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zeggen. 

Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept 

· haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat hare onge

rechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des 

Heeren dubbel ontvangen heeft voor al hare zon

den. 

Eene stem des roependen in de woestijn : Bereidt 

den weg des Heeren ; maakt recht in de wildernis 

eene baan voor onzen God ! 

Alie dalen zullen verhoogd warden, en alle 

bergen en heuvelen zullen vernederd worden ; en 

wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig 1s, 

dat zal tot eene vallei gemaakt warden. 

En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard 

~orden ; en alle vleesch tegelijk 2al zien, dat de 

mond des Heeren het gesproken heeft.'' 

Jes. 40 1 - 5 



STRIJDKREET 

ST-ER------ ~HET ----~--

/ ·/ 0 / 
/ / 

Bethlehem's Ster 
......... En zie, de ster, die 

iij in bet Oosten gezien 
hadden, ging hun voor, 
totdat zij kwam en stond 
boven de plaats, waar bet 
Kindeken was" 

Matth. 2 : 9. 

,,Broodhuis", misschien gegeven 
uit hoofde van de vruchtbare 

streek, waarin het lag. Judea was in dien tijd . 
een provincie van het Romeinsche rijk, drie-en
zestig jaar voor Christus' geboorte door Pom
pejus veroverd en onder Romeinsch bestuur ge
bracht. 

Herodes de Groote, zooals hij somtijds ge
noemd werd, was door de Romeinen aangesteld 
en had omtrent 34 jaar geregeerd, toen de Hei-

' land geboreljl werd. Doch hoewel koning, was 
Herodes toch niet meer dan een dienaar van 
den Romeinschen keizer. 

In dien tijd was Augustus Romeinsch keizer. 
Vrede heerschte over de wereld en een taal, de 
Grieksche, werd alom verstaan. Toen achtte God 
het in Zijn eeuwige wijsheid de geschikte t:jd 
om de boodschap van Verlossing over de gansche 
wereld te verbreiden. 

Mattheus vertelt ons, hoe wijze mannen uit. het 
Oosten te Jeruzalem kwamen, zeggende: ,,Waar 
is de geboren Koning der Joden? Want wij 
hebben Zijn ster gezien in het Oosten en zijn 
gekomen om Hem te aanbidden." Deze wijzen 
woonden waarschijnlijk in Perzie en Axabie, en 
waren wijsgeeren, priesters of sterrekundigen. 

Het wias een Ster der Hoop ! 

Onder de ouden was de ~erschijning van een 
ster of een komeet een zeer belangwekkende 
gebeurtenis en deze beschouwden zij als een 
teeken, dat de lang verwachte Koning der Joden 
geboren was, en vol hoop volgden zij de ster. 
Ook de Joden zagen uit naar de komst van bun 
Messias, Die, zoo hoopten zij, hen van het Ro
meinsche juk verlossen zou. 

Lezer, hebt gij ,,Zijn ster" gezien ? Zij spreekt 
van vergiff en is van zonde en bevrijding uit de 
slavcrnij. Volg haar vol hoop, totdat ge de 
heerlijke verzekering bezit, dat ge den Koning 
gevonden hebt. 
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Het was een Leid-Ster! 

I 

Zij ging hen voor en zij gevoelden, dat zij 
van de leiding Gods verzekerd waren. Zij zagen 
er op en volgden haar, totdat zij stilstond boven 
de plaats, waar het Kindeke was. Dit toont ons, 
dat God hen, die verlangend zijn om den Hei
land te vinden, voort wil leiden. Zij, die Hem 
zoeken met hun gansche hart, zullen Hem zeker 
vinden en de een of andere ster zal hun voet 
leiden op den weg des levens. Soms is het de 
ster van de gedachtenis aan een biddende moe
der, die helder schijnt in den duisteren zonde
nacht, of de zachte, liefelijke stem van J ezus : 
,,Dit is de weg, wandel er in," of een andere 
openbaring van den Heiligen Geest. 

Bet was een Ster van Vrede ! 
Het engelenlied was: ,,Eere zij God in de hoog

ste hemelen, vrede op aarde, in de menschen een 
welbehagen ! " Dat was het doel, waarvoor Hij 
Zijn Vader verliet, het gezelschap van engelen 
vaarwel zeide, neerdaalde op aarde, geboren 
werd in een stal te Bethlehem, den bitteren beker 
tot den bodem ledigde, het afschuwelijk verraad 
van Judas geduldig droeg, Zelf het kruis naar 
Golgotha droeg, en daar Zijn kostbaar bloed 
stortte, - het was om vrede op aarde te bren
gen. Daarom zeide Hij, toen Hij Zijn discipelen 
voor het eerst na Zijn opstanding ontmoette : 
,,Vrede zij ulieden." 

Lezer, op dit Kerst£eest spreekt dezelfde Rei
land nog van ,,vrede". Zie, Zijn ster schijnt nog 
even heerlijk als ooit, en toch zijn er meer dan 
negentien eeuwen voorbijgegaan sinds zij voor 
het eerst scheen. 

Wees dat hemelsch gezicht gehoorzaam, en 
Zijn vrede zal uw deel zijn. 

Het daghet in den Oosten; 
het licht schijnt overal : 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heerschen zal. 
De duisternis gaat wijken 
van d'eeuwenlangen nacht; 
een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van den dood, 
naar 't scheen van God verlaten, 
begroeten 't morgem·ood. 
De zonne, voor wier stralen 

· het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zege-pralen, 
is Christus, 't eeuwig Licht. 

SIJ DEN OMSLAG: FLNIGE FRA~IE BERGPLEKJES OP DE SALAK EN DE GEDEH (PREANGER) 
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Het verhaal der Wijzen 

Toen nu J ezus geboren was te Bethlehem, 
gelegen in Judea, in de dag<m van den koning 
Her6des, zie, eenige Wijzen van het Oosten zijn 
te J eruzalem aangekomen. 

Zeggende : Waar is de geboren Koning der 
Joden? want wij hebben gezien Zijne ster in het · 
Oosten, en zijn gekomen, om Hem te aanbidden. 
~ ..... , ... .....,,'1··• ..... ·~· 

De koning Her6des nu, dit gehoord hebbende, 
werd ontroerd, en geheel J eruzalem met hem. 

En bijeenvergaderd hebbende al de Overpries
ters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van 
hen, waar de Christus zou geboren worden. 

En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea 
gelegen; want alzoo is geschreven door der:· 
Profeet: 

En gij Bethlehem, gij land Juda ! zijt geens
zins de minste onder de vorsten van Juda; want 
uit u zal de Leidsman voortkomen, die Mijn 
volk Israel weiden zal. 

Toen heeft Her6des de Wijzen heimelijk ge
roepen, en vernam. naarstiglijk van hen den tijd, 
wanneer de ster verschenen was. 

En hen naar Bethlehem zendende zeide : Reist 
heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kin
deke, en als gij Het zult gevonden hebben, bood
schapt het mij, opdat ik ook kome en Dat aan
bidde. 

En zij, den Koning gehoord hebbende, zijn 
heengereisd; en zie, de ster, die zij in het Oosten 
gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam 
en stond boven de plaats waar het Kindeke was. 

Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich 
met een zeer groote vreugde. 

En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het 
Kindeke met Maria, Zijne moeder ; en neder
vallende hebben zij Het aangebeden ; en hunne 
schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem 
geschenken : goud, en wierook en mirre. 

En door Goddelijke openbaring vermaand zijn
de in den droom, dat zij niet zouden weder
keeren tot Her6des, vertrokken zij door eenen 
anderen weg weder naar hun land. 
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DE STERREN TELLEN 

Langzaam daalde de avond over de stille wei
den terwijl de natuur zich gereed maakte om ' . 
een welverdiende rust te gaan genieten. In de 
kleine, eenzaam staande hofste?e, zwegen de 
vroolijke kinderstemmen en vier moe-gespeelde 
kleintjes sliepen vredig te zamen in de groote 
bedstede. Vader zat in het keukenvuur te sta
ren, alsof hij meende daar een oplossing te zul
len vinden voor de problemen van zijn boerde
rij. Moeder was nog druk bezig, want morgen 
was het Kerstfeest en - goede moeder als zij 
was - wilde z;e haar gezin dan echt goed doen. 

,,Aafke is laat", zei ze, terwijl ze een blik 
wierp op de oude staande klok. ,,De winkel was 
zeker vol en het is een flink eind om te loopen. 
Toch wilde ik wel, <lat ze thuis was ! " 

Had zij op dat oogenblik even verder kunnen 
kijken, dan haar kraakheldere keuken, dan zou 
zij haar oudste dochtertje hebben zien zitten 
op den dijk, juist tegenover het huis, de bood
schappenmand naast zich, het hoofd achte~over, 
terwijl ze onafgebroken naar den hemel keek. 

De koude avondwind streek langs haar blo
zende wangen en deed haar huiveren ; vaster 
trok zij de blauwe wollen cape om zich heen, 
zich steeds meer onbehagelijk gevoelend, doch 
vast besloten de taak, die zij zichzelf opgelegd 

I 

had, te volbrengen n.l. : de sterren te tellen. 
Den vorigen <lag had de Zondagsschool-onder

wijzeres haar stevige dorpsjongens en blonde 
meiskes, de geschiedenis van het Kindeke van 
Bethlehem verteld en ook, hoe de Wijzen de 
ster hadden gevolgd. Om den kinderen eenig 
idee te geven van den prachtigen Oosterschen 
sterrenhemel, had zij het vol spanning 1 uiste
rende groepje gevraagd, of zij ooit geprobeerd 
hadden de sterren te tellen. Diepe stilte was op 
deze vraag gevolgd. Gedreven door het verlan
gen, om de geschiedenis voor haar leerlingen te 
doen leven, had de ,,juffrouw" toen gezegd: ,,Nu 
moet jullie op · een van de volgende avonden eens 
probeeren de sterren te tellen en wie de meeste 
geteld heeft, krijgt een prijs." 

En hler zat nu ons Aafke, vastberaden de ster
ren te tell en. N een, zij zou het niet opgeven, al 
deden haar oogen nog zoo'n pijn en al bekroop 
haar een hopeloos gevoel van verwarring. Tel
kens schenen er meer sterren door het donkere 
gordijn heen te dringen, die ondeugend twinkel
den en een beetje den spot schenen te drijven 
met het eenzame figuurtje daar op den dijk. 

Opeens werd de deur van de boerderij geopend 
en trad een vrouw naar buiten, een dikke wol
len doek om de schouders geslagen en een lan
taarn in de hand. Schril door de bezorgdheid, 
die haar vervulde, klonk haar stem door den 
stillen avond: ,,Aafke, m'n kind, waar ben je ?" 
Snel loopend in de richting vanwaar het ant
·woord kwam,, had zij spoedig haar kind gevon
den en drukte het al berispend en tegelijk lief
koozend in de armen, zooals alleen een moeder 
doen kan. 

Een ware geschiedenis uit het noorden van Hollland, 

naverteld door mev1·ouw Majoor N. C.laeijs-v.Lith. 

,,Neen moeder, ik kan nog niet thuis komen", 
verweerde Aafke zich zwakjes, ,,ik ben nog niet 
klaar". 

Toch voelde zij zich aanmerkelijk verlicht, 
toen ze in de gezellige warme keuken was bin
nengebracht. De betoovering der sterren was 
verbroken. 

* ** 
In het halfverlichte schoollokaal stond de jonge 

onderwijzeres in bewondering voor den kerst
boom, die haar bekwame handen smaakvol ver
sierd hadden. Alles was klaar en enkele oogen
blikken later drong een vroolijke troep jongens 
en meisjes naar binnen, plotseling even als ver
stomd van bewondering voor den mooien kerst
boom. 

Doch spoedig werd deze bewondering geuit in 
blijde uitroepen en een vroolijken lach. De 
onderwijzeres, die in alle stilte genoot van de 
uitwerking, die haar mooie boom op de leerlin
gen had, voelde opeens een rukje aan haar 
mouw en zich omkeerend zag zij een klein 
meisje, niet stralend zooals de anderen, doch, 
verlegen stamelend zei Aafke, want zij was het : 
,,Och juffrouw, ik hen begonnen de sterren te 
tellen en ik ben gekomen tot 3000 - en er 
kwamen er altijd meer ...... en i1' ben nog niet 
klaar, maar" - en nu biggelde een groote traan 
langs haar wangen - ,,ik kon de groote Ster niet 

. d . " vm en ... , .. 

Vele jaren zijn voorbij gegaan. Weer is het 
Kerstavond en overal maken de menschen zich 
gereed, om dit meest blijde familiefeest van het 
heele jaar, te vieren. 

Niet echter de jonge vrouw, die optomt tegen 
den sneeuwstorm. Haar vermoeide voeten wei
geren bijna nog !anger voort te gaan, want bijna 

EEN 
KERSTVERHAA.L. 

vijf uur heeft zij nu geloopen langs den land-
' weg, die van Groningen naar haar ouderlijk huis 

voert. N~t eenmaal had zij gerust, steeds maar 
door had ze geloopen achter den kinderwagen, 
waarin . zij haar kleinen jong en ,,gepakt" had. Nu 
en dan had zij alleen even stilgestaan om de 
kleine bleeke wangen te streelen, die erg koud 
waren. Feitelijk had ze niet moeten gaan, dien 
langen, langen weg met haar kleine baby. Doch 
ze had bericht ontvangen, dat haar moeder, haar 
lieve moeder, die haar zoo ernstig gewaar
schuwd had tegen het huwelijk met den roeke
loozen jongen metselaar - zeer ernstig ziek lag, 
thuis op de oude boerderij. Dat was de laatste 
druppel geweest in haar smart. Stil was zij het 
huis uitgegaan en met haar kleinen jongen had 
zij de lange reis ondernomen. Zij ging naar huis 
en nooit meer zou zij terugkeeren naar haar 
harteloozen man, die haar slecht behandelde. 
Arme Aafke ! Haar hart was ctls, een steen -
de bezorgdheid om haar moeder en haar baby 
was het eenige menschelijke gevoel, dat nog in 
haar overgebleven was. 

De liefde was in haar verstorven en de hoop 
en het geloof eveneens. God bekommerde Zich 
zeker niet meer om haar. Hij had haar verlaten, 
om de gevolgen te dragen van haar eigenzin
nige keuze. Haar leven was bedorven, verplet
terd door het noodlot en Kerstfeest was een be
spotting. Met een harde en hopelooze uitdruk
king op haar gelaat beklom Aafke den ciijk, die 
naar de boerderij voerde. 

Dan - plotseling - herinnert zij zich: nu 
vijftien jaar geleden, ook op Kerstavond, heeft 
z~i op dezen dijk gezeten om de sterren te tellen 
en uit te zien naar de groote Ster, die ze niet 
had kunnen vinden. Zoo levendig was opeens 
deze herinnering, dat ze stilstond en opkeek naar 
den heme!. Deze plotselinge beweging scheen 
echter de spanning en onverschilligheid te bre
ken. Heete tranen stroomden langs haar koude 
wangen en de ijskorst om haar gewonde hart 
smolt weg. 

,,Mijn God", riep ze snikkende uit, ,,ik hen 
z90 ongelukkig, maar het is mijn eigen schuld. 
Ilt: heb ,,gejaagd" naar sterren, doch heb ver
zuimd de Ster van Bethlehem te volgen. 0, Heer, 
vergeef mij en help mij U te vinden ! " De eerste 
straal van hoop lichtte in haar duistere, wan
hopige ziel en dit Kerstfeest werd het keerpunt 
in haar leven. 

