklaarden het Evangelie en het 
Heilig A vondmaal werd gevierd. Sommigen, 
die de wederkomst des Heeren als zeer nnbij 
beschouwden, zagen in dien nacht met ver
langen en vreugde daar naar uit, op grond 
van de verwachting der Joden, dat in den 
Paaschnacht de beloofde Messias komen zou. 

Tot de plechtighed.en, die in de latere 
eeuwen met dezen nachtelijken dien~t ge
paard gingen, behoorde het ontsteken van 
het nieuwe vuur en van de Paaschkaars, een 
gevaarte van soms wel meer dan honuerd 
pond gewicht, dat heel het jaar door tijdens 
de godsdienstoefeningen branddc. In net 
kerkgebouw werd n.l. uit een gewijden steen 
vuur geslagen, dat een hoevcelheid hout 
deed ontbranden. Die steen werd beschouwd 
als cen zinnebeeld van Christus, den Hoek
stecn, het Licht der wereld. Aan. dit vuur 
werd een soort van driehoek - symbool van 
de Drieeenheid - ontstoken, waarop de 

priesters luide uitriepen: ,,Lumen Christi-·· 
d.i .. ,Het licht van Christus I'' 

,,Deo gratios !" - ,,Gode zij dank '." ant
woordde dan de menigte en ieder werd in 
de gelegenheid gesteld, zijn Paaschkaurs aan 
te steken. Later werd in het voorportaal der 
kerk een groot vuur ontstoken, waarvan, 
nadat het door den priest.er gewijd was, z.g. 
heilig vuur werd verkocht. In iedere woning 
werd daannede nieuw vuur aangemaakt 
en de nauwgezette huisvrouw rekende het 
tot een harer eerste plichten, er voor te zor
gen, dat dit ,,heilig vuur" het heele jaar door 
niet uitging. 

Naar alle waarschijnlijkheid hebben we in 
dit gebruik een overblijfsel te zien van den 
vuurdienst (pyralatria) der oude Perzen. In 
Perzie is het thans nog gebruik, om na het 
lentefeest (24 April) overal de vuren te 
blusschen en geen antler vuur te ontsteken 
dan door middel van een kaars, waanned.e 
men bij den pri.ester ,.heilig" vuur heeft ge
haald. 

Zoodra de dageraad begon te lichten, 
weerklonk alom bazuingeschal, in iater tijd 
klokgelw. De kerken liepen leeg, uit de 
woningen kwam men naar buiten .. 

De gemeenten begroetten elkander met 
den 'Pekenden uitroep : .,De Heer is W\aarlijk 
opgesta:\n 1' 

( :z:ie vervolg pa.g. 8.). 

wel in lessen voor meer materieele 
vakken, als korps-administratie, Leger 
des Heils-geschiedenis e.d. Des avO!Ilds 
warden meestal zanglessen gegeven, 
of neemt men deel aan bijeenkomsten. 

* * * 
Bij het lesgeven wordt de interna

tionale leidraad gevolgd. Men leert 
dus is de Kweekschool op Java het
zelide als in Nederland, Engeland, 
Australie of waar dan ook, waar een 
.cursus voor de opleid.ing van Kadetten 
gegeven wordt, zij het darn ook een
voudiger en aangepast bij den aard 
der leerlingen. 

De behoefte aan arbeideirs in Gods 
koninkrijk is groot. J onge mannen en 

EEN WOORD 
TOT ONZE 
VRIE·NDEN 
DOOR DEN 

vrouwen. die vervuld zijn van den 
Geest van Ch.ristus, die zich geroepen 
weten om in onze gelederen te strij
den tegen de zonde, den satan, het 
vleesch en de wereld, zullen in het 
Leger des Heils een schitte!I'ende kans 
vinden, waarbij hun kracht, kennis en 
talenten op de meest practische, lo
gische en nuttige wijze in <laden kun
nen worden omgezet. Het Leger des 
Heils kan u geen goed betaalde positie 
aanbieden. doch een ruime kans om 
voor God te arbe~den biedt het u nog 
heden. Als God µ roept : stel uw leven 
in Zijn handen en Hij, Die u roept, 
zal ook zorgen. dat het u aan geen 
ding ontbreekt ! 

TERRITORIAAL KOMMANDANT. 

L. S. 

De Zelfverloochenings-Aanvrage is geboren uit den nood. der tijden en 
de snelle uitbreiding van ons werk, en die nood is er nog steeds en noopt 
ons telkenjare opnieuw een beroep te doen op de milddadigheid van de vrien
den van onzen arbeid. 

Met liefde en groote toewijding wordt er door onze officieren dag aan 
dag gearbeid in onze inrichtingen en zendingsposten. 

Wij danken God voor hetgeen gedaan wordt om licht en vreugd-e te 
brengen in de levens van de duizenden. welke aan onze zorg zijn toever
trouwd. 

Hierbij geven wij u enkele cijfers, omtrent ons werk in Nederlandsch
Indie. 

STATISTIEK OVE~ 1938. 

Zeven tehuizen voor kinderen, aantal verzorgd: .......................... . 
Ooglijdershospitaal Semarang ........................... patienten ... ....... . 

verpleegdagen .... . 
Vrouwen en kinderziekenhuis te Soerabaia ...... patienten ........... . 

verpleegdagen .... . 
Baby's geboren .. . 

Ziekenhuis Toeren ........................................ patienten ............ . 

In de Hulp-ziekenhui:r;en en wijkverplegingen te 
verpleegdagen 

Pelantoengan, Makassar, Bandoeng, ........... . 
Padang, Kasijan ....................................... patienten ........... . 

verpleegdagen .... . 
24 poliklinieken, hulp verleend .... . ............................................. . 

of per dag ........... . 
In de 4 leprozerien . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . . . .............. patienten ............ . 

