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Wolken , water, wind Mevrouw E. de Kanter, Bandoeng. 

Cliche : Foto en Film 

,,0, Heere, mijn God! Gzi zijt zeer groot ). Gij ziJt bekleed met majesteit en 
heerlt}'kheid. Hij bedekt Zich met het licht, als met een kleed; Hij rekt den heme! 
uit als een gordijn. 

Die Zijne opperzalen zoldert in de wateren, Die van de wolken Zijnen wagen 
maakt, Die op de vleugelen des winds wandelt." 

Beveel gerust uw wegen, 
al wat u 't harte deert 
der trouwe hoede en zegen 
van Hem, die 't al regeert ! 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden, 
waarlangs uw voet kan gaan. 

Psalm 104 : 1-3. 

Den Heer moet gij vertrouwen, 
begeert gij de uitkomst goed ; . 
op Hem uw hope bouwen, 
zal 't slagen , wat gij doet. 
Door geen bekommeringen, 
geen klagen en geen pijn 
laat God zich iets ontwringen ; 
Hij wil gebeden zijn. 
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JUIST even voor ik mij neerzette om dit 
artikel te schrijven voor ons Kerst

nummer, hoorde ik den NIROM-omroe
per zeggen dat het vandaag - 20 October 
- 129 jaar geleden is, dat Napoleon met 
zijn verslagen leger den terugtocht began 
van het barre Rusland naar Frankrijk. 
En weer is er oorlog in hetzelfde Rusland 
en in zoovele andere landen en weer valt 
de bloem der volkeren op de slagvelden 
van Europa alsook in Afrika en Azie 
en warden vele zonen van de twee 
andere werelddeelen het slachtoffer van 
het oorlogsmonster, hetwelk hoogtij viert. 

En nu zet ik mij neer, om te schrijven 
over Kerstfeest ! 

Kan dat wel? 
J a, dank God, het kan ! 
N een, het kan niet alleen, ik gevoel, 

dat het dringend noodig is en ik zou wil
len, dat de boodschap van de Kribbe van 
Bethlehem en de komst van den Zone 
Gods op aarde, nogeens als met gouden 
letteren aan den heniel verscheen, even
als nu ruim 1900 jaar geleden, toen . enge
len zongen in de velden van Efrata en 
wijze Oosterlingen Zijn ster zagen schlt- . 
teren aan het firmament. 

Want ook nu, ja, nu meer dan ooi t 
wellicht, heeft het kranke menschdo;n 
behoefte aan die boodschap der liefde 
Gods, aan dien hemelschen vrede, aan de 
verkondiging van de voor ons onbegrij
pelijke waarheid, dat God een ,,welbe
hagen" heeft in de menschen en Zijn 
Eeniggeboren Zoon zendt om licht en 
liefde en verzoenlng te bewerken tusschen 
Schepper en schepsel, tusschen mensch 
en mensch! 

J a, men vie rt o v e r a 1 Kerst£ eest ! 
Denk u eens in : In het Hoage N oorden 

in Finland, N oorwegen, IJsland, Rusland 
en elders, waar nu sneeuw en ijs het land 
en de wateren bedekken, maakt men zich 
gereed om Kerstf eest te vieren. 

In al deze landen wordt de zware stap 
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van de soldatenlaars gehoord, of schudden 
de huizen van het kanongebulder en 
wordt de lucht vervuld van bet · motor
geronk der vliegtuigen, maar het is mij, 
also£ ik boven <lit alles uit, het geluid 
van de kerstklokken hoar, en zie hoe bur
ger en soldaat een oogenblik stil warden 
en denken aan het Goddelijk Kind in den 
stal te Bethlehem en terwijl zij dit doen, 
komt troost en rust tot hun hart en wordt 
opnieuw de hoop geboren in hun ziel, dat 
het hemelsch licht toch eenmaal de hel
sche duisternis zal overwinnen en de 
Reiland der wereld de wonden van het 
geslagen menschdom toch wel kan heelen. 

In mijn geest zie ik de vele duizenden 
mannen, die met dit Kerstfeest ver van 
huis en haard zijn. Pijnlijker clan ooit 
gevoelen zij juist nu het gemis van den 
huiselijken kring en alien, die hun lief 
zijn. Het is Kerstf eest en . . . . . . . . . ver van 
huis, ver weg van het vaderland. 

Maar hoar, daar in een cantine en ginds 
in een barak, klinkt een oud, welbekend 
Kerstlied en weldra zingen allen mee en 
denken aan Hem, Die hemel en aarde wil 
vereenigen, aan Hem, den ,,Herder en 
Opziener" hunner zielen, die de verlosten 
uit alle geslachten en natien en tongen 
eenmaal zal vereenigen, zooals een herder 
zijn kudde samenbrengt in de schaaps
kooi, opdat het worde ,,een kudde en een 
Herder". 

0, heerlijk Kerstfeest ! Gij doet de 
hoop op hereeniging weder opleven ! 

En nu denk ik ook aan de moeders, 
vrouwen, verloofden en kinderen, die 
hun zonen, mannen, beminden en vaders 
betreuren op dezen Kerstdag. Kunnen zij 
het hoofd nog opheffen ? Al bun verwach
tingen is de bodem ingeslagen, eenzaam 
zijn ze achtergebleven, zij het met veel 
liefelijke herinneringen. Maar luister ! 
Zij hooren een engelenstem, die zegt : 

,,Gij zult Zijn naam heeten : Immanuel ! 
hetwelk is, God met ons ! 

Dus zijn ze niet alleen ! N een, dank 
God, nooit alleen, want God Zelf komt 

Eens buigt zich ook alles voor 
[ Jezus in 't stof ; 

En d'engelen zingen voortdu· 
[ rend Zijn lof. 

0, mochten we 0111 Jezus ver
[ heerlijkt eeos staan, 

Dan hieven wij juichend den 
[ jubeltoon aan : 

Jezus, Jezus1 Uw naam zij d'eer, 
Want Gij zijt der menschen en 

[ engelen Heer I 
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in J ezus met wonder bare troost tot die 
allen, zeggende : 

,,Ziet, Ik hen met u tot de voleinding der wereld." 

OVERAL KERSTFEEST, dus ook in 
het huis der eenzamen, die nu bemoedigd 
worden door de tegenwoordigheid van 
Hem, Die ons nooit zal verlaten: 

Kerstfeest in de schuilkelders. Z ullen 
de sirenes loeien op dit feest ? Wie zal 
het zeggen ! Maar ik ben er zeker van, <lat 
trots dat alles, men ook in de schuilplaat
sen de kerstliederen zal hooren en men 
elkander een hart onder den riem steekt 
door een welgemeend: ,,God zegene U ! " 
en ,,Happy Christmas" ! -

Kerstfeest in ons moederland ! 
0 ja, duizenden zullen bijeenkomen 

hier en daar in kerken en lokalen en 
gelijkgestemden zullen uit het diepst van 
hun hart zingen: ,,Hoe zal ik U ontvan
gen, hoe wilt Gij zijn ontmoet ?" - en 
terwijl zij het doen, straalt het licht uit 
hun oogen, veel helderder clan dat der 
Kerstlichtjes en gij leest in die oogen en 
gij hoort in die stemmen, dat men vol 
verwachting uitziet naar andere tijden. 

J a, het zal anders warden. Het geweld 
zal verdwijnen en de harmonie zal worden 
hersteld en juicherid zingt men nu reeds : 

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof I 

i 

Door Kommandant .. \-
"" 

A. C. BEEKHUIS 

l 
----~~ 
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Op ten kleinen afstand bleef bij stil · 

staan .... en zijn oogen trokken been 

naar bet raam van Mocders kamer. 

0 P z'n gemak, de handen diep in de zakken 
van z'n overjas, wandelt Frits van Leeu

wen tusschen de warring van druk-doende men
schen door. Een felle lichtlaailng van veel straat
lantaams, etalages en reclameborden straalt en 
schittert om hem heen, maar ook binnen hem 
leeft een weelde van licht, want daar heerscht 
de warme vreugde van het spoedig-thuis-zijn. 
En z'n oogen, die groot open, de dolle kleuren
darteling der avondstad in zich opdrinken, kaat
sen die vreugde, <lie hem geheel doorgloeit, 
vonk-spattend naar buiten. 

Als een luid-fluitende vogel zingt het in hem : 
,,Naar huis ... naar huis ! " De Kerstdagen nade
ren immers, en dus is de vacantie in 't zicht, de 
Kerstvacantie, die twee weken duurt, en die 
hem, den gymnasiast, die reeds op zoo jetigdigen 
leeftijd z'n stille <lorpje voor de rumoerige groo
te stad moest verwisselen om daar het middel
baar onderwijs te volgen, vergunnen zal eenigen 
tijd door te brengen in z'n geboortedorp, waar 
hij zijn eerste levensjaren heeft doorgebracht, 
waar z'n ouders, broers en zusters wonen, en 
waarv:m hij de heerlijkste herinneringen als een 
kostbaar bezit steeds met zich draagt. Als hlj 
bedenkt, dat hij weldra al die menschen en din
gen, die hem zoo dierbaar zijn, weer van nabij 
zien zal, spat van z'n gelaat een jongensachtige 
vroolijkheid. Op verschillende · plaatsen reeds, 
waar hij het niet verwachten zou, heeft hij de 
groen-glanzende kerstboomen aange.troffen ; maar 
nu hij dezen ziet in een cafe, treft hem de aan
wezigheid van den boom, die uiterlijken luis
tt!r aan Christus' geboortefeest pleegt bij te zet
ten, toch wel heel sterk. En een heel antler beeld 
rijst voor z'n geest; onwillekeurig denkt hlj 
aan de Kerstfeestvieringen thuis : een warme ge
zellige kamer met allemaal bekende gezichten, 
een klein eenvoudig kinderkerstboompje met 
wat gekleurde kaarsjes op het dressoir, een 
ouderwetsch orgel, dat Kerstliederen speelt, een 
viool, die bevend ·begeleidt, stemmen, die de 
oude bekende wijzen meezingen ................. . 

Het teer-stralende beeld van z'n moeder ver
schijnt voor z'n geestesoog, hlj ziet haar voor 
zich : hoe ze met haar milde oogen elk van haar 
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kinderen streelt, maar hem in 't bijzonder, om
dat hij zoo zelden bij haar is. In zuiver-zachte 
~rven glanst bet portret van z'n altijd zorgzame 
moeder hem tegen. Door het denken aan haar, 
schiet hem ineens te binnen, dat hij wat voor 
haar meebrengen zou, en den draad van zijn 
gedachten brekend, begint hij dadelijk alle eta
lages, die hij voorbijgaat, aan een onderzoek te 
onderwerpen. Aan z'n linkerzijde schijnt hij 
eindelijk iets bemerkt ,te hebben, want, zich 
door den tegenstroom van menschen een weg 
banend, gaat hij op een groot etalageraam af, 
waarachter verschillende luxe damesbenoodigd
heden op verlokkende wijre uitgestald liggen. De 
fraai opgern~akte uitstalkast is versierd met de 
gebruikelijke hulsttakjes, die met hun groene 
kartelblaadjes en hun roode ronde vruchtjes op 
het wijde sneeuwdek van witte watten onder de 
felle bestraling van veel electrisch licht, een 
kuoplustige kerststemming trachten te werken. 
Frits' oogen speuren aandachtig alles af, want 
dezen keer wil hij eens iets bijzonders voor z'n 
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vonnis, en telkens weer branden die enkele 
woorden schrijnend-die11 in z'n ziel: ,,Moeder 
...... ziek ...... ernstig ziek. .. " Als venijnige grijp-
klauwen slaan de woorden zich in hem vast. 