Deze aandoenlijke geschiedenis hoorden wij 
vas Aafke's eigen lippen. Haar voorhoofd is nu 
gerimpeld door de zorgen en smarten des levens. 
Haar handen zijn gegroefd van het harde wer
ken, maar het licht in haar oogen en de vredige 
glimlach om haar mond, vertellen ons, dat zij de 
Sterre van Bethlehem heeft gevolgd en het Licht 
der Wereld heeft gevonden. 



S T' R IJ D K R E E T 3 

DEN TERRITORIAAL 
KOMMANDANT. 

Welk e,en Iiefelijik woo~d ! ! Een bood
schap van den hemel, een lied van 
zuivere, zalige geesten, van engelen, die 
met ontzag en reine blijdschap verkon
digen, wat hun Hemelheer hun heeft 
opgedragen: ,,VREl)E OP AARDE !" 

Ach, wat zijn wij er nog ver, heel ver 
af ! De arme, worstelende menschheid, 
wordt verteerd door angst en innerlijke 
onrust. De booze hartstochten als eigen
waan, zelfzucht, machtswellust, geld
gierigheid, genotzucht, enz. enz. hebben 
als het ware levende gestalten gekregen 
en stormen op de menschen af. Weer 
wordt, zoowel in het Oosten als in het 
Westen, het kanongebulder gehoord en 
vult het motorgeronk der bommenwer
pers het luchtruim, zoodat de ,,gevedenle 
liedekens" angstig wegvluchten voor het 
geweld der menschen. 

De bloem der volkeren, de krachtige 
jonkheid der wereld, is opgeroepen voor 
den strijd of de bescherming d1 r neutra
liteit en den kinderen wordt vroegtijdig 
geleerd zich te verbergen voor het 
gevaar, dat alom dreigt. 

Kostbaar voedsel wordt naar en 
bodem der zee gezonden en alle men
schelijke energie wo:rdt geconcentreerd 
op het fabriceeren en gebruiken van de 
meest verfijnde vernietigings-werktuigen. 
Als in de oude wereld, wordt weer het 
lied van het zwaard gehoord. (Genesis 
4 : 23-24). 

En toch ,,Vrede op aarde !" Is het dan 
geen bespotting ? Is het geen ,,fata 
morgana" ? Kan het ooit werkelijkheid 
worden? 

Ja, dank G<>d, het kan, want Jezus de 
Heiland, de Zoon Gods, is gekomen om 
voor alien een weg tot dat verloren para
dijs te heropenen. 

HET PARADIJS ! Denk er even aan. 
Het wonderbare bijbelboek spreekt ons 
van het eerste menschenpaar in den Hof 
van Eden, dagelijks God verwachtende, 
levende in volkomen harmonie met zijn 
Schepper en het geschapene. In het 
Paradijs, in Gods gemeenschap, in een 
volkomen rcine en zuivere sfeer, stond 
de wieg der menschheid. Hoe goed was 
het daar ! Welk een hemelsche vrede 
heerschte er ! Waarom ? Daar geschiedde 

de wil Gods en . zoolang dat gebeurde, was 
er een ongestoord lied. 

Helaas heeft de vrije mensch die 
harmonie verbroken, doordat hij Gods 
wil negeerde en zijn eigen wil deed, 
doordat hij Gods gezag, Gods Konings
schap verwierp, zelf koning wilde zijn, 
het hoogste gezag wilde uitoefenen. Toen 
brak al het liefelijke en kwam de smart, 
de haat, de dood, het graf ! 

Na eeuwen van 
duisternis brak echter 
weer het Licht door ! 
God gaf Zijn Zoon 
aan deze wereld. Jezus 
kwam om verzoening 
te bewerken tusschen 
God en mensch en 
tusschen mensch en 
mensch en daarvoor 
gaf Hij Zijn leven. 
Zie dat leven ! In dat 
heilig leven was vrede, ~. 
volkomen hannonie, 
rust, zekerheid, de 
voortdurende gemeen· 
schap Gods. Hoe · 
kwam dat? In Jezus' leven gold de wet: 

. d . M .. '" ,,Uw wil, o Vader, geschie e m IJ. 

Dat was zoo tot het einde. 

Zie dat is de weg, welke Jezus door 
Zijn ~oorbeeld geopend heeft voor ieder 
menschenkind, zoowel a]s voor het 
menschdom in het algemeen : ,, Uw wil 
geschiede." 

Besef wat wij, menschen, gewoonlijk 
· doen ! Wij zoeken eigenbelang, genot, 
comfort, voordeel, zelfhandhaving, enz. 
Dat zijn de groote doeleinden, welke de 
mensch individueel en volkeren als zoo
danig steeds voor oogen hebben en van
zelf komt men dan in botsing inet anderer 
belangen en ontstaat het conflict in het 
gezinsleven, bet zakenleven, alsook in de 
groote wereldhuishouding der volkeren. 

,,UW WIL GESCHIEDE !" 

Dat is de weg naar het Paradijs, de weg 
naar Vrede, de weg naar volkomen har
monie. 

En wat is dan de wil van God voor ons 
allen? 

DECEMBER 1939 

1. Ten opzichte van Hem, de almach
tige, eeuwige Vader : gehoorzaam
heid. 

2. Ten opzichte van onszelf : volkomen 
reinheid, oprechtheid en eerlijkheid 
in handel en wandel. 

3. Ten opzichte van anderen : Liefde. 

Om in dien weg te kunnen wandelen; 
moet onze menschelijke natuur een groote 
ve1·andering ondergaan, moet een mensch 
,, wederom geboren worden". 

Dank God, dat is mogelijk voor alien, 
want ,, wie in Christus is, is een nieuw 

schepsel, het oude is voorbijgegaan, ziet, 
het is alles nieuw geworden !" 

_ Leer bij de kribbe1 van Bethlehem uzelf 
verliezen, leg daar af : alien hoogmoed, 
alle ijdelheid en eigenwaan en bid : 
,,Heer J ezus, kon1 ook in mijn hart en 
maak mij zoo, dat ook mijn vreugde zal 
zijn Gods wil te doen, opdat ook ik 
terugkeer in het paradijs, waar · liefde, 
vrede, harmonie, waar GOD heerscht." 

:·-·<·•'~ 

KOLONEL EN MEVR. BEEKHUIS. 

0 Gij, mijn troost en blijde hope, 
Laat mij niet langer in mijn smart ; 
Mijn hart en ziele staan U open -
Kom, J ezus, wonen in mijn hart ! 
Gij, Lust ·des hemels, Vreugd der aarde, 
En God en mensch, Gij Morgengloed -
Kom, dierb're Zonne der Genade : 
Geef licht, geef warmte mijn gemoed. 

0, mocht mijn ha,rt Uw kribbe wezen, 
Gij, Kind, zoo groot, al zijt Ge klein ; 
Mocht Gij daar sluimeren en waken, 
Het U ten wieg en Leger zijn. 
Dan was in waarheid mij gegeven. 
Een heerlijk lot in angst en pijn. 
0 Heer, opdat Ge in mij kunt leven, 
Wil eerst in mij geboren zijn. 

0 Reiland, stil dan mijn verlangen 
Naar Uwe komst, Uw zaligheid. 
Met ootmoe.d wil ik U ontvangen -
M ijn hart en zi:elle zijn bereid. 
'k Wil, 1 Heer, Uw liefdedienst mij wijden 
Met hart en leven, ziel en zin; 
0, laat mij nia.ar U w troost genie ten -
0 J ezu.s, kom GiJ bij mij in I 
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VIJF EN VEERTIG JAREN ZENDINGSARBEID 
VAN HET. LEGER DES HEILS IN NED.-IN.DIE. 

ET 45-jarig jubileum van den Legerarbeid in dit land 
is op waardige wijze gevierd. In de voornaamste 
cenrtra: SOERABAJA, BANDOENG en BATAVIA zijn 

grootsche Herdenkingssamenkomsten gehouden onder leiding van den 
Terr. Kommandant, Kolonel Beekhuis, welke bijeenkomsten bijgewoond 
werden door hor..<lerden belangstellenden en waar de waardeering voor 
het Legerwerk in deze gewesten tot bijzondere uiting kwam bij monde 
van verschillende autoriteiten. 

In zijn woord van inleiding bracht Kofonel Beekhuis allereerst den 
oprechten dank des harten aan God voor al wat Hij in deze jaren voor 
en door Zijn kinderen heeft willen doen. In groote trekken schilderde 
de Kolonel, hoe het Leger des Heils in navolging van zijn Stichter, William 
Booth, immer getracht had den naaste te die:r:en zonder onderscheic;i van 
ras of stand en ho-e wij den zegen des Allerhoogsten op deze pogingen 
hadden mogen ervaren. 

Een warm woord van dank werd gebracht aan de bestuurslichamen 
van Ned.-Indie voor al de hulp, financieel en anderszins in deze 45 jaar 
ontvangen. Met vreugde werd melding gemaakt van de belangrijke gift, 
die de gelukwenschen van Z. E. den Gouverneur-Generaal in verband 
met dit jubileum, vergezelde. Ook aan het groote publiek van Ned.-Indie 
werd dank gezegd voor de loyale wijze, waarop immer werd gesteur..d, 
evenals aan de pers, die zooveel had bijgedra.gen tot bekendm.aking van 
den nood en de belangen van ons werk. 

In deze bijeenkomsten werd verder stilgestaan bij het VERLEDEN, 
HEDEN en <le TOEKOMST van het Leger des Hells en wel aan de hand 
van een drietal tableaux. Gezien het feit dat dit ·gedeelte van het 
programma in elke plaats gelijk was, geven wij hiervan een beknopt 
overzicht. 

Het eerste tableau (als groot schilderij in lijst voorgesteld) toonde 
een inlandsch kerkh-0£ te Sapoeran, waar twee officieren in diep gepeins 
en gebed vertoefden. Dit beeld bracht in herinnering, hoe de beide 
pioniers, Lt.-Kolonel Brouwer en wijlen Ensign Van Emmerik, in een 
oogenblik van groote moedeloosheid onbewust verdwaald op deze trieste 
plaats, opnieuw Gods stem hadden vernomen en vanaf dat oogenblik 
met nieuwen moed en groot welslagen den arbe1d hadden voortgezet. 
De voorgelezen tekst verduidelijkte het beeld en bracht de gehoorzaamheid 
van deze pioniers duidelijk in het licht. 

Het tweede tableau gaf een hedendaagsche polikliniek te zien en was 
een beeld van den arbeid, die dag aan <lag in de 57 poliklinieken verricht 
wordt, en tevens symbolisch voor den medischen arbeid onzer organisatie. 

Van het derde tableau gaf het eerste gedeelte een blik in een speelhol 
en opiumkit - vertolkend den moreelen nood van een groot gedeelte der 
bevolking, terwijl het tweede gedeelte aan dezelfde menschen den eenigen 
weg tot redding aantoonde door een groot lichiend kruis, als symbool 
van het kruis van Christus, dat Licht en Heil brengt aan een ieder. 
De boodschap in deze beelden aan de zeer aandachtige schare in iedere 
plaats getoond, was heerlijk Evangelie en sprekende taal voor wat God 
doen kan en gedaan heeft door ons Leger ook in Ned.-Indie. · 

Resident Van Loghem te Batavia brengt gelukwenschen over. 

Na deze tableaux volgde een film met betrekking tot het werk in 
verschillende van onze inrichtingen, een duidelijk beeld gevend van 
den groei onzer crganisatie in deze gewesten. Verdere bijzonderheden 
v.an de Herdenkingssamenkomst in de verschillende plaatsen geven wij 
hierbij afzonderlijk. 

SOERABAJA. 
()-

De groote Kunstkringzaal was op Donderdag 26 October geheel gevuld 
met een belangstellende schare. Zelfs van Malang was men met een 
groote autobus gekcmen, om mee te genieten. 

Tengevolge van een bijzondere vergadering waren vele autoriteiten 
verhinderd aanwezig te zijn, doch deze hadden vertegenwoordigers 
gezonden en schriftelijk bun gelukwenschen aangeboden. De Gouverneur 
van Oost-Java liet zich <lien avcnd vertegenwoordigen door dr. Ockers, 
den ass.-resident van Soerabaja, en deze bracht op prettige wijze diens 
gelukwenschen over, alsook eene warm woord van lof voor al wat het 
Leger des Heils tot hiertoe had gedaan. Hieraan voegde spreker nog een 
persoonlijk woord toe in verband met het contact, dat hij gedurende 
de laatste vier jaar zelf had gehad en wel bij name met de voedsel
uitdeeling aan armen en behoeftigen en waarvoor de beheerder der 
lepra-kolcnie verantwoordelijk is, een contact, wat hij nfot anders kon 
dan roemen. (Dagelijks worden 1200 armen gevoed.) 

* ... • . 
De jongelui van Soerabaja II deden hierop een keurig lintenspel, dat 

met hartelijk applaus beloond werd. 
Een aardig moment in deze samenkomst was het overhandigen van 

twee Legervlag.gen voor twee nieuw te openen korpsen in Oost-Java 
en wel aan Kapiteine Scherpenisse voor korps Banjoewangi en aan 
Kapitein Baasto voor Toempang. 

Met een pakkend slot-tableau, waarbij de officieren, geschaard bij het 
lichtend kruis, te zamen het Jubileum-lied zongen, werd deze mooie en 
gezegende avo d besloten. 

BANDOENG. 

Evenals in Soerabaja werd de Herdenkingssamenkomst op 30 October 
geopend door den Chef-Secre~aris door het doen zingen van ,,Laat aard 
en hemel saam, verheffen 't blijde lied", waarna Lt.-Kolonel Lebbink 
voorging in dankgebed en God lo£ bracht voor Zijn zegen en hulp in 
de afgeloopen 45 jaar. De groote zaal van ,,Cor:cordia" was prachtig 
gevuld met een aandachtige schare, een bezieling voor onze leider&,. 
Nad~t mevrouw Lt-Kolonel Ridsdel psalm 98 had voorgelezen, sprak 

ook hier Kolonel Beekhuis de schare toe en heette de aanwezigen 
welkom. Onder hen mochten wij o.m. opmerken Z. Exe. den Leger
commandant, den resident, den bur.gemeester, professor dr. Boomstra 
en meerderen, die door hun komst blijk gaven van hun belangstelling 
in onzen arbeid. Ook Lt.-:Eolonel dr. Wille nam met vreugde dee! in 

deze bijeenkomst. Het woord werd daarop door 
den Kommandant het eerst gegeven aan resident 
Tacoma. Deze spreker zeide het zich een 
groote vreugde te achten bij cl.it jubileum 
eenige woorden te mogen spreken en hiermede 
niet slechts e n officieelen plicht te vervullen, 
doch tevens e gelegenheid te hebben een 
persoonlijken gelukwensch uit te brengen. Zjjn 
waardeering - aldus de resident - gold niet 
alleen den arbeid, doch ook de zelfopoffering 
van de arbeiders, die hun taak zoo zegenend 
verricht hadden en op hun werk met voldoening 
konden terugzien. Spreker wenschte het Leger 
des Heils Gods zegen voor de toekomst en wel
slagen op zijn pogen tot opheffing der mensch
heid. 

(Poto ,./avabode") 

Gelukwenschen der burgerij. 

De burgemeester, de heer Beets sprak namen.s 
het gemeentebestuur en de burgerij zijn geluk
wenschen uit, dit met te meer genoegen, daar 
hij uitdrukking kon geven aan de sympathie 
van het stadsbestuur. Spreker memoreerde al 
wat op sociaal en geestelijk gebied voor armen 
en mis<leelden was gedaan en· eindigde met 
eveneens Gods zegen toe te wenschen voor de 
toekomst. 