.,rerpleegdagen .... . 
Boegangan ... . ............................................... verpleegden ....... . 

verpleegdagen ... .. 
Kasijau ........................................................ verpleegden ....... . 

Tehuizen voor Crisis-Werkloozen waaronder ook 
verpleegdagen .... . 

de Werkcentrale .... .... ...... ... ...... .. . ....... . ......................... . 
Kalawara ..................................................... kolonisten .......... . 
De militair-tehuizen werden bezocht door het 

volgend aantal personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aantal uren gevangenis-bezoek .................... ...... ................... ... . 
Aantal gevangenisbijeenkomsten ................................................. . 

169 
718 

41855 
1493 

23779 
553 

1331 
32873 

1471 
23396 

172892 
474 

1290 
366911 

1219 
181792 

921 
160231 

175 
364 

148856 
170 
606 

Tel.kens weer wordt op uitbreiding aanged:rongen. In B I i t a r hopen 
wij half Maart een nieuw Tehuis voor Javaansche kinderen te openen. In 
P a d an g slaagden wij er in een uitstekend, ruim en good ingericht gebouw 
te k:rijgen om ons Kliniek-werk uit te breiden. 

In M i d d en - C e I e b es wordt een vervolgschool opgericht en nog 
veel meer zouden wij behooren te doen en ook gaarne willen doen, indien 

·de middelen daartoe ons ten dienste stonden. 
Geachte vrienden, helpt ons naar vermogen. Verblijdt onze officieren, 

die u om een bijdrage komen vragen, met een milde gave. Mocht u bijgeval 
niet door een onzer kollektanten worden bezocht, weest u dan zoo vriendelijk 
om uw gift te zenden aan het 

Hoofdkwartier van het Leger des Heils 
Javastraat 16 

Bandoeng. 

De Uwe tot heil van anderen, .. 
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KOLONEL BEEKHUIS BEZOEKT DE LEPRA-KOLONIE 
TE 

KOENDOER aan DE MOESI. 

L IEFELIJK klonk de muziek, gedragen op 
den morgenwind. Oude Legermelodieen 

waren het, die altijd bekoring hebben voor 
~n heilssoldaat. 

Het was geen beroemd orkest, dat speelde; 
slechts vijf zieke mannen, die trachtten 
uiting te geven aan de dankbaarheid, welke 
hun hart vervulde. Zij waren makkers van 
de Leprozenkolonie op Koendoer, die een 
muziekkorpsje hadden willen vormen om de 
bijeenkomsten wat aantrekkelijk te maken. 
Doch - geld voor instrumenten hadden zij 
niet en dit geld bijeen brengen konden zij 
in hun afzondering ook niet ! ,,Als wij maar 
een viool en een krontjong hadden", hadden 
ze gezegd, ,,dan konden wij alvast een begin 
maken, want een guitaar, mandoline en 
mondharmonica hebben wij al". 

Hoe groot was dus hun blijdschap, toen in 
een intieme samenkomst, Kolonel Beekhuis 
de gewenschte instrumenten overhandigde. 
Den dag daarop zou de Kolonel vertrekken 
en in de nachtelijke uren kwamen de mak
kers bijeen en niet zonder groote moeite, 
want hun vingers zijn niet langer lenig, 
hadden zij er.kele Legerliederen ingestudeerd 
en met toestemming van den beheerder 
kwamen zij afscheid nemen van hun leider 
en hun dankbaarheid tonen door hun 
muziek. Beschamend, is het niet, vcor 
menigeen, die in zooveel gunstiger omstan
digheden Gods gaven en die der menschen 
zonder meer aanvaardt ! 

Doch nu zijn wij aan het slot van het 
bezoek van den Kolonel begonnen. Vanaf 
het oogenblik, dat onder het gejuich der 
patienten en het geknal van afgestoken 
vuurwerk, de motorboot den steiger naderde, 
tot het oogenblik, dat deze onzen leider weer 
wegvoerde, is het een gezegende tijd geweest. 

De bijeenkomst in de koloniezaal was 
treffend; een jonge man koos Christus als 
zijn Leidsman. Ook de bijeenkomst voor 
soldaten en bekeerlingen was een uur van 
bemoediging voor deze eenzamen .. ender de 
heilssoldaten. Ontroerend was het hun gebed 
te hooren, toen velen een nieuwe toewijding 
maakten. Niet licht zal dit eerste bezoek van 
den Kolonel aan deze kolonie vergeten 
worden. 

In Palembang werden velerlei zaken 
besproken met de betrokken autoriteiten en 

op Donderdag 23 Februari des avonds een 
lezing gehouden te Palembang in de Socie
teit, onder auspicien van de Rotary-Club. 
Een 60-tal vooraanstaande ingezetenen van 
Palembang was aanwezig, w.o. ook de bur
gemeester van Palembang. Nadat de heer 
H. J. Faber, voorzitter van de Rotary-Club, 
den Kolonel verwelkomd had, began onze 
!eider dadelijk met zijn lezing : ,,De roman
tiek van het Leger des Heils". Er was onver
deelde aandacht, terwijl het leven van onze 
stichters en hun arbeid ontvouwd werd. ,,Uit 
de groote aandacht, waarmede wij allen naar 
U geluisterd hebben, zult U wel bemerkt 
hebben, dat deze avond voor ons een zeer 
interessante geweest is", sprak de voorzitter 
in zijn slotwoord. Na afloop waren de Kol0-
nel en Majoor Uylings de gasten van de 
Rotary-Club. Dit bezoek aan Palembang en 
onze kolonie te Koendoer was een mooi en 
gezegend geheel. 

