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De kunst om de dingen een antler aanzien 
te geven, dan ze in werkelijkheid hebben, 
maakt in onzen tijd groote vorderingen. Zij, 
die in actieven militairen dienst zijn, vertel
len enthousiast, hoe zij over vliegkampen 
vlogen en in den wall? verkeerden, verlaten 
bosschen te passeeren, terwijl de marine
deskundige bij uitnemendheid vandaag hij is, 
die zijn tweepijper, richting Oost, den indruk 
kan laten maken van een eenpijper, richting 
O.N.O. 

Camouflage met het doel te misleiden kan 
zeer succesvol zijn, het verloop van een 
veldslag beslissend, de methoden verande
rend, schepen beschermend en de gedachten 
van den arbeider leidend in die richting, als 
de !eiders der natie het wenschen. 

• * * 
Er is echter een rijk, waar de kunst van 

camouflage niet met succes kan worden be
oefend. Waar een poging er toe wordt aan
gewend is verwarring en ramp het gevolg. 
Het is GODS rijk. God laat Zich niet bespot
ten. De mensch kan Hem niet bedriegen. 
Groote rampspoe<;l komt over den mensch, 
die, ofschoon zich bewust van zijn zondige 
gewoonten, zichzelf wijs maakt, dat hij nooit 
ontdekt zal worden en nimmer den prijs zal 
behoeven te betalen. Dit moge misschien waar 

,, Wei~ een Vrien~ is onze Jezus" 
LIEDERENBUNDEL No. 402 

De maker van dit lied - Joseph 
Scriven - werd 10 Sept. 1819 geboren 
in Dublin, Ierland. Zijn vader was 
kapitein bij de koninklijke marine. In 
1835 ging Joseph naar bet Trinity 
College en later naar een militaire 
school. Ziende echter, dat hij voor de 
militaire loopbaan niet sterk genoeg 
was, verliet hij deze school en keerde 
terug naar het Trinity College, waar 
hij in 1842 met succes eindexamen 
deed en zijn graad behaalde. 

Op 25-jai-igen leeftijd emigreerde hij 
naar Canada en vestigde zich te Port 
Hope, 0!'..tario, in de nabijheid van 
Rice Lake. Hij was een goed Christen 
en verloofde zich met een heve, dege
lijke Christin, Eliza Catherine Roche, 
de dochter van een Engelsch zee-offi
cier. Zij maakten te zamen plannen, 
hoe zij in hun toekomstig huisje zouden 
leven. De Heer zou er in ieder geval 
altijd de eere-Gast en hun nimmer 
falende Vriend zijn. Zij besloten dat 
al hun zaken, ook als zij het wel eens 
oneens zouden zijn, in persoonlijk ge
bed tot den Heer zouden worden ge
bracht. 

De dag van het huwelijk was vast
gesteld en alle voorbereidingen waren 
getroff en. Op den dag voor bet hu
welijk deed het bruidje met enkele 
vrienden een boottochtje op ,,Rice 
Lake" en had juist de opmerking ge
maakt, dat dit haar laatste tocht als 
,,bruid" zou zijn, toen een plotseling 
opstekende storm over Rice Lake en 
Lake Ontario het ranke bootje om
wierp. Alle inzittenden, behalve het 
bruidje, werden gered. 

Intusschen zat Joseph Scriven in zijn 
kamer en droomde van zijn toekomstig 
geluk. Th werd aan de deur geklopt 
en een vriend overhandigde hem een 
brief, waarin hem de droeve tijding 
werd meegedeeld. Dit bericht kwam 
hem als een bliksemstraal uit helderen 
hemel. Zijn vooruitzichten op een ge
lukkig huwelijksleven werden vernie
tigd. Naar den geest gebroken, scheen 
hij hopeloos. ,,Waar kon hij de kracht 
vinden om deze smart te dragen ? 

Toen herinnerde hij zich wat zijn 
bruid en hij waren overeengekomen 
- zij zouden-al hun moeilijkheden en 
zorgen in het gebed tot God brengen. 
Dit bracht hem op de knieen; hij 
smeekte den Heer om kracht en over
gegevenheid om niet in de golven der 
beproeving om te komen. En zijn 
beste Vriend hoorde hem. Na eenige 
uren in gebed te hebben doorgebracht, 
stond hij op. Gods vrede was in zijn 
hart nedergedaald. Hij had geleerd om 
te zeggen: ,,Uw wil geschiede." 

* ** 

STRIJDKREET 
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zijn voor zoover het zijn plaats in de wereld 
betreft - ofschoon de algemeene ervaring 
is, dat de schuldige altijd eenmaal een ver
gissing maakt en zichzelf verraadt - tegen
over God, Die ,,het hart kent en de nieren 
proeft" is dit niet zoo. 

Deze waarheid jaagt den schuldige angst 
aan. Welk nut heeft zijn wel-uitgedachte 
camouflage als ze doorzien wordt? Dat in
gewikkelde bouwwerk van misleiding, z66 
kunstig opgebouwd, dat het voor den bouwer 
zelf bijna onmogelijk is het ware van het 
valsche te onderscheiden, heeft even weinig 
,,beschermende" waarde als een steenen 
muur, dien men zou J::ouwen om de golven 
van den Radio-zender terug te houden van 
het ontvangtoestel. 

V oor den aether, die de electrische golf 
geleidt, bestaat deze muur niet. Zoo ook 
bestaat voor God de muur van 's menschen 

voorwendsels niet, tenzij als een bewijs te 
meer voor de groote behoefte aan verande
ring des harten, waarin hij verkeert en 
als een voorbeeld van zijn onbeduidenden, 
meelijwekkenden trots. Daarom wordt soms 
over God gesproken als de ,,Schrik" van den 
zondaar. Evenals ouders de kleine voorwend
sels van hun kind doorzien en het kind ,,be
vreesd" is bij het ontdekken van de oogen
schijnlijke alwetendheid der ouders, zoo ook 
behooren wij ,,bevreesd" te zijn voor het al
ziend oog van God. 

Aan den anderen kant is dit alziend oog 
van God een van Zijn meest geruststellende 
eigenschappen voor den eenvoudigc van hart. 
God weet wat maaksel wij zijn, gedachtig 
zijnde, dat wij stof zijn. 

Een verstandig onderwijzer ziet den ernst 
en de oprechtheid van wil achter bet proef
werk van den leerling en <liens onvolmaakte 

GIJ GAAT VELE 

Twee muschjes vlogen heen en weer; 
Toen zetten ze op een twijg zich neer, 

Zij wiegden zich en tjilpten luid, 
Hoe onbezorgd zagen ze er uit - - ! 

En mij ......... _.. mij drukten zorgen neer 
V eel zorgen ook en telkens weer ! 

Och, zuchtte ik - vogeltjes, zcgt mij, 
Wat maakt uw hartjes toch zoo blij; 

Vertelt mij toch - tobt gij wel ooit? 
,,Neen" - tjilpten zij - ~dat doen wij 

nooit, 
Steeds vroolijk zijn we in alle weer, 

Wij, muschjes van den lieven Heer!" 

,,Bezorgd zijn ...... tobben ?" ...... en hun oog 
Keek zoo vertrouwend naar omhoog. 

,,De Groote Vader zorgt - en wij, 
We ervaren dat - dit houdt ons blij. 

Geen onzer valt op aarde neer 
Of daarvan weet de lieve Heer. 

Als straks de winter komt in 't land 
Dan krijgen we uit Zijn Vaderhand 

Een donzen pakje, eens zoo warm, 
Elk jaar een nieuw ! - Wij zijn nooit 

arm! 
Wij doen aan -onzen naam wel eer 

Wij muschjes van den lieven Heer." 

Korten tijd daarna moest zijn oude 
moeder in Ierland vele beproevingen 
doormaken. Om haar te troosten 
schreef haar zoon uit eigen bittere 
ervaring dit mooie gedicht ,,Welk een 
Vriend is onze Jezus", en zond het haar. 
Toen hij veel later ziek lag - het was 
kort voor zijn dood, op 10 October 
1889 - bezocht een buunnan hem en 
deze zag een copie van het gedicht op 
tafel liggen. Hij was er zeer mede in
genomen en publiceerde het later. 

Joseph Scriven bleef ongehuwd. Zijn 
avonden en vrije dagen besteedde hij 
aan studie en het prediken in de open 
lucht en in kerken. 

W ELK een Vriend is onze Jezus, 
Die van schuld en zonde redt ! 

Welk een voorrecht, onze nooden 
Hem te brengen in 't gebed ! 

Zoo wij dikwijls vrede derven, 
Noodloos dragen zorg en pijn, 

't Is, als wij 't gebed verzuimen, 
Niet in Zijn gemeenschap zijn. 

MUSCHJES TE BOVEN 
Maar, zeg mij toch, klein vogelijn, 

Hoe kunt zoo onbezorg;: gij zijn ? 
Tobt gij nooit over 't daaglijksch brood? 

En vreest gij nooit den hongerdood ? 
Straks dekt het sneeuwkleed d' aarde weer, 

Wat dan? - o, muschjes van den Heer? 

,,Wij hebben voorraadzaal noch schuur 
En leven uit Gods hand, bij 't uur, 

En dat is 't slechte leven niet, 
Wij weten een ding - ,,God voorziet !" 

Steeds krijgen wij - genoeg en meer, 
Wij muschjes van den lieven Heer!" 

Toen keken zij mij vragend aan, 
Als konden ze iets maar niet verstaan, 

,,Ver boven muschjes" - tjilpten zij 
,,Ver boven muschjes toch - gaat gij ! 

Maar leer van ons 't geheim dan meer 
Van 't stil vertrouwen in den Heer !" 

,,Dag", tjilpten zij - en vlogen heen; 
En ik - 'k droeg weer mijn zorg alleen ? 

- 0, neen ; ik hoorde naar hun stem 
En wierp sinds toen mijn zorg op Hem, 

Op JEZUS - want Hij zorgt voor mij : 
Dat houdt mij - als die muschjes - blij. 

Mevrouw Kommandant 
Celestine Oliphant-Schoch. (R.) 

Hij was overal bekend om zijn een
voud en bereidheid in het dienen van 
anderen. Geen taak was Scriven te 
gering, als hij daarmede zijn buren en 
vrienden maar kon helpen. 

In dit lied bezitten wij een juweel, 
en het is van algemeene populariteit. 
De woorden er van zijn van toepassing 
op elken menschelijken nood, en over 
de geheele wereld heeft het rijke be
zieling gebracht. 

Bijna iedere Christelijke kerk,of ge
meenschap heeft het lied van Joseph 
Scriven in zijn liederenbundel ~ en 
terecht -. 

Is daar velerlei verzoeking, 
Drukt ons 't lijden vaak terneer, 

Laat ons dat niet moed'loos maken ! 
Breng het biddend. tot den Heer! 

Kunt ge een trouwer vriend ooit vinden, 
Die u helpt bij iedren tred ? 

Al! uw zwakheid kent de Heiland; 
Breng ze tot Hem in 't gebed ! 

Drukken zorgen u terneder, 
Kwelt u droefenis of leed, 

Breng het biddend tot den Heil.and, 
Die de Zijnen nooit vergeet ! 

En als vrienden u verlaten, 
Ga tot J ezus, Die u mint ! 

Vlucht in Zijne lief dearmen, 
W aar gij troost en ruste vindt ! 
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pogingen om zich uit te drukken en hij geeft 
zijn cijfers in overeenstemming hiermede, 
niet naar de schoonheid van woorden, doch 
naar de belofte voor de toekomst, die hij ziet 
achter het alles en de vlijt, waarmee het 
gemaakt is. God ziet over ons kladboek heen 
naar de motieven, die ons drijven en beoor
deelt ons leven naar dien maatstaf. 

Gods gedachten over ons leven, leeren wij 
uit het leven van Christus, wetend hoe de 
zonde van misleiding Zijn- diepste veront
waardiging opwekte. Voor alle fouten, ge
breken, zwakheden, die Hij zag op aarde, 
had Hij een open oog. V oor weloverwogen 
misleiding van de eigengerechtigden, had Hij 
een waarschuwing, die brandde als vuur ! 

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zul
len God zien ! De mensch met de zuivere 
motieven, degene, die alle camouflage ver
acht, de eenvoudigen zullen God zien ! 