De kleuters van het Kinderhuis kwamen nu 
op bet podium, om een ,,poppedansje" uit te 
voeren en werkelijk geleken ze veel op poppen 
in hun snoezige, kleurige pakjes. Zij oogstten 
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algemeenen bijval evenals de groote meisjes 
met haar ver lichte knotsoefening. Het was een 
aardig intermezzo tusschen het meer ernstige 
deel van het programma, dat nu volgde : de 
tableaux. 

Het slot van deze Herdenkir..gssamenkomst 
droeg in Bandoeng een speciaal karakter, daar 
een der piooiers, nu Lt.-Kofonel Brouwer mede 
aanwezig was. Rustig en eenvoudig, stralend van 
dank, r:am hij de hulde in ontvangst hem bij 
zijn komen op het podium· gebracht, om dan 
echter in een innig, · roerend dankgebed zijn 
ziel uit te gieten voor God, Die den wasdom 
op zoo wonderbare wijze had willen even op 
het eenvcudig uitgestrooide zaad des Evangelies. 
En wie kon met meer warmte danken, dan hij, 
die dien arbeid begonnen was en bitteren zi1el
strijd gekend had in die eerste dagen ! Onge
twijfeld was het voor Kolcnel Brouwer een 
wonderbare avond ! 

BATAVIA. 

Op 2 November werd de Herdenkingssamenkomst gehouden te Batavia 
in de Schouwburgzaal, die nagenceg geheel gevuld was, met belangstel
lenden van alle rangen en standen en landaarden. Er waren ook verschil
lende autoriteiten en vooraanstaande personen uit de particuliere wereld. 
Zoo waren er de voorzitter van den V olksraad, de president-directeur 
der Javasche Hank, vertegenwoord~gers van den Vlootvoogd, het 
Departement van Onderwijs en Eeredienst, het hoofd van den Dienst 
van h.et Gevangenis-, Tucht- en Opvoedingswezen als vertegenwooNHger 
van den directeur ·van Justitie, de gouverneur van West~Java met den 
resident ter beschikking, de resident van Batavia, de bur.gemeester van 
Batavia, de v·oorzitter v.h. Pro.t. kerkbestuur in N.-I. en anderen. 

Ook nu nam Kolonel Beekhuis allere rst het woord om den arbeid 
der pioniers te gedenken, daarbij ook hulde brengend aan Lt.-Kolonel 
dr. Wille, die op medisch gebied zooveel voor de bevolking van Ned.
In.die heeft gedaan. 

Er waren vele sprekers in Batavia, die allen op hun beurt waar
deerende woorden spraken. Daar was allereerst drs. de Haias, hoofd 
van den Dienst van het Gevangenis-, Tucht- en Opvoedingswezen, die 
de gelukwenschen 1overbracht van den directeur van Justitie. Op zeer 
w.aardeerende wijze memoreerde spreker, dat men nimmer tevergeefs 
bij het Leger des Heils ,had aangeklopt en er altijd een prettige samen
werking met het Departement van Justitie had bestaan. Bijzonderen 
nadruk legde hij o0p het feit, dat het Leger zich nimmer boven degenen 
stelde, die aan zijn zorg werden toevertrouwd, doch er immer naiast 
ging stq.an, wat het geheim was van z~in welslagen en gezegende resultaten 
had gegeven. Spreker eindigde met de heilssoldaten op te wekken voort 
te gaan ter overwinning en wel met de woorden van een Engelsch lied : 
Onward Christian soldiers! Met luid applaus werd deze sympathieke 
rede begroet. 

Hierop kreeg burgemeester Voorneman het woo1'd, die in het bijzonder 
sprak namens de .gemeente. Spreker memoreerde de hulp door het Leger 
des Heils geschonken o.a. destijds in 1920 bij de leniging van den vced
selnood en in 1934 bij de oprichting van de crisis-tehuizen. Het was een 
hartelijk woord, waarop spreker in bet dankwoord van Kolonel Beekhuis 
de verzekering ontving, dat het Leger immer bereid was tot helpen, als 
men bet noodig mocht hebben en de zaak bij zulk een oproep ,,a la 
minute" in orde zou zijn. 

Resident V'an Lo1ghcm was de volgende spreker, en vertolkte de geluk
wenschen van het Europeesch en inheemsch B.B. er.. de politie. Hij pre.es 
de .goede samenwerking en vertelde, dat als men -geen raad met iemand 
wist, en men zich tot het Leger des Heils wendde, dit zich altijd over 
den 1betrok:kene ontfermd had. Op geestige wijzie wist spreker ook den 
financieelen steun, die het Leger behoeft naar voren te breugen en bracht 
in dit geval bijzondere hulde a<m de collectanten (dat gebeurt hun 
niet vaak ! ) voor hun moeilljken, <loch zoo noodigen arbeid. 

Als laatste spreker was het woord aan dr. Theunissen, hoofd v.d. Dienst 
der Volksgezondheid, door Kolonel Beekhuis ingeleid als een o,,vriend 
van het Leger des Heils", welk.e kwalificatie hij gaarne aanvaardde, 
gezien de zeer vriendschap!)€lijke betrekkingen, welke er tusschen den 
D.V.G. en onze organisatie bestonden. Spreker sprak zijn bijzondere tevre
denheid o.a. uit over bet dessa-ziekenhuis te Toeren, waar volgens zijn 
meening een gelukkige combinatie gevonden was van soberheid en netheid. 
Ook bracht spreker het wcrk 1op de leprakolonies verricht naar vore.n en 
sprak zijn dank uit voor alles, wat bier door de heilsofficieren werd 
verricht. 

Alie sprekers wer1den door onzen leider met een toepasselij'k woord 
gedankt voor de sympathie en waardeering, op dezen avond uitgesproken. 

Daarna kwamen de Bandoengsche kleuters en meisjes aan de beurt 
die ook bier, evenals in hun eigen stad, keurig de verschillende oefenin
gen uitvoerden, tot groote tevredenheid van het publiek. Verder werd 
daarop hctzelfde programma afgewerkt als in de beide vorige plaatsen, 
waarop mcvrouw Kolonel Beekhuis met dankgebed dezen mooien avond 
besloot. B. 
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Het tweede tableau - tle polikli.niek, met op den achtergrond 
het ziekenhuis te Toeren - zooals het in de Herdenkings

samenkomst te Bandoeng werd voorgesteld. 

WELKOM DER NIEUWE KADETTEN 

Onder lei ding van den Terr. Kommandant, 
Kolonel Beekhuis. 

.,DE STANDVASTIGEN". 

Op MaandJag 23 Ocfober 1.1. had net welkom der. Kadetten plaats en 
wel in de- zaal van Bandoeng II. Er was veel lbelangstelling voor deze 
gebeurtenis, welke onder leiding stond van KoioneJ Beekhuis, bijgestaan 
door den Chef-Secretaris, de Kweekschool- en Hoofdkwartier-staf en vele 
in Bandoeng werkzaam zijnde officieren. 

De voorstelling der Kadetten, welke geschiedde do0r Adjudante 
Brouwer ditmaal, is altijd een belangwekkende igebeurtenis. Vanwaar 
zouden ze allemaal komen ? Iedere groep, di.e werd afgeroepen, werd met 
luid applaus begroet: Midden- en Noord-Celebes, Noord-Sumatra 
(2 flinke Batakkers) en dan verder van over geheel Java. Allen hezield 
met eenzelfde doel om den Heer te 1volgen en zich te bekwamen in den 
Heilsstrijd, kwamen zij naar het ,,J eruzalem" van ons Leger in In.die. 
Vier hunner kregen gelegenheid tot getui.gen n.1. een K.adet uit Midden
Celebes, de Minahassa, van Krengseng en Toeren. Allen getuigden van 
den vrede in Christus gevonden en het groote verlangen hun beste 
krachten in dienst van den Meester te geven. Het lied door ,,de Stand
vast~gen" gezongen, gaf veel belofte voor de toekomst zoowel wat bezie
ling afs ,,klan'k" betrof ! 

Het woord, <lat Kolon.el Beekhuis sprak aan de hand van den bij'bel
1 

was allereerst bestemd voor de Kadetten, doch voor :allen was er veel 
uit te leeren. Zeer duidelijk bracht onze leider naar voren, hoe noodig 
het voor de jonge menschen was een vast doel in dit leven te hebben 
en daaraan al h.un kracht en tijd en gaven te wijden met al de liefde 'Van 
hun hart, daarbij echter niet vergetend, dat het slechts Gods genade was 
en geen verdienste - i1.een, vooral geen verdienste - dat zij 'bevoorrecht 
waren hun leven aan Hem te wijden. Om deze taak waardig te vervullen 
was heel wat kennis noodig, kennis van den bijbel, van de leerstellingen 
van het Leger des Heils, van de organisatie zelf, ook practische kennis 
van huisbezoek, Strijdkreet-verkoop, etc. doch bovenal en allermeest: 
kennis van Christus zelf. Dit we rd hun in het hart gegrift. Door B:rigadier 
Hiorth vfot vertaald in het Maleisch, konden zoowel de Hollandsch als 
Maleisch sprekende aanwezigen van de toespraak van onzen leider 
genieten. Met groote vreugde is het, dat wij mogen melden, dat drie 
zielen dien avond de toevlucht tot Jezus namen. God zegene onze nieu~ 
Kadetten en make hen hun naam in ieder opzicht waardig ! C.B. 
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KERSTFEESTVIEREN . 
Kerstfeest is nederknielen: En n e de r kn i e 1 end e·, zoo 

staat er van de wijzen uit het Oosten geschreven, h ebb en z ij 
h e t K i n d e k e a a n g e b e d e n. Dit is ook voor ons neder
geschreven. V erstaan we het ? Ook voor ons is Kerstfeestvieren 
nederknielen. Als het dat is, is het genoeg. En als dat ontbreekt 
(terwijl al het andere, overbodige er wel is), beteekent al dat 
andere niets. Nederknielen in den Kerstnacht bij de kribbe van 
Hem, Die later om onzentwille in de duisternis van den hof der 
smarten n e d e r k n i e 1 e n d e g e b e d e n h e e f t (Lukas 
22 : 41). Toen was het ook nacht, geen Kerstnacht, maar de 
nacht van Gethsemane, de nacht v66r den valen dag der 
kruisiging. 

Kerstfeestvieren is nederknielen. 
En dat nederknielen is allereerst: st i 1 z ij n v o or God: 

Mijn ziel is immers ( dat ,,immers" beteekent : niettegenstaande 
allen nood en misschien twijfel) stil tot God (Psalm 62 : 2). Ik 
wil luisteren bij de kribbe met een stil, een stil geworden, een 
stil gemaakt en overgegeven gemoed: Spreek, Heere, want Uw 
dienstknecht hoort (1 Samuel 3 : 10). Ik luister naar het suizen 
van een zachte stilte (1 Koningen 19 : 12), en daaruit spreekt 
God : Van Hem (van dat Kindeke in 
de kribbe) is uw heil (Psalm 62 : 2). 

Dat nederknielen is ook d a n k e n . 
. Er staat van de herders, dat zij God 
hebben verheerlijkt en geprezen over 
alles wat zij gehoord en gezien hadden 
(Lukas 2 : 20). 

Wij mogen achter die herders gaan 
staan en nederknielende loven, prijzen 
en danken : 0 Gij Kindeke, in Uw 
armoede maakt Gij armen rijk; in Uw 
weerloosheid brengt Gij aan weerloo
zen veiligheid ; Zelf zonder zonde, 
schenkt Gij zondaren schuldvergiffenis; 
Zelf blootgesteld aan de pijlen dezer 
wereld, geeft Gij aan reddeloos verlo
renen behoud voor eeuwig ; als Vrede
vorst stort Gij vrede uit in oproerige 
en opstandige harten ; Zelf nederge
daald in de onrust van deze wereld, 
noodt Gij vermoeiden en belasten tot 
Uw rust; Zelf aan den dood onder
worpen, wekt Gij dooden tot het leven; 
als aller lichten Licht ontsteekt Gij een 
licht boven het hoofd van velen, waar
bij zij de duisternis kunnen doorwan
delen: · 

0 Vredevorst, Gij kunt gebieden 
Den vrede op aard' en in mijn ziel. 
Doe elken zondaar tot U vlieden, 
Dat al wat ademt voor U kniel ! 

Dat nederknielen is ook s c h u 1 d -
b e 1 ij d e n. Wie knielt, brengt het off er van zijn eigen 
hoogte. Pas als hij knielt, bemerkt hij, dat die menschelijke 
hoogte maar heel gering en laag is. In een onderdeel van een 
luttele seconde wordt hij de broeder van het stof, waaruit hij 
genomen is en waartoe hij zoo gemakkelijk wederkeert: zijn 
natuurlijk en verdiend tehuis. Want God doet elken mensch 
wederkeeren tot verbrijzeling (Psalm 90 : 3). 

W aarom ? Omdat wij vergaan door Gods toorn en door Zijn 
grimmigheid worden wij verschrikt (Psalm 90 : 7) . 

W aarom die schrik, waarom die toorn ? God stelt onze onge
rechtigheden v66r Zich, onze heimelijke zonden in het licht 
Zijns aanschijns (Psalm 90 : 8). Nederknielen mogen we. Schuld-

IS NEDERKNIELEN 
En nederknielende hebben zij het aangebeden. 

(Mattheus 2 : 11). 

belijden mogen we. Dat is een voorrecht, een dubbel voorrecht. 
Het is zoo iets als een groote~ diepe droefheid. Het is zoo iets 
als een heel groot f eest, een stuk van het Kerstfeest, dat is : 
van het Christus-feest. 

N ederknielen bij Bethlehems kribbe is ook g e 1 o o f 
be 1 ij den. 0, een klein geloof, kleiner wellicht dan een nietig 
mostaardzaadje. Als het maar echt is, en levend en sterk als 
een mostaardzaadje. Toch, niettegenstaande alles, geloof : dat 
kleine Kindeke is de Koning in Zijn schoonheid ; die machte
looze is Hij, Wien gegeven zal worden alle macht in hemel en 
op aarde. Want achter de kribbe ziet het geloof een kruis, en 
een open graf, en een open hemel, en biddende hand en van 
Hem, Die ,,ook voor ons bidt." 

En boven alles is nederknielen op Kerstinis : a a n b i d d e n. 
Want hier is God in het vleesch. Hier zijn we in het Heilige 
der Heiligen, achter het voorhangsel. Hier noemt men den naam 

Clicht .. De Getuige'' . 

van dat Kindeke, in doeken gewonden : W onderlijk, Raad, sterke 
God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst: 

T . h, " ,, imot eus . 

Komt, laat ons aanbidden, 
En voor Hem nederbukken. 
Laat ons de knieen buigen voor dien Heer. 
Hij is onze Schepper, 
Hij is de Heere, onze God. 

Prof. Dr. Joh. de Groot. 
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n de breede golvende vel
r.Jrnl~~~fttt den, die rondom Bethle-

~ hem liggen, waar Ruth's 
zencli:n.g begon met het aren lezen en waar David 
de schapen zijns v'aders hoedde, waren ook in 
dien wonderbaren Kerstnacht herderP. die hun 
kudde bewaakten. 

Doch deze nacht zou onvergetelijk blijven. 
In dien nacht scheen een ster, die zelfs den 

glans der :zion ZiOU ·overtreffen en die de geheele 
aarde zou vervullen met de heerlijkheid van 
den onzichtbaren God. 

Het was inderdaad een goede tijding ! Zie eens 
wie de boodschapper was ! Een 
engel des Heeren. Ii. 