Y. 

DJEMBER. 

Van Palembang naar Djember is wel een 
heele sprang, doch onvermoeid trekt Kolonel 
Beekhuis van den eenen post naar den 
anderen om de zaak d~s Heeren te bevor
deren. Voor zijn vertrek naar de MINAHAS
SA werd dus het plan beraamd om bij zijn 
reis naar Oost-Java nog een bezoek te 
brengen aan de bedelaars-kolonie te KA
SIJAN en tevens in Djember een lezing te 
houden voor belangstellende Legervrienden. 
Majoor Ramaker vergezelde den Kolonel op 
deze reis en zegt o.a. 

,,Op W oensdag 8 Maart hield Kolonel 
Beekhuis zijn lezing in Djember. Door het 
Kerkbestuur was hiertoe het vriendelijke 
kerkje welwillend afgestaan en alle mede
werking was verleend tot bekendmaking van 
dezen avond. 

Na sarnenzang en gebed sprak Ds. Van 
Oest een woord van welkom en introductie, 
waarna de Kolonel de aanwezigen geboeid 
hield met zijn lezing over het ontstaan en 
het doel van het Leger des Heils. Majoor 
Roed, de beheerder der kolonie Kasijan, zong 
als solo: ,,Teedre liefde van den Heer". Het 
was een goede avond. 

Nu is de Kolonel op reis naar de Mina
hassa, waarover wij in een volgend nummer 
iets hopen te vertellen. 

DE JOHGEHS-

PATIEHTEN 

MET MEYR. 

MAJOOR 

UYLINGS. 

LAATSTE BERICHTEN. 

Telegram ns. den Terr. Komrnandant, Kolonel Beekhuis: ,,Congres in 

Manado bijzonder geslaagd. Vijfhonderd personen aanwezig welkom samen
komst. Officierssamenkomst wonderbaar ! Tot op heden vijf en dertig zielen ! 
Ook Makassar zeer goed." 

Opening van Javaansch kinderhuis te Blita.r door den Chef-Secretaris: 

Mooie opening van het nieuwe Tehuis te Blita.r. Veel belangstelling 
van plaats. autoriteiten en vrienden. Een volgende maand verder nieuws. 

Geestelijke Dag met de Kadetten. Deze Dag onder leiding van den 

Chef-Secretaris en mevr. Ridsdel was zeer gezegend. Een dag van opbouwing 
en nieuwe bezieling. 

Een dapper groepje heilssoldaten op de 

Lepra-kolonie te Koendoer. 

NIEUWS VAN BET FRONT. 

Z OODRA onze leider van zijn ,,Veldtoch
ten" terugkeert op het Hoofdk.wartier, 

ziet hij uit naar gelegenheden, om ook de 
Bandoengsche troepen te bemoedigen. En die 
gelegenheden zijn er vele, want, zooals alge
meen bekend : ,,In het Leger heeft men altijd 
wat nieuws !" 

De laatste Zondag van Februari was 
Jeugdzondag en daarom had de Kolonel de 
leiding van de Heiligingssamenkomst op zich 
genomen. Alle Padvinders-troepen en de 
jonge menschen van het korps waren tegen
woordig. Op meesterlijke wijze wist de Kolo
nel zich aan te passen aan zijn gehoor en 
groote kennis van het jongens- en meisjes
hart, gepaard aan groote liefde voor de ziel, 
deed hem het juiste woord vinden. Ook 
mevrouw Kolonel Beekhuis wist door haar 
getuigenis de teere snaar te raken. Het 
Officieren-zangkoor zong van overgave aan 
den Heer en vertrouwen jn elke omstandig
heid des !evens. Het was voor alle aanwezi
gen een goede morgen. 

Als ,,tractatie" voor de Jeugdweek presi
deerde de Kolonel een prachtig kampvuur 
op het terrein van het J ongenshuis. Het vuur 
was schitterend opgebouwd, de avond uiter
mate geschikt en de Kolonel een eminent 
leider, die door zijn woord en toepassing 
dicht bij de jonge menschen stond. Het 
hoogtepunt van den avond, voor de Padvin
ders althans, was de uitreiking van den 
Generaals-kwast aan GERRIT KLOPPEN
BURG, de eerste padvinder in Ned.-Indie, 
aan wien deze eer te beurt valt. Hij kan dan 
ook trotsch zijn op zijn insignes ! Ook enkele 
aanstellingen en jaarsterren werden uitge
reikt. Tot slot werden een aantal lichibeel
den gegeveri, betrekking hebbende op het 
leven en werken van onzen Stichter en 
mevrouw Generaal Booth. De mooie Ooster
sche avond, de gekleurde beelden en de 
aandacht der toeschouwers was een prachtig 
geheel. 

De leiding van de eerste Radio-samen
komst op Zondag 5 Maart, berustte eveneens 
bij den Kolonel. Het is met groote vreugde, 
dat wij van deze nieuwe kans gebruik maken 
om het Evangelie te verkondigen en wij zijn 
de NICRO dan ook dankbaar voor de tege
moetkoming in deze. Het krachtig woord van 
onzen leider, de oude mooie Legerliederen 
en het persoonlijk getuigenis . van mevrouw 
Lt.-Kolonel Ridsdel en Adjudant Young, 
zullen ongetwijfeld hun doel niel gemisi 
hebben. De v·oorbereiding door het gebed, 
geeft ons hiervan de verzekering ! 
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F. H. de Hoog. t 
,,Het nog plotseling heengaan van den 

heer· F. H. de Hoog, Voorzitter van het 
I.E.V.-Verbond en lid van den Volksraad, 
heeft ontroering en rouw teweeg gebracht in 
het hart van tienduizenden, die zijn Iiefde 
en toewijding hadden in den band tusschen 
hen, die kinderen zijn V'ail het land," schreef 
het A.I.D. op Woensdag 1 Maart. 