Het kan niet waar zijn ! Wild rukken z'n 
oogen zich los van bet papier, ze angstigen de 
kamer door, ze grijpen zich vast aan al de be
kende dingen, die zich om · hem heen bevinden. 
Slechts langzaam ontspannen zich z'n trekken. 
Een golf van verdriet spoelt zijn ziel binnen, en 
met zijn oogen gebeurt hetzelfde, wat 's avonds 
gebeu,ren kan, als een natte nevel zich over het 
land legt. 

Dan, met een bruuske beweging, veegt hij zijn 
tranen weg ; z'n denken ordent zich, en zoo goed. 
mogelijk gaat hij na, wat hij doen moet. Gehaast 
legt hij een laatste hand aan zijn boeken - z'n 
koffer is reeds gepakt, daar het zijn plan was 
geweest mor.gen vroeg te vertrekken - en een 
uur later zit hij in den trein naar huis. En terwijl 
uren aaneen het geroezemoes van stemmen in 
z'n ooren gonst, en nu en dan het vroolijk ge-

EN DE KLOKKEN LUIDEN. • + • • 
moeder meebrengen. Eindelijk schijnt hij zijn 
keus gemaakt te hebben, hij verdwijnt tenmin
ste, na zich eerst van de aanwezigheid van z'n 
porternonnaie vergewist te hebben, in den win
kel, waaruit hij even later met een klein pakje 
weer te voorschijn komt. Stijf drukt hij het ge
kochte tegen zich aan, en in gedachten hoort hij 
reeds de warmzachte stem van z'n moeder : 
,,Kind, <lat was toch niet noodig geweest ! " -
en in haar oogen leest hij reeds de blijdschap, 
die in haar is, omdat ze haar oudste weer bij 
zich heeft. 

Een sterk verlangen golft in hem naar boven: 
nog twee dagen, dan is het Kerstmis, dan is hij 
thuis ... nog twee luttele dag.en ...... 

Den volgenden dag is Frits druk bezig z'n 
boeken te ordenen, als z'n hospita bij hem bin
nenloopt, en hem een telegram overhandigt. 
Met trillende vingers scheurt hij dadelijk het 
zegel open en haastig doorvliegt hij den korten 
inhoud van het telegram : ,,Korn spoedig, moeder 
ernstig ziek", leest hij. 

In z'n oogen, waarin eerst een spanne:qde 
nieuwsgierigheid stond, springt plots een wilde 
angst. En in een houding, waaruit de wanhoop 
dui.delijk spreekt, terwijl z'n hand krampachtig 
een st~lleuning omklemd houdt, blijft hij heel 
lang op het papier staren, als bevat het z'n dood-

Overal, overal Kerstfeest vandaag. ' 
Kerstfeest in 't land waar de dennen ruischen, 
Kerstf eest waar de palm en de wijnstok groeit, 
Kerstf eest in de streken van sneeuw en van 

[koude, 
Kerstf eest daar waar de tropenzon gloeit, 
Kerstfeest waar kinderen lachen en spelen, 
Kerstfeest bij ouden, vergrijsd door den tijd, 
Kerstf eest aan 't front, bij dappere mannen, 
Waar krijgsrumoer klinkt, in 't heetst van den 
Overal, overal Kerstfeest vandaag ! [strijd; 
Want het Christuskind is de Heer van 't heelal; 
Die over de wereld eens heerschen zal. 

( Bij het Cliche op pag. 1) 

lach van vacantiegangers die het Kerstfeest bij 
familie of vrienden vieren gaan, tot hem door
dringt, zit hij klein en nietig in z'n hoekje. 

Eindelijk stopt de trein bij het bekende dorps
stationnetje. Met een resoluut gebaar tracht hij 

nu z'n drukkende zwaarmoedigheid van zich 
af te schudden: hij wil sterk zijn. Forsch grijpt 
hij zijn zwaren koff er uit het net, met vasten 
gang verlaat hij den trein, en stapt het perron op. 
Niemand wacht op hem. 

Als hij even later buiten het station staat, 
ziet hij reeds in de verte het groote vierkante 
huis, waar hij zooveel gelukkige dagen heeft 
doorgebracht, en dat nu onheilspellend tusschen 
de hooge naakte boomen te voorschijn sombert. 
Doodsch en donker ligt het daar, strak en stil in 
de vallenden schemer. 

Weinige oogenblikken later staat hij ervoor. 
Maar voordat hij nog ibij het hekje gekomen is, 
heeft hij het vreeselijke reeds gezien ; als stille 
verkondigers van een d:roef gebeuren hangen 
groote witte lakens achter de vensters, en in de 
duisternis der omgeving lijken ·die gesloten ven
sters op de blinde oe>gen van een ouden vriend. 
't Is alsof een pijnlijke wond wor<lt openge
scheurd - even wankelt hij, in z'n oogen begint 
iets te branden, maar dan vermant hij zich. Hij 
begrijpt zichzelf niet: hij wordt verwonderlijk 
kdm. 

W aar hij een voorgevoel van had, blijkt bittere 
waarheid te zijn. Hij weet het nu : z'n moeder, 
z'n lieve moeder, die altijd zoo zacht en zoo 
goed was, is dood ...... dood ! ...... 

Het is Kerstmis, het feest van engelenzang en 
herderaanbidding. Het tintelend f eest van J ezus' 
geboorte. 

Maar in het groote huis even buiten bet dorp 
heerscht geen blijde foeststemming. Daar is 
droefheid in plaats van vreugde, somberheid in 
plaats van vroolijkheid, rouw in plaats van feest. 
Want zij, die door haar stille aan wezigheid het 
heele huis met gezelligheid vulde, zij, die de 
toevlucht van allen in huis was en de ziel van 
alles wat er gebeurde is heengegaan. 

( vervolg pag. 5 kol. 1.) 
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AANBIDDING 
Door mevrouw Kommandant A. W. Beekhuis .. van Riet. 

,,En in het htiis gekomen zijnde, vonden 
zij het Kindeke met Maria, Zijne moeder; 
en nedervaUende hebben zij Het aange
beden ; en hunne schatten opengedaan 
hebben, brachten zij Hem geschenken : 
goud en wierook en mirre." 

Matth. 2 : 11. 

LAA T het komende Kerstfeest voor 
ons, evenals voor de Oostersche Wij

zen, een tij d van aanbidding worden. En 
daarmede bedoel ik dan niet in de eerste 
plaats, dat wij daartoe allemaal naar de 
kerk of een bijeenkomstzaal moeten gaan, 
neen, niet alleen daar, maar ook in ons 
eigen huis, en z66, als de Wijzen in het 
huis bij Maria kwamen, om het Kindeke 
te aanbidden. Want J ezus wil ons huis 
tot Zijn woning maken, daar moeten wij 
Hem kunnen ontmoeten, als een levende 
werkelijkheid, gereed om ons te helpen 
in alle levensomstandigheden en bij alle 
problemen. 

Hier ook heeft de moeder vooral een 
· mooie en heilige taak te vervullen, zoowel 

door haar voorbeeld als in het geven van 
onderricht en leiding aan haar gezin. 

Eens sprak ik met de moeder van een 
groat gezin over huiselijke Godsdienst
oefening met onze kinderen. Zij vertelde 
toen iets, dat mij zeer ontroerde. Haar 

kleine meisje van zes jaar kwam op zeke
ren <lag bij haar met haar mooiste doosje 
en vroeg: ,,Moeder, mag dit op de piano 
staan ? Ik wil er mooie dingen in doen 
voor den lieven Heer." En telkens kwam 
ze aandragen met iets, wat ze heel mooi 
vond : een glazen knikker, een mooi 
plaatje, een gekleurd stukje glas. ,,Als ik 
naar den hemel ga, neem ik het mee", 
vertelde ze aan moeder. 

Wat ging er in het hart van die moeder 
om, als zij de kleine telkens weer iets zag 
brengen van haar schatten. 

Zoo bleef het in het leven van dit kind : 
alles uit liefde, het beste en het mooiste 
voor Jezus ! 

* * * 
Welk een rijke les voor ons, moeders ! 

Laat het op dit Kerstfeest niet alleen zijn, 
de boom, ·de verrassingen, maar laat het 
vooral zijn een aanbidden van J ezus 
Zelve, voor alles, wat Hij voor ons deed. 
Want Hij is onze Zaligmaker, onze Raads
man, onze Vriend en hoe meer wij ons elk 
jaar opnieuw verdiepen in de onuitspre
kelijke liefde, die Hem op aarde bracht, 
hoe meer onze ziel in aanbidding tot Hem 
uitgaat. Geven wij Hem dan onze aanbid
ding en liefde bij het vieren van het ko
mende Kerstf eest. 

Vlecht immergroene kransen 
En steekt het feestlicht aan ; 

Laat ons het heilig Kindje 
In 't kribje gadeslaan ! 

Roep toch vooral de kind'ren 
Saam op dit blijde feest ! 

J ezus kwam neer op aarde, 
Is Zelf een kind geweest. 

l 
l 
I 

I 
•I 

l 

,,Eere zij God ! " klink' blij uw toon ; 
Vree kwam op aard door Godes Zoon. 

DE ROOS VAN JERICHO 
De sage zegt, dat de ,,Roos van Jericho", ook bekend 

als ,,Roos van Maria", op Kerstmis haar bladeren veel 

wijder opent, dan op overige dagen, waardoor aangeduid 

wordt, dat ook de bloemen des velds Christus eeren. 