Het was een belangrijke be
kendmaking, maar het werd 
niet aangekond~g<l in wat men
schen zouden noemen een wel
sprekende rede. 

Ze was schitterend door haar 
een voud, hoewel de beteekenis 
crvan orupeilbaar is als de eeu
wigheid: ,,Vreest niet, want, ziet, 
ik verkondig u groote blijd
schap !" 

7 

EEN TIJDING VAN 

rechtvaardig en g.oed, maar het was geen blijde 
tijding voor zondige menschen. 

De boodschap der engelen was daarom goed, 
omdat zij verklaarde, dat een Verlosser geboren 
was ; welk een vreugdevolle tijding en het eerste 
woord ·is: ,,Vrees niet". Vrees niet de diepte 
uwer zondigheid, de gro·otheid uwer schuld, ook 
niet uw eigen zwakheid, want u is een Zalig
maker geboren. God zond ons hulpe in Hem, 
Die machtig is, Christus de Heer. Schep moed ! 
De boodschap der engelen is een persoonlijke 
boodschap. ,,Ik verkondiig U groote blijdschap, U 
is heden een Zaligmaker geboren". 

'
. 

. 

LT.-KOLONEL EN MEVR. RIDSDEL 
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GROOTE BLIJDSCHAP 
DOOR DEN CHEF.SECRETARIS. 

Deze hemelsche stem wordt ook nu nog ge
hoord tot onze vertroosting en opbeuring. 

De herders konden niet anders dan gelooven, 
dat deze gezegende boodschap was V()Or allen, 
die ze 21ouden hooren, daar het omvattend was 
,,. . . . . . . . . . . . al den volke". Alie natien en tongen 
deelen in deze blijdschap en het licht der sterre 
van Bethlehem verbreekt de duisternis overal, 
al schijnt het soms also£ het donker toch zal 
zegevieren. 

Toen onze Heiland, als kindeke in een stal 
geboren, later stond voor Pilatus, was Hij in de 
oogen van velen een onbeduidend Iemand in 

vergelijking met Pilatus of den 
Romeinschen Keizer, maar waar 
is hun grootheid en mac~t ge
bleven? 

Toch wordt de wereld, waar
voor Christus stierf, nog steeds 
gezegend in en door Zijnen 
Naam. Hoe heerlijk werd der 
. engelen boodschap bevestigd en 
bekrachtigd door het engelen-

Een model van wat een goede 
boodschap behoort te zijn, ibe
grijpelij:k, recht op het doel 
af, practisch en krachtig. 

,_,.-,.,..,.,,..._~ ....... ~~--"""'~-..,.,, .......... ....,..,,._...,.,.v--. ....... _.. ................. ~~~ 

koor. Hun zang is de eeuwen 
door herhaald geworden en zelfs 
nu, terwijl het kanongebulder 
gehoord wordt in verre landen, 
kan men toch boven dit alles 
waarnemen het geluid als van 
vele stemmen, die zingen : ,,Eere 
zij God, vrede op aarde, in men
schen een welbehagen ! " 

Die het hoorden w.aren de herders in bet veld. 
Zij w en verstandige en opmerkzame mannen. 
Zelfs meer dan dat. Zij zagen met innig ver
langen uit naar de vervulling der Profetie en 
nu hun ooren het wondere nieuws vernamen, 
waren zij vol verbazing. Zoo.als de hoogste berg
top . het eerst de gouden stralen der opgaan.tle 
Zion opvangt, zoo zagen deze herders het eerst 
iets van de heerlijkheid en de glorie, die geko
men was om de wereld te zegenen door de 
komst van het Kindeke te Bethlehem. 

Wie zal ooit, zelfs bij het ernstigst zoeken, 
de verborgcnheid kunnen vindcn in de geboorte 
van den Zaligmaker ? De Heer der heerlijkheid, 
geboren en liggende in ecm kribbe, ontdaan van 
Zijn onuitsprekelijke majesteit, gewonden in 
doeken. Is dit nfot het teekcn van oneindigc 
genade ? Gro•ot is de verborgenheid der Godde
lijkheid. God geopenbaard in het vleesch. 

Der engelen boodschap was een goede, een 
blijde tijding. 

De stem, die gehoord werd op den berg bij 
de wetgeving, bracht slechts vrees en beving tot 
het V'Olk. 

De wet, die werd afgckondigd, was heilig, 

STERKE GOD 
,,Men noemt Zijn naam: sterke God." 
Als wij ooit het Kerstgebeuren als een won

der kunnen zien, dan is het stellig wel, wan
neer we ,ons den naam indenken, die hier boven 
staat. 

Daar wordt ergens op de wereld een klein 
menschenkind geboren en ziende op dat men
schenkind roemt ieder, wien de oogen geopend 
zijn : Immanuel, God met ons. 

Daar · ligt ergens een zwak wezentje, ronder 
eenige ,,gedaante of heerlijkheid", en ieder, die 
van die verschijning iets verstaat, roemt de 
kracht van God. 

Sterke God ... neen, we probeeren niet te ont
leden, wat in dien naam · besl1oten ligt. 

,,God verschijnt incognito in deze weTeld," zegt 
Kierkegaard. Het moet wel het Goddelijk, sterk 
etbarmen zijn, dat Hem brengt tot dit inderdaad 
wonderliJk -incognito. 

En we kunnen alleen maar bidden : Heer, open, 
mijn oogen, •opdat ook ik tot het vcrlossend 
inzicht kom : ,,Sterke God ! " 

tl 

W onderraad" - een van de namen, wa.armee . 
de profeet de heerlijkheid bezingt van den 
Koning, Dien hij op 't oog heeft. In den advents
tijd, den tijd v66,r het Kerstfeest, komen de 
namen, waarmee J esaja den Komende noemt, 
ons voor den geest en wij denken ons de 
beteekenis in. 

,,Wonderraad" - wij hooren er heerlijkheid' in, 
want wij weten het, 1in deze donkere wereld een 
raadsman, een leider noodig te hebben. Over 
gletschers gaan wij niet zonder gids; gevaarlijke, 
ondiepe wateren bevaren wij niet ronder loods. 
Hoe zouden wij dan den levensweg, die toch de 
weg naar God moet zijn, kunnen gaan zonder 
leider? 

Maar de h~iding van den Koning, Die komt, is 
wel wonderlijk ! Van kribbe tot kruis is een 
gang van donkerheid tot donkerheid. Zijn raad 
blijft verborgenheid. 

Er is maar een1 houding mogelijk: de houding 
van het geloo£: ,,Heb Ik u niet gezegd, dat, zoo 
gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult ?': 

Overgenomen. 
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~~~~ ELK een bevoorrechte men
schen zijn de volgelingen 
van Christus geweest alle 
eeuwen door ! Aan hen was 
de eer om het Evangelie te 

verbreiden, dat de door God gezonden 
engelen verkondigden op dien eersten 
Kerstmorgen ! Als wij dit feit goed over
denken, treft ons opnieuw het onverklaar
bare wonder, dat door alle geslachten 
heen deze hemelsche boodschap aan ons, 
menschenkinderen, werd toevertrouwd. 

Een tijd geleden las ik in een der Cana
deesche bladen het verslag over het 
ontdekken van een zeer rijke goudader. 
Meer belangwekkend echter dan het 
bericht over deze ontdekking zelf, was 
de beschrijving van de wijze, waarop de 
ontdekker het geheim ervan voor zich
zelf trachtte te behouden. 

Hier ligt het verschil tusschen aard
sche en hemelsche schatten : de eerste 
moeizaam bewaakt tot gebruik voor zelf
zuchtige doeleinden, de laatste benut tot 
immer grooter zegen. Geen groo+er voor
recht is den menschen geschonken, dan 
de Blijde Boodschap omtrent den Redder 
der wereld te verkondigen ! 

Welk een wonderschoone wereld heeft 
God den mensch gegeven om te bewo
nen ! Alles spreekt ervan, dat Hij het 
schoone liefheeft. Hoe moet het Hem dan 
bedroeven te zien, op welke wijze de 
schoonheid van het werk Zijner handen 
bedorven wordt - in het bijzonder in het 
voornaamste aller koninkrijken : het rijk 
van den menschelijken GEEST. God is 
voortdurend bezig deze wereld te maken 
tot een betere plaats voor Zijn kinderen 
en Zijn kinderen meer geschikt voor deze 
wereld en de toekomende. 

Toch is de wereld ondanks al haar 
schoonheid in grooten nood. Niettegen
staande de ontelbare raadgevers, blijft 
de ellende bestaan en worden de proble
men ondoorgrondelijker. De reden daar
van is voor de verlichte kinderen Gods 
zeer duidelijk. Methoden om de wereld 
~e verbeteren, aangegeven door hen, wier 
geest wereldschgezind is, doen denken 
aan de medicijn, voorgeschreven door den 
oosterschen wonderdokter. Ten spijt van 
de volhardende methoden van dezen 
man, wiens bezweringen met steeds luider 
stem en met grooter nadruk worden ge
. geven, gaat de patient langzaam maar 
zeker achteruit. 

DE WERELD EN DE BESCHA VING. 
Het is van belong sommige van de 

,,toovermiddelen", die op deze arme, 

lijdende wereld geprobeerd warden, eens 
nader te beschouwen. 

Daar is de BESCHAVING. Het zou 
dwaasheid zijn de onschatbare voor.dee
len te loochenen, welke ONTWIKKELING 
de menschheid biedt. In bijna alle landen 
kunnen de kinderen der armsten zoowel 
als die der rijken, gelijk genieten van de 
beste scholen der natie. 

En toch - terwijl verheven, verede
lende beschaving nooit tevoren zoo door 
een ieder kon warden genoten als van
daag, werd de wereld ook nooit z66 ge
teisterd door haat, argwaan en vernielen
de machten. Aan de beschaving als zoo
danig mankeert niets - doch beschaving 
zonder meer is machteloos als genees
middel voor de ingewortelde ziekten der 
menschheid. 

* :j::j: 

Ook is de laatste jaren veel gesproken 
over de groote waarde van ,,EEN BETERE 
VERST ANDHOUDING TUSSCHEN DE 
VOLKEREN". Groote geleerden meenden, 
dat hierin bet geneesmiddel zou warden 
gevonden voor de kwaal, die de groote 
menschelijke f amilie heeft aangetast. 
Nooit tevoren was de wereld zoo bevoor
recht met onderling kameraadschappelijk 
contact als tot voor kort. De radio heeft 
in deze een belangrijk aandeel gehad. 
Woorden gefluisterd in de hut van den 
Britsch-Indier en de kraal van den Afri
kaan, kunnen beluisterd worden aan de 
ontbijttafel der beschaafde wereld. 

Pelgrimstochten voor den vrede worden 
ondernomen, verdragen warden getee
kend, nieuwe hoop verrijst aan den hori-

EN DE 
DOOR G El 

zon, Goch slechts om weer te verdwijnen 
zoodra zij verschenen is. Staatslieden 
onderhandelen en doen voorstellen ter 
bevordering van een wederzijdschen han~ 
del. Dit alles is zeer goed en gewenscht 

" en toch - helaas schijnt de kloof tusschen 
de natien met de jaren breeder te wor
den. Ook die betere verstandbouding tus· 
scben de volkeren der natien, is blijkbaar 
niet bet geneesmiddel. 

* ** 
Hoe heeft ook de gedachte aan alge-

meene ontwapening voor een tijd lang de 
mensch en in extase gebracht. Oor logs
schepen deed men zinken, verdedigings
werken werden vernietigd, duizenden sol
daten te land en ter zee werden 9nt
slagen. Eindelijk zou de zon van een 
universeelen vrede haar stralen over deze 
door zorg geteisterde wereld zenden ! 
Kort - doch ijdel was de hoop ! Nog voor
dat de inkt droog was van het juist op 
schrift gestelde verdrag, heeft de vijand 
een nieuwe verdenking geopperd, hand· 
teekeningen worden teruggenomen en 
opnieuw is daar de afschuwelijke manie 
van bewapening ! 

Zoo is de cirkel voltrokken e:q, zijn wij 
weer teruggekeerd tot het punt, waar wij 
nu ruim 25 jaar geleden stonden : voor 
de onuitsprekelijke ramp van een nieu· 
wen oorlog. 

~ * 
** De menschen verkondigen luid, dat de 

eenige weg om tot een wereldvrede te 
geraken is: paraat zijn voor den oorlog, 
grootere schepen en zwaarder geschut1 

meerdere en beter toegeruste militaire 



9 DECEMBER 1939 

E=============================================• 

OODEN DER WERELD 
ERAAL GEORGE L. CARPENTER ==========II 
macht. Versterkt de grenzen ! En zie, 
daa;r staan millioenen gewapende' 
mannen, . wachtend op h,et woord, 
dat hen zich zal doen storten als in 
een waanzinnige braspartij van ver
woesting om elkander te verderven. 
En straks - als de ,,dogs of war", 
de bloedhonden, elkaar ten doode 
toe bestreden hebben, komen de 
partijen te zamen aan de ronde tafel 
om te onderhandelen over vredes
voorwaarden. 

Hoe machteloos zijn beschaving, 
betere verstandhouding, bewape
ning, gebleken, om deze innerlijke 
kwaal der wereld te heelen. 

Toch is er een geneesmiddel en 
het komt van den VADER DER 
EEUWIGHEID. Hoognoodig is het, 
dat de menschheid gaat afzien van 
zichzelf en gaat uitzien naar Hoo
gere Hulp. 

Weer is het Kerstfeest - het feest 
van VREDE op AARDE en ,,IN 
MENSCHEN EEN WELBEHAGEN''. 
Ontelbare scharen zullen elkaar 
gedurende ~eze dagen een ,,gelukkig 
kerstfeest" wenschen. Wie - behalve de 
dwaas · zou iets anders wenschen dan 
vrede ! ( Ofschoon ik kart geleden een 
zakenman hoorde zeggen, dat een nieuwe 
oorlog geed zou zijn voor den schoenen
handel ! !) 

Elk weldenkend mensch verlangt echter 
naar vrede en welwillendheid. Zelfs zij, 
die met godsdienst niets te maken willen 
hebben, stemmen tech van ganscher harte 
in met het verlangen naar vrede. Op dit 
punt is er eenheid met de hemelsche 

I 
))) • 

boodschap op den eersten kerstmorgen f 
Doch - helaas - de groote massa, die 

verlangt naar vrede en ,,welbehagen", 
neemt geen notitie van de voorwaarden 
daartoe, door het engelenheir verkondigd. 
Vrede is de toestand van het hart, dat in 
harmonie is met den Vorst des Vredes. 
Wonderbaar als de woorden ,,vrede" en 
,, welbehagen" mogen klinken in het oor 
des menschen, kan het toch als een be
spotting zijn, als niet de beteekenis, die 
Christ us er aan gaf, daaraan ten grond
slag ligt. Laat ens nogeens de boodschap, 

die aan de wereld verkondigd werd 
twintig eeuwen geleden, onder het 
oog zien, zooals ze beschreven staat 
in Lukas 2. 

De belofte van vrede en welbe
hagen is onafscheidelijk verbonden 
aan J ezus Christus onzen Heer ! En 
dit is de sleutel tot deze groote ver
borgenheid: ,,Vrede, in menschen 
een welbehagen" door onzen Zalig
maker ! 

De mensch geraakt in vervoering 
over het verheven en vredelievend 
karakter van den Christus. Monu
menten naar Zijn beeld en gelijkenis 
warden opgericht, doch onm~edoo-
gend verhietigt die mensch Zijn 
schoone doel door Zijn veel belang
rijker aanspraak als Zaligmaker te 
loochenen. 