Ook het Leger des Heils h~ft aan zijn 
contact met den heer De Hoog prettige 
herinneringen en voelt het mede als een 
verlies, dezen man met zijn warme hart en 
ruimen blik niet meer als leider met OIL<; 

te weten. Majoor Ramaker en Adjudant 
Young vertegenwoordigden onze ~rganisatie 
bij de teraardebestelling. 

De Prinselijke familie. 

Met alle gebeurtenissen in het koninklijk 
Huis leeft het Leger des Heils van harLe 
mee en dlaarom was het ook met vreugde, 
dat wij in de daigbladen lazen over den een
voud, met welke ,,de moeder van Beatrix" 
zuster Trijntje Boonstra opbelde, om voor de 
tweede maal haar diensten te vragen bij de 
aanstaande groote gebeurten.is in het Prin
selijk gezin. God zegene Prinses Juliana 
en al de Haren ! 

Het Christendom in China 

Kortgeleden schreef ,,de Koerier'' over het 
bovenstaande o.a. het volgende : 

,,Voor zoover er uit dezen oorlog iet..<. 
goeds voortvloeit voor de Missie en de Zen
ding in China, is diat het veTschijnsel, dat 
de heldhaftige houding van vele Missiona
rissen en Zendelingen bij talrijke Chineezen 
groote bewondering voor het Christendom 
heeft C:oen ontstaan, waarbij het volk er zich 
rekenschap van geefi, dat dit Christendom 
ook de Godsdienst is van maarschalk Chiang 
Kai Shek en <liens echtgenoote, die ook 
dikwijls de gelegenheid aangrijpen om het 
volk op de zegeningen van het Christendom 
te wijzen en op de veelal heldhaftige gedra
gingen van zijn belijders. Zoo betuigde ma
dame Chiiang Kai. Shek nog niet lang gele
den openlijk haar dank aan de Missionaris
sen en Zendelingen, die onverschrokken voor 
de Japansche bedreigingen ,,talrijke Chinee
sche vrouwen en meisjes hebben beboed 
voor een lot, erger clan de dood". 

Hoogelijk warden ook gewaardeerd de 
bemoeienissen der Christelijke arisen in 
China op het gebied der hygiene en van de 
bestrijding der malaria, waardoor de bevol
king in vele strekcn vreeselijk geteisterd 
wordt. 

Terwijl in het oude Europa, dat zijn op
komst en beschaving aan het Chris"!:endom 
heeft te danken en zulks thans schijnt te 
veTgeten, geheele landen en volken dreigen 
in het heidendom terug te zinken, zal in 
China een willig oor geschonken warden 
door zeer velen aan de leer der waarheid en 
gerechtigheid, aan het Christendom."-

,,Over Godsdienst en Moraal" door Envoy 
T. T. Oey. 

In een aantrekkelijke brochure geeft de 
E'1voy, een artikelenreeks over bovenge
noemd onderwerp. De bedoeling van den 
schrijver met deze uitgave is in zijn eigen 
woorden: ,,Een intens verlangen een gedeelte 
mijner levenservaringen op Godsdienstig ge
bied aan mijn medemensch door te geven". 
W aar alleen de eere Gods hi er gezocht wordt, 
zal dit geschrift ongetwijfeld het beoogdi 
doe! bereiken. 

T .B. C. - bestrijding. 

,,Ned.-Indische Postzegel inzameling van 
gebruikte zegels ten behoeve van on- en 
minvermogende Tuberculose-lijders in Ned.
Indie, ongeacht ras of Godsdienst, secreta
riaat : Asemka 32, Batavia-C." Gaarne geven 
wij de gedachte, om door bovengenoemde 
inzameling een steentje bij te dragen tot hulp 
aan on- en minvermogenden, door aan de 
lezers van ons blad. Daarbij wordt het vrien
delijk verzoek gedaan de zegels niet af te 
weeken of aI te scheuren. doch ruim uil te 
knippen. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

TERRITORIAAL HOOFDKWARTIER. 

A.ans telling en. 

Majo<Yr E. Ingham naar Tehuis voor Inheem-
sche kinderen, Blitar. 

l{apitein G. Spijker naar Kinderhuis, Ban
dceng. 
Luitenant Karsih naar Tehuis voor Inheem

sche kinderen, Blitar. 
Luitenant J. Schaafsma naar Oengaran. 

A. BEEKHUIS, 
Territoriaal Kommandant. 

Bandoen3, 20 Maart 1939. 

Alie officie.ren, heilssoldaten en vol
gelingen van het Leger des Hells, zul
len zich o:p 30 April vereenigen in ge
bed tot God voor onze gelief de prinses 
.Juliana, die op dien dag Haar verjaar
dag hoopt te vieren. Moge de zegen 
des Alm.achtigen Haar en Haar huis 
in bijzondere mate geschonken wor
d.en! 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

De Terr. Kommandant. 
7 April Malang. 
!) Bandoeng I, 9.30 uur 

Opstandingsdienst. 
25 Semarang, Officierssamenkomst. 
26 Semarang, Divisie Gezinsbond

Congres. v.m. 
Vaarwel van Brigadier en Mevr. 
Rosenlund n.m. 

De Chef-Secretaris. 
7 April Bandoeng I. 
9 Bandoeng II. 

Mevr. Lt. Kolonel Ridsdel. 
Terr. Gezinsbond-Secretaresse. 

7 April Bandoeng I. 
9 Bandoeng II 

(met den Kolonel). 
25-26 ,, Semarang, Gezinsbond-Congre6. 

(met den Terr. Kommandant). 