* * * 
Terwijl deze regels geschreven worden, 

rollen de tanks voorbij mijn veruiter, bruin
groene, kwaadaardig uitziende monsters en 
eerst dan zullen zij van den aardbodem ver
dwijnen, als de mensch geleerd hgeft volko
men oprecht en eerlijk te wandelen voor 
God en Zijn geboden te onderhouden. 

Overgenomen uit de ,,War Cry". 

Nederland. 

De Zwitsersche Strijdkreet van 3 Augustus 
vermeldde nieuws uit een brief, welke ont
vangen was van Commissioner Vlas, die 
tijdelijk het bevel van het Nederlandsche 
Territorie op zich genomen heeft. Hij ver
telt daarin, dat het Leger des Heils in deze 
dagen zeer vele mogelijkheden heeft om zich 
nuttig te maken in Holland en deze arbeid 
zeer gewaardeerd wordt en tot dusver in geen 
enkel opzicht belemmerd werd. De bijeen
komsten werden bijzonder goed bezocht. 

Vanuit Rotterdam werd een brief ontvan
gen van een der padvindsters, die verleden 
jaar met haar troep Zwitserland bezocht. Zij 
meldde, <lat al de meisjes in veiligheid zijn. 

Belgie. Het laatste bericht meldt, dat 
Kolonel Mary Booth, de leidster van ons 
werk in Belgie, momenteel in een internee
ringskamp is in Constance aan de Duitsch
Zwitsersche grens. Lt.-Kolonel Eva Smith is 
bij haar. 

Engeland. Gezien den slechten gezond
heidstoestand van Commissioner Hurren, het 
hoofd van de internationale Kweekscholen, 
is de Generaal genoodzaa«t geweest iemand 
anders aan te stellen in zijn plaats. Hiervoor 
is aangewezen Commissioner Catherine 
Booth, oudste dochter van wijlen Generaal 
Bramwell ·Booth. De Commissioner heeft 
reeds vroeger veel 'ervaring in dezen arbeid 
opgedaan en een zeL.r grooten geestelijken 
invloed ging van haar op de vrouwelijke 
kadetten uit. Zij zal worden bijgestaan door 
Kolonel Jane Paterson, die ook reeds langen 
tijd aan <lit soort van arbei<l haar krachten gaf. 

Op 5 September zou de nieuwe Kweek
• schoolcursus aanvangen. 

De laatste jaren was Commissioner Cathe
rine Booth het hoofd van het Vrouwen 
Maatsch. werk. Deze taak zal nu voorloopig 
worden overgenomen door de echtgenoote 
van den Chef van den Staf, mevrouw Com
missioner Cunningham, bijgestaan door mevr. 
Lt.-Commissioner Taylor, oudste dochter van 
Generaal Higgins. 

Frankrijk. De Zwitsersche Strijdkreet van 
31 Augustus meldt, dat het Hoofdkwartier, 
wat tijdelijk was overgebracht naar Georges
les-Baines thans weer terug is in Parijs, ter
wijl Commissioner Barrett, de Territoriaal 
!eider ook weer contact had kunnen krijgen 
met zijn officieren in het niet bezette ge
deelte van Frankrijk. Hoewel onder zeer 
moeilijke omstandigheden, gaat het Leger
werk voort. 

Zwitserland. In <lit land wordt zeer veel 
gedaan voor de talrijke gei:nterneerden van 
verschillende nationaliteit. Onze officieren en 
makkers bezoeken de kampen voor samen
komsten en muziek en zang, terwijl vele 
Evangelien en Strijdkreten worden rond
gedeeld. Deze bezoeken worden zeer gewaar
deerd. 

Verschillende heilsofficieren, die sedert het 
begin van den oorlog in militairen dienst 
waren, zijn thans hiervan vrij en konden 
naar hun aanstelling terugkeeren. 
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fET ARENDSVLEUGELEN 
DOOR 

ANDREW MURRAY 

,.Die den Heere verwachten, zullen de kracht ver
nieuwen, zij zullen opvaren met vleugelen. gelijk de 
arenden, zij zullen loopen en niet moede worden, 
zij zullen wandelen en niet mat worden.'

1 

,,Opvaren gelijk de arenden." Laat onze 
deze uitcirukking eerst beschouwen. Velen 
van u heb'.~n over dien tekst hooren pre
cliken of er verklarbgen over gelezen ; 
doch laat mij u twee of drie zeer cen voudige 
gedachten geven, wat betreft I-"et opvaren 
met areI!dsvleugelen. 

Gij weet, dat de arend de koning der 
vogelen wordt genoemd ; men zegt, <lat hij 
hooger vliegt, dan de andere vogels, en recht 
naar de zon toe. 

En deze koning der vogels wordt als een 
beeld van de kinderen Gods genomen. 
Waarom? Waartoe dienen arendsvleugelen? 
Om den koning der vogels naar den hemel 
te dragen. En gij, Christen, gij z.ijt hemelsch, 
en gij moet een hemelsch leven ieiden. Uwe 

plaats is in de hemelen, en hoe zoudt gij 
u naar den hemel kunnen opheffen, tenzij 
gij vleugels hebt om op te varen? Maar 
God zij gedankt, indien Hij de arenden schlep 
met vleugelen, om hen hoog naar den hemel 
te voerE:n, kan Hij mij ook arendsv leugelen 
geven, zoodat ook ik mij kan opheffen. Ja, 
de geloovige moet een hemelsch leven leiden. 
Zijn tehuis is in de schaduw van het heil:.ge 
der heiligen. Hij moet in ,,hooge plaatsen" 
wandelen, hij moet VOO£tdurend in de liefde 
Gods levcn, hij moet eene hemelsche vreug
de in het hart hebben, hij moet een leven 
leiden, waarin Gods wil geschiedt, op aarde 
zoo als in den heme!. De Christen heeft 
arendsvleugelen noodig . . 

Doch helaas ! hoevele Christenen zijn ge
bonden en vastgeklonken aan de aarde ! 
Toen ik eens in Zwitserland was, zag ik 
een arend, een prachtigen vogel, <loch hij 
was aan eene rots geketend. Een ongeveer 
twintig a dertig voet lange ketting was aan 
zijn poot bevestigd en met het andere einde 

Jes. 40 : 31. 

aan een ijzeren ring in de rots ; zoo was de 
koning der vogels, die geschaper. was om 
naar den hemel op te varen, aan de aarde 
vastgeketend. Dat is het leven van eene me
nigte geloovigen. 

Is dat uw leven ? Sleept gij uw Christelijk 
leven met moeite voort? Gij zijt een kind 
van God. Die arend was een koning der 
vogels, een edele koning, doch iets hield 
hem neer. Laat gij uwe zaken, laat gij de 
zorgen dezer wereld, laat gij uw vleesch toe, 
u te ketenen, zoodat gij niet kunt opvaren i 
God verhoede, dat dit zoo zou wezen. Ik 
noodig ieder geloovige uit, te zeggen : ,,God 
helpe mij, om met arendsvleugelen op te 
varen ; ik wensch een hemelsch !even te 
leven". God helpe ons ! 

En dan vraagt gij mij : Hoe kan ik die 
arendsvleugelen bekomen ? Ik antwoord u : 
Hoe kreeg de arend ze ? Door zijne geboorte. 
Hij werd geboren als een koninklijke arend, 
en had eene koninklijke afkomst. En ieder 
kind Gods wordt geboren met arendsvleu
gelen. Doch helaas ! men weet het niet ; en 
helaas ! deze waarheid wordt niet genoeg
zaam gepredikt ; en helaas ! de verwezen
lijking daarvan wordt niet genoeg bij God 
gezocht. Wij allen zijn gebCJ.ren met adelaars
vleugels, wij hebben een Goddelijke natuur 
in ons, wij hebben denzelfden geest van 
Jezus Christus in ons, om ons hemelwaarts 
te trekken. Maar hoevele geloovigen zijn er, 
die niet weten, dat zij den geest van den 
hemel in zich hebben, en hoevelen, die er 
nauwelijks een flauw besef van hebben, doch 
er niet aan denken, bet niet aannemen, en er 
zich niet in verheugen ! En hoevelen zijn er, 
die er wel iets van weten, doch zij zijn 
ontrouw, en zij wenden zich wederom tot 
de wereld ! 0, Christenen, ik zeg tot ieder 

van u, dat gij een Goddelijke natuur hebt, 
eene hemelsche naluur; Gods bedoeling is, 
dat gij een hemelsch leven leidt. 

Maar, zult gij zeggen, indien ik die vleu
gels heb, dan heb ik nooit geleerd ze te 
gebruiken. 

HOE KAN IK LEEREN ZE TE 
GEBRUIKEN? 

Ik zal u het antwoord geven. Misschien 
hebt gij het meer gehoord, doch luistert nog 
eens. In Deuteronomium zegt Mozes ons: 
,,Evenals de arend zijn nest opwekt, over 
zijne jongen zweeft en ze draagt op zijne 
vleugelen, alzoo leidde God Israel". Wat 
beteekent dat ? Zie naar gindsche klip bo
ven dien afgrond, eenige duizenden voeten 
boven de zee ; op den uitersten rand is 
een arendsnest en de jonge vogels zijn juist 
uitgebroed. Korn over eenigen tijd, en wat 
ziet ge dan ? Het · nest is niet anders dan 
een aantal stokjes, die samengevoegd en 
kruiselings gelegd zijn en daarop staan de 
jonge arenden. De moeder komt en met haar 
bek en klauw vernietigt zij bet nest en ver
strooit het; en wat doet zij daarna? De kleine 
vogels hebben over den rand des afgronds 
gezien en hebben de diepe zee daaronder 
bemerkt en zijn bevreesd. Doch de moeder 
stoot hen van de klip en dan fladderen zij 
rond, op gevaar af van te vallen en te ver
drinken. Doch zie, hoe zij over hen zweeft, 

,,Gelijk een arend zijn nest 

opwekt, over zijne jongen 

zweeft, zijne vleugelen 

uitbreidt, ze neemt en ze 

draagt op zijne vlerken .. . 

zoo leidde hen de Heer." 

dan onder hen komt, hare breede vleugels 
uitspreidt, eerst den een, dan den antler 
daarmede opneemt en zoo naar eene veilige 
plaats draagt. God schiep den arend met zulk 
een instinct en dat is niet anders dan een 
beeld van Gods eigen hart. 

Hoe leert God Zijn arendskinderen hun 
vleugels te · gebruiken? Nu eens door be
proevingen, door een sterfgeval of ziekte ; 
dan weer door verliezen, door verdriet of 
verzoekingen. En waarom ? Evenals die 
bijna zinkende jonge arenden de moedervleu
gels onder zich vinden om hen te dragen, 
zoo zijn Gods eeuwige armen uitgestrekt 
onder de ziel, die op het punt is te verzin
ken en God roept de ziel toe, Hem te ver
trouwen. Evenals de jonge arend vertrouwt, 
dat zijne moeder hem zal dragen, alzoo 
vraagt mijn God mij, te vertrouwen, dat 
Hij mij zal dragen. De moeder draagt den 
kleinen vogel elk oogenblik weer, en hij 
begint moed te krijgen, en is eindelijk in 
staat zich te verheffen, omdat hij geleerd 

heeft zijne vleugels te gebruiken. De moeder 
leerde het hem. En mijn God wil Zijne kin
deren leeren, met arendsvleugelen op te 
varen. 

Doch hoe kunnen zij het doen ? Daar 
staat : ,,Die den Heere verwachten, zullen 
opvaren met vleugelen gelijk de arenden". 
Ja, God komt dikwerf tot den arbeider in 
Zijn koninkrijk en verstoort het nest, omdat 
Hij ziet, dat de arendsvleugelen niet gebruikt 
worden. 