In Christ us, onzen V erlosser, ligt 
de eenige hoop voor een blijvenden 
vrede 'op aarde. Oppervlakkig oor
deelen is oorzaak, dat mannen en 
vrouwen smalend spreken over een 
,,falend Christendom". Doch terecht 

kan de vraag gesteld word en : Welke 
natie heeft als volk het ware Christendom 
een kans gegeven ? Het antwoord is : 
Niet een. Practisch gesproken, genieten 
alle naties in zekere mate de voordeelen 
welke Christus' leer en verheven voor
beeld aan deze wereld hebben gegeven. 
Dech van welk volk kan gezegd wordert, 
dat het het offer van Christus heeft aan
vaard ? En toch alleen langs dezen weg 
kan het in aanraking met Hem gebracht 
worden en den zegen van een blijvenden 
vrede leeren kennen. 

* .., ... . .. , ... " 
Het is ,,beschaafd" de leeringen van 

Christus in eere te houden, doch Hem te 
erken:rien als Verlosser en Zaligmaker en 
daardoor ook de ontdekking van vele en 
velerlei zonde in het eigen hart te erken
nen, acht men meestal beneden zich. 

Doch hier is de wonderbare boodschap 
van het Kerstfeest. Nooit tevoren was 
deze boodschap zoo belangrijk als van
daag. Niets, wat menschelijk vernuft kon 
bedenken, is onbeproefd gelaten, om de 
ziekten waaraan· de menschheid lijdt, te 
genezen. Zekerlijk is nu de tijd gekomen 
God een kans te geven de wereld te hel
pen ! Welke is dan de groote nood der 
wereld ? Niets meer of minder dan een 
verandering des hart en is noodig. En 
Christus kan de wereld veranderen door 
Zijn !even in den mensch te doen !even 
en in den veranderden mensch ligt het 
geheim van een veranderde wereld. 
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UITBREIDING VAN ONS ,,WILLIAM BOOTH"-ZIEKENHUIS 

Kolonel Beekhuis Ieidt de openmgsplechtigheid van 
de mannen-afdeeling. Mevrouw Van der Phls
t>leyte, echtgenoote van den gouverneur van O-OSt
Java, verklaart het paviljoen voor geopend. 

Te SOERABAIA. 

1. MEVROUW VAN DER PLAS VERKLAART 
HET PAVILJOEN VOOR GEOPEND. 

2. TJJDENS HET ZJNGEN VAN HET OPE
NINGSLIED. 

3. DE JUIST GEOPENDE MANNEN-AFDEE· 
LING. 

Op Woensdag 25 October des v.m. om 10 uur had de openingsplechtigheid van het mannen
paviljoen plaats van bovengenoemd ziekenhuis. Het muziekkorps verwelkomde de vele belang
stellenden met vroolijke muziek en de prachtige en talrijke bloemstukken gaven aan het geheel 
een werkelijk feestelijk aanzien. De leerling-verpleegsters vormden een ,,eerewacht", terwijl ·een 
snoezig meiske een beeldig bouquet aanbood aan mevrouw Van der Plas-Pleyte, echtgenoote van 
den gouverneur van Oost-Java, toen deze, begeleid door Kolonel Beekhuis op het feestterrein 
arriveerde. Onder de gasten merkten wij verder op mr. W. A. H. Fuchter, burgemeester van 
Soerabaja; R. M. Toemengoeng, Regent van Soerabaja met de Raden Ajoe; overste V. M. J. 
Kettlitz, hoofd van den geneeskundigen dienst der zeemacht; Dr. W. C. van Raadshoven, hoofd 
van den P.G.D., de doktoren F. Vitalis en Soerjatin, en anderen. 

De Chef-Secretaris liet de aanwezigen den Legerpsalm ,,God is goed" zingen met begelei
ding der muziek, waarna mevr. Kolonel Beekhuis in gebed voorging. In zijn welkomstrede 
gaf Kolonel Beekhuis na de begroeting van mevr. Van der Plas en andere gasten, een beknopte 
uiteenzetting van het doel van den Legerarbeid en natuurlijk in het bijwnder van dien in 
het ,,William Booth" -ziekenhuis verricht. De nood drong tot uitbreiding en de Kolonel sprak 
zijn dankbaarheid uit over de snelle en kundige wijze, waarop de bouw 
van <lit mannen-paviljoen tot stand was gekomen. Hij bracht hiervoor 
hulde aan den architect, den heer de Graaf£, en de aannemers Tan & Liem. 
Daaro!? verzocht de Kolonel mevr. Van der Plas het paviljoen voor geopend 
te verklaren, hetgeen deze deed door het lint, dat den toegang versperde 
door te knippen. Met deze symbolische handeling was het paviljoen 
geopend. Mevrouw Van der Plas sprak daarbij de hoop uit, <lat het werk 
van liefde ook bier zou worden voortgezet, zooals het door het Leger des 
Heils ook reeds in het overige ziekenhuis werd verricht, alsmede over de 
geheele wereld. Daarna onthulde Ko1onel Beekhuis een gedenksteen, 
gewijd aan deze plechtige opening. 

Ter afwisseling zong het mannenkoor een lied, waarna de regent van 
Soerabaja een toespraak hield. Spreker sprak de vreugde der inheemsche 
bevolking uit over deze uitbreiding, omdat ook zij hierdoor gebaat zou 
worden. Hij sprak verder den wensch uit, dat ondanks de moeilijke tijds
omstandigheden, het Leger des Hells zich in1 stijgende lijn zou voort
bewegen. 

Nu was het woord aan dr. Vitalis, den sympathieken geneesheer van 
het ziekenhuis, die op prettige wijze dank bracht aan den Terr. Komman
dant voor de medewerking aan de totstandkoming van <lit nieuwe pavil
joen, alsook zijn dank richtte tot den architect en de aannemers voor de 
vlotte afwerking der plannen. Dr. Vitalis sprak niet alleen als geneesheer, 
doch ook als mensch en idealist en gaf mede namens de directrice, Majoor 
Kyle en de verpleegsters, de belofte met alle kracht en toewijding te zullen 
medewerken aan het streven onzer organisatie : hulp en steun en genezing 
te brengen aan hen, die in <lit paviljoen zullen worden opgenomen. 

Ofschoon het igeven van cjjfers meestal een ,,idroog" werkje is, wist de 
Financieel Secretaris, Lt.-Kolonel Lebbink, dit toch op zulk een wijze te 
doen, <lat met aandacht werd geluisterd en zelfs af en toe een gulle lach 
aan de toehoorders werd ontlokt. De Kolonel eindigde met te zeggen, da t 
op het nieuwe paviljoen, ondanks de f 5200.- die op vriendelijke wij'Ze 
door de bevolking van Soerabaja reeds was bijeengebracht, toch nog een 
ztlver8n dak rustte van f 5000.- en hij deed een beroep op allen, die het 
nut van dit zi~kenhuis inzagen, mede te werken dit zware dak . te 
verwijderen. 

Tot slot werd nog een lied gezongen, waarna mevrouw Lt.-Kolonel 
Ridsdel met dankgebed sloot. 

Nu hadden allen een gelegenheid het paviljoen in oogenschouw te 
nemen, wat clan ook graag gedaan werd. Een woord van lof en waardee
ring willen wij hier gaarne wijden aan Majoor Kyle, haar officieren en 
helpsters, die alles zoo keurig in orde hadden. Er was maar een roep: 
wat keurig en alles zoo eenvoudig en practisch ! Moge Gods zegen rusten 
op deze nieuwe afdeeling, opdat velen behalve de genezing voor het 
lichaam, ook iets m?gen ontvangen, wat van blijvende waarde is, n.l. een 
zegen voor de ziel ! Clicht .,d'Orient" 
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KERSTFEEST • 

HET FEEST VAN GEVEN ! 
door Mevrouw / Kolonel A. W. Beekhuis. 

I 

OK aan de kinderen van 
een Leger des Heils

Zondagsschool in het moeder land werd 
gevraagd uit liefde iets te willen doen voor 
anderen. Sommige menschen en vooral 
kinderen kunnen zoo mooi iets geven, zij 
geven niet uit hun overvloed, doch echt 
iets, wat henzelf iets kost, ja, wat zij 
eigenlijk moeilijk kunnen misseri. 

De vraag van den Kapitein had diepen 
indruk gemaakt op een jongen van 9 jaar. 
Hij behoorde tot een groot gezin, dat 
betere dagen gekend had> maar toch wilde 
hij graag meehelpen om iemand, die nog 
armer was als hij, vreugde te bereiden. 

Kees dacht er over na, wat hij n toch 
wel zou kunnen geven. Wat had hij ? Een 
wagentje, gemaakt van een zeepkist en 
een oud onderstel van een kinderwagen 
- maar dat was toch niets om weg te 
geven, dat moest hij gebruiken om voer 
voor zijn konijnen te zoeken en te ver
voeren. N een, dat kon hij niet missen. 

,,Wat heb ik nog meer ?" peinsde Kees. 
Een fiets, geld, speelgoed, van dat alles 
bezat hij niets. En toch wilde hij zoo graag 
iets geven. 

gaat toch niet. Het is zoo'n lief beest, het 
kijkt me altijd zoo lief aan, net of het me 
kent. En het doet zoo leuk met z'n bek en 
het kan zijn ooren zoo grappig bewegen 
- en springen dat het kan ! Neen, mijn 
konijntje geven, <lat is toch wel wat erg." 

Maar het bleef hem in de gedachten en 
eindelijk vertelde hij zijn plan aan moe
der en vroeg: ,,Moeder, mag ik mijn 
konijn verkoopen en het geld geven voor 
het Kerstfeest ?" 

,,Zeker", zei moeder, die wist, dat haar 
jongen zelf vreugde zou beleven, als hij 
iets voor anderen deed, ,,zeker mijn jon
gen, geef het gerust ! " En wat was Kees 
gelukkig, toen hij den Kapitein het geld 
bracht ! 

* ** 
Welk een voorbeeld voor ons, ·die meer 

bezitten clan deze arme jongen ! Zullen 
wij allen geven ? Wie geeft uit liefde, ont
vangt zegen. God helpe ons op dit Kerst
feest te geven uit dankbaarheid voor wat 
God ons schonk ! Maakt anderen geluk
kig ! 
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de kinderen, zoo zult gij in het koninkrijk 
der hem el en geenszins ingaan." 

Zullen wij op dit Kerstfeest ook de les 
van den jongen uit bovenstaand verhaal 
leeren ? Z ullen wij geven in denzelf den 
geest als hij ? Beter nog, zullen wij het 
voorbeeld volgen van het Kindeke van 
Bethlehem - den schat van onze lief de 
geven, om anderen gelukkig te maken ?• 

HET KLEINE MEISJE VAN BETHLEHEM. 
Op den eersten kerstavond, zoo verhaalt ons 

een oude legende, toen de engelen hun lied van 
vreugde en hoop zongen, volgde een klein meisje, 
dat ook bij de kudde gewaakt had, de herders 
naar Bethlehem. Daar zag ze, hoe de wijzen uit 
het Oosten hun gaven voor het K.indeke in de 
kribbe uitstalden. Zij zag daar juweelen en zeld-
zame zijden stoffen. · 

Schreiend keerde ze naar de kudde terug, trok 
haar mantel dicht om zich heen en zette zich 
op den kouden gron.d. Hoe wenschte ze, dat zij 
ook veel geld had en een kostbaar geschenk 
voor het Kindje in Bethlehem Jmn koopen ! Hoe 
verheugd zou ze het Hem brengen ! 

(vervolg pag. 14) 

,,Als ik eens een konijntje gaf", rede
neerde hij met zichzelf. ,,Maar neen, dat 

De meesten onzer kennen wel het bij
belverhaal uit Mattheus 18, waar, op de 
vraag van de discipelen, wie toch wel de 
meeste in het koninkrijk Gods zal zijn, 
J ezus een van de kinderen, die in Zijn 
na bijheid speelden, tot Zich roept en in 
het midden van de schare stelt, zeggende : 
,,Indien gij niet verandert en wordt gelijk KERST ROZEN ONTWAAKT·HET IS KERSTAVOND 

==~============~===================================/ 
Afscheid van Generaal Evangeline Booth. 

Ofschoon dit afscheid wegens de tijdsomstandigheden niet 
~eeft kunnen pl~~tsvinden in ,,Earls Court", doch gegeven werd 
in ,,Regent Hall , was de belangstelling voor deze gebeurtenis 
e~orm. Op Zon~agmiddag was een enthousiaste schare bijeen, 
die alle afdeelingen van het Legerwerk vertegenwoordigde. 
De aanwezige internationale Commissioners assisteerden. Com
missioner Rich stelde voor, dat de Generaal na het beeindigen 
van den oorlog terug zou komen naar Engeland voor een 
grootsch afscheid, welke gedachte met groote instemming werd 
ontvangen. In ~.en b.:zielende toespraak wees de Generaal erop, 
dat zoolang W'lJ str'l,Jden onder een vlag en trOUW blijven aan 
haar beginselen er van scheiding geen sprake was. Kapelmeester 
Twitchin, die 50 jaren bijzonderen dienst gegeven had in de 
Regent Hall, ontving in deze bijeenkomst de ,,Orde van den 
Stichter". 

Een nader bericht uit Londen meldde, dat in verband met 
he~ heengaan van Generaal Evangeline Booth, H. M. koningin 
Elisabeth den wensch te kennen gaf de Generaal in audientie 
te ontvangen in het Buckingham Palace op 26 October l.l. Hare 
Majesteit informeerde zeer belangstellend naar den vooruitgang 
van den Legerarbeid en eveneens naar de persoonlijke loopbaan 
van de Generaal zelf. Koningin Elisabeth zeide verder, dat 
Z. M. de koning, Z~jzelve en de verdere koninklijke familie 
geluisterd hadden naar de afscheidsrede van de Generaal voor de 
radio op 13 October en wenschte Evangeline Booth Gods zegen 
en nog menig gelukkig jaar. . 

Een grootsche afscheidssamenkomst met 1000 officieren vond 
plaats in de Internationale Kweeksphool, alsook een laatste 
samentreffen met de Co'mmissioners en Kolonels op 31 October. 
In deze laatste bijeenkomst reikte de Generaal de Orde van den 
Stichter uit aan Commissioner Lamb, als een der oudste Com
missioners. V erschillende sprekers vertolkten de gevoelens der 
heilsofficieren van de geheele wereld, waarop de Generaal in 
een gevoelvolle toespraak antwoordde. Een brief werd voor
gelezen, dien de Generaal ontving van president Roosevelt en 
waarin hij haar gelukwenschte met den arbeid, dien zij voor 
het Leger had verricht. Ook werd een boodschap voorgelezen 
van den nieuwen Generaal, die een vol saluut bracht aan de 
scheidende leidster voor haar prachtigen arbeid. 

Welkom aan Generaal en Mevrouw Carpenter. 

Op 1 November werden, eveneens in de Int. Kweekschool 
de nieuwe leiders verwelkomd door de Commissioners. Late; 
ontmoette de Generaal den staf van het Internationaal Hoofd
kwartier. Spontaan en hartelijk waren de toespraken. Mevrouw 
Generaal Carpenter zeide als een zuster naast haar officieren 
te wiUen staan in het groote streven, waarin zij te zamen ver
bonden waren. Generaal Carpenter gaf de verzekering van een 
vast vertrouwen in God, onwankelbare trouw aan de beginselen 
van het Leger des Heils en deed een oproep tot toegewijd volgen 
van Christus. 

God zegene onze Zeiders ! 
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TWEE JONGELIEDENDAGEN 
ONDER LEIDING VAN KOLONEL BEEKHUIS. 