Lt. Kolonel en mevr. Lebbink. 
7 April Soerabaja. 
8 ,, Soerabaja (Semaroeng). 
9-10 ,, Malang. 

11 ,, Soerabaja. 

Brigadier Hiorth. 
7 April Bandoeng I 
9 Bandoeng 11 (met den C.S.) . 

Brigadier Rosenlund. 
7 April Magelang I* ; 9 - Ambarawa* · 

13 - Djokja•; 17-18 Rembang; 19 
- Koedoes ; 23 - Magelang n• ; 
16-26 Semarang. 
** met mevrouw Rosenlund. 

Majoor Barbier. 
7 April Semarang I. 
9 Magelang I en II. 

Majoor Both. 
7 April Batavia I. 
9 Batavia II. 

Majoor Ramaker. 
9 April 1Batavia I. 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENJNGEN 

V J\N DEN CHEF-SECRET ARIS 

Lt. Kolonel D. S. Ridsdel. 

\ ,..., • 
A 

I 

••• 
~· 
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,,Heft uwe hoofden op, gij poorten. en verhe~ u gij eeu.wige deu.ren, 
opdat de Koning der eere inga ! 

Wie is de Koning der eere? De Heere sterk en geweldig. 

De Chef van den Staf. 

De Territoriaal Kommandant heeft een 
telegram ontvangen van de Ger.eraal, waarin 
werd medegedeeld, dat de Chef van den 
Staf, Commissioner John MacMillan, ernstig 
ziek is. De artsen achtlen een operatie nood
zakelijk en zijn toestand baarde veel zorg. 
Aangezien wij geen verder nieuws hebben 
ontvangen, nemen wij aan, dat de toestand 
iets verbeterd is. Wij willen al onze makkers 
vragen om den Chef en mevrouw MacMillan 
in het gebed te gedenken. Moge de Heer 
hem zijn gezondheid en krachten terug
geven ! 

Onze Leider. 
W anneer deze Strijdkreet in har.den van 

onze lezers kcmt, bevindt de Terr. Kom
mandant zich op tournee in de Minahassa. 
Wij ontvingen bericht, dat de bootreis tot 
Makassar naar wer.se!h is verloopen en dat 
onze officieren, die in deze plaats werkzaam 
zijn, den Terr. Kommandant en zijn Secre
taris hartelijk welkom hebben geheeten. 
Alvorens Soerabaia te verlaten heeft onze 
Leider een lezing gehouden in Djembec, 
hetwelk zeer op prijs werd gesteld door 
alien, die haar bijwoonde!l, alsmede een 
bezoek gebracht aan ons hospitaal te Toeren 
en onze kolonie voor zieke en behoeftige 
inheem5chen te Kasijan. Ook in Soerabaia 
werden verschiUende belangrijke zaken af
gedaan. Wij bidden, dat veel zegen moge uit
gaan van de bijzondere samenkomsten in 
Mamtdo, dat onze officiteren, soldaten en 
vrienden mogen. worden aangemoedigd om 
meer dan ooit ih.un leven te wijden aan den 
dienst des Heeren en dat vele zoekende 
zielen den weg tot verlo5sing zullen vinden. 

'• 
Ons Koninklijk Huis. 

Van den Particulier Secretaris van H.K.H. 
Prinses Juliana, ontving de Terr. Komman
dant het volgende schrijven naar aanleiding 
van de aan de Koninklijke Familie aange
boden gelukwenschen in verbar.d met den 
verjaardag van H.K.H. Prinses Beatrix : 

.,In opdracht van Hunne Koninklijke 
Hoogheden Prinses Juliana en Prins 
Bernhard heh ik: de eer den heer Komman
dant, den officieren, den soldaten en den vol
gelingen van het Leger des Heils in Neder
lar.dsch-Indie, te Bandoeng, Hunnen dank 
over te brengen voor de zeer gewaardeerde 
gelukwenschen Hunnen Koninklijken Hoog
heden aangeboden, ter gelegenheid van den 
eersten verjaardag van H.K.H. Prinses 
Beatrix". 

Het nieuwe Kinderhuis te Blitar. 
Wij zijn er in geslaagd een geschikt ge

bouw te huren in Blitar voor een Javaansch 
Kinderhuis. Het spijt ons, dat de Terr. 
Konunandant de ope!ningsplechtigheid niet 
kon leiden, doch aan schrijver van deze 
aanteekeningen werd opgedragen deze aan
gename taak op zich te nemen. De opening 
vond plaats op Zaterdag 18 Maart in tegen
woordigheid van den Ass. Resident van 

Blitar, den WelEdGestr. Heer Mr. 0. J. A. 
Quartero, en vele belangstellenden uit het 
district. Wij hopen, dat in dit Tehuis vele 
arme en verlaten kinderen een veilige toe
vlucht zullen vinden. Majoor Ingham, die 
is aangesteld als de Directrice van dit Tehuis, 
is druk bezig alles in orde te maken voor 
d~ opening en zij wordt daarbij geassisteerd 
door Majoor Berge, die een groot aandeel 
heeft gehad in de voorbereidingen en in 
Blitar zal blijven helpen tot de eerste drukte 
voorbij is. Wij vertrouwen, dat het Tehuis 
zich mag verheugen in de belangstelling en 
sympathie van onze Legervrier.den, die in 
en om Blitar wonen. 

Ps. 24 7-8. 