Een oude legende brengt den oorsprong van de roos 

in verband met Bethlehem. Een vroom Christen-meisje 

was onrechtmatig veroordeeld tot den dood op den 

brandstapel. Ze bad tot God, of Hij haar wilde verlossen 

en tot verbazing van wie het vonnis zouden voltrekken, 

konden de takkenbossen niet tot branden warden ge

bracht. Kort daarna werd opgemerkt, dat uit de hout

mijt, die men achteloos had laten liggen, geheimzinnige 

bladeren ontsproten en daaruit groeiden de eerste rozen 

op aarde. De verkoolde takken droegen roode rozen en 

die, welke niet door het vuur waren aangetast, witte. 
; 

Hier ligt voor de hand, dat deze grillige sage werd 

. . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . 

ingegeven door de gedachte, dat de stad in Juda, die 

aan de menschheid den Zaligmaker schonk, ons ook 

heeft begiftigd met de hoog gewaardeerde bloem, die 

fleur en geur verschaft aan de omgeving, waarin de 
Ik min, U, Heer Jezus, zie 's nachts op mij neer 
en waak met uw eng 'len, dat nie~and mij deer'. mensch verkeert. 
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ONDER LEID! NG VAN DEN KOMMANDANT 

,,Dienen" en van Kapiteine Reyerse over ,,J eugdontwaken". De Korps
kadetten en Jeugdwerkers van Malang I zongen een lied, alsook de 
jonge menschen van Soerabaja I. Na een korte onderbreking volgde 
de twee<le samenkomst, waarin wij het woord beluisterden van K.K. Pat
tipeilohy, KK. ten Have en Zr. Nahan. De accordeon-solo van Ilse 
'd Ablaing vond veel bijval. 

om het kampvuuR 

Kampvuur ! Het woord brengt iets onbeschrijfelijks in het hart van 
jongens en meisjes ! Met popelend ongeduld bewogen ze zich al over 
het terrein van het Militair Tehuis. Maar eerst werd in alle stilte nog 
een zeer plechtige ceremonie gehouden in de zaal van het Leger des Heils. 
De Toortsdragers, jonge menschen die te zamen komen om elkander gees
telijk en moreel te steunen en te bemoedigen, zij waren daar vereenigd, 
met hun leiders. In een halven cirkel stonden zij geschaard om het bran
dende licht, terwijl Adjudante Brouwer in 't kort nogmaals het doel der 
beweging uiteenzette. Nadat de Leiders, Br. en Zr. Dalman, en Kapiteine 
Reijerse onder plechtige stilte hun handteekening had<len gezet en het 
teeken der toorts hadden ontvangen, kwamen achtereenvolgens de leden 
naar voren om ook hun belofte af te leggen. Tot slot werd de sluitingsli
thurgie gevolgd en de groep, Nr. 18 van Nederlandsch-Indie, aan Gods lei
ding en hoede opgedrageJ'l. 

Als gasten waren tegenwoordig Adjudant en Mevrouw Juutilainen, en 
de Adjudant vertelde van zijn ervaringen in Midden-Celebes. De toe
spraak van Majoor Kyle over het bekende woor~ ,,Eureka - ik heb 
het gevonden" werd met belangstelling gevolgd, tot ten slotte het ern
stige woord van den Kommandant aller aandacht opeischte. 

Om 5 uur 's middags kwam men bijeen voor de laatste samenkomst. 
Kapiteine Kreikamp sprak over ,,De prijs van het discipelschap", waarna 
een duet van piano en fluit volgde, uitgevoerd door de familie Dalman. 

Na een getuig~nis van Adju<lante van Lith nam de Kommandant voor 
de laatste maal het woord. In het stille avonduur kwam tot ons alien 
de stem des Heeren, voor sommigen bij vernieuwing en voor anderen 
voor het. eerst. De woorden van den Kommandant deden zoo duidelijk 
de noodzakelijkheid inzien van het kiezen, Gods zijde, of de zijde van 
satan met zijn booze machten. Gelukkig dat velen aan de roepstem ge
hoor gaven. . Van de zaal ging het nu met opgeheven en brandende toortsen naar den 

kampvuurcirkeL Honderden waren 
reeds bijeen, en volgden met aan
dacht de beteekenisvolle ceremonie 
van het aansteken van het vuur 
door vier der toortsdrageri;. Toen 
het vuur goed oplaaide en heer
lijk knetterde, was meteen de 
stemming erin en werden door de 
deelnemers aan den komenden 
Jeugddag, gekomen van Soerabaja, 
Banjoewangi, Djember, zoowel als 
van Malang I en II, nummers gege
ven, die werkelijk zeer in d~n 

smaak vielen. Soms groote uitbun
dige vreugde, dan weer diepe aan-
dacht bij een meer emstig gedeelte. Met blijd
schap werd de Kommandant begroetf die ook 
was gekomen om van de partij te zijn. Zijn 
woord van hart tot hart was aan het slot van 
den avond zeer gewaardeerd. Het is altijd te 
bemerken dat hij zich een gevoelt inet de 
jongelui en hun een warm hart toedraagt. 

* * * 
Op Zondagmorgen kwamen de jonge men

schen bijeen in de aula van de Muloschool. 
Ook van Soerabaja II en Soerabaja Ziekenhuis 
waren vele jongelui gekomen. 

Met enkele woorden heette de D.O, de ver
schillende deelnemende groepen welkom, waar
na de Kommandant een woord van inleiding 
sprak. Door Adjudante Brouwer, wie de belan
gen van de jeugd vanzelfsprekend na aan het 
hart liggen, werden vervolgens verschillende 
deelnemers opgeroepen om te · spreken of te 
zingen. In de eerste samenkomst mochten wij luis
teren naar de toespraken van Br. Dalman over 

DE JONGELUI TE MALANG MET DEN KOMMANDANT IN HUN MIDDEN. 

ONDER LEIDING VAN BRIGADIER EN MEVR. MEIJER. 

Zaterdag 11 en Zon~ag 12 October waren be
stemd voor J eugddagen in Medan. Vol verwach
ting was er naar uitgezien en des Zaterdags 
arriveerden de deelnemers van Belawan, Kaban 
Djahe en Siantar om te zamen met de jongelui 
van Medan te genieten. Ook de officieren met de 
kinderen der beide tehuizeni waren goed ver
tegenwoordigd. 

Om haU zes was de welkomstsamenkomst1 ge
Yolgd door de eerste ,,echte" bijeenkomst om 7 
uur. Allen voelden zich toen reeds thuis. De 
heer lijke liederen en koren zegenden onze ziel. 
Het onderwerp ,,David" behandeld door Majoor 
Ingham, liet ons zien, wat \:i,rij in Gods kracht 
kunnen doen. De Zondagmorgensamenkomst was 
om nooit te vergeten. Heerlijke momenten be
leefden we. Wij denken b.v. aan dien jongen 

van 14 jaar, die zijn getuigenis gaf. Diepe ont
roering was bij velen merkbaar. Het onderwerp 
over ,,Samuel" door Majoor Koning behandeld, 
gaf wijze lessen. Sommige jonge menschen 
gaven aan de uitnoo.diging gehoor en kwamen 
tot Jezus, waaronder het zoontje van Majoor 
Mepham van Padang, die ook onze gast was. 

De middagsarnenkomst .:was in den tuin van 
het Chineesche kinderhuis. Verschillende reci
taties en lie<leren werden ten gehoore gebracht. 
Al te vlug was daar alweer de laatste samen
komst. In dit samenzijn bracht Brigadier Meijer 
het woord van Jezus tot Petrus: ,,Simon, Ik 
heb u wat te zeggen", naar voren en werden 
wij allen bij den ernst ervan bepaald. Negen
tie_n jonge menschen kwamen en gaven zich aan 
den H&>r. God zegene onze makkers ! 

DE bEEL
NEMERS 
TE MEDAN, 

' 
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EN DE KLOKKEN LUIDEN 

Vervolg van pag. 2. 

Zij, de beminnende en beminde moeder, is 
niet meer. Zacht en kalm, zoo:tls haar leven was, 
stierf ze, zwarte smart achterlatend in de ziel 
van ieder, die veel met haar in aanraking kwam. 

Voor het venster van zijn hoog kamertje, van
waar hij een wijd uitzicht over den omtrek heeft, 
staat Frits. Hard staan zijn trekken, zonder 
tranen zijn z'n oogen. Opstand is er in z'n ziel, 
opstand tegen God, Die hem trof in het liefste 
wat hij had. 

Z'n blik glijdt over de velden voor hem. Vlak
bij liggen de huizen van het dorp, warm en ver
trouwd bij elkaar gegroept om de twee stevige 
kerktorens die hoog boven alles uitsteken. Daar 

slingert ook de laan, waar hij zoo dikwijls wan
delde met z'n moeder. Hij hoort weer haar stem, 
belangstellend informeerend naar alles wat hem 
bezighield. Een pijnlijke schroeving zet zich vast 
in z'n keel. , Moeder ! ...... moeder ! ! ...... n kermt 
het in hem. 

Nu dringt het pas goed tot hem door : nooit, 
nooit zal hij z'n moeder weer zien, nooit meer 
zal hij in haar milde oogen kunnen kijken, nooit 
meer haar vertrouwde stem kUlillen hooren, 
nooit meer kunnen genieten van haar warmend~ 
aanwezigheid, die hem omkoesterde als een 
streelende lente . . . nooit . . . nooit meer . . . Een 
ander zal nooit haar plaats kunnen vervangen ; 

OP WEG NAAR EGYPTE. 

Een legende, vertelt ons, dat, to en Jozef met 
Maria en het Kindeke op het bevel des Engels 
naar Egypte vluchtte, hij langs een veld kwam, 
waar eenige zaaiers waren gekomen, om te 

zaaien. Uit vrees, door de handlangers des 
konings te worden achterhaald, verzocht Maria 
hen, als iemand mocht vragen, wanneer de 
Zoon des Menschen was voorbij gegaan, te 
zeggen: ,,Toen we het koren zaaiden''. 

Gedurende den nacht geschiedde er nu op het 
gebed van Maria een wonder : het koren schoot 
op en rijpte, zoodat den volgenden dag reeds 
kon worden geoogst. De zaaiers werden nu 
maaiers en toen de soldaten van Herodes kwa
men en inderdaad op hun vragen het antwoord 
kregen, dat Maria had bedachtJ staakten ze de 
vervolging, meenende, dat ze toch reeds te laat 

war en. 

Op dienzelfden tocht, toen re1z1gers rustten 
onder den bekenden Sycomore, den wilden vij
geboom, die naar een antler verhaal nog heden 
niet ver van Cai:ro gevonden wordt, waren de 
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z'n vader is wel goed1 maar begrijpt hem niet 
zooals zijn moeder, z'n broers en zusters zijn 

alien nog te jong, vertrouwde vrienden heeft hij 
niet. Hij voelt zich eenzaam ...... oneindig een

zaam. 

,,Moeder . . . . . . waarom dit . . . . . . waarom ! ?" 
kreunt hij. Een snik werkt zich in hem los. Maar 
dan... wat is dat ? Daar beginnen klokken te 
luiden, langzaam en plechtig. Ja, hij weet het: 
het is feest vandaag, het feest van een geboren 
Koning. En hij bedenkt hoe heel anders deze 
dag had kunnen zijn. En de klokken luiden : 
wijd dragend dat wondere Kerstevangelie over de 
stille velden. Zwaargedragen galmen de klokke
tonen tot hem over. Er 1breekt iets in hem: de 
harde korst, die zich om z'n verdriet heeft vast
gezet, scheurt open. Luid snikkend werpt hij zich 
op z'n bed, voor 't eerst kan hij schreien. En 
de klokken luiden: vullend z'n kamer met ,won
der geluid. Plots schokt hij omhoog, in z'n oogen 
komt een lichte flikkering van hoop : als nie

mand z'n moeder kan vervall:gen, zou Jezus dat 
dan niet kunnen ? Alle dingen, ook de groote 
smart, die hij nu heeft, te kunnen leggen voor 
Zijn voeten, zou dat niet heerlijk zijn ? En had 
zijn moeder hem dat niet steeds voorgehouden ? 
,,Heere, help mij " hijgt hij. En de klokken 
luiden: herhalend de woorden, die z'n moeder 
zoo clikwijls sprak. Hij voelt het : J ezus wil hem 
helpen en zal hem helpen: elke klokketoon, die 
in z'n kamer valt, bevestigt dat. 