SEMARANG. 
Zondag 22 October Jongeliedendag ! Met hoeveel verlangen was daar door vele 

jonge menschen naar uitgezien. Dit was immers hun dag ! En zij zijn niet in hun 
verwachting teleurgesteld, integendeel, deze werd overtroffen. 

Een groote schare, gekomen uit vele posten der Midden-Java-Divis.ie, vulde 
's morgens de Logezaal en heette Kolonel Beekhuis, den leider van dezen dag, hartelijk 
welkom, toen deze vergezeld van verschillende officieren het platform betrad. Fijn 
w~rd er gezongen, ernstig gebeden, zoowel in het Hollandsch als in het Maleisch. 
Wij waren te zamen als kinderen van een Vader ! 

Nadat Adjudant Young Psalm 27 voor ons gelezen had, zongen de kinderen van 
het Ooglijders-Hospitaal een hunner mooie liederen. Korpskadet Lalegior van 
Pekalongan zette vervolgens in een korte toespraak uiteen: ,,Waarom ik een korps
kadet ben". Daarna legde Zonnestralen-leidster Kern van Semarang I de dringende 
vraag in ons midden; ,,Hoe zou ik mijn officieren kunnen helpen in het Jongelieden
werk ?" Het zangkoor van Ambarawa vergastte ons daarna op een mooi lied en toen 
zette een ieder zich om met onverdeelde aandacht te luisteren naar den Kolonel, die 
aan de hand van Gods W oord het leven van David als een machtig panorama aan ons 
voorbij deed gaan. Ongetwijfeld deed het gesprokene in veler hart het verlangen 
ontstaan, ook ,,een man of vrouw te worden naar Gods hart". 

Onder leiding van Adjudante Brouwer werd in den nami.ddag een welgeslaagde 
jeugddemonstratie gegeven. Muziek, zang, stands, stokoefeningen, enz. gaven den 
aanwezigen veel te genieten. Padvinder Ko Boen Sin van Solo zette dien middag ook 
uiteen, welke beteekenis de Padvinderij voor hem had gekregen. Ook luisterden 
wij nog naar een persoonlijk getuigenis van zr. Wattimena van Ambarawa. Maar och, 
wat ging de tijd vlug ! Voor we het wisten waren wij alweer vereenigd voor de laatste 
bijeenkomst van dien dag. De Kolonel belichtte nu het leven en karakter van enkele 
andere jonge mannen, ons in den bijbel geschilderd. Daniel en Timotheus namen 
een werkelijke gestalte voor ons aan ! En de Kolonel wist de waarheid, dat de God 
van deze bijbelhelden ook onze God is, ingang te doen vinden in het hart van zijn 
hoorders. Met groote vreugde waren wij er getuige van, dat een vijftigtal jonge 
menschen zich wijdde aan den Heer. ANKRE. 

MALANG. 
In de mooie aula van de Christelijke Muloschool - ons zoo vriendelijk voor dit 

doel afgestaan -·werd dit jaar de Jongeliedendag gehouden. Het was een onvergetelijke 
da&, waarop stroomen van Gods zegen mochten worden ervaren en die voor ziel 
en geest rijke verkwikking bracht. 

De korpsen Malang I en II, Blitar, Toere:p. en het nieuwe korps Toempang waren 
<lien dag vereenigd. Het opgewekt gezapg, het gebed, de getuigeriissen, de toespraken 
der Jongeliedenwerkers, de muziek en achter dit alles het kernachtig gezegend woord 
van onzen leider, Kolonel Beekhuis, schiepen een sfeer van eendracht en blijheid. 
Het gehoor werd zeer geboeid door de geestige vertelwijze van den Kolonel, die zijn 
toespraak illustreerde met pakkende beelden uit bet dagelijksch leven, zoodat de 
geschiedenissen zeer levendig in den geest der gr·etig luisterende jeugd werden gegrift. 
In deze prediking werd het leven van drie jonge geloofshelden belicht, n.1. van David, 
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Daniel en Timotheus. (In de verscl}illende J. L. dagen 
wordt zooveel mogelijk hetzclfde onderwerp behandeld, 01pdat 
overal dez-elfde karakters kunnen worden overdacht en de 
zegen gelijk kan genoten worden. R). 

De nadruk werd vooral gelegd op Davids moed en geiloofs
kracht; de trouw van Daniel in tijden van vervolging en de 
roeping en taak van Timotheus als prediker van het Evan
gelie. Gods Geest gebruikte deze wonder'bare geschiedenissen 
en voorbeelden, om ons aan te toonen, wat Hij vermag te 
doen in jeug~ige . menschenlevens. 

Behal ve de Kolonel waren er ook nog andere sprekers en 
wel verschillende jonge menschen en makkers van de korp
sen zelf: van Malang I waren het de korpskadetten Theofilus 
en Hattalaibcssy en de Jongeliedenwerkers zuster Van Ham 
en zuster Korinth ; van Malang II broeder Karanelan ; van 
Blitar de korpskadetten Oewoh en Tobing ; van Toeren broe
der Van Gorling. Ieder kweet zich op serieuze wijze van zijn 
of haar taak en het gesprokene werd door God gezegend. 
Zes-en-twintig zielen kwamen <lien dag tot God met de 
innige begeerte om een nieuw hart. God leide ons '.Leger 
voorwaarts, opdat het nog velen .getrouw mag wijzen op het 
Licht der wereld ! K. 

KLANKEN VAN VREDE 
OOGLIJDERS-HOSPITAAL. 

Aan den vooravond van den Jongelitdendag te Semarang, 
lcidde de Terr. Kommandant een bijeenkomst in het Oog
lijdcrs-Hospitaal, die ondanks den zwaren regen zeer druk 
bezocht was. Het was een samenkomst met veel afwisseling : 
een aantal kinderen werd opgedragen, Jong soldaten en 
rekruten werden aangenomer. en een aantal soldaten inge
zegend onder onzl' Legervlag. 

Op vlotte wijze qoor Kapitein Doelah vertaald, sprak de 
Kolonel de nieuwe makkers toe, hen vermanende om den 
strij.d voort te zetten, totdat zij de kroon des levens zouden 
ontvangen. Het was een goede samenkomst. 

JONGENSHUIS. 

Op Zondagochtend 5 November brachten Kolonel en me
vrouw Beekhuis een bezoek aan het J ongenshuis voor het 
houden van een bijeenkomst. Na door Majoor Lorier ver
welkomd te zijn, begon de Kolonel de jongens te vertellen 
over zijn reis met de ,,Oranje", een vcrhaal, dat de aandacht 
van · de jongelui heelemaal ,,had". Op een wijze, die a n
toonde, dat hij het hart van een jongen begreep, gebruikte 
de Kolonel de verschillende incidenten van de reis om de 
eeuwige waarheden thuis te brengen bij zijn hoarders. 

Als een moeder sprak mevrouw Beekhuis tot hen en met 
voorbeelden uit het leven vein haar eigen jcngen, wees z~j 
op de noodzakelijkheid God te zocken aJs Leidsman op den 
levcnsweg. Het was een goed uur en de jongens hebben veel 
genoten. 

(vervolg pag. 10) 
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In het Evangelie van Lukas wordt 
ons beschreven de verschijning van 
den engel Gabriel aan Maria, waar
bij haar aangekondLgd wordt, <lat 
zij een Zoon zal 1baren en dat men 
Zijn naam JEZU S zal eeten. En 
in het Evangelie van Mattheus 
word t e'en verklaring, een omschrij
ving van <lien Jezus-naam gegeven: 
,,Want Hij zal Z?jn volk zalig maken 
van hunne zonden." 

Heeft Jesaja het niet voorzegd ? 
,,Het volk, dat in duisternis wan

delt, zal een groot Hcht zien." De eeuwen door 
wordt met smart op clit licht gewacht. Er is 
een roepen om licht uit henauwende duisternis. 
Maar de beloofde Messias 'zal komen om het 
volk te redden uit den diepsten nood, uit de 
macht der zonde en des doods, om verzoening 
met God teweeg te brengen. 

En nu op dit Kerstfeest, mogen w1J het we
derom elkander blijde toezingen : 

,,Het daghet in den Oosten 
Het licht schijnt overal 
Hij komt de volken troosten, 
Die eeuwig heerschen zal." 

en wij roepen het elkaar toe, <lat de Messias 
van Wien de profeten onder Israel geprofeteerd 
hebben; naar Wien Israels vaderen vol verlangen 
hebben uitgezien, is gekomen. 

J a, Hij is gekomen. Halleluja ! 
Jesa3a, de geweldige profeet Israels, zegt van 

<lit Kindeke: 

,,En men noemt Zijnen naam ,,Wonderl?jk". 

,,Wat heil ! een Kind is ons geboren, 
Een Zoon gegeven door Uw kracht. 
De heerschappij zal Hem behooren ! 
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht. 
Zijn naam is Wonderbaar; Zijn daden 
Zijn wond'ren van genade alleen ; 
Hij doct ons, hoe met schuld beladen, 
Verzoend voor 't oog des Vaders treen." 

Wonderlijk ! ,,Zijn <laden zijn wond'ren van 
genade alleen", zegt Nicolaas Beets in dit vers. 
Een wonder van openbaring. Of is het geen 
wonder, dat God Zichzelf heeft geopenbaard in 
het vleesch? De geboorte van Jezus was boven
natuurlijk, ze gaat alle menschelijk begrip te 
boven. 

,,Wat heeft de steeds toenemende duisternis 
dezer wereld, die de kennis van God verloren 
had en dieper en dieper wegzon'k in den bodem
loozen put van ongerecMigheid en zonde, ver
licht? Alleen het licht der waarheid en goedheid 
en der vergcvende liefde, dat uitstraalde van 
dat Kindje, Dat het Licht der wercld gcworden 
is, Gods kerstgave aan alle menschen op <lien 
eersten Kerstdagmorgen in het Bethlehem van 
Judea." 

Commissioner D. S. Brengle. 

,. 
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" . . . . men noemt Zijnen naam Wonderlijk" 

De geboorte van Jezus was het grootste won
der na de schepping. Maar het ging dan ook om 
de herschepping van <lit verd9rven heelal, het 
ging om het herstel, om de vernieuwing der door 
de zonde verstoorde schepping. 

Het · g~at dan ook om de herschepping, de 
vernieuwing van u en mij, schuldige zondaars. 
Maar God kwam in Christus de wereld met 
Zichzelven verzoenende, hunne zonden hun niet 
toerekenende en heeft het woord der verzoening 
in ons gelegd. In Christus zijn wij een nieuw 
schepsel : het oude is voorbijgegaan, het is alles 
nieuw geworden. 

W onderlijk. In het boek der Openbaring staat 
vermeld, da~ de engelen zongen het gezang van 
Mozes, den dienstknecht Gods en het gezang 
des Lams, zeggende : ,,Groot en wonderlijk zijn 
Uwe werken, Heere ! " 

En het is wederom Jesaja, die schrijft: 

' 

,,Hij zal komen en ulieden verlossen. Als.:. 
dan zullen der blinden oogen opengedaan 
worden en der dooven ooren zullen geopend 
worden. Alsdan zal de kreupele springen 
als een hert. En de tong des stommen zal 

GEVOUWEN HANDEN. 

Herders, laat mij naast u knielen, 
Gee~ m'n een plaatsje aan uw Z'I(). 

Zie, wij hooren b'ij. elkander : 
Ik ben net zoo arm als gij. 

Leeg zijn uwe ruwe handen, 
Leeg de mijne ; onbekwaam 

Hem een gave aan te bieden, 
Maar ik vouw, als gij, ze saam. 

En die stil gevouwen handen 
Heffen wij tot 't Kindje teer 

In d' aanbidding van 't geloove : 
H ij i s onze G o d en H e e r. 

Maakt u op, gij, armen, kleinen; 
M aakt u op naar Bethlem' s stal ! 

Wilt uw leege handen vouwen 
V oor den Koning van 't heelal. 

.Al ons willen, al ons kunnen 
Schiet te kort in grootsten nood; 

.Maar gevouwen handen leggen 
AlLes in der Alrnacht schoot. 

K01nmandante M. J. v. d. W er ken. 

door L t.-Kolonel G. Lebbink. 

juichen : want in de woestijn zullen wate
ren uitbarsten en beken in de wilden1is." 

,,En de vrijgekochten des He~ren zullen • 
wederkeeren en tot Zion komen met gejuich 
en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd 
wezen, vroolijkheid en blijdschap zullen zij 
verkrijgen, maar droefenis en zuchting zul
len wegvlieden." 

W onderlijk. Zijn naam is wonderlijk, Zijn 
<laden, Zijn werken, Zijn handelingen, Zijn raad. 
Alles, wat in en aan Hem is. 

Daar ruischt langs de wolken een lief'lijke 
Naam, 

Die hemel en aarde vereenigt tezaam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 

Kent gij dien Naam nog niet? 
Dien Naam draagt mijn Reiland, mijn Lust en 

mijn Lied. 

CQMlVIISSIONER ALFRED J. BENWELL. 

De nieuwe Ieider van bet Leger des Heils 
in Nederland. 

Zooals wij reeds meldden, is Kommandant 
Bouwe Vlas kortgeleden uit den actieven dienst 
getreden. Als zijn opvolger is thans aangesteld 
. Commissioner Alfred J. Benwell, die gedurende 
de laatste 7 jaren leider was van den Leger
arbeid in Noord-China. 

De Commissioner behoort ook reeds tot de 
veteranen. In 1890 werd hij officier van het 
Leger des Heils. Gedurende zijn loopbaan heef t 
hij o.a. als pionie:r;" het Legerwerk begonnen in 
Zuid-Amerika, was hij ,,Under-Secretary" op 
het departement voor de Overzeesche gewesten, 
Chef-Secretaris in Denemarken en Frankrijk en 
het laatst !eider in Noord-China. Ongetwijfeld 
zal zijn rijke ervaring ons vaderland ten goede 
komen. 

Commissioner en mevrouw Benwell waren in 
China zeer geziene leiders, die door hun liefde 
voor het volk en den ernst voor de redding van 
zielen, een warme plaats hadden in het hart van 
hun officieren ep. soldaten. Wij wenschen hun 
Gods rijksten zegen toe op hun arbeid in Ne
derland ! 
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Klokken luiden wijd en zijd : 
Weder is bet Kerstmisitijd ! 
Vreugd ! Vreugd ! Vreugd ! 
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Maar inpla:ats v.an vreugde, heerscht in menig hart, 
Niets dan diepe eUende, wanhoop, bitt're smart. 
En de felle wroeging kwelt zoo menigeen, ...JSf1 • 
Dam.- hij maait, wat is gezalalid in da!gen van 't voorheen. 

Maar - Christus kwam op aard, opdat 
Alom Hij vreugde bracht. 

Klokken luiden wijd en zijd : 
Weder is bet Kerstmistijd ! 
Vreug'd ! Vreugd ! Vreugd ! En des satans werk verbrak, 

Door Zijne sterke macbt ! Gij, die op dit Kerstfeest Jezus toebehoort, 
Welk een Kerstfeest zal 't eens zijn, 

Als Jezus' Iiefde en vree, 
Wilt gij de verloornen, brengen 't blijde woord: 
D.at de Vredekoning, 't Kind van Bethlehem -

D'aard vervult aJs 't water dekt den bodem van de zee ! Vrljheid schenk.t en vrede en vreugd a1ain elk, die komt tot Hem? 

Klokken luiden wijd en zijd : 
Weder is bet Kerstmistijd ! 
Vreugd ! Vreu.gd ! Vreugd ! 