Gezinsbond. 
Het doet ons genoegen te kunnen melden, 

dat de Terr. Kommandant een Gezinsbond
Congres zal leiden in Semarang en daarin 
zal worden bijgestaan door mevrouw Kolonel 
Beekhuis. Dit Congres zal plaatsvinden einde 
April. Mevrouw Lt. Kolonel Ridsdel, de 
Terr. Gezinsbond Secretaresse, en de Divisie
Officier van Midden-Java zijn druk bezig 
de noodige voorbereidingen te treffen en 
wij gelooven, dat dit Congres een groot 
succes zal worden. De Gezinsbondleden van 
Midden-Java zien vol verwachting uit naar 
deze gebeurtenis en trachten zich vrij te 
maken om gedurer.de deze bijzondere dagen 
in Semarang te zijn. 

Deelneming. 
De Terr. Kommandant heeft zijn condo

laties aangeboden aan het Solosche Vor
stenhuis in verband met het verscheiden 
van Z.V.H. den Soesoehoenan en daarop een 
telegram ontvangen met dankbetuiging voor 
de betoonde deelneming. 

Piad.ang. 

Wij ontvingen de afgeloopen maand tele
grafisch bericht van Padang, dat Majoor 
Carpenter ziek was geworden en dat assis
tentie noodig was. In verband hiermede 
werd aan Kapiteine Gringhuis van het 
Meisjeshuis te Batavia opdracht gegeven om 
zich onverwijld naar Padang te begeven. 
Majoor Carpenter is thans gelukkig her
stellende en schikkingen zijn gemaakt voor 
de Majoors Carpenter en Digby, om na een 
lange periode van onafgebroken arbeid een 
paar weken welverdiend verlof te genieten, 
terwijl Kapiteine Gringhuis met de hulp 
van een verpleegster de zaken in de kliniek 
zal gaande . houden. 

Mevrouw Tj.arda van Starkenborgh Sta
chouwer. 

O:nze kolonie voor zieke en behoeftige 
inheemschen te Kasijan valt de eer te beurt 
om een bezoek te ontvangen van Mevrouw 
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. 
Schik:kingen zijn getroffen, dat een com
missie van ontvangst aanwezig zal zijn op 
de kolonie, teneinde Mevrouw Tjarda en 
haar gevolg te verwelkomen en rond te 
leiden. De officieren in Kasijan zijn druk 
tezig om alles op de kolonie een feestelijk 
aanzien te geven. 

Midden-Celebes. 
Wij ontvangen goede berichten van Bri

gadier Woodward, den Divisie-Officier van 
Midden-Celebes. De Brigadier heeft pas 
weer enkele tournee's volbracht en heeft 
veel belangwekkende dingen beleefd. Vele 
waren de moeilijkheden en ongeriefelijk
~1eden, waaraan het hoofd moest worden 
geboden, doch God heeft de eenvoudige 
Evangelie-predik:ing willen gebruiken om 
mannen en vrouwen te brengen uit de 
duisternis tot het licht. Wij vergeten onze 
makkers in het eenzame Celebes niet en 
verheugen ons er over, dat zij zulk een 
heerlijk, zegenrijk werk mogen doen onder 
de bevolking van dat eiland. 

Mijn bezoek aan Singapore. 
Op mijn terugreis van Medan naar Java 

was ik in de gelegenheid een weekend bij 
Brigadier Lord in Singapore door te brengen. 
Op verzoek van den Brigadier leidde ik 
verschillende samenkomsten en wij hadden 
een gezegenden tijd. Onze makkers in de 
Straits Settlements doen wat zij kunnen, om 
de Evar.:gelieboodschap te brengen aan de 
bevolking. De Heer zegene hen ! Ik ont-
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moette Adjualant en mevrouw Mathews, die 
ook enkele- jare~ in Ned.-Indie hebben 
gearbeid. Zij zijn thans in bevel van een 
inheemsch Korps te Singapore en gelukkig 
is de gezondheid van den Adjudant veel 
verceterd. 

Uit onzen iiamiliekring. 
Tot ons leedwezen moeten wij melden, dat 

Brigadier Stewart reeds eenige weken ziek 
is en opname in onze Beatrix-Kliniek te 
Bandoeng noodzakelijk was. Zij is op bet 
oogenblik nog verre van wel . Kapitein 
Soenarto is ook in het hospitaal geweest, 
doch is thar.s weer veel beter. Laat ons 
deze makkers, en ook anderen, die op de 
ziekenlijst staan, in bet gebed gedenken. 

Kapitein van Kralingen ontving bericht 
van het overlijden van zijn zuster. Wij be
tuigen den Kapitein onze opr~te deelne
ming in dit verlies. 

Kapitein Rigo van Pandere, die nog zoo 
kortgeleden zijn vrouw moest missen, trof 
wederom een zwaar verlies in den dood van 
zijn jongste kindje. De Heer sterke hem ! 

Majoor Olsvik die werkzaam is op onze 
leprozerie te Koendoer (Zuid-Sumatra), is 
enkele weken met verlof op Java geweest. 
Wij waren hlij deze dappere strijdster te ont
moeten. Het verlof heeft haar goed gedaan 
en zij heeft thans haar arbeid weer bervat. 
Adjudante Pantea, die den verplegingsarbeid 
te Koendoer heeft waargenomen tijdens het 
verlof van Majoor Olsvik, is voor de e.v. 
weken aangesteld voor bijzonder werk. 

Kapiteine Rufener, die werkzaam is in ons 
Vrouwen- en Kinderziekenhuis te Soerabaia, 
heeft het eindexamen voor vroedvrcuw met 
goed succes volbracht. Wij feliciteeren de 
Kapiteine hiermede. 

Buitenlandsch Verlof. 
In ?-e maand April zal Majoor Berge naar 

Europa vertrekken om haar welverdiend 
verlof te genieten. Wij wenschen haar een 
goede reis toe en een behouden aankomst in 
Noorwegen. 