En de klokken luiden: troostend en bemoe
digend, zachten balsem gietend in de schrijnende 
wonde, die rauw openstaat. En de klokken lui-

. den : en <le klanken, die rond hem wapperen 
als groene vlaggen van hoop, vormen samen 
een milden mantel van troost, die zich wijd dek
kend over hem uitspreidt. 

Even later Hgt hij geknield op z'n kamer, 
biddend...... sterk biddend...... Dien dag onder
vindt hij de sterkende kracht van een machtig 
Vriend en Trooster. Dien dag wordt Jezus in 
z'n ziel geboren. Zoo viert hij toch nog Kerst
feest. 

En de klokken luiden...... . 

vervolgers hen zoo nabij, dat ze ijlings een 
schuilplaats moesten zoeken. De boom opende 
zich, zoodat Maria zich met het Kindje er in 
kon verbergen; ~en spin weefde haar web voor 
de opening en beiden waren verborgen voor wie 
hen zochten. 

( Overgenomen.) 
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DE BOODSCHAP VAN VREDE EN GENADE 
verkondigd door den Kommandant in 

Oost- en West-Java. 

IN BANJOEW ANGI. 
De Protestantsche kerk was hier gevuld met 

heilbegeerigen, en waar het hart oprecht uitgaat 
tot God, geeft Hij immer zegen. Zoo ook hier. Een 
mooi wijdingslied door de Toortsdragers gezon
gen, droeg bij om de sfeer te bereiden voor het 
bijbelwoord van den Kommandant, die gebruik 
makend van het verhaal van de voetwassching 
door de dankbare vrouw, zijn hoorders wees 
op de noodzakelijkheid God te dienen met een 

volkomen hart. 

IN DJEMBER. 
Ofschoon de trein verlaat was en de Komman

dant dus lang op zich liet wachten, wachtte een 
groote schare geduldig zijn komst af en werd 
rijk beloond, door een bijzonder gezegende 
samenkomst. Tijdens dit bezoek overhandigde 
onze leider de Legerv lag aan Adjudante Smid, 
die een gezegend werk in deze plaats verricht 
en die vfag zal hooghouden tot eer van God. 

IN BANDOENG I. 
Twee goede samenkomsten mocht onze leider 

hier hebben. De wekelijksche Heiligingssamen
komst op 6 November en den daarop volgenden 
Zondag een soldaten-inzegening. Deze laatste 
werd vooral gekenmerkt door een geest van 
verwachting en blijdschap. De vijf soldaten, allen 
keurig in uniform, popelden van verlangen om 
,,ingelijfd" te worden bij de Legerschare van 
het korps. Stampvol was de zaal, de liederen, 
opgewekt en bezield gezongen, maakten het hart 
warm en blij. De prediking van den Komman
dant was rijk en er geheel op gericht onze nieuwe 
makkers te doen gevoelen, dat zij een machtigen 
God hadden, Die hen zou helpen in den strijd 
tegen zonde en duisternis, zoowel als tegen de 
,,overblijfselen'" van den ouden mensch, die 
satan zou gebruiken om hen te doen vallen, 
zoo zij niet streden in Gods kracht. Het was 
voor hen een onvergetelijk uur en alien werden 
gesterkt om voort te gaan als dappere strijders 
vocr Gods zaak. God houde hen trouw ! 
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H ET grootste van al onze Christelijke f eesten, 
het Kerstfoest, nadert en terwijl ik daar

voor iets ga schrijven, zijn velen reeds bezig bun 

schikkingen en voorbereidingen te treffen: col
lecteeren, inkoopen, naaien en zooveel andere 
dingen, die gedaan moeten warden. Dan maken 
we ook al plannen voor een mooien versierden 
Kerstboom en de gedachte daaraan, deed me in 
den geest teruggaan naar Midden-Celebes en 

de bevolking diep in het binnenland, waaronder 
ik. vele jaren mocht werken. 

In het bijzon<ler denk ik clan aan Kantewoe. 
Daar moesten in het begin de samenkomsten 

gehouden worden in de Lobo, den vroegeren hei
denschen geestentempel. Als dan het Kerstfeest 
naderde, moest in die Lobo de Kerstboom ge

plaatst worden. Een Legerzaal hadden wij toen 
nog niet en voor mijn eigen gevoel vond ik het 
niet prettig den Kerst boom in de Lobo te plaat
sen, vooral om wat ik hoorde, dat de oudere 

menschen van het dorp over den Kerstboom 
dachten. Ze zekfon n.l. dat dit de ,,Woentja" was 
van de orang belanda. ,,Woentja" is de naam 
van een boom, een soort van bamboe, die de 
menschen gebruikten voor hun groote feesten, 

als zij den oogst van hun sawah hadden binnen 
gehaald. Ze namen dat groote bamboe uit 
het bosch met alle takken eraan en brachten 
dat naar hun kampong. Aan alle takken wer
den clan k1eine zakj€s gehangen, gevlochten van 
bladeren en gevuld met gekookte rijst. Als er 
dan honderden van zulke zakjes in gehangen 
waren, werd de bamboe-boom overeind gezet. 
Dan began men rondom den boom te dan

sen en <len geest der aarde te danken voor den 
goeden oogst. Deze boom en het feest noemt men 
,,Woentja". Toen men nu voor het eerst den 

Kerstboom zag, hield men dezen voor den 
,,Woentja" der blank.en. Het was voor mij een 
vreeselijke getlachte, <lat onze Kerstboom als 
symbool van eeuwig groen, eeuwig leven in hun 
oogen gelijk zou staan met htin ,,Woentja". 

Ik: begon toen plannen uit te werken voor het 
bouwen van een Legerzaal. Dit ging echter niet 
zoo gemakkelijk. In 1927, nadat de Kweekschool
cursus beeindigd was, mochten de kadetten een 

maand blijven -0m mee te helpen hout te hak
ken voor een Legerzaal. Ik wilde natuurlijk de 
beste soort hout hebben. Nu was er een zeker 
hout, dat bijzonder geschikt was en van de bes~ 
te kwaliteit, dat ze ,,Wilingtoenga" noemen. 

Geen der heiden-Toradja's zou er echter ooit 
aan denken zulk een boom om te hakken, want 

die boom zat vol booze geesten, waar men erg 
bang voor was. 

Op een dag togen de kadetten er echter met 
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door Majoor P. Wikdal. 

zaag en bijl en andere gereedschappen op uit 
om twee groote boomen te kappen, die dicht bij 
een droog rijstveld stonden De -eigenaar van het 
rijstveld kwam dadelijk vragen, wat we kwamen 

doen en toen hij hoorde, wat het doel van onie 
komst was, smeekte hij ons dit niet te volvoeren, 
want ,,zeker zou zijn rijstoogst mislukken". 

Ik vertelde hem echter, dat ik veel padi thuis 
had en als er iets zou gebeuren, ik hem de scha
de zou vergoeden. 

,,Ja, maar wij · worden allen ziek", was zijn 
volgende tegenwerping. 

,,Dan heb ik ook veel medicijnen thuis en kunt 

u alien gratis behandeld worden." 

,,Ja, maar we krijgen zeker een ongeluk en 
allen zullen sterven", was nu zijn bedenksel. ,,Nu 
dat moeten wij eerst afwachten", probeerde ik 
hem gerust te stellen. Hem duidelijk maken, dat 

God, onze hemelsche Vader ons voor al die 
rampen kan behoeden, had nog geen nut, dat 
kon hij nog niet begrijpen en aannemen. 

Toch begonnen wij te kappen. Denzelfden te

genstand on<lervonden we overal, doch we stoor
den ons er niet aan. Toen de bevolking zag, dat 
we toch met dit hout .gingen bouwen, vonden ze 
ons erg dom en meenden, <lat onze heele familie 
zou uitsterven. Ook vonden ze me zeer dom, 
<lat ik mijn huis - onze Legerzaal - nog grooter 
ging maken dan hun Lobo (hun godenhuis). 
Niemand wilde dan ook helpen met den bouw, 
uit angst voor de booze geesten, zoodat we met 
3 man alles moesten doen, doch het kwain klaar. 

Eindelijk hadden wij dan een huis, waar we 

Bet oude kampoenghoofd te Kantewoe. 

STRIJDKREET 

echt Kerstfeest konden vieren en onze samen
komsten houden. 

Nauwkeurig werden al onze bewegingen gade
geslagen en toen de bevolking zag, dat er van 
een bewerking door booze geesten geen sprake 
was, doch integendeel zegen op ons werk rustte, 
begon het vertrouwen te groeien. Op zekeren dag 
kwam ik in Banasoe, een van onze buitenposten 
destijds. Daar kwam het kampoenghoofd naar 
me toe en wilde met mij spreken. ,,Ik heb U 
twee dingen te vragen", zeide hij. ,,Het eerste is, 
of u de duivels uit den koffietuin wilt komen 
jagen. Van het bestuur hebben wij order gekre
gen in onzen kampoeng een koffietuin aan te 
leggen en dien te omrasteren, opdat de karbou

wen de jonge koffieplanten niet zullen bede1·
ven. De duivel is hierover zeer vertoornd, de 
gansche tuin zit vol booze geesten. Wilt u ze voor 
ons verjagen ?" 

Het tweede verzoek was het volgende. Dicht 
bij de sawah stond een groote oerboom. ,,Rond
om dezen boom" zoo zeide het kampoenghoofd, 
,,kwamen onze voorouders om sirih te eten en 
den duivel beloften te geven. Deze boom zit dus 
ook vol booze geesten en elken keer, als wij de 

sawah bewerken, gebeuren er ongelukken, twee 
of drie menschen verongelukken altijd. Wilt u 
dezen boom omhakken ?" 

Den volgenden dag was het Zondag en ik 
zeide het kampoenghoofd, dat hij alle menschen 
bijeen moest roepen, dan zouden wij naar den 
koffietuin gaan. Wij hadden daar 's morgens een 
heerlijke samenkomst. Over <le duivels in den 
koffietuin werd niet gesproken. Toen de bijeen
komst afgeloopen was, riep ik echter den kapala 
bij me en zeide : ,,Het is geen wonder, dat hier 
onreine geesten zijn, want het onkruid staat zoo 
hoog, dat er een goede schuilplaats is voor al 
wat kwaad is en den tuin verderven kan. 
Als de tuin goed schoongemaakt wordt en de 
koffieplantjes goede verzorging krijgen, hen ik 
er zeker van, dat de booze geesten hier weg zul
len blijven." ,,Ja" zei hij, ,,dat is misschien wel 
een goed idee." En zoo gebeurde het. 

In de avondsamenkomst waren alle -menschen 

van het dorp teruggekomen voor de samen
komst en in de uitnoodiging kwamen velen hun
ner naar de zondaarsbank, om Christus te zoe
ken. Dat was het begin. Het was om nooit te 
vergeten. 

Den volgenden morgen zou ik naar huis gaan, 

doch toen ik !s morgens vroeg wakker werd en 
uit het raam keek, zag ik daar vijf mannen 
staan, ieder met een grooten bijl op den schou
der. Deze mannen stonden op me te,wachten en 

(Vervolg pag. 7 onderaan.) 
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VERKONDIGING 

VAN · 

GROOTE 

BLIJDSCHAP 
,,N amelijk, dat tl heden geboren 

is de Zaligm,a,ker, welke is Chris

tus de Heere." 