God ziet, dat hij met ernst arbeidt en 
misschien heeft er .een tijdlang zegen op 
gerust, <loch op eene of andere wijze is 
eigenzinnigheid of een vertrouwen op het 
vleesch er ingeslopen. Hij begon op zichzelf 
te vertrouwen en God komt tot hem, ver
stoort zijn nest, en de vraag doet zich voor 
aan den Christenarbeider : Wat is dit? Heb 
ik God gediend zooals ik had moeten doen, 
of heb ik tegen hem gezondigd ? Dan komt 
Zijn gezegend W oord met een antwoord, dat 
hierop neerkomt: Neen, uw Vader heeft U 
lief, do ch een ding ontbreekt u, - gij zijt niet 
hemelsch genoeg. Gij hebt hard gewer.kt, 
gij hebt goed gewerkt en gij hebt met succes 
gewerkt, maar de teedere, heerlijke, he
melsche liefde van Jezus wordt te weinig 
in u gezien. De Vader wenscht, dat gij zult 
opvaren met adelaarsvleugelen, uwe gemeen
schapsoefening met God is niet zoo innig 
als zij moest wezen, en daarom heeft God 
uw nest verstoord en verbroken. Dan is den 
geloovige alles donker ; hij is vol angst en 
hij vreest, dat alles zal vergaan en hij kan de 
kracht niet weervinden, die hij eens bezat. 
Maar geloofd zij God ! wanneer gij slechts 
inziet, dat God verlangt, dat gij Hem weer 
vertrouwt, in nauwe gemeenschap met Hem 
komt ! 0 ,mijn broeder of zuster, luister naar 
Gods woord : ,,Die den Heere verwachten, 
zullen de kracht vernieuwen". Zij zullen 
gaan van 'kracht tot kracht. Zij zullen elke 
maand, elk jaar sterker worden, zij zullen 
de kracht vernieuwen en opvaren met ':l<u
gelen, gelijk arenden, God helpe ons het te 
gelooven en te zeggen : Zoo zal mijn leven 
wezen, een leven van opvaren met arends
vleugelen. Durft iedereen dat l.:: zeggen? Ja, 
indien gij tevens kunt zeggen : mijn leven 
zal zijn een wachten op God. 

Wat is bet eigenaardige van arendsvleu
gels ? Om tot den he~el te kunnen opstijgen, 
moeten ,arendsvleugels sterker zijn dan de 
vleugels van andere vogels. 

God wil Zijne kinderen zoo sterk zien, dat 
zij boven deze wereld kunnen leven, en de 
kinderen dier wereld toonen, dat zij in eene 
andere leven. Het groote kenteeken van den 
discipel van Christus is, zooals Jezus Zelf 
zegt in Zijn gebed tot den Vader: ,,Ze zijn 
niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de 
wereld niet ben", zij behooren in den hemel, 
hun hart en leven zijn daar. En, o Christen, 
geloof het toch, dat te midden van uw zaken, 
te midden van al de moeiten en zorgen 
uwer huishouding, gij een hemelsch leven 
kunt leiden, in den vrede en de liefde en 
de vreugde van God. De arendsvleugelen 
zijn sterke vleugelen; zij kunnen de zwaar
tekracht en aantrekkingskracht der aarde 
weerstaan, zij kunnen hemelwaarts rijzen. 
Prijs God ! wij kunnen een hemelsch leven 
Ieiden. 

Zie nu eens, hoe deze kracht de hoofdge
dachte in onzen ·tekst is en hoe die ook in 
de voorafgaande woorden wordt uitgespro
ken: ,,Weet gij het niet? hebt gij het niet 
gehoord, dat de eeuwige God, de Schepper 
van de einden der aarde noch moede, noch 
mat wordt ? Er is geene doorgronding van 
Zijn verstand. Hij geeft den moeden kracht 
en vermenigvuldigt de sterkte dien, die geene 
krachten heeft." 

Zeg mij, vermoeide arbeider, hebt gij het 
gehoord, hebt gij het geweten, dat de eeuwige 
God nooit moede is ? • 

Gij antwoordt : ,,Natuurlijk heh ik het al 
mijn leven geweten en geloofd". Welnu, ge
loof het dan nu eens met de toepassing, die 
God maakt. Gij vraagt: ,,Welke is die toe
passing ?" De toepassing is, dat indien de 
eeuwige God nooit moede is, gij nooit moede 
behoeft te wezen, want Uw God is uwe 
Kracht. Dat leert de Bijbel. Gij hebt geene 
kracht, dan de kracht, die God gedt en gij 
kunt al de kracht bezitten, die God kan 
geven. 

EEN ARTIKEL 
voor 

ALLE 
KINDEREN GODS 



H ET was in October twee jaar ge
leden, dat in Bandoeng II de 

eerste Nederlandsch-Indische Toorts
dragersgroep werd ingewijd. De her
denking van dit feit doet ons even 
stilstaan bij hetgeen in dien tijd ver
richt is. 

Het doel van deze Toortsdragers
beweging is: jongelui tot moreelen 
en geestelijken steun te zijn, en dit te 
bevorderen door onderling contact bij 
spel, sport en socialen arbeid. De leef
tij dsgrens voor Toortsdragers is 15-30 
jaar, en uit de jonge menschen zelf 
wordt zooveel mogelijk het bestuUl' 
gevormd. A1s lid kunnen zich laten 
inschrijven alien die bereid zijn te 
trachten: 

,,rein en waar te leven, en anderen 
te help en", 

terwijl er ook nog een kring binnen 
de groep is, van degenen, die de 
belofte afleggen om met Gods hulp 
getuigen te zijn van Christus. 

Ofschoon de attractie der clubavon
den spel en ontspanning is, wordt er 
ook een toon van ernst gehoord in de 

besprekingen, die van tijd tot tijd ge
bouden warden, en in den sluitings
dienst waarmede iedere avond bij het 
licht van de toorts geeindigd wordt. 

Een zeer bevredigend aantal van de 
jonge menschen, die hier komen, is 
langs dezen weg geleid tot Christus, het 
Licht der wereld. Het is mooi om den 
zin tot helpen te bespeuren, die zich 
op verschiilende wijzen uit, naar ge
lang van den aard en aanleg der leden, 
waaruit de groepen zijn samengeste1d. 
De Ambon-groep heeft dit zelfs tot 
uiting gebracht in het motto dat zij 
op haar I.T.B.-Vlag heeft geschilderd: 
Helpt elkander. E.H.B.0.-diensten en 
deelname aan jeugd- en evangelisatie- . 
arbeid zijn enkele ·van de bijzondere 
richtingen, door onze jonge menschen 
gekozen. Zij doen dit gewoonlijk bui
ten de Toortsavonden -0m. Op andere 
avonden warden vakken onderwezen 
om de jongelui, die daartoe anders geen 
gelegenheid hebben meer bekwaam te 
maken voor hun plaats in het gezins
en maatschappelijk leven. 

Velen der jongeren zijn elkander 
inderdaad tot grooten geestelijken en 
moreelen steun geweest. Zij, die Chris
tus kennen, streven ernaar om ook hun 
vrienden met Hem in contact te bren
gen. Wij prijzen God voor de velen, 
die zij hebben mogen leiden tot Jezus. 
Dit geeft aan het wezen van een echten 
Toortsdrager de diepe, onuitsprekelijke 
blijdschap, die in geen enkel ander 
werk, hoe mooi ook, te vinden is. 

Deze beweging is internationaal, en 
reeds in vele landen verspreid, op ini-
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Van de ontbrekende groepen hoF 
wij later een foto te kunnen plaats· 
Kortgeled,en werd een mooie grc 
Toortsdragers met het bestuur ge: 
stalleerd in SOERABAJA II, waarove ... 
wij hier eenige bijzonderheden laten 
volgen. 

,,Laat 'WW licht alzoo schijnen voor de menschen, dat zij uw 
goede werken mogen zien, en iiw Vader, Die in de hemelen 
is, verheerLijken." Matth. 5 : 16. 

De installatie van de Toortsdragers
groep was een belangrijke gebeurtenis 
voor de betrokken jongelui. Er was 
veel _belangstelling voor deze plechtig
heid, welke verricht werd onder leiding 
van Adjudante Brouwer. Onder trom
geroffel kwam precies half acht des 
avonds de troep 1binnen marcheeren. 
Dadelijk werd tot de installatie over
gegaan. Het was een treffend moment, 
toen allen geknield Gods zegen af
smeekten, waarop het nieuwe bestuur, 
t.w. broeder en zuster Tjan Eng Tjion 
en de broeders Thoeng Siang Hoei en 
Tjan Bing Twan, in het gebed aan 
God werd opgedragen. De Toortsdra
gers zongen daarop gezamenlijk hun 
Bondslied, waarmee de pleohtigheid 
was geeindigd. 

tiatief van Generaal Evangeline Booth. 
In Indie, waar wij thans 10 groepen 
hebben met een ledental van ongeveer 
250, mogen wij, terugziend, op onze 
ervaring van de laatste twee jaren, 
werkelijk dankbaar zijn voor de vreug
de en hulp die zij geweest is voor de 
O}. groeiende jeugd. 

De ,,T-0ortsdragers" van 
BANDOENG Il. Eenige 
led.en ontbreken. 

Op deze pagina ziet men een aantal 
van onze groepen. Het spreekt vanzelf, 
dat wij in een land als Indie veel 
overplaatsingen hebben, ook in dezen 
tak van het jeugdwerk, doch het 
mooie van deze beweging is, dat ieder, 
ook op zichzelf, de toorts brandende 
kan houden en zijn licht laten schijnen, 
waar hij ook komt. Sommigen van 
Bandoeng II zijn vertrokken naar 
China doch wij hebben de zekerheid, 
dat zij in hun hart het licht van Gods 
Geest meedragen, en daar hun deel 
zullen doen om de duisternis te ver
bannen in de omgeving waarin zij ge
plaatst warden. 

Met trots denken wij aan de vier -
Toortsdragers, die thans mee-arbeid-en 
in het Leger des Heils als Officier. 
Vele anderen zijn actieve jeugdwer
kers geworden, en ook schromen zij 
niet om met den Bijbel de kanmongs 
in te gaan om de Blijde Boodschap van 
verlossing te b.rengen aan de duizen
den, die nog in zonde en duisternis 
leven. 

Het geheim van de eenheid, die hen 
samenbindt, verklaren u de woorden 
van Nellie van Kol, die wij gebruiken 
wanneer wij voor de slotceremonie 
random de brandende toorts geschaard 
staan: 

0 Leven van mijn leven, 
0 mijner ziele Licht, 
Wil mij toch nooit verbergen 
Uw stralend Aangezicht. 

Wil mij toch nooit doen derven 
Uw lieven, lichten Schijn, 

De ,,Toortsdra
gers" van KA
LA WARA in 
Midden-Celebes 
- een flin.k 
groepje. 

Opdat ik weer voor and'ren 
Een leidend licht moog zijn ! 

en het refrein : 
Doe heff en mij het toortslicht, 
't Symbool van mijn geloof, 
And'ren dienend dag aan dag, 
Zooals 'k U heb beloofd. 

Onze hoop is op God, Die Zijn licht 
laat schijnen in de duisternis, tot dat 
de Groote Dag aanbreekt, waarop wij 
Christus zullen zien, als Hij weder 
komt, het Licht der wereld, en voor 
eeuwig de duisternis zal verbannen 
voor hen, die Hem verwachten. 

Zooals de schaduwen verglijden 
Voor 't licht van nieuwen dageraad, 
Zoo zullen wij Uw Licht verbeiden 
Als 's levens korte dag vergaat. 

Magen wij elk den glans van de 
Toortsdragersgroep uitdragen waar
heen onze voeten oak mogen gaan, -
om Jezus' wil, onzen Lichtdrager, 
Reiland en Vriend. Amen. -

DOOR ADJUDANTE M. M. BROUWER 

De Groep van KALA W ARA, waar
mede wij op deze pagina kennis maken, 
is een dapper groepje, daar ver weg in 
Midden-Celebes. Eenmaal per week 
gaat des middags om 3 uur de bel van 
de kolonie en roept de jonge menschen 
bijeen voor hun midd.ag. Dan wordt 
er gespeeld en gezongen, gehandwerkt 
door de meisjes en antler nuttig werk 
geleerd door de jongens, zelfs Holla-nd
sche les wordt er gegeven aan hen, 
die deze taal gaarne willen leeren. Na
tuurlijk ontbreekt aan het slot het 
goede woord niet, dat dezen middag 
tot iets meer rr;i.aakt dan alleen maar 
een ontspanning.suur. 

De keurige groep ,,Toortsdragers" van BANJOEWANGI gekiekt voor de zaal. 

TOORTSDRAGERS-LIED. 

Aan een onvermoeid en heerlijk streve11 
Heeft elk van ons zich tocgewijd : 
Gaven en krachten te geven 
Aan al wat om hulpe schreit. 
Grooten en eed'len dezer aard 
Gingen dien weg ons voor ; 
En bun zelfverloochening wekt ons op 
Om te · volgen hnn lichtend spoor. 