Hartelijk dank. 
Gaarne • willen wij langs dezen weg alle 

officieren en makkers in Nederland en Ned.
Indie hartelijk dankzeggen voor de bewijzen 
van deelneming en medeleven, die wij van 
hen mochten ontvangen in verband met bet 
heengaan van de moeder van mevrouw 
Ridsdel. 

Poeloe si Tjanang. 
Op 29 April is het 25 jaar geleden, dat de 

leprakolonie Poeloe si Tjanang door het 
Leger des Heils in beheer werd genomen. 
Voorbereidingen worden gemaakt om dit 
heugelij.k; feit op waardige wijze te vieren, 
en naar alle waarschijnlijkheid zal de Terr. 
Kommandant <lien tijd op Sumatra zijn om 
de feestelijkheden te leiden. 

De Zelfverloochenings-Aanvrage. 
Wij vestigen de aandacht op onze Jaar

lijksche Aanvrage. Wij doen een beroep op 
al onze kameraden, opdat deze poging met 
welslagen bekroor.d moge worden. Niet min
der dringend en vol vertrouwen tevens, 
roepen wij de hulp in van het publiek van 
Ned.-Indie, dat immer op zulk een sympa
thieke wijze heeft blijk gegeven van waar
deering voor onzen arbeid.. 

NICRO-UITZENDING 
over alle Westersche zenders 

der N.l.R.O.M. 

tv10RGENWIJDING 
Donderdag 27 April a. s. 
1 1 .40 - 1 2. u u r 

Mevrouw Lt. Ko/one/ Lebbink 

spreekt over : 

..IN ZIJN VOETST APPEN" 
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Onze hartelijke 

gelukwenschen aan 

GERRIT 
KLOPPENBURG, 

van Bandoeng I. die 

van den 

Terr. Kommandant 

den Generaa1s-kwast 

in ontvangst mocbt 

nemen. De eerste 

in Ned.-lndie ! 

Bij het kruis kunt gij het best de zoo zien opgaan. 
Het dorp lag nog in cliepe rust, toen ik mij 

gereedmaakte om een zekeren bergtop te 
beklinunen. 

. ,Goeden morgen ! de jonge man moet zeker 
den zonsopgang gaan zien ?" 

.,Ja, kunt u mij zeggen, waar ik daar ~t 
meeste van genieten kan ?" 

,.Dan moet ge hier rechts den smallen weg 
naar boven klimmen. Het is wel wat steil, 
doch als ge boven bij het kruis zijt, zult ge 
daar de zon heerlijk zien opgaan," was het 
antwoord van den ouden herder. 

Zeldzaam ......... zeide ik tot mijzelf ........ . 
zeldzaam ! Bij het kruis kan ik de zon het 
best zien opgaan ! 

Zoo klom ik langs den steilen weg naar 
boven. Spoedig was ik bij het kruis en toen 
ik clichtbij kwam las ik de inscriptie : 

~oede pelgrim -
kom tot het kruis met uw last -

Bij het kruis vindt ge rust. 

Stil zette ik mij neer tegenover het kruis 
en zag de =n in wonderbare praoht opgaan. 
Docli iet.s nog schooner dan clit schouwspel 
kwam tot mij. Het was mij als zag ik alles, 
wat aan het kruis gebeurd was voor m.ijn 
geest voorbijtrekken en een wijd.ing als die 

· van gebed kwam over mij. Nooit is de heer
lijkheid van het kruis zoo groot voor mij 
geweest, als op clien morgen. 

Toen ·ik des middags weer in het dorp 
terugkwam, had ik inderdaad de ron zien 
opgaan. De oude herder had ge1ijk gehad. 
Doch niet slechts den rooden vuurbol aan 
den hemel had ik gezien, neen, de Zonne der 
GerechHgheid, had ik aanschouwd, Jezus 
Christus, mijn Heer ! 

Gods Woord m Ned ... Indie. 
Uit het ,,Maandbe1icht va.ri het Ned. Bij

l:dgenootschap" nemen wij gaarne het vol
gende hieromtrent over : 

,,In het Bijbelhuis werd ontvangen ~et 

eerste exemplaar van de nieuwe uitgaa£ van 
het Nieuwe Testament in het Toba Bataksch. 
Dank zij den in het laatste jaar ontvangen 
steun hebben de Bijbelgenootschappen thans 
dit Nieuwe Testament kunnen laten herdruk
ken in een oplaag van 20.000 exemplaren, 
terwijl buitendien ook afzonderlijke uitgaven 
gegeven werden van elk der EV1angelien en 
van de Handelingen, allen in oplaag van 
10.000 exemplaren . 

De herdruk van de Psalmen in het Nias
sisch werd onlangs in een oplaag van drie 
duizend exemplaren ontvangen en naar het 
eiland Nias verzonden. 

Voorts zijn geheel gereed voor den druk, 
zooda•t zij dezer dagen ter perse kunnen 
gaan : vooreerst het Nieuwe Testament in 
het Javaansch met Latijnsche letter; ten 
tweede de Evangelien van Lukas en Johan
nes, de Handelingen, en Genesis in het 
Javaansch met Arabische letter; ten derde 
de Handelingen in het Balineesch; ten vierde 
het Evangelie van Lukas in het Simaloe
ngoen-Bataksch; ten vijfde het Evangelie 
van Lukas en de Handelingen in het Menta
wei ; en ten zesde het Evangelie van Lukas 
in het Koelawisch." 

P. V. NIEUWS UIT MALANG ! .. 
Bovenstaande foto werd genomen bij gelegenheid van het vaarwel van Luitenant 

Van Erven aan korps Malang. 

Wij zien op de kiek ook Adjudant Balstra, de districtsofficier voor Oost-Java, die 
een hartelijk welkom in de Di visie ontving en ook in Malang reeds een gezegende tijd had. 