Want - Christus kwam op aa.rd, opdat 
Alom Hij vreugde bracht 

En des satans werk verbriaik 
Diep gevallen dochter of verloren zoon, 
Kwelt u de her'inn'ring bij der klokken toon 
Aan vervlogen dagen uit uw kindertijd, 

Door Zijne sterke macht. 
Welk een Kerstfeest zal 't eens zijn, 

Als Jezus' liefde en viree, 

Toen gij Kerstfeest vierdet, zoo gelukkig en verblijd ? D'aard vervuJ.t ais 't water dekt den bodem van de zee ! 

KERSTLEGENDE 
Bethlehem, twee uren ten Zuiden van Jeru

zalem, ·omgeven door tuinen. en akkers, gelegen 
op twee hoogten, die zich verheffen uit een dal, 
beplant met wijnstokken en vijgeboomen, was de . . 
stad van David, den stamv:ader van het Israelie-
tisch koningshuis. Daar werd geboren Hij, Die 
Davids Zoon was en Davids Heer. En Oost
waarts van het stedeke lagen de vruchtbare 
velden. van Efratha, waar de herders hun 
kudden weidden en hoorden den zang der heme]
sche scharen. 

De klanken van het heerlijke lied der enge
len waren weggestorven en met de hemelboden 
was het licht, dat de herders omscheen, ver
dwenen. 

Nog waren de begenadigden in Efratha's veld 
niet bekomen van hun ontroering, of elkaar toe
fluisterend herhaalden zij : ,,De Zaligmaker, 
Welke is Christus de Heer" en zoo snel hun 
voeten hen dragen konden, spoedden zij zich 
naar de stad Davids. Daar hoopten zij n.aar het 
woord van den engel, in de kribbe te vinden den 
geboren Reiland. 

In een schamele woning, buiten Bethlehems 
poort, wachtte in het nachtelijk uur, bij haar 
dochterke1 een jonge vrouw. Sluimerend ligt de 
kleine in haar beddeke, nu en dan in onrustigen 
dommel het gelaat vertrekkend tot een glimlach. 

·Meewarig rust de blik der moeder op haar kind, 
dat zwak en blind ter wereld kwam. En zij over
denkt met weemoed in 't hart, de dagen en 
maanden en jaren reeds, die ze heeft doorwor
steld in zorgv,ollen mommer. 

Plotseling breekt een ongewoon gel uid van 
naderende voetstappen de stilte rondom. Als ze 
scherp toeluistert, verneemt ze ook een baar 
welbekenden stap. Kan dat haar echtvriend zijn, 
nu, in 't holle van den nacht ? Wat drijft hem, 
en 2100 haastig, naar huis ? Niet lang duurt de 
onzekerheid, die haar verontrust ; reeds heeft hij 
den drempel overschreden, en eer ze hem 
vragen kan, voert hij haar tegemoet: ,,Wij 
hebben gezien, omstraald door hemelsch licht, 
een engel Gods. Naar zijn woord heeft de Zoon 
des Allerhoogsten den troon des Vaders verlaten 
en is als mensch geboren. Korn, laat ons gaan 
naar den stal om te zien het Kindeke, dat ons tot 
onzen Reiland is gegeven." 

,,0 dag van zaligheid en vreugde", antwoordde 
de bekommerde moeder, nu met vroolijk gebaar. 
,,Hoe verlangt mijne ziel met u te gaan om den 
Beloofde te aanschouwen. Maar zou ik ,ons kind, 
dat mijn :aorgen behoeft, alleen laten in den een
zamen nacht ? Ga gij, en als ge den Reiland ge
v,onden hebt, kom dan en zeg r.nat gij zaagt." 

Daar richt zich overeind op haar leger het 
kiind, dat scherp had geluisterd. En met smee
kende stem brengt het uit : 

,,0, laat mij met u gaan, kan ik ook het Kind 
in de kribbe met rnijn oogen niet zien, ik kan 
het toch aanbidden en hulde bewijzen." 

Verbaasd zagen de ouders elkander aan. Even 
stonden zij besluiteloos, toen zonder te antwoor
den, neemt de moeder haar kind en weldra 
is het drietal op weg. Langzaam, zwijgend 
schrijden zij voort naar den stal door den 
engel aangeduid. En o vreugde : als ze er komen 
vinden ze vervuld het woord van Gods dienst-

knecht. Daar ligt in de kribbe het Kindje, teer, 
maar 1omstraald door een vriendelijk lichtenden 
glans. 

V-0orzichtig, aarzelend brengt de moeder haar 
lieveling naar voren, en terwijl het blinde kind 
de knieen buigt, aanbidt het, met heilige vreeze 
en vreugdevol, den Reiland der wereld. 

)En zie, op eenmaal wijkt de duistere nacht, 
waaziin het dochterke altijd had verkeerd. Be
straald door den glans, die de kribbe omgeeft, 
komt er tinteling in de lichtlooze oogen. Nog 
een oogenblik en nu ziet ze den Helland. Haar 
blik is niet te verzadigen. Zij kan haar geluk 
niet bevatten, veel minder woorden vinden om 
het te uiten, tot ze ten laatste uitroept: ,,0, laat 
mij de Uwe zijn. Wat ik het eerst aanschouwde 
was het licht dat Uw kribbe omstraalt. Gij hebt 
mij ziende gemaakt en vreugde gebracht. U wil 
ik dienen mijn !even lang." 

(Uit: ,,Verleden en Heden.".) 

(vervolg van pag. 11). 

Opeens zag ze in het licht der maan, dat de 
grond rondom haar bedekt was met prachtige, 
witte bloemen. Een innerlijke stem drong haar, 
de bloemen te plukken en ze naar den Baby in 
de kribbe te brengen. Met een kreet van blijd
schap schikte z.e er een ruikertje van en vol 
liefde hracht ze het naar Bethlehem. 

Daar legde ze de: bloemen in de kri'h'be en tot 
haar onuitsprekelijke vreugde wendde het Kindje 
zich af van de rijke, kostbare gaven der wijzen 
en nam een witte bloem uit het bosje, gcplukt 
op de velden van Bethlehem. 

Se<lert dien is de bloem bekend als de Kerst
roos. 
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OFFICIEELE , ~ 
MEDEDEELINGEN ~ 

H 0 0 F DK WART I ER. N 0 0 T J ES. 

NATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

Bevorderingen. 
'.Dot Adjudant: Kapitein J. v.d. Herik. 

Aanstellingen. 
Kdt. Luitenant M. Moendoeng naar Menado I. 
Kdt. Helper S. B. Pandjaitan naar Semarang 1. 

A. C. BEEKHUIS, 
Terr. Kommandant. 

Bandoeng, 17 November 1939. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 
De Terr. Kommandant en mevr. Beekhuis. 

3-7-10 Dec. iBandoeng I, Adventsamenkomsten. 
12 ,, K weekschool, Geestelijke '.Dag. 
14 ,, Soerabaja II; opening nieuwe zaal. 
17 ,, iBandoeng; radio-uitzending P.M.Y. 
18 ,, Bandoeng; Kerstdemohstratie I.E.V. 
20 ,, Bandoeng ; Kerstfeest-Kinderhuis. 
21 ,, Batavia ; Kerstdemonstratie. 
23 ,, Bandoeng ; K:weekschool. 
24 ,, Bandoeng II. 
2'5 ,, Bandoeng I ; vroegdienst. 

De Chef-Secretaris en mevr. Ridsdel. 
24-27 Dec. S-0erabaja. 

Lt.-Kolonel en mevr. Lebbink. 
24-27 Dec. Batavia. 

Brigadier Hiorth. 
3 Dec. Bandoeng I en II (met T.C.) ; 10 -

Bandoeng I en II; 17 - Batavia II. 
Brigadier Loois. 

3 Dec. Magelang I ; 8 - Magelang II ; 10 -
Poerworedjo ; 14 - Poerwonegoro ; 21 - Rogo
moeljo ; 24 en 25 - Semarang ; 26 - Magelang ; 
28 - Djokja. 

Vervolg kolom 1 pag. 16. 

I BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID 

T BRIGADIER E. ROSENLUND 

Van het Internationaal Hoofd
kwartier werd bericht ontvangen, 
dat op Zaterdag 28 October, Bri
gadier Rosenlund werd Bevorderd 
tot Heerlijkheid, vanuit Zweden, 
waar hij met mevrouw en de jon
gens vertoef de voor zijn Euro
peesch verlof. Dit beteekent een 
groat verlies, zoowel voor de zijnen 
als voor onzen arbeid hier in Ned.
Indie. 

Ofschoon de Brigadier den laat
sten tijd minder wel was, kwam 
dit bericht geheel onverwachts, 
omdat de laatste berichten juist iets 
hoopvoller waren geweest. Bijzon
derheden werden nog niet ontvan
gen. Wij hopen echter in een vol
gend nummer van de Strijdkreet 
het leven van den Brigadier uitvoe
rig te gedenken. 

Onze gedachten en gebeden gaan 
uit naar mevrouw l\osenlund en 
haar jongens, alsook de verdere 
familie. Moge de Heer hen onder
steunen ! 

De Terr. Kommandant en mevrouw Beekhuis 
hehben, zooals de diverse rapporten in dit 
nummer aantoonen, een zeer drukk.e maand 
gehad. De Herdenkingssamenkomsten te Soera
baja, Bandoeng en Batavia mogen welgeslaagd 
heeten en hebben, naar wij gelooven, ook veel 
·zegen verspreid. '.Brigadier Loois, de [).0. der 
Mk1den-Java-Divisie, is druk bezig voorberei
dingen te treffen voor een soortgelijke bijeen
komsl, zij het dan op kleiner schaal in Semarang 
op Zondag 26 November. 

1De J ongeliedendagen door den Kolonel geleid 
in Semarang en Malang, werden door groote 
scha:ren jonge mensch.en bezocht, terwijl het 
bezoek aan sommige kleine posten : Cherilbon, 
Djokja en Solo, op kennelijke wijze door den 
Heer gezegend werd. 

De Chef-Secretaris en :tnevrouw Ridsdel ibevin
den zich bij het schrijven dezer aanteekeningen 
in Mi:dden-Celebes. Wij konden nog geen nadere 
iber'i:chten van hen ontvangen, doch vernamen, 
dat zij op doorreis in Makassar de officieren 
in goeden welstand en geluk.ldg in den strijd, 
aantroffen. Ongetwijfeld is <lit bezoek aan onze 
verre zendingsposten een -groote bemoediging 
voor onze makkers. 

Op het Hoofdkwartier wordt Kolonel Ridsdel 
gemi:st, en er rust nu een dubbele last op 
de schouders van onzen Terr. Kommandant. 

Het Congres voor inheemsche officieren te 
Semarang zal D.V. plaatshebben van 25-27 
November, en is du.s bij het verschijnen van dit 
blad reeds weer voorbij. Het is tijdens dit 
Congres, dat de Herderrkingssamenkomst van 
ons 45-jarig jubileum in de Loge zal plaats-

' vinden. 
Een Jubileum-gift. Het is met groote ,vreugde, 

dat wij melding maken van het feit, dat Z.E. 
de Gouverneur-Generaal, zijn gelukwenschen 
voor ons Jubileum deed vergezeld gaan van 
een zeer belangrijke gift voor ons Legerwerk 
in deze Gewesten, waarvoor wij natuurlijk zeer 
erkentelijk zijn. De ibelangstelling en waardee
ring, die uit dit blijk van medeleven spreken, 
zijn een groote bemoediging en aansporing tot 
nog ibeteren dienst in de toekomst. 

Hoog bezoek. Bericht werd ontvangen, dat op 
Dinsdag 21 November mevrouw Tjarda van 
Starkenborgh Stachouwer een bezoek. hoopt te 
brengen aan de nieuwe Bedelaars-kolonie te 
Palimanen. Dit zal ongetwijfel<l. voor de 
Majoors Nelwan en hun familie van ruim 100 
personen een groote aanmoediging zijn. Kolonel 
en mevr. Beekhuis en Majoor Ramaker hopen 
aanwezig te zijn, om de hooge Gaste te ont
vangen. 

Huwelijksklokken. Aansluitend op het inheem
sohe Congres te Semarang, hoopt de Terr. 
Kommandant in de zaal aan de Tjitaroemlaan 
aldaar op Dinsdag 28 November de Huwelijks
inzegening te leiden van Kapitein · Wiersema 
van Blitar met Kapiteine Taat van Pelantoengan. 
Wij bidden onzen makkers Gods rijiksten zegen 
.toe op '.hun vereeniigd leven en wensahen hun 
een ,,stralenden" huwelijksdag. 

Padang. O:hs ziekenhuis in deze plaats Ls 
overgegaan naar een nieuw gebouw, dat nog 
wel niet geheel voor een officieele opening 
gereed is, doch waar toch reeds patienten kun
nen worden opgenomen. Mevrouw Lt.-Kolonel 
Lebbinlk is op reis om een bezoek aan dezen 
post te brengen en de officieren met raad en 
daad terzijde te staan. 

Vijf-en-dertig-jaar heilsofficier. Tijdens zijn 
bezoek aan Kalawara zal de Chef-Secretaris 
het genoegen hebben de ster voor 35-jarigen 
trouwen dienst uit te reiken aan mevrouw Bri
gadier Woodward. Deze beproefde zendelinge, 
die met haar man zoovele jaren onder de Tora
dja's in Midden-Celebes gearbeid heeft en ook 
tlians daar wer'kzaam is, is door den Heer ge-

bruikt om vele zielen voor Zijn koninkrijk te 
winnen. Wij zenden haar vanuit de verte de 
gelukwenschen van al haar '.kameraden op dezen 
blijden dag. . 

Uit onzen familiekring. Tot onze spijt moest 
Kapiteine Zoethout van het kinderhuis te Ban
doeng, in het ziekenhuis worden opgenomen• 
voor een operatie, die echter goed geslaagd is. 
De Kapiteine is gelukkig herstellende. 

De Kapiteines Dreverman en Smid, die de 
vorige maand op de ziekenlijst stonden, zijn 
weer vol moed aan den arbeid getrokken. in 
het gezin van de Kapiteins van Kralingen is 
vreugde over de ge'boorte van een dochter: Sonja 
_Ingrid. Orrze hartelijke gelukwenschen gaan 
vergezeld van de bede, dat de k.leine Sonja 
moge opgroeien tot eer van God en vreugde 
harer ouders. 

Majoor Wilson, die zooals wij reeds in een 
vorig nummer meldden, om gezond!heidsredenen 
naar Engeland zou terugkeeren, Zal op Zaterdag 
18 November met de ,,Johan van Oldenlbarne
velt" vertrekken. Geve de Heer haar een voor
spoedige reis en behouden aankomst ! 

Sommige van onze makk.ers hebben bericht 
ontvangen over het heengaan van een hunner 
geliefden en wel : Kapitein.e Sapart over den 
dood van haar vader; mevr. Kapiteine Helm
hout over haar moeder, Zr. v.d. Made uit den 
Haag ; Luitenant Corputty eveneens over den 
dood van zijn moeder. Wij betuigen onze op
rechte deelneming aan de ibetrokken makkers. 
De Heer ondersteune hen in deze dagen van 
beproeving ! 

Het Financieel-departement. Door ihet Accoun
tants-kantoor H. J. Vooren te Batavia, werd 
wederom de Boekhoud.ing van het Hoofdkwar
tier gecontroleerd. Een Staat van Inkomsten en 
Uitgaven met den daarbij behoorenden Balans
staat, waa':ribij de uitgebrachte, verklaring van 
bovengenoemd kantoor is ingesloten, is versche
nen en op aanvrage verkrijgbaar. 