Zie, der wereld ijd'le roem en rijkdom 
En schoonheid zal allengs vergaan : 
Slechts zielenadel en -grootheid 
Heeft waarde, die blijft bestaan. 
Daarom naar deugd van hart · en geest 
Met vasten wil getracht ! 
Want wij weten, dat er een schoone taak 
Elk mensch in de wereld wacht. 

In de donk're tijden· van het heden 
Zijn mannen noodig, kloek en sterk. 
Die vast de hand aan den ploeg slaan 
Bereid tot elk goed werk. 
Moed om te strijden voor bet recbt, 
Is waar een elk naar streeft ; 
Wie oprecht zijn leven den naaste wijdt, 
Die heeft niet tevergeefs geleefd ! 

0, hoe vlug verglijden onze dagen ! 
Hoe zonnig onze jeugd ook zij, 
Straks komt de e1·nst van bet !even ; 
Die toekomst is dicht nabij ! 
Wat ook 01is werk op aard moog' zijn, 
Roemrijk of onbekend, 
Toch ons pad kan Iichteml ten zegen zijn, 
Zoo het hemelwaarts is gewend. 

Heft hoog de toorts der 1iaastenliefde, 
Dat zij de aard verlicht', 
Wonderen glans en gloed verspreidend, 
Waarvoor al bet duister zwicht ! 
,,Eer Uwen Schepper, heh uw naaste lief, rum U ze]f gelijk !" 
Die gulden levensregel 
Maakt ons jonge Ieven schoon en rijk. 
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H ET is opvallend, dat er tegen
woordig zooveel menschen zijn, 

vooral jonge menschen, die verlangen 
en vragen naar werkelijken Gods
dienst. BEKEERING 

De gouden harpen des hemels, 
Ze klinken nauw schoon genoeg 
Om al het heil te bezingen 
Dat mijn Wedergeboorte in zich droeg! 

M•ijn gevangen ziel kan niet denken, 
Dat 's Hemel$ oneindige pracht Onze L.d.H. Jongelieden-dagen, de 

jeugddiensten in verschillende kerken, 
kenmerken zich door het bezoek van 
een zeer groot aantal heilbegeerige 
jongemannen €n vrouwen, die wars 
zijn van vorm en uiterlijk gedoe, maar 
beslist begeeren hun zielehonger te 
kunnen stillen en God te kunnen die
nen op de rechte wijze. 

DOOR KOLONEL A. C. BEEKHUIS. Het heil nog zal overtreffen 

Hoewel zulk een geest een oorzaak 
van vreugde is en hoopvol stemt, is 
verlangen, dit hongeren alleen niet vol
doende, want velen willen wel graag, 
maar zeggen volmondig : ,,Ik kan niet, 
hoe graag ik ook wil". Daarom is be
keering of om het met een Bijbelsch 
woord te noemen ,,wedergeboorte" 
noodzakelijk. 

Het menschelijk hart is van nature 
verdorven en daardoor is hij onmachtig 
om Gods geboden te houden en te 
wandelen overeenkomstig den eisch, 
dien zijn eigen geweten stelt. 

Probeert dat maar niet, waarde 
lezers en lezeressen, dat lukt toch 
nooit. Men leest geen vijgen van 
doornen en geen kersen van een elzen
boom ; men plukt geen rozen van een 
brandnetelstruik ; en geen kraai kan 
zingen als een kanarie. Evenmin kan 
men God dienen, zooals het behoort en 
men zelf gaarne wenscht, met een 
zondige verdorven natuur. Maar het is 
heerlijk mogelijk voor ieder mensch 
om die groote verandering te onder
gaan en werkelijk een nieuw schepsel 
te worden, in staat om naar Gods wil 
en welbehagen te leven. 

De wedergeboren niensch ontvangt 
van den Heiligen Geest kracht om het 
goede te doen in plaats dat hij, als 
tot dusver, onder de macht der zonde 
verkeert. Hij, die deze verandering 
des harten heeft ondergaan, treedt 
daardoor in een nieuwe, geestelijke 
wereld, nieuwe geestelijke verlangens 
wonen in hem, hij leeft in een andere 
sfeer. Nieuw geestelijk voedsel sterkt 
zijn ziel, hij zoekt nieuwe vrienden en 
is op weg naar een nieuw, geestelijk 
huis. In een woord, iemand, die we
derge boren is, is een nieuw schepsel. 

Zulk een verandering kan niet ver
borgen blijven, evenmin als het licht. 
De aard van dit nieuwe leven brengt 
den mensch er toe de zonde te mijden 
en te bestrijden en het kwade te over
winnen in de kracht van Hem, Die dat 
leven heeft verwekt. 

Zulk een mensch zal als vanzelf 
spontaan zijn God liefhebben, evenals 
zijn naasten, want die nieuwe geboorte 
vindt haar oorsprong zoowel als haar 
onderhoud en haar bestemming in 
liefde. Liefde is het levensbeginsel van 
den geredde. 

Ja. het is een wonderbare verande
ring, die de wedergeboorte in ons 
werkt, een verandering, die men 
eigenlijk niet kan beschrijven, alleen 

VAARWELSAMENKOMST VAN 
LT.-KOLONEL EN MEVR. RIDSDEL 

TE BATAVIA 

onder leiding van den Terr. Kommandant. 

O p Woensdag 25 September vond onder 
groote belangstelling de laatste vaar

welsamenkomst plaats van Lt.-Kolonel en 
mevr. Ridsdel en wel in de zaal van het 
Kunstkringhuis te Batavia. De leiding be
rustte bij den Terr. Kommandant, bijgestaan 
door mevrouw Beekhuis, Lt.-Kolonel Leb
bink en den D. 0. met mevrouw Hiorth. 

De zaal was goed gevuld met heilssoldaten 
zoowel als particulieren. 0nder de laatsten 
mochten wij o.m. opmerken den ass. res. t.b. 
J. H. Statius Muller, die namens den resident 
en bet Binnenlandsch Bestuur zijn dank aan 
de vertrekkende Kolonels bracht voor den 
arbeid gedurende de afgeloopen jaren voor 
Ned.-Indie gedaan. Spreker vertolkte de ge
voelens der Regeering op zeer sympathieke 
en hartelijke wijze en memoreerde vooral bet 
maatschappelijk werk, dat in vereeniging met 
V oogdijraden, Armenzoi;:g e.d. verricht was. 
Met een warm woord van dank bracht spre
ker den Kolonels een laatst ,,vaarwel" in 
Batavia. 

Als tweede spreker was het woord aan den 
heer W. H. D. J. Nieboer, hoofd van het 
Kantoor Sociale Zak.en van de gemeente. 
Spreker noemde Kolonel Ridsdel een ,,eerste 
klas werker'', wiens adviezen gewaardeerd 
waren en waarin de Kolonel iets van zichzelf 
had gelegd, iets wat door anderen niet kon 
worden vervangen. 

Na dit officieele gedeelte van de samen
komst, kwam de echte Legergeest weer bo
ven, die boven afscheiclpemen en officieele 
erkenning uit, de vreugde in den Heer en 
Zijn dienst als eerste motto heeft. Het meis
jeszangkoor van het Meisjeshuis en de mak
kers van het Chineesche korps zongen een 
mooi toepasselijk lied. Brigadier Hiorth en 

II 
DE ,,T 0 0 R TS DR A 6 ER S" 

van 

AM BON 
met hun vaandel 

en motto: 

,,HHPT HKANDf R" 

II 
Majoor Karrenbeld vertolkten op vriende
lijke, prettige wijze de <gevoelens der offi
cieren, terwijl Adjudante Van Lith een ge
deelte van Psalm 89 voorlas, waarin Gods 
goedertierenheid en trouw werd bezongen. 

Dit is de .,Toorts~ 
dragers'' -groep van 

TOMPASSO 
Wij hopen, dat spoedig 
meerdere groepen van 
de Minahassa zullen 
volgen I 

maar kan beleven. En denkt er aan, 
deze verandering kunnen we niet mis
sen, indien wij de zaligheid willen 
beerven, want heeft de Heiland niet 
uitdrukkelijk gezegd: ,,tenzij dat 
iemand wederom geboren worde, hij 
kan het Koninkrijk Gods niet zien." 

(Joh. 3 : 3). 

,,Hoe komt men er toe?", wordt 
wellicht gevraagd ? 

De eenvoudige weg tot het nieuwe 
leven is : ,,Berouw voor God en geloof 
in den Heer J ezus Christus". Een 
gebroken en verslagen hart is den Heer 
aangenaam en dan afzien van U zelf, 
niet probeeren U zelf te redden en te 
veranderen, maar geloof oefenen in 
Hem, Die gezegd heeft: ,,Zie, Ik maak 
aLle dingen nieuw !" 

Welk een heerlijk leven is dan Uw 
deel ! Dan zingt het in U, clan is het 
licht, clan kunt ge het niet voor U 
houden, evenmin als wijlen Nellie van 
Kol, die zoo heerlijk gejubeld heeft: 

Dat mijn Wedergeboorte mij bracht ! 

Gods vreugd is soms z66 over-
[ weld' gend, 

Dat het hart er schier onder breekt ..... 
Z66 geeft Hij ze ook slechts zelden, 
Hoezeer er de mensch om smeekt. 

Meest geeft Hij een stralende blijd-
[schap 

Als Sabbats-stemming van 't hart, 
En daarnevens den stillen vrede 
Die A men ! zegt - ook onder smart. 

Maar ik weet nu hoe 't eenmaal daar 
[zijn zal 

Waar de ziel voor Gods aangezicht 
[leeft, 

En van 't logge lichaam ontbonden, 
Hem op vleitglen der liefde omzweeft. 

Geachte lezer of lezeres, wilt gij niet 
zoeken naar deze gezegende ervaring? 
Wellicht hebt gij reeds dikwijls de 
stem van uw Heiland gehoord, welke 
u noodigde uw hart te ontsluiten en 
Hem in te laten, Die u innerlijk ver
nieuwt en reinigt en van dat hart Zijn 
tempel maakt. Deze ervaring zal u 
doen juichen: ,,Ik heb gevonden 
de parel van groote waarde ! 

Clich~ .Ja•abode" 

V.l.n.r. Lt.-Kolonel Lebbink, Lt.-Kolonel Ridsdel, Kolonel en mevrouw Beekhuis, 
mevrouw Lt.-Kolonel Ridsdel en mevrouw Brigadier Hiorth. 

De Financieel Secretaris, Lt.-Kolonel Leb
bink, sprak hierop de Kolonels toe. Op waar
deerende wijze memoreerde hij den arbeid 
van den Chef-Secretaris in <lit land en zeide, 
hoe deze immer de Legerbeginselen hoog 
had gehouden en het beste gegeven had, 
wat hij bezat voor het volk van deze eilan
den. 

Natuurlijk kregen beide Kolcm.els een ge
legenheid voor de laatste maal in Ned.-Indie 
zelf de schare toe te spreken. Mevrouw, door 
haar arbeid voor den Gezinsbond een goede 
vriendin van de zusters, sprak op eenvou
dige treffende wijze over : hoe door kleine 
daden groote dingen tot stand kumnen ge
bracht worden. Zij dankte God en haar mak
kers voor alle hulp en zegen ontvangen. 
Ook de Kolonel deed <lit, zij het dan weer 
op eigen wiJze; fijne humor, die dikwijls zijn 
toespraken, alsook zijn arbeid achter de 
schermen met ,,zout besprengde" ontbrak 
ook nu niet. Met diepen ernst getuigde de 
Kolonel ook, dat ,,Indie hem beter had ge
maakt" dichter tot God had gebracht. Welk 
antler getuigenis kon meerzeggend zijn ? 
Voorwaar een mocie gedachtenis voor hen, 
die met hem in contact kwamen. 

Als laatste spreker nam de Terr. Kom
mandant nog het woor~ om ,,te zeggen al 
wat er in zijn hart wa·s." Hij deed <lit aan 
de hand van Gods woord naar Hand. 20 : 38, 
er op wijzend, hoe in den geest al degenen 
voor wie de Kolonels tot eeuwigen en maat
schappelijken zegen waren, hen vergezelden 
op de reis naar Afrika en hun Gods besten 
zegen toewenschten. 