Lucas 2 : 11. 

E ENMAAL kwam in de velden van Bethlehem de boodschap 
van den engel tot de herders, die de nachtwacht hielden 

over hun kudde : 
,,Vreest niet, want ziet ik verkondig u groote blijdschap, 

die al den volke wezen zal, namelijk, dat u heden geboren is 
de Zaligmaker. welke is Christus de Heere." 

Een hemelsche tijding, opgeluisterd door den zang en de 
muziek der hemelsche heirlegers, prijzende God en zeggende : 

,Eere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in 
de mensch.en een welbehagen." 

God gaf Zijn Zoon, om een schuldig menschdom, verloren in 
zonde en misdaad, met den Vader te verzoenen. De Zaligmaker 
kwam om te redden uit den diepsten nood, uit de macht der 
zonde en des doods. 

Om zondaars te redden kwam Hij 
In <lien nacht werd geboren 
Een Heiland, die kwam 
Om zondaars te redden, zelfs mij. 

Dit is de beteekenis van het Kerstfeest. 
Het Kerstfeest is een feest ter geda.chtenis van een wonder 

Gods. Een wonder der openbaring ! 
Het grootste wonder, na de schepping der wereld. 
Of is het geen wonder Gods, dat God Zichzelf geopenbaard 

heeft in het vleesch ? 
Hiervan geldt, wat Paulus schrijft aan Timotheus: (3 : 16) 
,,En buiten alien twijfel, de verborgenheid der Godzaligheid 

is groot : God is geopenbaard in het vleesch, is gerechtvaardigd 
in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de 
heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid." 
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En nu staat het Kerst£ eest weer aan te breken. Zal het voor 
u een Kerstf eest, een werkelijk Christusfeest zijn ? 

De Zaligmaker is er! Niet ver weg in den hemel. Neen, dicht 
bij, hier op aarde ! Hij is gekomen ! Hij is geboren ! 

H-eden is Hij geboren. Wij hebben hier niet alleen te doen 
met een gebeurtenis uit een grijs verleden. Het is nog het 
wonder Gods ,,het heden der genade Gods". U is heden de 
Zaligmaker geboren ! 

• 

Hoort, o menschen, hoort dit wonder ! 
Hij, die over storm en donder 
heerscht in 't mateloos heelal, 
die ver boven lucht en wolken 
zetelt als de Heer der volken, 
werd verwezen naar een stal. 

- A1s een balling moest Hij dolen, 
die den vossen geeft haar holen, 
Hij, door Wien de schepping leeft. 
Hij moet vluchten, Hij moet schuilen 
voor het winterstormenhuilen, 
Die der zon haar luister geeft. 

Opent, mensch.en, uwe harten ; 
maakt Hem, midden in uw smarten, 
daar een legerstee gereed ; 
laat Hem rusten in uw zielen, 
Die den vijand komt vernielen 
en verdrijven al uw leed. 

DOOR DEN 

CHEF-SECP.ETARIS. 

Geestelijke Liederen. 

vervolc van pag. 6. 
wilden, dat ik meeging, om den grooten boom om 
te hakken. Toen ik het kampoenghoofd vroeg, 
waarom hijzelf niet met de mannen dit werk 
ging doen, antwoordde hij: ,,Wij hebben bier 
gehoord, hoe U de groote boomen in Kantewoe 
omliakte en daarvan een groat huis hebt ge
bouwd, zonder dat er ongelukken gebeurden. 
Dit is voor .ons een bewijs, dat U macht over 
den duivel hebt. Nieman<l van ons zou clit kun
nen doen, zonder dat er groote ongelukken ge
beurden." 

omdat hij van boven dunner was dan beneden 
en het werk .gemakkelijker zou zijn. Ik begon dus 
te hakken en werkte voort tot de blaren me in 
de hand stonden. Toen was een <liepe inkeeping 
gemaakt rond den geheelen boom. ,,Nu m-0eten 
jullie de rest doen", zeide ik tegen de. mannen. 
,,J a, dat wild en ze wel" en to en was het mijn 
beurt, om toe te kijken, want ik mocht niet weg
gaan voor de boom was gevallen. Na vele uren 
werk gebeurde dit zonder eenig ongeluk en kon 
ik te paard naar huis gaan. 

de sawah en den boom ook niet, ze zijn alle 
weggevlucht en er zijn ook geen ongelukken ge
beurd. De duivels zijn bang voor den toean". 

Wij hebben God gedankt voor deze overwin
ningen en hadden in dit korps een gezegenden 
tijd en vele bekeerlingen. 

* • * 
Tot zoover Majoor Wikdal. Sindsdien heeft het 

werk zich uitgebreid en heeft het licht van Gods 
Geest de dui.sternis doen wijken. Nu is elke ver
keerd~ gedachte ibetreff ende den Kerstboom weg
genomen en komen van heinde en ver honder
den op den vroegen Kerstmorgen om het ge
boortef eest van den Reiland te vier en, Die kw am 

om elite natie zalig te maken. 

,,Nu, vooruit dan maar", zeide ik, ,,dan za1 ik 
ook dezen boom wel omhakken". De mensch en 
hadden een stellage random den ·boom gemaakt, 

Toen ik de volgende maand weer in dat dorp 
terugkwam, ging ik naar het kampoenghoofd en 
vroeg, hoe het met den koffietuin was. ,,Daar zijn 

' -

nu geen duivels meer", was het antwooi'd en in 
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G) • ~ ,,£ .. P den avond, dat ans Interna-
-:- tionaal Hoofdkwartier ver· 

woest werd, werd evenzoo 
~ 1~ een bedroevend verlies gele-
~ '.!) den door een groep men· 
schen, wier roeping het is de wereld te 
verrijken met goede muziek. Zij hadden 
hun instrumenten achtergelaten in de 
groote ,,Queen's Hall" in Landen voor na
der gebruik. Toen de volgende morgen 
aanbrak, waren deze waardevolle instru
menten de dupe geworden van een vuur, 
zoo hevig, dat zelfs daar, waar ze niet 
geheel versmolten waren, ze aan stuk
ken vielen, zoodra het omhulsel eraf 
werd genomen. 

Binnen enkele uren was er een oproep 
uitgezonden om nieuwe instrumenten en 
de wijze, waarop men hierop reageerde, 
vormt een van de ,,lichtende" hoofdstuk
ken in de oorlogs-rappor-ten van het Lon
densche front. Van alle deelen van het 
land kwamen aanbiedingen, om de ver
nielde instrumenten te vervangen door 
andere. Bekende musici vroegen, dat hun 
de. gelegenheid zou gegeven warden hun 
eigen kostbare instrumenten af te staan. 
Mannen, die in hun jeugd ambities had
den gekoesterd geschoolde spelers te war
den en die zich met groote opoffering hun 
kostbare instrumenten hadden aange
schaft, gaven deze schatten, waaraan zoo
veel herinneringen vastzaten. 

Binnen enkele dagen was het geheele 
orkest opnieuw toegerust. Het ,,London 
Philharmonic Orkest" was herboren door 
de macht van het GEVEN, van opoffe
ring, welke door den nood in het leven 
was geroepen. De leden van het orkest 
hadden gegeven, zooals goede muziek 
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altijd geeft, en nu in het uur van nood 
was hun gift tot hen teruggekeerd, grooter 
en rijker dan ze die zelve hadden ge
bracht. 

Ligt in dit voorval niet een treff end 
beeld, geboren in dagen van zorg en 
moeite, van de eeuwige waarheid van 
het Kerstf eest ? 

"Want alzoo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij gaf ............ " 

Zulk geven bevrijdt ans van zelfzucht en 
zonde. 

God had z66 lief, dat Hij GAF - deze 
woorden klinken door alle eeuwen heen. 
Zij hebben in zich deJ:?. klank der muziek, 
van den engelen-zang boven Bethlehem. 
Van geslacht op geslacht zijn ze gedragen 
op de vleugelen van tallooze liederen en 
zangen, der wereld verkondigende met de 
zekerheid van Gods onveranderlijke 
waarheid, dat Gods weg, de weg van 
GEVEN, de meest verheven weg is, de 
eenige weg, om de wereld te heroveren 
uit de klauwen van den booze. Het prin
cipe : liever ontvangen dan geven, ligt ten 
grondslag aan alle menschelijke smarten. 
Het verwoest het innerlijke leven van den 
me~sch ; het maakt het familie~leven tot 
een hel ; het maakt de geordende maat
schappij tot een chaos. 

De menschheid in al haar zonde, heeft 
dit reeds Iang begrepen. Wie eert de ge
denkteekenen van mannen, die alleen be
kendheid hebben verworven, door w.at zij 
voor zichzelf hebben bereikt ? Ik herinner 
me den droeven klank in de stem van een 
man uit de ,,nieuwe wereld", ·die tegen 
mij zeide : ,,Wij hebben weinig gedenk
teekenen van nationale helden in ons 
land. Wij hebben ons te veel bekommerd 
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over ONTV ANG EN in plaats van over 
GEVEN". 

Ga maar eens de legenden, folklore en 
geschiedenis na en zoek naar de karak
ters, die in eere zijn gehouden om hun 
hebzucht en hun zucht tot ,,bezitten". Zij 
zijn inderdaad weinige. Er zijn helaas ge
vreesde namen in de ge~chiedenis van 
bijna elke natie. Er wordt verteld van 
menschen, die op zulk een wijze het groo
te talent hun geschonken misbruikten, dat 
zij zich een weg forceerden tot de positie 
van !eiders. Ook de namen van enkele 
vrouwen zijn aldus in herinnering geble
ven. Doch hun beeld behoort niet tot de 
galerij der gelief den. 

Degen en, die alle eeuwen door de lief· 
de der menschheid verwierven, waren zij, 
die wisten te geven en hun aantal is ge
durende de laatste maanden zeer sterk 
gegroeid. Wij zijn er trotsch op, dat daar· 
bij ook vele heilssoldaten zijn, die gewei
gerd hebben in de ure des gevaars hun 
post te verlaten. Zij gaven zichzelf voor 
dienst en verwierven op deze wijze, on-
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bewust, de bewondering van degenen, die 
hen kennen. · 

,,Jullie zusters, hebben moed", zeide een 
politie-inspecteur tegen een slumzuster, 
die thee rondbracht bij de slachtoffers 
van een bombardement. Als je daar niet 
gauw weggaat, zul je in stukken gebla
zen worden. Je stoat vlak bij een born. 
En wat zou generaal Booth dan begin
nen ?" De traditie was er en ze werd er
kend ook ! De vrouwen van het leger van 
William Booth leven om te "geven !" 

* * * 

WAAROM is clan een principe, dat zoo 
algemeen erkend wordt, toch zoo veron
achtzaamd ? Vindt het niet z'n oorzaak in 
het feit, dat de zelfzucht van het mensche
lijk hart zich verzet tegen het visioen van 
een verlichten geest? De menschen war
den bevreesd om hun ectelmoedige inge
vingen te volgen. Zij meenen in wijsheid 
toe te nemen, als zij de onschuld van hun 
kinderjaren verliezen, terwijl ze in werke
lijkheid langzamerhand blind werden 
voor de waarheid. 