Dit aUes iheeft voor den Finan'Cieel-·Secretaris, 
Lt.-Kolonel Lebbink, en zijn helpers heel wat 
extra arbeid beteekend, doch tegelij'.kertijd .ook 
groote voldoening gegeven, omdat de zaken uit
stekend in orde bevonden zijn. 

Dr. Pilon, die verbonden is aan ons Ooglijders
Hospitaal te Semarang, hoopt met zijn eC'htge
noote in December terug te keeren van zijn 
Europeesch verlof en op 1 Januari wederom zijn 
ar'beid in het Hospitaal te hervatten. Wij heeten 
hen hartelijk welkom ! 

Hoofdk.wartier 17 November 1939. 

LAATSTE BERICHT. 

Telegrafisch werd juist bij het ter perse gaan 
van dit nummer bericht ontvangen, dat de eerste 
week van het Congres door den Chef-Secretaris 
en mevrouw Ridsdel in Midden-Celebes geleid, 
zeer gezegend was. Bezocht werden : Kalawara, 
KapiroE, Menoesi, Boria en Rowiga. In de 17 
bijeenkomsten, die geh.ouden werden, wijdden 
221 personen zich voor het eerst of bij vernieu
wing aan den Heer. 

GEVRAAGD 
voor ons J a vaansch kinderhuis 

te BLITAR 
een naaimachine. 
W~e kan ons helpen ? U zoudt den last 
onzer officieren aldaar zeer verlichten, 
indien u haar een nog in go eden staa t 
verkeerende machine zoudt toezen
den. Adres : Kediristr4at 34. 
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~trijbkrrrt (Vervolg van pag. 12). 
CHERIBON. 

Officieel Orgaian van het 

Leger des Heils in Ned.-Indie. 

Hoofdkwartier : Javastraat 16 - Bandoeng 
William Booth, Stichter. 

Des avonds op dienzelfden Zondag, leidde de Kolonel, ver
gezeld van den D.O., Brigadier !Joois, een bijeenkomst in 
Cheribon. De zaal was geheel gevuld voor deze bijzondere 
gelegenheid, o.a. waren ook aanwezig ds. de Vries en het 
Hoof d der Christelijke school. 

Een woord van David uit de Psalmen werd in toepassing 
gebracht op het dagelijksch leven en uit den rijkdom zijner 
ervaring en gebruik makend van enkele pakkende illustra
ties, wist de Kolonel de eeuwige dingen te verduidelijken. Wij 
mochten ons verheugen over een ziel, die neerknielde aan 
de Zondaarsbank om den Heer te zoeken. 

George L. Carpenter, Generaal. 
Arend C. Beekhuis, Terr. Kommandant. 

NI CRO-U ITZENDI NGEN 
(NIROM) BANJOEWANGI. ~ . 

Y. 

14 December a.s. 
11.40-12.00 uur 

MORGENWIJDING: Majoor D. Ramaker. 

Een eerste bericht over dit nieuwe korps in Oost-Java geeft 
bemoedigend vooruitzicht. Bij de opening, geleid door Adju
dant Palstra, waren een 70-tal personen tegenwoordig. Den 
<lag voor de opening hadden de beide officieren, de Kapi
teines Scherpenisse en Hattalaibessy 9 uiren huisbezoek 
gedaan, teneinde de menschen uit te noodigen en haar arbeid 
was goed beloond. In deze bijeenkomst werd de eerste heils
soldaat ingezegend, n.l. broeder Schalk, die reeds langen tijd 
als onofficieel heilssoldaat gearbeid had. 

DE KERSTBOOM. 

P. M .Y .-Archipelzender 
op een golflengte van 58.31 meter 

ZONDAG, 17 DECEMBER a.s. 
Uitzending van een Leger des Heils

samenkomst onder leiding van 
KOLONEL A. C. BEEKHUIS 

5.30-6.30 uur n.m. 

Den volgenden dag werden de korps-officieren voorgesteld 
aan den ass. resident, die haar alle mogelijke medewerking 
in haar arbeid toezegde. God zegene dit jongste korps van ons 
Territorie ! 

Als 't buiten stil en donker wordt 
Dan steken we al de kaarsjes aan. 
Wei honderd-duizend vlamroetjes 
Er op den boom te brandeo staan. 
Hij hangt vol glinster·dingetjes 
En zoete suiker·ringetjes 

RADIO-VEREENIGING ,,MIDDEN-JAVA" 
(SEMARANG) 

TOEMPANG. 
Reeds geruimen tijd werden in Toempang bijeenkomsten 

gehouden door Kapitein Baasto en zijn helpers, in het 
gebouwtje v.an de polikliniek. Vele mannen en vrouwen kwa
men tot bekeering en een flinke groep heilssoldaten werd 
gevormd. Op Vrijdag 27 October werd des avonds nu een eigen 
nieuwe zaal in gebruik genomen en Kolonel Beekhuis, bijge
staan door den Districts-officier, leidde deze feestelijke 
gebeurtenis. De zaal was geht.:..el gevuld, vele belangstellenden 
verdrongen zich nog voor de deuren. Het zangkoor van Toeren 
verleende medewerking. De Kolonel droeg dit nieuwe Gods
h u.is in gebed aan den Heer op en overhandigide de vhlg aan 
de officieren. Tenslotte richtte onze Jeider een treffend woord 
tot de aanwezigen. Meerderen kwamen naar voren, om voor 
hct eerst ·of bij vernieuwing den Heer te zoeken. 

En poppetjes van marsepein 
En gouden sterren groot en klein 
Wij doen een zange-zingetje 
En gaan dan in een kringetje 
Al omden Kerstboom staan. 

7 December-Avondwijding : 
Mevr. Majoor E. Jennerstrom 
28 December-Avondwijding : 

Adjudante J. Cardinaaf. 
Wij zingen van het K indje. dat 
Geboren werd in Bethlehem. 
De herders en de koningen. 
Zij knielden en begroetten Hem. 

RADIO-VEREENIGING ,,OOST-JAVA" 
(A.R.V.0.) 

5 December 11.30-12.00 uur Als 't Kerstmis is clan branden weer 
De kaarsjes voor dat Kindje" teer.
De vlammetjes die flikkeren. 
De sterretjes die blikkeren . . 
Wij doen een zange-zingetje 
En gaan dan in een kringetje 
Al om den Kerstboom staan. 

· Morgenwijding : Majoor A. R. Kyle 
MALANGSCHE RADIO-VEREENIGING 

21 December 19.30-19.50 uur 
Avondwijding : Kapiteine C. Reyerse. 

It 

SOERABAJA II. 
Op Donderdagmiddag 26 October had een 

kleine plechtigheid plaats op het terrein, waar 
straks een nieuwe zaal voor korps II zal ver
rijzen. Het geheel was met vlaggen afgezet en 
een groep belangstellenden had zich bij het 
muziekkorps geschaard. 

Natuurlijk werd begonnen met zang .en gebed, 
waarna Kapitein Wattimena een gedeelte las uit 
den bijbel. De Toortsdragers, een fijne groep, 
zong een lied, wat gevolgd werd door een toe
spraak van Kolonel Beekhuis, die aan de hand 
van Gods woord de geschiedenis vertelde van 
den wederopbouw des tempels en wees op de 
vreugde een nieuw Godshuis te mogen oprich
ten voor de Chineesche bevolking. 

Mr. Yap Sin Fong, wethouder voor sociale 
zaken, sprak een zeer hartelijk woord en wensch
te Gods zegen op den bouw van de nieuwe zaal 
toe, zoowel als Zijn leiding aan allen, die onder 
de Chineesche bevolking in Soerabaja het Evan
gelie prediken. Vooral den geestelijken klank in 
deze toespraak deed het hart goed. 

Majoor Barbier. 
Vervolg van kolom 1, pag. 15. 

24 Dec. Blitar ; 25-26 Malang I en II. 
Majoor Ramaker. 

24-25 Dec. Te.gal, Cherihon en Palimanen. 
Adjudante Brouwer. 

25 Dec. Bandoeng II v.m.; 26 - Bandoeng 
I en II. 
Adjudant Palstra. 

· 3-4 Dec. Blitar ; 6 - Soerahaja, Loge ; 11 -
Soerabaja IV; 14 - Soerabaja II (met T.C.) ; 
16 - Kepandjen; 17 - Toeren; 18 - Toem
pang; 24 en 25 - Banjoewangi; 31 -- Malang 
I en IL 
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Vertelstof voor Kerstfeest: 
-· ALS ALLE LICHTEN BRANDEN, 

Inhoud 

Prijs 
franco 

f 2.10 
f 2.45 

Gebonden en 
gevat in kleu
rig. stofom
slag. 

samengesteld onder redactie van Anne de Vries. 

Anne de Vries 
Rie v. Rossum 
W. G. v. d. Hulst 
Mary Pos 

H. M. v. Randwijk 

Jan H. Eekhout 

I ~.' 
1
A. de Rover 

Lortgens 

Op de grote heide. 
J'oost en het lantarentje. 
Zalig zijn de barmhartigen. 
Van een Zaanse molenbrand 
op Kerstavond. 
Hoe drie woonwagenjongens 
en een meisje Jezus zochten. 
Uit het leven van Stantje 
Stabeels. 
De Zwerver in het ijs. 
Wat de Lichtboom in Romps 
leven betekende. 

BLIJDE LICHTEN, een nieuwe vertelbundel, waarvan de verschijning zal worden 
toegejuicht door allen, die bij de Kerstfeestvierlng op Zondags
scholen, op dagsc:holen of In den huiaelljken krlng te vertellen 
hebben. 

Inhoud 

Prijs 
franco 

f 2.50 
f 2.85 

Gebonden en 
geva t in stof
omslag. 

.. 

Albert Zaaier 
N. Faber-Meynen 
J. v. Hulzen 
J. Kalmijn-

Spierenburg 

M. A. M. Renes
Boldingh 

Rie v. Rossum . 
Anne de Vries 

De stille ster. 
Het schot in de nacht. 
Met de Kerstvloot naar de Oost 

De legende van Christ us' 
rondgang in de Kerstnacht. 

Een oud verhaal. 
De moed van Kuno, den zoon 
van Siward. 
De verloren zoon. 



HET KERST-EVANGELIE 
het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod 

Jitging van den keizer Augustus, dat de geheele wereld 

beschreven zou word en. 

Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over 

yrie stadhouder was. 

J g1 gt allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijne 

eigene stad. 

En Jozef ging ook op van Galilea/..,) uit de stad Nazareth, naar Judea, 

tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis 

en geslacht van David was) om beschreven te worden met Maria, zijne 

ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. 

En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, 

dat zij baren zoude ; en zij baard haren eerstgeboren Zoon en wond Hem 

In doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen 

plaats was in de herberg. 

En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, 

en hielden de nachtwacht over hunne kudde. 

En zie, een engel des Heeren stond bij hen en de heerlijkheid des 

Heeren omscheen hen en zij vreesden met groote vreeze. En ,de engel 

zeide tot hen : Vreest niet I want z1et, ik verkondig u groote blijdschap, 

die al den volke wezen zal ; namelijk dat u heden geboren is de Zalig

maker, welke 1s Christus, de Heere, m de stad Davids En dit zal u een 

teeken z1jn : gij zult het Kindeken vmden in doeken gewonden en l1ggende 

in de kribbe. En van stonde aan was er et den engel eene menigte des 

hemelschen heirlegers, prijzende God en zeggende : Eere zij God in de 

hoogste hemelen, en vrede op aard , m de menschen een welbeha en I 

En het geschiedde, Is de engelen van hen weggevaren waren n a den 

hemel, dat de herders tot elkander zeiden : Laat ons dan heengaan naar 

Bethleh m, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk d 

Heere ons heeft kond gedaan. 

En zij kwamen met haast en vonden Mana en Jozef en het Kmdeken 

liggend in de kribbe. 

En Is zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat 

hun v~n d1t Kindeken gezegd was 

En alien, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd 

werd van de herders. Doch Mana bewaarde deze woorden alle tezamen, 

overl ggend die m haar hart 
.J 

En de herders keerden w derom, verheerlijkende en prijzende God over 

alles, wat zij gehoord en gez1en hadden, gelijk tot hen gesproken was. 

Lukas 2 1 20 

TWEE OUDE KERSTLIEDEREN. 

Nu syt wellekome, Jesu, lieven Heer I 
Ghy komt van alsoo hooghe, van alsoo veer. 
Nu syt wellekome van den hooghen Heme! neer. 
Hier al in dit Aerdtryck syt ghy ghesien noyt meer. 

Kyrieleys 

d' Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
Oat Jesus was ghebooren, sy wisten 't niet : 
Gaet aen gheen der straeten, en ghy sultet vinden klaer, 
Bethl'em is de stede, daer is 't gheschiedt voorwaer. 

Kyrieleys 

d' Heylighe drie Koon'ghen uyt soo verren landt, 
Sy sochten onsen Heere met offerhandt : 
Se offerden ootmoedelijck Myrr, Wieroock ende Goudt, 
t' Eere van dat Kindje, dat alle dingh behoudt. 

Kyrieleys 

..) 

Een Rijsje is voortgekomen uit Jesse's ouden tronk 

Waarvan aan d'oude vromen God de belofte schonk 

En heeft een bloem gebracht te midden van den winter 

In 't holle van den nacht. 

De Roze, daar ontloken, waarvan 't profetenwoord 

T evoren had gesproken, bracht ons Maria voort. 

Naar Godes heil'gen raad, om 't menschdom te verlossen 

Uit zijn gevallen staat. 

Wij bidden U van harte, God, Vader, vol gena, 

Door Jezus' bittre smarte, Zijn dood op Golgotha, 

,,Maak ons van zonde vrij opdat voortaan ons harte 

Hem tot een woning zij I" 



e Regee ing van ~en 

V e~avorst 

,W .,t er al een nJSJ voortkomen uit den afgehouwe-

ne tronk van lsai, en 

vrucht voortbrengen , 

n scheut uit zijne wortelen zal 

En op Hem zal de Geest des Heeren rusten, de Geest 

der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der 

sterkte, de Geest der kennis en der vreeze des Heeren . 

En Zijn rieken zal zijn in de vreeze des Heeren ; en Hij 

zal naar het gezicht Zijner oogen niet richten, Hij zal ook 

naar het gehoor Zijner ooren niet bestraffen ; 

Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de 

zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen ; 

doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds, en 

met den adem Zijner fippen zal Hij den goddelooze dooden, 

Want gerechtigheid zal de gordel Zijner lenden zijn ; ook 

zal de waarheid de gordel Zijner lenden zijn. 

En de wolf zal met het lam verkeeren, en de luipaard 

bij den geitenbok nederliggen ; en het kalf, en de jonge 

eeuw, en het mes vee tezamen, en een klein jongske zal 

z drijven. 

De koe en d benn zullen tezamen weiden ; hare 1onge11 

zullen t e z a m e n nederl1ggen, en de leeuw zal stroo eten, 

elijk de os. 

En een zoogkmd zal z1ch vermaken over het hol van 

eene adder, en een gespeend kind zal zijne hand uitsteken 

·., den kud van den basilisk. 

Men za nergens leed doen noch verdetven op d~n gan

schen. berg Mijner heiligheid ; want de aarde zal vol van 

enn1s d(;S Heeren zijn, gelijk de wateren den bod em 

der zee bedekken. 

Want het zal geschieden ten zelfden dage, dat de Heide

en naar den wortel van lsa1, Die staan zal tot eene banier 

der volken, zullen vragen, en Zijne rust zal heerlijk zijn" 

J saja 11 
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