Tenslotte werd het Wilhelmus zoowel als 
het ,,God save the King" gezongen en was 
deze mooie bijeenkomst ten einde. God zij 
met Lt.-Kolonel en mevrouw Ridsdel en ge
leide hen veilig ! 

HAAST U ! 

In de oud-Grieksche renbaan ston
den d.rie zuilen : de een aan het punt 
waar de wedren begon, de andere in 
het midden, de derde dicht bij het 
eindpunt. De eene zuil droeg het op
schrift : ,,Toon, dat ge een man zijt ! " 
de laatste ,,Houd aan ! " Op de mid
delste stonden de woorden: ,,Haast u ! " 
Er lag veel wijsheid in de regeling van 
deze opschriften. Het groote gevaar 
voor den wedlooper lag daarin, dat hij, 
wanneer hij halfweg bemerkte, dat hij 
de anderen vooruitgerend was, ver
zocht kon worden, zich niet meer zoo 
in te spannen, waardoor de kans be
stond, dat een ander hem voorbij rende, 
die zijn krachten in den aanvang ge
spaard had, om aan het eind van den 
wedloop in staat te zijn het eerst den 
eindpaal te bereiken. 

Het grootste gevaar in des Christens 
leven is: tevredenheid met zichzelve, 
nalatig worden in den wedloop, wan
neer de loopbaan des levens eerst half 
ten einde is. 



6 STRIJDKREET 

OE TlRRITORIAAl KOMMANDANT BlZOlKT MIDDEN-JAVA 
Muziekkorps en Zangbrigade ,ingezegend te Semarang I. 

Nieuwe strijdkrachten toegevoegd aan het korps te Ngawi. 

E R heerschte een gezeli~ge drukte, toen 
Kolonel Beekhuis, vergezeld door Lt.

Kolonel Lebbink en Brigadier Siebrits, den 
Internationalen Auditor, het platform betrad 
om deze bijzondere samenkomst als boven
genoemd te leiden. Het nieuwe muziekkorps 
was onmiddellijk in actie en heeft het zingen 
uitstekend begeleid, terwijl de zangbrigade 
blijk gaf hard gewerkt te hebben met het 
instudeeren van hun lied. Daar is groote be
lofte voor de toekomst ! 

gezelde den Kolonel, alsook Lt. Kolonel 
Lebbink en Brigadier Loois. Het is te be
grijpen, dat er voor dit bezoek groote be
langsteliing was onder de dorpelingen, toen 
dit groepje officieren, sommigen te paard, 
anderen te voet arriveerde omringd door de 
makkers, die hielpen met de bagage. 

NOVEMBER 1940 

Brigadier Loois, de Div. officier, die even
eens den Kolonel terzijde stond, opende met 
het eerste lied en heette onzen leider hartelijk 
welkom op dezen ,,feestavond". Na het voor
lezen door Majoor Jennerstrom van den 
lOOsten Psalm, nam de Kolonel dadelijk 
het woord. Op zeer treffende wijze wist hij 
het onderwerp van den avond ,,muziek" van 
toepassing te maken op het persoonlijk leven 
van den Christen, waarin een lied is, om
dat ,,de Helland binnenkwam". Een bijzonder 
woord van dank werd gebracht aan den 
schenker der muziekinstrwnenten, Envoy 
T. T. Oey. 

Een gezegende samenkomst werd gehou
den. De zaal was geheel gevuld en de woor
den van onzen !eider en de andere bezoekers 
hebben dezen eenvoudigen menschen goed 
gedaan. Enkele zielen zochten den Helland. 
Dit bezoek was van groote beteek;enis voor 
de officieren, aldaar werkzaam, de Kapiteins 
Ende, die in de eenzaamheid een heerlijk 
werk voor God doen. 

De deelnemers aan het Congres te Bandoeng, waarover in een vorig nwnmer reeds ge
schreven werd. 

Brigadier Siebrits vertelde over zijn reizen 
en de Legermuziek en zang, die hem overal 
altijd weer getroffen en gezegend had. Onder 
leiding van broeder Salamony gaf het zang
koor eenige liederen ten gehoore, die keurig 
werden gezongen. De inzegening zelf was een 
plechtig moment. Alie leden van beide af
deelingen knielden neer onder de Vlag, ter
wijl voor hen de zegenbede : ,,Dat 's Heeren 
zegen op u daal' " gezongen werd. Met dank
gebed werd deze mooie bijeenkomst besloten. 

ROGOMOELJO. 
Vanwege zijn afgezonderdheid, gebeurt het 

niet dikwijls, dat dit korpsje een bezoek van 
het Hoofdkwartier krijgt, en waarschijnlijk is 
het nog nooit gebeurd, dat een vertegenwoor
diger van het Internationaal Hoofdkwartier 
dezen post bezocht. Brigadier Siebrits ver-

JONGEU[OENDAG TE BATAVIA 
onder leiding van Brigadier en 

mevr. Hiorth. 

Optimisme en opgewektheid kenmerken 
de jeugd en de schare, opgekomen voor den 
jeugddag te Batavia maakte hierop geen uit
zondering. Prettig was het oude kennissen 
te ontmoeten en nieuwe vriendschap te slui
ten, doch velen waren ook gekomen om 
nieuwe geestelijke zegeningen te ontvangen. 

Op de haar eigen prettige wijze, die ieder
een dadelijk ,,thuis" doet gevoelen, opende 
Adjudante Brouwer de welkomstsamenkomst 
op Zaterdagavond in de mooie zaal, hiervoor 
gehuurd. Adjudant Voogt van Cheribon was 
met enkele makkers aan"'·ezig, terwijl Adju
dant Johannessen en Kapitein Nelwan van 
Bandoeng II ook met een. groepje gekomen 
waren. De J. L.-zangcompagnie van Batavia 
II zong een mooi lied, terwijl een der mak
kers de !eiders van dezen dag welkom heette. 

Brigaciier Hiorth behandelde vervolgens op 
boeiende wijze een bijbelgedeelte en wel de 
geschiedenis van de kinderjaren van Jozef. 
Aandachtig werd geluisterd na~ de wijze 
lessen. 

Op Zondagmorgen kwam een nog grootere 
schare bijeen. De geest van kameraadschap 
was er onmiddellijk, toen Adjudante Brou
wer memoreerde, hoe goed wij het nog heb
ben in dit mooie land, terwijl zoovelen lijden 
en sterven in Europa. Een minuut van stll 
gebed werd gewijd aan onze beproefde mak
kers in Europa en elders, zoomede aan ons 
Vorstelijk Huis. 

Getuigenissen en liederen wisselden elkaar 
af ; indrukwekke~d was de toespraak van 
Adjudant Voogt over zijn bekeering en roe
ping tot het officiersschap. 

Kapitein en mevr. Baasto zorgden voor 
een koelen dronk in de pauze, een welkome 
afwisseling. Batavia II-zangkoor vergastte 
ons op een aardige potpourri van Legerko
ren. Ruime plaats werd wederom gegeven 
aan het bijbelwoord, behandeld door Bri-

(kolom 4). 

SOLO. 

Deze zoo welbekende stad was de vol
gende, welke door den Kolonel bezocht werd. 
Een groote schare was opgekomen voor de 
bijeenkomst en luisterde vol aandacht, toen 
onze !eider, vertaald door Brigadier Loois, 
sprak over de visioenen van den profeet 
Ezechiel. Merkbaar was de werking van den 
Heiligen Geest en toen de uitnoodigiing gege
ven werd, kwamen velen naar voren om ver
giffenis van zonden te zoeken. Moge dit blij
vende vrucht zijn voor ons korps te Soio ! 

NGA WI. 

De arbeid van maanden en jaren werd 
heerlijk beloond, toen bij het bezoek van den 
Kommandant een 24-tal makkers werd in
gezegend tot soldaat, recruut en jong-sol
daat. Met ernst en klem wees onze !eider 
deze makkers op de belangrijkheid van de 
verplichtingen, die zij op zich genomen had
den en droeg hen op aan God, biddende, dat 
Zijn Heilige Geest hen zou bezielen. Ook 
hier mochten wij ons verheugen over velen, 
die den Helland zochten. 

Y. 

JEUGDDAG TE AMBOINA. 

De 29ste September was een bijzondere 
dag voor de jonge menschen van Amboina, 
n.l. de Jongeliedendag onder leiding van 
Adjudant Luitjes. 

Den dag tevoren was een 30-tal jongelui 
erop uitgegaan om door straatzang meer be
kendheid aan de bijzondere bijeenkomsten 
te geven en in deze poging hadden de korps
kadetten en I. T. B.-ers een belangrijk aan
deel. 

De morgensamenkomst stond in den geest 
van toewijding en zeer aandachtig werd ge
luisterd naar zang en toespraken. Welk een 
voorrecht, om zoo den Heer te mogen zoeken 
in eenvoudigheid des harten ! In de open
lucht waren een 400 menschen aanwezig, 
waaronder vooral veel jongelui. De korps
kadetten hadden het leeuwen-aandeel. 

De avondbijeenkomst spande de kroon. De 
zaal was mooi gevuld en ieder werkte van 
harte mee om het een goeden avond te maken. 
Er werd veel gezongen en begeerig geluis
terd naar de blijde Evangelie-klanken. Er 
kwamen geen zielen tot beslissing, doch wij 
zijn niet ontmoedigd, integendeel met meer
deren moed willen wij ons in den strijd wer
pen ! Ons motto blijft : ,,Zielen voor den 
Heer." E. v. A. 

EEN HUWELIJKSINZEOENING IN BANDOENO II 
KAPITEIN TH.IO SENG KIOE en LUITENANT L. TAN 

door den Terr. Kommandant in den echt vereenigd. 

Keurig was de zaal van korps II versierd 
ter eere van deze feestelijke gebeurtenis. 
Bloemstukken prijkten terzijde van het po
dium, familie, vele vrienden en natuurlijk 
de officieren en makkers van Bandoeng, wa
ren gekomen om getuige te zijn van de plech
tige inzegening van dit huwelijk van twee 
Chineesche hellsofficieren. De bruid, binnen
geleid door den Kolonel, de bruidegom door 
mevr. Kolonel Beekhuis, straalden van ge
luk bij het hartelijk welkom, dat hun te 
beurt viel. Met een lied van lof en dank 
werd de bijeenkomst geopend en er was 
blijdschap en warmte in dezen samenzang. 

Alvorens tot de inzegening over te gaan, 
werden door den Kolonel de huwelijksarti
kelen uiteengezet ten aanhoore en getuige 
der schare. De Kolonel wees op de vreugde 
zoowel als de verantwoordelijkheid en ver
plichtingen, die aan een huwelijk verbonden 
zijn, doch wetend, dat beide jon.ge men
schen God boven alies lief hebben, kon hij 
hun ook de rijke belofte meegeven, dat ,,God 
genoeg was in alle levensomstandigheden". 
Psalm 23 was het rijke woord, dat hun op 
den verderen levensweg werd meegegeven. 
Na een lied van de Hoofdkwartier-zangbri
gade ging de Kolonel over tot de inzegening. 

Als een vader stond onze !eider daar tus
schen de twee jonge mensch.en, doch ook als 
een dienstknecht Gods, terwijl hij ernstig 
en met nadruk hun de belofte van trouw aan 
elkander en God afnam, welke beiden met 
duidelijke stem en welbewust gaven. 

Geknield onder de Legervlag werd hun 
daarna door de schare ,,Dat 's Heeren zegen 
op u daal' " toegezongen, dat als een machtige 
bede door de overvolie zaal als een koraal 
opsteeg tot God. Daarna verklaarde de Ko
lonel de beide jonge mensch.en ,,man en 
vrouw'', terwijl daarop het in ons Leger ge
bruikelijke, mooie woord volgde : ,,Zoo wat 
God vereenigt, scheide de mensch niet". Het 
gebed waarin mevrouw Beekhuis de jonge 
menschen aan God opdroeg zal door hen ook 

zeker niet spoedig worden vergeten, het was 
als het gebed van een moeder. 

De moeders van beiden, bruidegom en 
bruid, werden nu opgeroepen een woord te 
spreken, wat ze met veel bescheidenheid en 
toch met vreugde deden. Op beider kabaja 
prijkte de zilveren ster, waarop zij zichtbaar 
trotsch waren. In eenvoudige woorden brach
ten beiden dank aan God en het Leger voor 
dezen avond en gaven zij hun kinderen nog 
een laatste vermaning in dit heilig verbond. 