Bij den aanvang van onze wereldge· 
schiedenis zien wij den verzoeker bezig 
Eva er van te overtuigen, dat, indien zij 
slechts de verboden vrucht in haar bezit 
had, zij wijzer, gelukkiger, grooter zou 
zijn. Gods plan met Adam en Eva was, 
dat zij hun bezittingen zouden deelen, sa· 
menwerkend met God om den hof van 
Eden nog schooner te maken en hun 
Schepper de "kameraadsc}lap" te geven, 
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die Hij wenschte, dat tusschen Hem en 
Zijn schepselen zou bestaan. 

Doch de satan keerde de zaak om, goed 
veranderend in kwaad, met tragische ge
volgen. De booze heeft den strijd nooit 
opgegeven. Neg immer zoekt hij, wie hij 
kan verslinden, wat hij kan verwoesten. 
En toch, bij dien eersten stap naar bene
den in de lange geschiedenis der men
schen, vinden wij reeds de beloften, dat 
de dag zal aanbreken, dat het grondbe
ginsel der schepping ,,GEVEN" zou her
rijzen en zegevieren. God, Die het leven 
had gegeven aan den mensch, zou ook 
den Verlosser geven. God had de wereld 
z66 lief, dat Hij gaf - Zijn eeniggeboren 
Zoon en deze Gave bracht zaligheid en 
eeuwig leven aan allen, die ze hebben 
aangenomen. 

* * * 
GEVEN brengt altijd onvoorzienen oogst 

met zich. HGt bloed der martelaren is het 
zaad der kerk. Zij, die gaven zonder de 
kosten te berekenen, lieten aan anderen 
de taak, om de vruchten te oogsten. 

Clt'che d'Orient 
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Niemand zal ooit weten, hoevele man
nen en vrouwen weggetrokken zijn uit 
hun zorgen en dichter bij den hemel ge
bracht door Beethoven's "Moonlight So
nate", die wonderbare vertolking in klan
ken van de onuitsprekelijke schoonheid 
van een maanlicht-avond. Die schoonheid 
kwam de wereld verrijken doordat de 
componist vreugde wilde bereiden aan 
een blind meisje. Zij kon den tuin niet 
zien, die zich baadde in het zilveren 
licht der maan en daarom wilde haar 
beroemde vriend, dat, wat hij zag over
brengen in klanken, die zij kon hooren. 
En zijn gift heeft duizenden harten een 
vreugde gegeven, die vloed noch honger, 
oorlog noch plagen kunnen verwoesten 
op deze aarde. 

Ik wenschte, dat wij, die ons noemen 
naar den naam van Christus, deze groote 
les immer in gedachten zouden houden. 
De geest van zelfopoff erend geven is de 
geest van Christus. Het beteekent niet al
leen zichzelf aangenaam maken of ka~ 
meraadschappelijk zijn, of een goed va
derlander wezen. Het beteekent voorlich
ting, . kracht en sterkte ontvangen in ant· 
woord op onze toewijding. 

* * * 
DEZE woorden zullen vertaald warden 

in vele talen. Zij worden uitgezonden in 
een wereld met zoovele problemen, dat 
het den mensch duizelt er aan te denken. 
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GENERAAL GEORGE L. CARPENTER 

Wat kunnen wij dan do en, om ons de el 
daarin te nemen ? Allereerst moeten ·wij 
ons stellen in de tegenwoordigheid van 
onzen Verlosser, Die ofschoon rijk, arm 
werd om onzentwil. Wij kunnen Hem al
leen vinden op de manier, zooals de Wij
zen Hem vonden, door ootmoedig het he
melsch licht te volgen, totdat wij komen 
bij de kribbe. Om de deur van den sta1 
binnen te gaan, moeten wij ons hoof d 
buigen. Qnze zonde, onze trots, onze we
reldschgezindh€id moeten wij buiten la· 
ten. Daarvoor is daar binnen geen plaats. 
Alleen de armen van geest kunnen 
binnengaan en God aanschouwen, be
lichaamd in het Kindelre. 

Daar neerknielend in aanbidding -
sommigen wellicht met diep berouw -
moeten wij geven en steeds weer geven, 
onze geheele leven geven in ons huis, op 
onze werkplaats, in ons korps, onze kerk. 

Het Christendom is meer besproken en 
beschreven dan be-leef d. Het is onze 
plicht, ons voorrecht het uit te leven, te 
geven' zooals God gaf in Christus, ver
trouwend dat zulk geven de overwinning 
zal brengen, overwinning in den geest, 
zooals wij er dagelijks voor bidden. 
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€€0 VR€€ffib k€RSt~€€St. 
Kreunend keerde Watson zich om en smoorde 

een klacht in zijn kussen. De dokter bij het bed 
schudde het hoofd en keek vragend naar het 
kleine zustertje met de witte muts. Die glim
lachte en fluisterde: ,,Hij is onze geduldigste pa
tient, dokter, en toch moet hij vreeselijke pijnen 
lijden". Dokter knikte ernstig. ,,Zoo is 't. Kon 
ik maar iets voor hem doen, maar helaas, onze 
morphine is op en het kan lang duren eer we 
nieuwen voorraad krijgen". Zuster knikte. Ja, 
het was zoo treurig deze vreeselijke oorlog. Reeds 
twee jaren lang duurde hij en dagelijks kwamen 
er maar meer gewonden. Zij en de andere zus
ters hadden zoo goed als nooit een oogenblikje 
tijd om echt tot rust te komen. ,,Misschien ook 
wel beter, want als je ging ,,denken" over dit 
alles, werd je vast gek". Waarom toch was dit 
vreeselijke? Millioenen mannen moesten vech
ten, vechten en waarvoor. Och, dwazen, dwazen 
waren het alien en haar hart kromp ineen als 
ze dacht aan de jongens, die zingend wegtogen 
en na eenige uren ......... Ze rilde. En nu geen 
morphine meer, terwijl deze Watson, een jongen 
haast nog, zulke onduldbare pijnen leed. Vooral 
zooals nu weer, nu dokter hem pas had onder
zocht. 0, hij zou misschien wel genezen, maar 
hij zou toch altijd ongelukkig blijven. Was het 

dan niet beter om maar ineens te sterven. Wat 
zou hij nu nog aan zijn leven hebben, welk 
nut zou hij nog kunnen doen. Beide armen en 
een been had dokter moeten afzetten. Och en 
zoo waren er velen. De meesten van hen sterven 
dan na enkele dagen, maar deze Watson, leefde, 
leefde, ondanks de pijnen. ,,Zuster", had hij op 
een avond gezegd, ,,waar is dat zwarte boekje, 
dat in mijn hemd zat. Hebben ze dat ook af
genomen ? Ik kan het zelf niet meer krijgen, 
wilt U het niet doen ?" En ze had het zwarte 
boekje gevonden. Het was een oud bijbeltje, 

over het schoone land, ·waar nimmer meer pijn 
of smart kan zijn. Langzaam kwamen de woor

den. 

Zuster, die juist weer binnen kwam, hoorde 
het mee aan. Dat moest Watson zijn. En ja, toen 
ze bij het bed kwam, zag ze hem stil voor zich 
uit staren en zijn mond zei al dat schoone, also£ 
hij het las uit een boek. 

,,Watson", fluisterde zuster, ,,Th: dank je. Je 
hebt me weer zoo geholpen. Hoe weet je toch, 
dat ik bang ben voor dat gekreun ?" Watson 
glimlachte. ,,Ik z.ie het aan Uw oogen, klein 
zustertje. Maar mag ik nu wat drinken en zoudt 
U wat bij mij willen zitten. Ik wou U wat 
vragen". Zuster liet hem drink.eh en hij dankte 
haar met z'n oogen. Ze ging zitten op het kleine 
bankje naast het bed. ,,Wat is het dan ?" ,,Zuster, 
de hoeveelste is het vandaag ?" Zuster keek 
verbaasd. Hoe kon een zoo erge zieke daar nog 
belang in stellen, maar ze antwoordde vrien
delijk: ,,23 December". ,,0 zuster, dan is het 
overmorgen Kerstfeest. Thuis zullen ze weer 
een kerstboom hebben. Kunnen wij ook geen 
boom hebben. He toe, zuster, ik zal al mijn kerst
liederen zingen en Th: zal jullie allemaal de kerst
geschiedenis verteUen. Ik zie aan je oogen, dat 
je die niet kent. Hebben ze je dan nooit van den 
Heere J ezus verteld, die voor ons menschen stierf 
aan het kruis." ,,Neen'', zei zuster, ,,daar weet ik 
niets van" ... Arme zuster. als Th: een hand had, 
zou ik graag de jouwe vast houden. Maar mag 

Th: dien kerstboom hebben ?" ,,Hoe oud ben je 
toch, Watson", vroeg zuster, ,,je praat als een 
kind''. ,,Ach ja, misschien wel, ik ben ook pas 
zeventien, maar ik voel me toch veel ouder dan 
jij". ,,Zeventien", de tranen sprongen 
zuster in de oogen. Ze stond op, boog 
zich over hem heen en drukte een kus 

een beetje gehavend en aan een kant verschroeid op z'n voorhoofd. ,,Ik zal het probee-

door een granaatsplinter, maar toch een bijbeltje. 
En Watson las er graag in. Van haar had hij een 
stokje gekregen, dat hij tusschen de tanden hield 
en waarm~e hij handig de blaadjes wist om 
te slaan. Nu vanmorgen echter was het weer 
heelemaal mis en had hij weer zoo'n vreeselijke 
pijn. Het smalle gezicht was vertrokken van 
pijn, het zweet .parelde op z'n voorhoofd en 
de lippen klemden zich op elkaar om niet te 
schreeuwen. En zuster schudde maar droef bet 
hoofd. Wat kon ze toch weirjg doen en ze wil
de graag zooveel doen. Dien dag was het drukker 
cl.an ooit. Drie auto's vol gewonden kwamen 
binnen. Zuster had geen tijd voor Watson. Die 
lag nu stil voor zich uit te staren. Z'n grijze 
oogen volgden alles. ,,Zeker de pijn wat minder", 
dacht zuster in het voorbijloopen. De avond 
kwam en de zaal, eigenlijk een kerk in dagen van 
vrede, was vol gekreun. En toen opeens klonk 
er gezang. Het was een mooie, heldere jongens-

ren van dien boom", zei ze, ,,maar nu 
gaan we slapen". En ze blies de kaars 

uit. 
25 December. Watson was koortsvrij 

en z'n oogen schitterden, als hij keek 
naar het kfoine boompje, dat zuster 
met moeite had veroverd. Dokter had 
echter meegeholpen, ja zelfs beloofd 
te k6men, als het even kon. En de an
dere gewonden schenen hun pijnen te 
vergeten, a1s ze naar het kleine groene 
boompje keken, dat zuster versierd 

In stad en kampong zal bet 
gloren: 

Reeds , komt Gods heillicht te

stem, zooals je ze wel eens meer hoort. Hij zong 
een oud Iersch gezang op de vreemde, zangerige 
manier van de Ieren. Hij zong steeds door, oude 
wijsjes nu, over thuis, over de schoonheid van 
de bloeiende boomen. Het gekreun bedaarde. Aan 0lk die 

gemoet 
hunkerend wil 

booren, 
En vrede zoekt aan J ezus' voet. De arme gewonden luisterden, luisterden naar 

die stem. En toen begon die stem te spreken 
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had met zelfgeknipte kleurige papiertjes. Dokter 
had een doos witte kaarsjes gegeven en ze hadden 
in den top, omdat ze geen ster hadden, twee witte 
bloemen gezet, die zuster van papier had geknipt. 