Adjudante Brouwer, Secretaresse voor het Jeugdwerk in Ned.-Indie, evenals Adju
dant en mevr. Gladpootjes en Kapitein ~imena lieten zich ook met den Troep kieken. 

Korps Malang mag zich verheugen in het bezit van een paar flinke Padvinders
troepen. Te zamen vormen zij een groep van 36 jonge menschen, die oprecht trachten 
nun edel motto, ,,REDDEN EN DIENEN," ~ardig te beoefenen in het dagelijksch leven . . 

Velen hunner zijn reeds in het bezit van insignes, bewijzen van vaardigheid voor 
verschillende nuttige vakken, zooals Eerste Hulp bij Ongelukken, baby-verzorgihg 
koken, enz. 

Wat echter van nog meer belang is, en tot nog groote.r blijdschap stemt, is dat velen 
onder hen, ook gekozen hebben het pad dat Jezus eerunaal aianwees als zijnde het beste. 
HET SMALLE PAD. Zoo leeren zij inderdaad hun BESTE KRACHTEN wijden in 
<lien.st der menschheid. 

Voorwaar deze troepen zijn een groote belofte voor de toekomst van ons Leger 

in Malang. Agla. 

HANDBLS-DEPARTBMENT 
JAVASTRA.AT 16, BANDOENG 

VOORR.401&: 
Lauer des Beils~uramophoonplaten 
Marsch en - Sel ecties - Liederen, 
gezongen door 

Doris Coles 
Mevr. Majoor Ward 
Mevr. Adjudant Coulter 

Prijs f 1.50 per stuk; emballage 
en porto extra. 

(Vervolg van pag. 5). 

De Paascheieren worden in sommige stre
ken den eersten Paaschdag in de kerk gewijd. 
Een kleine veertig jaar geleden was het nog 
de gewoonie, dat de gewijde eieren onder 
de ouderen van het gezin werden verdeeld 
en door dezen bij de vesper weer m~geno
men naar de kerk, waar ze met de woorden: 
,,Christus is opgestaan ! aan den geesteliJke 
werden gegeven, als hij hw1 het voorhoofd 
zalfde. Th.ans geschiedt, <lit niet meer. 
Merkwaardig is het, dat gedurende cie veer
tig dagen V'an Paschen tot Hemelvaartsdag 
de groet: ,,Christus is opgestaan", algemeen 
bij iedere ontmoet.ing gebruikt wordt. 

DE JEUGD EN HET KRUIS 

Jeugd dezer wereld ! Een ernstige vraag : 
Moet Christus' Kruis bedekt zijn vandaag? 
Of zal het staan, zoo, dat ieder 't kan zien 
En zult gij verkonden wat dat Kruis kan 

bien? 

Jeugd de-zer wereld ! De machten der hel 
Smaden het Kruis, bestrijden bet fol. 
Toon gij der wereld, geti.rig bet met moed : 
,,'t Is 'n licht op mijn pad en een lamp voor 

mijn voct." 

Jeugd dezer wereld ! Op u rust een ta.ah:: 
Toon Christus' Kruis ! - nog veel land ligt 

braak -
Dat Kruis, het s;ymbool van waarheid en 

moed, 
Van vrijheicl, van Heil, van Verlossing door 

't Blocd. 

Jeugd de--.rer wereld ! Houd hoog de banier ! 
Toon Christus' Kruis, wees dapper. wees fier. 
U is de toekomst - wees goed, waar en rein, 
En naar Zijn belofte za) Hij met u zijn. 

Jeugd dezer wereld ! Laat schijnen uw licht, 
Vruchten d1·aagt 't werk, voor God llier ver

richt. 
Hoog dus de fakkel en 't <luister zal vlien, 
Geloof slechts en gij zult Zijn heerlijkheid 

zien. 

Rue T. Cader. 

Wij weken FANI CUPERiMAN (Roemeen
sche), laatst bekend adres 1Gentengstraat 11, 
Malang. Moeder in Calatz, Roemenie, is zeer 
verlangend om iets van haar dochter te 
vernemen. 

Allen, die in staat zijn inlichtingen te ver
strekken omtrent bovengenoemd persoon, 
worden vriendelijk verzocht :aich te wenden 
tot Kolonel A. C. Beekhuis, opsporings
departement, J avastraat 16, Bandoeng. 
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~xxxxxxx~xxxxxxx~xx:xx:xxxx~x~ 

x . x 
~ DAG BIJ HET KRUIS. ~ x x 
)( Op GOEDEN VRIJDAG, 7 APRIL, zal in verschillende X 
~ der grootere plaatsen een Dag bij bet Kruis gehouden worden, ~ 
~ waar verscheidene sprekers bet woord zullen voeren. Voor nadere Q 
u bijzonderheden lette men op de plaatselijke aankondigingen. f\ 
~ x 
X MALANG De Territoriaal Kommandant, Kolonel Beekhuis. X 
~ (Bijgestaan door Adjudant Palstra, Districtsofficier )( x ~ 

Voor Oost-Java). ~ X H 
X BANDOENG De Chef-Secretaris en mevr. Lt.-Kolonel Ridsdel. M 
~ lBijgestaan door Brigadier en mevr. Hiorth en de )( 
)( Bandoengsche officieren). X 
~ SOERABAJA Lt.-Kolonel en mevr. Lebb;nk. ~ 
X MAGELANG Brigadier en mevr. Rosenlund. M 
~ SEMARANG Majoor Barbier. ~ 
H BATAVIA Majoor Both. M 

.,Verleden en Heden". 
H M 
~xx~xxxx:xxxx~x~:xx:xxxxxx~ 

VISSER-BANDOENG 
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