Adjudante Brouwer, goede bekende van 
de bruid, sprak over de eerste kennismaking, 
en haar latere connecties in het jeugdwerk. 
Nu Kapiteine Thio was de eerste toortsdraag
ster van Bandoeng II ! Blijdschap over den 
weg Gods met dit jonge leven, was de grond
toon van haar toespraak. 

Kapitein Boschma, die in het leven van het 
bruidspaar een groote plaats inneemt, wist 
op zeer geestige wijze hun ,,hartsgeheimen" 
te verraden, doch z66 dat de wondere lei
ding Gods geeerd werd en wij alien gevoel
den, dat oprechte liefde deze jonge harten 
verbindt. 

Aan Kolonel Leb'bink was het voorre~ht de 
binnengekomen gelukwenschen t& lezen. 
Hierna stond de bruid op om haar woord te 
spreken. ,,Klein en tenger, doch met groote 
liefde tot God", zooals ze ons was uitgeschll
derd <lien avond, stond ze daar en met een 
,,blijnioedig" woord van dank aan God voor 
Zijn leiding en liefde en het vaste verlangen 
haar beste krachten aan Zijn dienst te wijden. 
In denzelfden geest sprak ook de bruidegom. 
Liefde tot God en den arbeid in Zijn konink
rijk spraken ook uit zijn woor<len. Dat beider 
verlangen is God de eerste plaats te geven, 
was allen duidelijk. 

Tot slot werd door den Kolonel nog een 
waarschuwend woord gericht •tot de onbe
keerden, waarna Majoor Ramaker met dank
gebed sloot. Brigadier Hiorth, die den Kolo
nel mede terzijde stond dien avond, heeft 
zich ook als tolk zeer verdienstelijk gemaakt. 
God zegene de Kapiteins Thio Seng Kioe ! 

OOGSTFEEST- BANDOENG I .. 

De Oogstfeestsamenkoms_ten in Bandoeng 
I stonden onder leiding van Lt.-Kolonel en 
mevrouw Lebbink. De zaal was herschapen 
in een lusthof en dankbaarheid was het 
grondthema voor dien Zondag ; zoowel in 
de gebeden, als in de liederen en het ge
sproken woord, kon men dank aan God be
luisteren voor ontvangen zegeningen. 

Des morgens spraken Brigadier Brandt en 
Brigadier Kruschwitz, twee gasten die wij 
slechts een enkele maal ;in ons midden heb
ben, een woord over hun ervaringen, waarna 
Lt.-Kolonel Lebbink onze gedachten bepaal
de bij den profeet Amos en zijn gezichten. 

In de avondsamenkomst heerschte een op
gewekte toon. Verschillende getuigenissen 
werden gegeven en het werd zeer op prijs 

. gesteld, dat ook Brigadier Siebrits, de inter
nationale auditor, enkele woorden sprak. 
Tenslotte behandelde de Kolonel een Bijbel
gedeelte en de boodschap des Hells werd op 
duidelijke wijze gebracht. Hoewel niemand in 
het openbaar besliste, gelooven wij, dat de 
gesproken woorden vruchten zullen dragen 
voor de Eeuwigheid. 

L. 

OOGSTFEESTVIERING IN AMBON. 

Ons jaarlijksch Oogstfeest is goed geslaagd. 
De samenkomsten kenmerkten zich door een 
opgewekten geest en goede opkomst. De be
langstellin.g voor den verkoop, waarbij ook 
de echtgenoote van den burgemeester, me
vrouw Von Meijenfeldt, en andere Europee
sche dames tegenwoordig waren, was zeer 
groot. De mooi afgewerkte kleedjes en hand
werken door de zusters van den Gezins
bond en de meisjes van den Liefdebond ver-
vaardigd, hadden aller goedkeuring ......... <:n 
kooplust. Alle stands werden druk bezocht 
en de vischtent voor de jeugd niet het minst. 
Kortom, het was een gezellige en prettige 
avond, waar de geest van dankbaarheid den 
boventoon had. Bij d"n "erkoop bij opbod, 
waarbij hr. Pican.ussa zich verdienstelijk 
maakte, ging bet laatste weg. Alle dank voor 
dit welgeslaagde feest is aan God. 

Jae. 

(vervolg van kol. 1). 

gadier Hiorth. Duidelijk werd uiteengezet 
o.m. hoe het mogelijk is door Gods kracht 
rein en goed te leven temidden van een 
verkeerde omgeving. Het geheim daarvan 
leerde ,,Jozef" ons, die ·in allen eenvoud God 
de eerste plaats gaf. 

Spoedig was het weer de laatste samen
komst. Kapitein Geus kreeg nu allereerst het 
woord en hij vertelde over zijn eerste ontmoe
ting met het Leger, die later leidde tot zijn 
bekeering. Ook Adjudant Johannessen ver
telde op aantrekkelijke wijze eenige jeugd
herinneringen. Met groote aandacht werd ook 
ge~uisterd naar Adjudante Brouwer, die ons 
beelden uit de jeugd van William Booth schil
derde. Een jongen als zoovele anderen, doch 
door God gebruikt voor een machtige le
venstaak ! 

Ook nu was het bijbelwoord aan den Bri
gadier. Gods Geest was merkbaar bezig met 
de jonge menschen en toen de uitnoodiging 
werd gegeven, <led.en 15 hunner de goede 
keuze. Onder onze geliefde Legervlag maak
ten wij alien een nieuwe toewijding, onder 
het :z:ingen van het oude, welbekende koor: 
,,Voor eeuwig wil ik dienen". 

Mevr. Brigadier Hiorth stond den Briga
dier flink terzijde. Haar solo in de welkomst
samenkomst werd zeer gewaardeerd ! 

Een deelneemst~!'. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

Benoemd tot lid der Orde : 

LANGDURIGE, TROUWE DIENST. 
Majoor G. 0. J. Nyheim. 
Mevrouw Majoor Th. Nyheim-Mo. 

GEHUWD: 

Kapitein Thio Seng Kioe, op 15-4-1936 
vanuit Batavia II in opleiding gekomen, met 

Luitenante Laura Tan, op 3-11-1938 van
uit Bandoeng II in opleiding gekomen, 

te Bandoeng, op 16 October 1940. 

BEVORDERINGEN. 

Tot Luitenant : 

Kadet-Luitenant D. Lasut. 

.. T. Tantoe. 
Th. Tarima. 

AANSTELLINGEN. 

Kapitein J. Drevernian naar Batavia Meisjes
huis. 

Kapitein E. J. J. Hattalaibessy naar Soera
baja III (In bevel). 

Kapitein J. A. Ossendrijver naar Oengaran, 
Meisjeshuis. (tijd.) 

Kapitein D. Woearlela naar Magelang I. 
Kdt. Luitenant Kasminah naar Bandoeng, 

Beatrix Kliniek. 

Kdt. Luitenant L. Lasut naar Solo. 
Kdt. Luitenant Tan Kiet Lioe Nio naar 

Banjoewangi. 

A. C. BEEKHUIS, 

Terr. Kommandant. 

Bandoeng, 21 October 1940. 

BELANGRIJK BERICHT. 

Op 19 October werd door den Terr. Kom
mandant bericht ontvangen van Commis
sioner Wickberg, Territoriaal leider van bet 
Leger des Heils in Zwitserland, dat hem een 

brief bereikte uit Nederland van Kolonel M. 
Vis er, die als \'1-'lld. Chef-Secretaris weer 
in functie is. dat alle familieleden van offi
cieren in Ned.-Indie werkzaam, zich in goe
den welstand bevinden. Wij danken God voor 
dit goede bericbt. 

KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

De Terr. Kommandant. 

2 November Makassar; 4-17 Congres, Mid
den-Celebes; 25-27 Magelan.g, Congres. 

Lt.-Kolonel Lebbink. 

2-! November - EataYia I. 

Brigadier Hiortb. 

3 November Batavia II ; 5 - Buite -0rg ; 
10 - Batavia I ; 17 - Bandoeng I ; 24 -
Cheribon ; 28 - Tasikmalaja. 

Brigadier Loois. 

10 November Koedoes; 11 - Pati; 14 -
Poerwonegoro ; 16 - Tega! ; 17 - W eleri 
v.m., Krengseng n.m.; 21 - Ambarawa; 
25-27 Magelang, Congres (met den T. C.) 

Adjudante Brouwer. 

7 November Soerabaja I; 8 - Soerabaja IV; 
S----10 Malang, J. L.-dag; 11 - Djokja; 21 
- Tegal ; 22 - Cheribon ; 23 - Batavia I, 
P. V.; 24 - Batavia II; 28 - Bandoeng I. 

Adjudant Palstra. 

2-3 November Banjoewangi; 6 - Soera
baja, Loge ; 9 - Malang, J. L.-demonstra
tie; 10 - Malang J. L.-dag; 17 - Soera
baja III v.m., Soerabaja V n.m. ; 18 -
Soerabaja IV ; 20 - Blitar. 

-= Adjudant Gladpootjes. 

6 November Kakas; 13 - Remboken; 15 -
Mena do II ; 20 - Tondano ; 27 - W erot. 

Adjudant Rtm.tuwene. 
5 November Toempaan ; 6 - Amoerang ; 13 

- Pinaras; 1-j - Tompasso; 15 - Sonder. 

Adjudant Young. 

8 November - Pekalongan ; 9 - Bendosari ; 
10 - Krengseng ; 11 - Ambarawa ; 12 -
Kaliwoenggoe ; 13 - Cheribon. 

S T R IJ D K R E E T 

De Terr. Kommandant. 

De afgeloopen maand is wederom een 
drukke maand geweest voor onzen leider. 
Behal ve aan de vele extra zaken, die zijn aan
dacht vragen, nu ons Territorie momenteel 
zonder Chef-Secretaris is, gaf de Kolonel 
ook zijn volle aandacht aan de geestelijke 
belangen en bezocht een aantal posten in 
Midden-Java voor het leiden van bijeen
komsten. Wij verwijzen hiervoor naar de 
rapporten op pag 6. 

Verder werd een lezing gehouden in het 
Chr. Lyceum te Bandoeng, een bijeenkomst 
bijgewoond in de gevangenis op Soekamiskin, 
de huwelijks-inzegening geleid van Luite
nante Tan en Kapitein Thio Seng Kioe in 
Bandoeng II en, terwijl deze aanteekeningen 
geschreven worden, is de Kolonel druk bezig 
zich voor te bereiden voor het Congres in 
Soerabaja aan het eind van October, waarna 
hij D.V. vergezeld van Majoor Ramaker, op 
31 October hoopt te vertrekken voor het 
leiden van het Congres in Midden-Celebes 
en bet doen van inspectie. Moge Gods zegen 
op al deze toekomstplannen rusten ! 

Lt.-Kolonel en mevr. Ridsdel. 
Na het uitkomen van de laatste Strijdkreet, 

vond de afscheidssamenkomst van de Kolonels 
plaats in Batavia, die zeer goed bezocht was 
en waarover elders in dit blad meerdere bij
zonderheden te lezen zijn. Juist bij het ter 
perse gaan, werd bericht cntvangen, dat de 
Kolonels veilig in Afrika gearriveerd zijn, 
waarover wij ons verheugen. 

De Internationale Auditor. 
Na het Congres in Soerabaja hoopt Bri

gadier Siebrits een kort bezoek te brengen 
aan de leprozen-kolonie te Pelantoengan. om 
daarna nog voor enkele dagen naar Ban
doeng terug te keeren. Vrijdag 1 November 
wordt Batavia II bezocht, waarna de Bri
gadier zich hoopt in te schepen naar Singa
pore, om dan D. V. terug te keeren naar 
Zuid-Afrika na een maandenlar..g2 afwezig
heid van zijn gezin. Gedurcnde de afgeloopen 
maand had de Brigadier druk werk op het 
Hoofdkwartier te Bandoeng met het nazien 
van de boeken. Hij vond echter ook nog tijd 
enkele posten te bezoeken te zamen met den 
Terr. Kommandant en zelf een bijeenkomst 
te leiden in de gevangenis te Soekamiskin, 
welke zeer gezegend en goed bezocht was. 
Zijn persoonlijk getuigenis, dat wij nu en 
dan mochten beluisteren in Bandoeng, als
ook met het Congres aldaar, was dat van een 
echt ouderwetschen heilssoldaat. God zegene 
den Brigadier en geve hem een veilige thuis
reis ! 