En 's avonds brandden de kaarsjes in het stille 
kerkgebouw. Geen gewonde kreunde, want ze 
wilden alle pijn desnoods verdragen, maar ze 
wilden niets missen van het kerstverhaal, dat 
Watson vertelde. De zusters waren er ook. Ze 
luisterden mee en menige zuster pinkte stilletjes 
een traan weg, Zustertje ook. Ze moest weer 
denken aan dezen morgen, toen ze bij het bed 
was gekomen om Watson z'n eten te geven .. 
,,Zustertje", had hij gezegd, ,,jij mag m'n bij
beltje hebben als kerstgeschenk. Het is het dier
baarste wat ik bezit''. 

En nu zong hij. ,,Alie kerstliedjes", had hij 
gezegd. En toen hij ,,Stille nacht, heil'ge nacht" 
ifizette, zongen de meesten mee. Dokter was 
zachtjes binnengekomen en het laatste vers zong 
hij ook mee. Toen vroeg Watson en z'n stem 
klonk plots vreemd heesch : ,,Dokter, wilt U met 
ons bidden?" Dokter deed het. Hij bad voor al 
z'n zieken. Hij vroeg God hen te helpen en te 
sterken in hun pijn, omdat hij, de menschen
dokter, zoo weinig doen kon. Hij dankte God 
ook, dat Hlj hun allen zoo n heerlijk kerstfeest 
had geschonken ondanks dien vreeselijken oor-
log .............. . 

,,En Watson", zei dokter, ,,je zult nu wel 
lekker slapen na dezen avond". Watson ant
woordde niet. Dokter boog zich dieper over hem 
heen. ,,Zuster, zuster", riep hij. Zuster kwam toe
loopen. V erschrikt keek ze dokter aan, toen die 
l'lJW bijna de kaars uit haar hand greep. Toen 
richtte dokter zich op en zei: ,,Watson zal nim
mer meer pijn lijden, God heeft hem tot Zich 
genomen". 

Overgenomen. 

,.NAAR HUIS'' 
,.FOTO EN FILM" 

_J. R. C. TE B. 
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DllENEN 
,,De Zoon des menschen is niet ge

komen om gediend te worden, maar 
om te dienen." 

Nu het jaar weer ten einde spoedt en 
wij terugzien op den arbeid, die in het af
geloopen jaar verricht is in het Vrouwen 
Maatschappelijk Werk, is er een danktoon 
in ons hart voor al de kansen ons gegeven) 
om te helpen en te verzorgen. 

De Stichter, William Booth, heeft eens 
gezegd: 

,,Zoolang er vrouwen weenen, zoo
als zij nii doen, zal ik strijden. 

Zoolang kleine kinderen hongerig 
daarheen gaan, zooals zij nu doen, zal 
ik strijden. 

Zoolang er mannen naar de gevan
genis gaan, erin en eruit zooals zij nu 
doen, zal ik strijden. 

ti.llen, die niet op de Rots zijn, zijn 
in de zee ; ieder soldaat moet zich 
opmaken ter redding". 

De officieren, werkzaam in de zieken
h uizen en verschillende inrichtingen voor 
vrouwen en kinderen, zoiiden veel kunn6n 
vertellen van al het leed geleden door 
zieken, verlaten vrouwen, bedrogen meis ... 
jes, tallooze kinderen. 

Satan is een ha.rde meester en zijn loon 
is vernietiging. Hoevelen komen tot ans, 
wier leven gebroken is. Maar de Staf van 
werksters in ons VrotLwen Maatschappe-

Matth. 20: 28. 

lijk Werk heeft het woord van de'n 
Meester verstaan, waar Hij zegt: 

,,De Zoon des menschen is niet ge
komen om gediend te worden, maar 
om te dienen" 

WAT MOEDERLIEFDE DEED. 
EEN GESCHIEDENIS UIT ONS RECLASSEERINGSWERK. 

HET \~as Kerstavond. De eenvouclige 
worung was gereed gemaakt voor 

het ontvangen van een gast ; de kerstta
fel in de eetkamer was keurig verzorgd. 
Een dame van omstreeks 60 jaar legt 
juist de laatste hand aan de voorbereidin
gen. Bij elk geluid kijkt ze zenuwachtig 
in de richting van de straat en als einde
lijk de deur open gaat, snelt zij den bin
nenkomende tegemoet. Het is haar groote 
zoon, die onmiddellijk beide armen om 
haar heen slaat en in snikken uitbarst. 

Voor een oogenblik laten beiden hun 
tran~n en gevoelens den vrijen loop 
en dan komt er over de lippen van de 
moeder een hartgronclig : ,,Dank God ! " 

Stan F. was teruggekeerd naar zijn 
lief ouderlijk huis, na 12 lange maanden 
in een gevangeniscel te hebben doorge
bracht. Er waren andere zoons en doch
ters, maar moeder had met groote liefde 

het plan gemaakt, dat zij en haar afge
dwaalde zoon dezen eersten avond te 
zamen zouden doorbrengen. Deemoedig en 
berouwvol was de houding van den jon
gen man, doch een hoopvol licht blonk in 
zijn oogenj want hij wist zich een kind 
van God. In de gevangenis had een offi
cier van het Leger des Heils hem tot God 
geleid. 

Het was op een kwaden dag, <lat de 
jongen verkeerd was gegaan. Hij had . 
zich aangesloten bij een club losbandige 
jongelui en duur had hij betaald voor zijn 
roekelooze daad. Diep had de familie de 
schande gevoeld en Stan wist, dat hij 
lang en veel zou moeten lijden voor zijn 
misstap. 

Doch nu, zich koesterend in de nimmer 
falende liefde van zijn moeder, .die alleen 
het gebruik van sterken drank de schuld 
gaf van zijn val, gaf hij zich over aan de 
heerlijkheid van den Kerstavond. 

In vele gebroken woorden vertelde hij 
van wat er gebeurd was, sinds het oogen
blik van zijn arrestatie en zijn ontslag. 
Een oude man, die bijna zijn gansche le~ 
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en daar een dienstrnaagd of dienstknecht 
niet meerder is dan zijn of haar Heer, 
volgen zij in Zijn voetstappen, vervuld 
met een hart vol lief de, om het verlorene 
te redden. 

Spoedig vier en wij weer Kerstf eest en 
gedenken dan, dat Christus op aarde 
kwam als het Licht der wereld. Dat Licht 
willen wij brengen aan allen, die aan onze 
zorg zijn toevertroitwd. 

Zoek toch en help de gebrook'nen 
[van harte, 

Spreek van den H eiland tot 't hart, 
[ dat versrnacht. 

Dan spreidt uw leven een reuke 
[des heme ls, 

U w dienst der lief de wordt altijd 
[herdacht. 

DOOR MEVR. L~. KOLONEL 

M. LEBBINK-VEENENDAAL. 

ven in de gevangenis had doorgebracht 
om te boeten voor een misdaad, had hem 
er het eerst toe gebracht tot God te roe
pen. Deze gevangene had door zijn in
vloed sommige van de vreeselijkste ge
vangenen geholpen, Christus te zoeken. 
Hijzelf was er dikwijls getuige van ge
weest welk een verzachtende invloed er 
van dien man was uitgegaan. Later had 
de Leger-Kapitein, die de bijeenkomsten 
in de gevangenis kwam leiden, hem tot 
J ezus geleid. 

Wie kan de waarde berekenen van de 
diensten, welke geregeld aan deze plaat
sen warden geleid ? Wie kan de moeders 
tell en, die voor haar afged waalde zonen 
bidden ? Wie ook kan de machtige on
peilbare liefde Gods doorgronden, Wiens 
genade den snoodste vrijmaakt ? 

Stan F. maakte toch nog een succes 
van zijn leven, ja, werd zelfs het middel 
om velen van zijn familieleden tot God 
te leiden. De vogel met den gebroken 
vleugel, die geheeld werd, zong een won
derschoon loflied van dank aan God voor 
het Leger, dat hem den weg wees naar 
Christus binnen de gevangenismuren. 

* 
DE COUDEN STERREN. 

De gouden sterren straalden zacht 
Daar in dien stillen Oosternacht ; 
Zij blikten vol van liefde neer 
Op 't Christuskindje, klein en teer. 

Hoe lief'liJk zong het Eng'lenkoor ! 
Het ruischte heeL den Hemel door, 
.Dat jiibellied, zoo wonderschoon : 
,,Geboren is u Davids Zoon !" 

.De herders klopten zachtkens aan 
En zijn de staldeur ingegaan ; 
Zij knielden bij de kribbe neer 
En brachten 't Kindje hulde en eer. 
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VOOD DUD ~N JON~. 

HOt Of HNVOUDIGf DfNUBOOM HN Kf RSlBOOM WfRD. 
Toen het Christuskind in Bethlehem was ge

boren, waren alle menschen, diereri, boomen en 
planten zeer gelukkig. Dit Kind was gekomen 
om vrede en geluk te brengen aan de geheele 
wereld. Dagelijks kwamen velen om het Kindeke 
te zien en alien brachten dan een geschenk mee. 

De boomen, die dicht bij den stal stonden, 
waarin Jezus geboren werd, zagen al die men
schen komen en gaan en wenschten, dat zij zelf 
ook iets konden geven. Ze begonnen samen te 

overleggen. 
De Palmboom. nam het eerst het woord en 

zeide: ,,Ik zal mijn mooiste blad uitkiezen en 
dat als een waaier over het Kindje hangen, zoo
dat Het koelte krijgt." 

,,En ik", zeide de Olijfboom, ,,ik zal mijn geu
rige zoete olie op het hoofd van het Kindje 

sprenkelen." 
,,Wat kan ik: het Christuskind geven ?" vroeg 

nu de denneboom, die vlakbij stond. 
, Jij ! " riepen de anderen ,,Jij hebt niets om 

Het te geven. Je dennenaalden zouden Het prik
ken en je bars is kleverig en zou het Kindje 

vuil maken." 
De arme kleine denneboom was erg onge

lukkig en zeide: ,,Ja, jullie hebt gelijk, ik heb 
niets om het Christuskind te geven." 

Vlak bij de groep met boomen, die zoo samen 
aan het overleggen was stond geheel verscholen 
de Kerstengel, die alles had aangehoord. De 
engel had erg met den kleinen denneboom te 
doen, die daar zoo eenvoudig en zonder versier
sel stond tusschen de andere boomen. Toen het 
donker werd en de sterren aan den hemel kwa
men, vroeg de engel daarom aan enkele kleine 
sterren, of ze naar beneden wilden komen en 
zich neerzetten op de takken van den kleinen 
de:i. Graag deden ze wat de engel hun vroeg en 
enkele oogenblikken later stond de denneboom 
daar te stralen met een wonderbaar getwinkel 
van lichtjes. Op dat oogenblik deed het Chris
tuskindje de oogen open en zag door de open 
deur van den stal het stralende licht. Een lieve 
glimlach was de dank, dien de denneboom ont

ving. 
Elk jaar vieren de menschen den geboortedag 

van het Christuskindje en geven clan den armen 

en ook elkander geschenken. En de Kerstengel 

ziet er clan op toe, dat ook in de huizen van de 
menschen -een denneboom staat, bedekt met klei
ne lichtjes, die daar stralen en schitteren voor 
de kinderen, precies zooals de denneboom straal
de voor het Christuskind op den allereersten 
Kerstdag. 