Majoor en mevr. Welbourn. 

Het vertrek van deze makkers werd door 
de tijdsomstandigheden eenige malen ver
schoven, doch op Donderdag 17 October ver-

21 OCTOBER 1940. 

lieten zij Bandoeng om de reis naar Canada 
aan te vangen. In een besloten officierssamen
komst met de Bandoengsche officieren werd 
afscheid van hen genomen. De Heer geleide 
hen veilig ! 

Brigadier en mevr. Brandt. 

Onze makkers, die in Koendoer de Ma
joors Uylings gedurende hun vacantie heb
ben vervangen, ~ijn op Java teruggekeerd en 
hebben wederom een aantal posten bezocht 
voor het leiden van samenkomsten, waarop 
zij Gods zegen mochten ervaren. 

Van 6-26 November zullen zij de Majoors 
Tichelaar vervangen, op de melaatschen-ko
lonie te Semaroeng, die dan hun wel verdiend 
verlof hopen te genieten. 

Uit den actieven dienst. 
Majoor H. Lauter hoopt half November 

den actieven dienst te verlaten. Zooals wij 
kortgeleden meldden heeft de Majoor bijna 
20 jaar gearbeid in Sapoeran en Poerwone
goro, waar zij een gezegend werk voor haar 
Meester mocht doen. Wij bidden haar ook 
voor de toekomst Gods rijksten zegen en een 
heerlijke rust na zwaren arbeid. 

De Gezinsbond. 
Door den Terr. Kommandant werden schik

kingen getroffen, dat de verschillende afdee
lingen van dezen Bond op Java van tijd tot 
tijd door een bijzonder ,,speciaal" zullen wor
den bezocht, wat zeker dezen tak van arbeid 
ten goede zal komen. 

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

mevrouw Kapitein v.d. Veen van Semarang 
in het Juliana-Ziekenhuis moest worden op
genomen voor het ondergaan van een ope
ratie. ,,Gelukkig is deze goed geslaagd" -
was het laatste bericht. 

Luitenant Waney, die reeds geruimen tijd 
ziek is, heeft momenteel ziekenverlof, dat hij 
bij familie doorbrengt. 

De Kapiteins Helmbout en Sieffers zijn 
toegevoegd aan de lijst van officieren, die 
,,voor Koningin en vaderland" moeten dienen. 
Eerstgenoemde is reeds spoedig als patient 
in het Mil. Hospitaal te Magelang opgeno
men met een ontsteking aan den linkerarm. 

Wij wenschen onzen zieken makkers spoe
dige beterschap ! 

De Kapiteins Kasoemba van Midden-Cele
bes en Hoetadjoeloe van Soerabaja IV, ver
heugen zich over de geboorte van een kleine 
en wel respectievelijk een dochter en een 
zoon. Hartelijk gefeliciteerd, makkers ! 

Wij betuigen hier ook onze oprechte deel
neming aan de Kapiteins Kalangi bij het 
heengaan van hun zoontje Willem. 

Congressen. 
Gedurende deze maand zullen de twee 

laatste Congressen plaatshel::ben en wel voor 
inheemsche officieren, beide D.V. geleid door 

HET EVANGELIE GEPREDIKT l 
DE TERR. KOMMANDANT SPREEKT 

IN BET CHRISTELIJK LYCEUM 
TE BANDOENG. 

Op Zaterdag 12 October heeft Kolonel 
Beekhuis des morgens om 7 uur een lezing 
gegeven in de Aula van het Chr. Lyceum 
te Bandoeng. De bijzondere toestemming 
hiertoe was verkregen met het oog op de 
herdenking van het leven van de Leger
moeder, die zooals wij reeds in ons vorig 
num.mer meldden, vijftig jaar geleden tot 
Heerlijkheid werd bevorderd. 

Een schare van 900 jonge menschen was 
aanwezig. Nadat de Kolonel geintroduceerd 
was door den rector Dr. Posthumus, die een 
warm Legervriend is, las de Kolonel 1 Kor. 
13 voor, waarna hij, zooveel als in den kor
ten tijd hiervoor beschikbaar, mogelijk was, 
vertelde uit het !even van Catherine Booth. 
Met onafgebroken aandacht luisterde deze 
intelligente schare jonge menschen naar de 
geschiedenis van deze vrouw, die meer dan 
iemand anders heeft bijgedragen tot de gees
telijke ,,gelijkstelling" van man en vrouw. 
Het samenzijn werd besloten met gebed en 
het zingen van ,,Nader mijn God, bij U." 

Y. 

BRIGADIER SIEBRITS LEIDT EEN 
GEZEGENDE SAMENKOMST IN 

SOEKAMISKIN. 

Op Zondag 13 October werd een bijzon
dere samenkomst geleid in de gevangenis te 
Soekamiskin, welke door een honderdtal in
geslotenen werd bezocht. Hoewel Kolonel 
Beekhuis mede aanwezig was, was hij dit
maal niet de leider, doch was de hoofdschotel 
aan Brgiadier Siebrits, den internationalen 
bezoeker. Na opening met gezang en gebed 
en een woord van inleiding door Majoor 
Ramaker, sp_rak Kolonel Beekhuis eenige 
oogenblikken, den nadruk leggend op de 
genade, welke wij alien van Christus noodig 
hebben. Er was een bijzondere sfeer van ,,be
reidheld tot ontvangen" merkbaar en de 
boodschap werd clan ook gretig ingenomen. 
Dit was ook opmerkelijk zoo bij de woorden 
van den Brigadier. ·op zeer begrijpelijke wijze 
zette hij uiteen, hoe de eene mensch den 
anderen be!nvloedt, wij daardoor dezelfde 
eigenschappen vertoonen, hierdoor elkanders 
broeders zijn, kinderen van een VADER, dus 
ook deelgenoot aan dezelfde liefde en ver
geving. Toen de uitnoodiging werd gegeven 
kwamen vier personen naar voren, om zich 
aan God over te geven en een nieuw leven 
te beginnen. 
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den Terr. Kommandant, te weten: in Mid
den-Cele bes van 4 - 17 November en te 
Magelang van 25 - 28 November. 

Adjudant Schot van ons ziekenhuis zal het 
voorrecht hebben i,nee te gaan naar Celebes, 
wat voor haar ongetwijfeld een welkome en 
nuttige afleiding zal zijn in haar drukken 
arbeid. 

Uitbreiding. 
Majo6r Carpenter, die 4 jaar Jang in Pa

dang werkzaam was en nu eenigen tijd ver
lof op Java heeft doorgebracht, is weer geheel 
aangesterkt en door den Kolonel aangesteld 
om een nieuwen Wijkverplegingspost te 
openen in Meester-Cornelis. Er is bereids een 
huis gevonden voor het doel geschikt, ge
legen aan den rand van den kampong. De 
Majoor is reeds naar Batavia vertrokken om 
voorbereidingen voor de inrichting van het 
huis te maken. 

De Regentschapsraad van Malang heeft 
besloten de Regenschapspolitiek te DAMPIT 
aan het Leger des Hells over te dragen. De 
arbeid hier verricht is een zeer belangrijke 
en zal een onderafdeeling vormen van ons 
Ziekenhuis te Toeren. 

Voor onze militairen. 
Een der Mobiele Cantines van Soerabaja 

is naar Bandoeng overgebracht om aldaar in 
dienst van onzen arbeid onder de ,,jongens" 
gesteld te worden. Binnenkort hopen wij 
hierover iets meer te vertellen. 

Tot onze vreugde zijn de giften voor de 
Zakagenda 1941 goed aan het binnenkomen, 
doch het bedrag is nog Jang niet bijeen, zoo
dat elke bijdrage nog dankbaar aanvaard 
wordt. 

Onze Jongeliedendagen. 
Zocals de diverse rapporten aantoonen zijn 

deze dagen zoowel op Java als Sumatra en 
in de Minahasa goed geslaagd. Nu resten nog 
Bandoeng en Malang. Hierover hopen wij 
een volgend maal eveneens een goed verslag 
te kunnen uitbrengen. De zegen, gebracht tot 
de honderden jonge menschen, die deze bij
zondere bijeenkomsten bezoeken, is onbere
kenbaar. 

Bet Kerstnummer van de ,,Strijdkreet". 
J)p7pr dagi>n w<>rd de ken:ze> voor don om 

slag van het Kerstn ummer 1940 gedaan. Wij 
zijn er zeker van, dat de bijzondere voor
stelling van de voorplaat een bemoedigende 
boodschap uit zal dragen in deze dagen. 

Bijbeltentoonstelling. 
Van 21-27 October zal een Bijbeltentoon

stelling gehouden worden uitgaande van het 
Nederlandsch Bijbelgenootschap, afdeeling 
Bandoeng. Hiertoe is door den Kolonel de 
Lezingzaal en hal van de Kweekschool afge
staan. Majoor Ramaker, die lid van het 
afdeelingsbestuur is, heeft heel wat arbeid 
aan deze zaak gegeven. Wij bidden, dat de 
lief de tot Gods W oord ?oor deze tentoon
stelling zal vermeerderen .. Het geheel is den 
naam gegeven van ,,Het Huis der duizend 
talen", omdat de lOOOste vertaling van den 
bijbel er ook te bezichtigen zal zijn. 

RADIO-UITZENDINGEN 
NICRO-UITZENDINGEN 

Radio-Vereeniging ,,OOST-JA VA" 
(ARVO) 

5 November 11.30-12.00 uur. 
Morgenwijding te verzorgen door 

Kapitein D. Bosch ma. 

Malangs che R adio-Vereenig ing 
7 November 12.00-12.30 uur. 
Uitzending voor zieken, te verzorgen 

door 

Kapifeine C. H. Reyers e. 

-
Radio-Yereeniging ,,MIDDEN-JAY A" 

(SEMARANG) 
Avondwijding 7.00 - 7.30 uur. 

7 November - Majoor A. Both. 
14 November - Mevr. Majoor 

E. Jennersfrom. 
28 "'ovember- Kapiteine P: Riemersma. 

N. I. R. 0. M. 

14 November Morgenwijding 
11.40- 12.00 uur. 

te verzorgen door 

Adj u d ant K. Li~ 1 e. 
-
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TWEE JONGELIEDENDAGEN 
MAN ADO 

onder h~iding van 
Adjudant en mevr. Gladpootjes 

Zondag 15 September j.l. was het feest in 
het Leger des Hells te Manado. De Jonge
liedendag voor het district N.-Celebes-0. 
zou aldaar gehouden worden. Met autobus
sen kwamen de jonge menschen, vanuit het 
geheele district, naar de plaats van bijeen
komst. De jongelui van korps W erot, onzen 
versten post, moesten reeds om drie uur in 
den nacht op stap. Na een wandeling van 
ongeveer anderhalf uui· konden ze in de bus, 
die hen naar Manado zou brengen. Wij heb
ben een rijk gezegenden da.g gehad. 

In den morgen werden 2 samenkomsten 
gehouden, waarin de District-officier, Adju
dant Gladpootjes, sprak over : ,,Het vormen 
van een goed karakter". Met pakkende illus
stratie werd het gesprokene toegelicht. Dat 
onze jongelui de bedoeling begrepen, werd 
bewezen door het neerknielen van een aan
tal jonge menschen, die het Kruis wilde aan
vaarden als het Fundament voor den bouw 
van een rein, degelijk en in den waren zin 
des woords Christelijk karakter. 

Na een gezelligen, gezamenlijken maaltijd, 
klaargemaakt door de kleine maar dappere 
Toortsdragersgroep van Manado I, maakten 
wij ons klaar voor een demcmstra tie waatin 

MEDAN 
onder h~iding van 

Brigadier en mevr. Meij er 

Op Za.terdag en Zondag 28 en 29 Septem
ber waren de jonge menschen van Kaban 
Djahe, Belawan, Siantar en Medan in laatst
genoemde plaats bijeen voor ,,bun" dag. De 
bijzondere bijeenkomsten stonden onder lei
ding van den Diviisie-officier, Brigadier 
Meijer, bijgestaan door verschillende officie
ren aan de Oostkust werkzaam. 

Zaterdagmiddag om half zes werd begon
nen en vainaf het eerste oogenblik gevoelden 
wij, dat God in ons midden was. Na een 
woord van welkom en inleiding door den 
Brigadier zong het zangkoor van Siantar een 
mooi lied. Keurig in uniform waren de jon
gelui ! Majoor Lehmann sprak daarop de 
schare toe en als onderwerp werd behandeld: 
DANIEL. De Majoor legde bijzonder den 
nadruk op de beteekenis van den naam van 
Daniel. Geboeid luisterden alien. 

Mevr. Brigadier Meijer gaf een zeer leer
zame toespraak over het ontstaan van ons 
Leger; de sergeant van Ka ban Djahe ge
tuigde over het voorrecht een heilssoldaat 
te zijn ; vier jonge makkers van Medan zon
gen nog een lied en daarop werd de eerste 
samenkomst gesloten. 

• Oe deelnemers aan den .J. L.-dag te MANA no. Een gedeelte was reeds weg, toen ile 
foto gen~e.ti koP worden. In bet midden Adjudant en en mevr. Gladpootjes. 

ieder korps zijn dee! deed. De Adjudant ver
toonde films van het Leger des Heils, uit 
West-Indie, Holland, en van Java. Het was 
voor vele jonge menschen een openbaring 
zooveel van het Leger te zien, en velen waren 
zeer verwonderd dat ze deel uitmaakten van 
zulk een groot Leger. Toen kwam het oogen
blik van scheiden. De jongelui van Tondano, 
met een volgepropte autobus, Remboken en 
Kakas vertrokken weer naar huis. Werot kon 
pas om 9 uur vertrekken. Geen nood. Niet
tegenstaande deze jonge menschen het voor
uitzicht hadden niet voor 2 uur des nachts 
thuis te zullen zijn, gaven zij zich toch nog 
geheel en al in de gewone Zondagavond
samen.komst van Manado I, die om 7 uur 
begonnen werd. Dit was de vijfde samen
komst van den dag. Een groote schare was 

OENGARAN. 

Het jeugdwerk op Oengaran groeit ! Adju
tlante Brouwer bezocht ons voor het J:iouden 
van een openbaar kampvuur en de instal
latie van de Welpen-horde ,,Hiawatha". Ver
schillende afdeelingen der Padvinderij wa
ren vertegenwoordigd, w.o. ook de R. K. 
jongenstroep van Oen.garan. 

Het kampvuur werd gehouden in den voor
tuin van het Tehuis. Na de opening zongen 
de P.V.-sters eerst een lied over het vuur, 
waarop enkele stukjes in de lijn van de jon
gelui werden voorgedragen. Het ,,Nederland 
za1 herrijzen", dat door de Welpen werd ge
daan, had bijzondere aandacht. Natuurlijk 
werd er £link gezongen, - dat hoort bij de 
padvinders ! Een ernstig slotstukje werd door 
den meisjestroep gedaan, waarna de Adju
dante sprak over ,,Contact". Als illustratie 
gebruikte zij de ,,Radio", zeer begrijpelijk 
toegelicht voor de aanwezigen. Vooral werd 
de !l'ladruk gelegd <1p het gebed. In gesloten 
kring werd toen nog het Nederlandsche 
volkslied gezongen, waarmede de avond, die 
onvergeteli]'k voor ons is, besloten werd. 

J. s. 
BATAVIA Il. 

Het oogstfeest in ons korps is dit jaar zeer 
goed geslaagd. Als men denkt aan de moei
lijkheden, v:aarmede vele :Vir:ma's in onzen 

in die meeting aanwezig. De pas bevorderde 
Kapitein Sumampouw leidde en de samen
korost ontpopte zich als een echte gloeiend
heete verlossingssamenkomst. Wat een vreug
de om ook in die meeting zielen neer te zien 
knielen aan 's kruises voet. 

Ja, we kunnen God danken voor een 
rijk gezegenden Jongelieden-dag. 980 men
schen werdei:i bereikt en 21 jonge menschen 
kwamen voor het eerst of bij vernieuwing 
tot den Heer. 

Buitendien werd de onderlinge band nau
wer aangehaald, het gevoel van saamhoorig
heid versterkt en het vaste voornemen ge
maakt om trouw te blijven aan God in het 
Leger. God zegene ons jeugdwerk en hel
pe ons alien om getrouw ons werk voor Hem 
te tloen. C. C. G. V. 

tijd te kampen hebben, dan kunnen wij met 
groote vreugde terugzien op de resultaten 
van harden arbeid door officieren en mak
kers. 

Hartelijk dank brengen wij aan de milde 
gevers, een ieder deed wat hij kon - zelfs 
gedurende den verkoop kwamen nog giften 
binnen. De consumptie werd door de zusters 
verzorgd en tot ieders tevredenheid. Onze 
zaal was te klein om alle bezoekers te her
bergen. Met vreugde kmmen wij melden, <lat 
alie goederen zijn ·bestemming vonden en wij 
het -0ns gestelde doelwit mochten bereiken. 

K. S. M. 

LAATSTE BERICHT. 

"''onderbaar gezegende Jongelieden
dag te BANDOENG op Zondag 20 
October onder leiding van Lt.-Kolonel 
en mevr. Lebbink. Groote schare jonge 
menschen bereikt ! Geestdriftig ge
:z.ang, blijmoedige getuigenissen, abso
lute aandacht in elke bijeenkomst, 
bezielde prediking en het beste van 
alles : 54 jonge menschen, die de goede 
keuze deden ! Aan God alle eer voor 
de open.baring van Zijn almacht en 
liefde ! In een volgend nummer meer
dere bijzonderheden. 

Wa·t werd er prachtig en bezielend ge
zongen in de eerste samenkomst op Zon
dagmorgen ! Innig werd er gebeden en nu 
was allereerst het woord aan Majoor Koning, 
die sprak over bet gebed van Daniel. 

Liederen van verschillende zangkoren, een 
getuigenis van Kapiteine Ossendrijver, een 
korte pauze om zich wat te verkwikken en 

uit de psalmen: ,,Waarmede zal de jonge
ling zijn pad zuiver houden ?" 

Aan het ei:nde der samen.komst knielden 
18 jon.ge menschen neer om vergevir\g te 
ontvangen en kracht -0m hun pad rein te be
waren. Het was een gezegende dag. God ze
gene ons werk aan Sumatra's Oostkust ! 

1 
Majoor C. C. Koning. 

De deeinemers aan den J. L.-Dag te Medan. In het midden Brigadier en mevrouw Meijer. 

daarna nam Brigadier Meijer het woord over 
Daniel in ballingschap, Zijn woorden deden 
ons alien goed en de jonge menschen wer
den grootelijks bemoedigd. De Kapiteins 
Heinonen en Hoetabarat mochten ook nog 
getuigen op dezen gezegenden morgen, wat 
zij met groofe vreugde deden. 

De Zondagmiddag was gewijd aan een 
muziek- en zangfeest, doch het werd een 
tuinfeest door het bijzonder mooie weer en 
de groote schare, die buiten den pagger stond 
om mee te genieten. Er was veel afwisse
ling en veel vreugde. Daarop werd de in
wendige mensch versterkt en met frisschen 
moed de laatste samenkomst begonnen. ,,Wie 
wil voortaan den Reiland vo1gen ?" werd 
gezongen. Het was wonderbaar, hoe Gods 
Geest werkte. Mevrouw Meijer sprak we
derom en ditmaal over het ontstaan van het 
Maatschappelijk werk van het Leger des 
Heils - zeer leerzaam ! 

Het groo.te thema van den Brigadier zelf 
voor dezen avond was de diep-ernstige vraag 

Onderstaand ged'ichtje werd door Majoor 
Koning gemaakt, -geYnspireerd door de groote 
schare ,,achter den . paggar", die geen toe
gang. had tot de.n Jongeliedendag en des mid
dags gedurende het Muziek- en ·zangfeest 
toch mee genoot. 

ACHTER DEN PAGGAR. 

't Was op een Zondagmiddag 
Toen kwamen wij bijeen, 
Om allen te genieten 
Ja allen, groot en kleen. 
Van twaalf tot zesentwintig 
Dat moest de leeftijd zijn, 
Maar buiten bij den pagger, 
Daar stond een heele rij. 
Men stond er te genieten, 
Van de muziek en zang, 
En luisterde aandachti:g, 
Voor leeftijdsgrens niet bang. 
En juist als · in 'verleden 
Zag Jezus op hen neer, 
Hij gaf ook hun Zijn zegen, 
Blij ging men huiswaarts weer. 

EEN KLEINE JONGENt DIE DOOR ZIJN 
IJVER BEROEMD WEkD. 

Meer dan tweehonderd jaar geleden liepen 
drie jongens in de straten van Cremona, 
Italie. Het was carnaval en overal was mu
ziek. Twee der jongens maakten muziek vool' 
de menschen in de straat. Maar de derde 
jongen kon spelen noch zingen. Wel kon hij 
houtsnijden en vele aardige dingen sneed hij 
met zijn scherp mes uit stukjes hout. 

Zijn ouders en vriendjes hadden geen 
hooge gedachten over zijn pogingen, Op ze
keren dag, toen de jongen op straat weer met 
zijn geliefkoosd houtsnijwerk bezig was, 
kwam een groote man langs, die even staan 
bleef en luisterde naar het spel van zijn 
vriendjes. Het was Amati, de beroemde Ita
liaansche vioolbouwer. Den volgenden dag 
ging de jungen, die kon houtsnijden, maar niet 
in staat was te zingen of te spelen, hoewel 
hij van muziek hield met al de Italiaansche 
warmte, die in hem was, naar het huis van 
den grooten Amati. Hij had een groot pak 
met stukjes houts:ijijwerk ibij zich, die hij den 
man wilde laten zien. Het kostte hem heel 
wat moeite, om Amati te spreken te krijgen, 
want ae bedienden dachten niet, dat de viool
bouwer veel belang zou stellen in dezen 
haveloozen knaap. 

Ten slotte slaagde hij er in het huis ibin
nen te komen. De groote Amati zag den 
jongen en bekeek zijn snijwerk. 

,,En wat wil je nu, jongen ?" vroeg h.ij, 
nadat hij de sierlijke figuren bestudeerd had. 

,,Ik zou graag violen leeren maken'', ant
woordde de jongen. 

,,En waarom wil je violen maken ?" zei 
Amati. 

• 

De jongen keek ernstig op in het gelaat van 
den meester-vakman en zei: ,,Omdat ik van 
muziek houd en die zelf niet maken kan. 
De andere jongens gaan de stad door met 
hun viool en ze zingen en maken muziek 
en de menschen lachen en huilen en geven 
hun geld. Ik heb geen stem om te zingen; ik 
kan geen instrument bespelen ; maar toch 
wil ik op de een of andere manier muziek 
voortbrengen en daarom wensch ik violen 
te leeren snijden". 

Amati was getroffen door den ernst van 
den jongen. 

,,Een lied in het hart ; daar komt het 't 
meest op aan", .z.ii hij. Toen nam hij den 
jongen mee naar zijn atelier en zei hem: 
,,Er zijn verschillende manieren om muziek 
te maken, mijn jongen". 

Zoo werd de knaap een leerling van den 
grooten Amati en zette zich geduldig en 
ijverig aan den arbeid. Na lange maanden 
had hij zijn eerst~ viool af. Amati prees hem, 
want hij had een groote viool gemaakt. 

Na kqrten tijd was hij bekend geworden 
over geheel Italie en later over de heele 
wereld, als een vioolbouwer. 

Een kleine straatjoRgen verlangde muziek 
te maken, hoewel hij niet kon speleri of zin
gen. Maar hij had ook geduld, volharding 
en liefde voor zijn ·arbeid. Met een lied in 
het hart, werd hij de trots van zijn stad. -
Antonio Stradivarius, van Cremona. 

W anneer heden ten dage Cremona ge
noemd wordt, denken de menschen direct 
aan Stradivarius en zijn violen, want Stradi
varius-violen zijn de beste ter wereld. 

i 

CHRISTEllJKE BOEKHANDEL VAN HET LEGER DES HEllS 
JAVASTRAAT 16 - BANDOENG. 

Het adres voor Zondagsscholen en clubs voor het aanschaffen 
van Bijbels, Boeken, Teksten, Platen voor Kerstuitdeelingen; 
Belooningskaartjes voor Zondagsscholen; Christelijk~ boeken. 

De Colportage Boekhandel , ,C 0 LB 0 ES A'' werd door ons 
overgenomen. 

Beleefd aanbevelend. 
I~ 

VISSER·BANDOENG 
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