Dit is de legende, die door de jaren heen in 
sommige landen verteld wordt. De palmboom 
en de Olijfboom worden met het Kerstfeest niet 

meer herdacht, doch de denneboom heeft door 
zijn eenvoud en nederigheid. voor altijd een 
plaatsje gewonnen bij de menschen. 

DE STER EN DE BRON. 

Er wordt een oude geschiedenis verteld over 
de drie Wijzen uit het Oosten, die kwamen om 
J ezus te zien. In tegenstelling met andere ver
halen, vertelt deze overlevering, dat het drie 
arme mannen waren. De een was een halflamme 
neger, de antler een melaatse bedelaar en de 
derde een oude invalide man. Terwijl zij op 
zekere nacht buiten onder de open hemel slie
pen, verscheen er een grote blinkende ster en 
ontwaakt door het licht ervan, kwamen ze over
een, dat ergens een Koning geboren moest zijn. 
Dadelijk gingen ze op weg om te zoeken. Door 
de stille straten van de stad, door de stadspoort 
en dan verder door de dorre stille woestijnweg. 
Op merkwaardige wijze werd hun pad geleid. 

Toen begonnen ze echter ruzie te maken. Die 
avond, ieder afzonderlijk reizend, konden zij de 
weg niet meer vinden en wisten ze, dat ze ge
zondigd hadden. 

Verdwaald, vermoeid en gekweld door dorst 
strompelden ze voort, totdat een hunner water 
ontdekte. Hij liep toe om zijn dorst te lessen, 
doch toen dacht hij aan zijn kameraden en ging 
eerst heen om hen te zoeken. Te zamen kwamen 
ze bij de bron en toen ze zich neerbukten om te 
drinken, zagen zij daar in het water de weer
spiegeling van de STER. Nu konden zij hun reis 
voortzetten en kwamen spoedig te Bethlehem. 

Eerst stelde de armoede van de stal hen teleur, 
doch ze hadden berouw over hun hoogmoedige 
verwachtingen en legden al hun zelfzuchtige ge
voelens in nederige aanbidding neer voor het 
Kindeke. En wat gebeurde ? 

De melaatse werd gereinigd, de neger kon 
weer recht van lijf en leden lopen en de oude 
man werd als jong en kreeg nieuwe levens-
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krach t. De geschiedenis eindigt met te vertellen, 
dat deze drie mannen later koningen werden in 
hun eigen land. 

ARABELLA - DE KERSTPOP. 

Het was Kerstavond en tientallen lichtjes flon
kerden in de Kerstboom. De mooie pop met het 
beeldige rose jurkje en de witte schoentjes, zat 
in een klein stoeltje onder de 1boom. Zachtjes 
ging de deur open en een klein meisje, dat An
neke heette, kwam binnen en nam de mooie 
pot> in haar armen. ,,Ik zal je Araibella noemen" 
zeide ze, ,,mijn lieve, mooie Arabella", en ze 
drukte haar pas gekregen schat stijf tegen zich 
aan en ging voor het raam staan, om naar de 
vallende sneeuwvlokken te kijken. Buiten hoor
de ze zingen van ,,Stille Nacht" en ,,Ere zij 
God" en toen ze dat hoo11de, moest ze terug 
denken aan wat moeder verteld had over den 
Heer Jezus, Die op aarde was gekomen om alle 
mensen gelukkig te In.3.ken. En toen dacht ze 
ook aan Marietje, die ziek. was en arm en met 
dit Kerstfeest geen cadeautjes kreeg. 

En ze keek naar de boom, waarondeir al haar 
geschenken lagen uitgestald en opeens nam ze 
het besluit om het mooiste aan Marietje te bren
gen en . . . . . . dat was ATabella. Stilletjes zonder 
wat te zeggen, wikkelde ze haar schat in een pop
pendeken, kleedde zich aan en ging naar bui
ten. Het was donker en koud en het sneeuwde 
nog, doch ze liep hard en was gauw aan Marie
tjes huis. Wat was haar vriendinnetje blij ! 

Anneke ging echter gauw weer naar huis. 
Buiten was het net, also£ er steeds iemand achter 
haar liep en eindelijk haalde iemand met grote 
passen haar in. ,,Wacht eens even, kerstmanne
tje ', zei de bekende stem van vader, die zijn 
meisje stilletjes was gevolgd, om te zien, waar ze 
toch heen ging. Natuurlijk moest moeder gauw 
het verkleumde Anneke in bed stoppen, want ze 
was helemaal koud geworden. 

Toen haalde Vader een pak te voorschijn en 

daaruit kwam .... precies zulk een pop als Ara
bella, doch met een lichtblauw jurkje aan. 

,,Kijk", zei vader, ,,die had ik: voor Marietje 
bestemd en die had Anneke morgen moeten 
brengen, <loch ons meisje is ons voor geweest. 
Nu is deze voor haar.'' En toen Anneke, erg ge
lukkig, omdat ze wist iets goed.s gedaan te heb
ben, de volgende morgen in de kamer kwam, zag 
ze een nieuwe Arabella. 

Zoo werd de liefde beloond. ,, 
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U(J OFFICl(RtN-CON~R(S T~ SO(RABAJA 
ONDER LEIDING VAN KOMMANDANT EN MEVROUW BEEKHUIS. 

Maakten wij de vorige maand melding van een gezegend Congres te 
Batavia, ditmaal kunnen wij berichten geven over heerlijke overwinnin
gen behaald in den Heilsstrijd in Soerabaja. Gezien de beperkte ruimte, 
die het Kerstnummer hiertoe geeft, moet <lit in weirug woorden geschie
den, een moeilijke taak, want eTh:e bijeenkomst op zichzelf geeft veel 

goe<ls te vertellen. 
Tot aller vreugde was mevrouw Beekhuis in staat dit Congres geheel 

mee te maken en dapper stand zij naast den Kommandant op de "k>rug 
gedurende deze dagen. Met bezieling, overtuiging, groote kennis van het 
menschelijk hart, gepaard aan een niet min de re kennis van de lief de en 
kracht Gods, ging onze leider zijn officieren en soldaten voor in openbare 
en besloten samenkomsten. Wat de deelnemers aan bet Congres te Bata
via ,,thuis" verteld hadden, had hun kameraden met groot verlangen doen 
opkomen en de uitstorting van den Geest Gods, Die over hen kwam in de 
officierssamenkomsten, was dan ook een direct antwoord op veel en op
recht gebed. 

De openbare samenkomsten. 
Voor de lezing, die evenals te Batavia over het leven van mevrouw 

Commissioner Oliphant-Schoch gehouden werd, was groote belangstel
ling. De Vlootvoogd had zich laten vertegenwoordigen ; de resident was 
zelve aanwezig1 terwijl ds. Van Hoogstraten, heel goed bekend met ,,de 
Schoch's", aan het slot van den avond een warm en zeer sympathiek 
woord sprak. Met voile aandaoht luisterde de volle zaal naar de lezing 
van den Kommandant over het leven van deze zoo begaafde en beproefde 
dienstmaagd des Heeren. Het slotwoord van ds. Van Hoogstraten onder
streepte het doel van den avond, n.1. aan te toonen, wat God kan doen 
door en met den mensch die zich onvoorwaardelijk aan Zijn dienst toe
wijdt. Dat ook in hooge kringen een geheiligd en vurig Christelijk leven 
mogelijk is, bewees spreker door verschillende voorbeelden uit het leven 
der familie Schoch. 

De muziek- en zang-uitvoering op Zaterdagavond, weTh:e den weidschen 
naam van 11Zangconcours" was gegeven, is uitstekend geslaagd, en was 
echt ,,Leger des Heils''. Het zangkoor van Malang I en het muziekkorps 
van Semarang I waren gekomen om te helpen. Dat was een prachtige 
aanvullir!g ! Het muziekkorps had reeds goede diensten bewezen bij den 
marsch door de Chlneesche wijk en had de eer het eerste nummer van 
het programma te geven in een vurigen marsch, terwijl in het verdere 
van den avond nogmaals gespeeld werd en eveneens gezongen. De bege
leicling van den zang in de Zondagssafnenkomsten was keurig ! Ze hebben 
een pluimpje verdiend ! 

Toen kwam allereerst de kleine bloemenkoningin, die in een zeer duide
lijk opgezegde recitatie een goede les in natuurkunde gaf en den Schep
per verheel'lijkte. Nu wisselden liederen van de verschillende groepen zich 
af, elk gaf het beste wat ze konden dien avond. Er was ook muziek. De 
leerling-verpleegsters van het W.B.-ziekenhuis verschenen voor het eerst 
in haar keurige uniform: blauwe rokjes en witte blouses. Mooi zongen 
ze, begeleid met gitaar-mu.ziek, evenals haar Javaansche zusters, die ook 
een warm applaus en een prijs behaalden. Dan waren daar de Zwitser
sche jodelers, vier officieren uit genoemd land en zij vonden wel den 
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meesten bijval. Zij werden gevolgd door het zangkoor van Malang I, dat 
de ,,Zwitsersche psalm", gedragen door fluit en orgelmuziek, ten gehoore 
bracht. Nog volgden ,,de Legervlag" door de K.K.-brigade van korps I en 
,,De sneeuwman" een voordracht door korps II. ,,Wedergeboorte" door 
mevrouw Adjudant van Kralingen, mooi en gevoelvol gezongen, besloot 
dezen welgeslaagden avond. 

De Zondag. Feitelijk kunnen alleen zij, die de echte mooie Legersamen
komsten vanuit het vaderland kennen, begrijpen, wat we bedoelen met 
te zeggen, dat het een ,,ouderwetsche Zon<lag" was. Toch willen we pro
beeren u er iets van te laten begrijpen. 

's Morgens. Allereerst de geest: er was gebed, verwachting, ve~·langen 
naar heiliging en een eenheid van zoeken naar God en heiligmaking, 
die als een macht voelbaar was en zich uitte in bezield gezang. Een der 
gastvrouwen had gezegd : ,,Dat zingen van jullie is iets wonderbaars". 
Zoo was het ook, zoowel de samen- -als koorzang droeg de ziel tot God. 

De prediking van onze leiders : teer en onderzoekend door mevrouw 
Beekhuis, belicht door een mooie illustratie ; ·krachtig, ontdekkend, be
straffend, noodigend door den Kommandant. Hoe duidelijk maakte hij het 
zijn hoorders, dat gelooven geen abstracte zaak is, doch een dagelijksche 
belevenis. Dat bij God niet slechts kracht is tot vergeven, doch tot vol
komen verlossen van de zonde. Welk een vreugde enkele afvalligen te 
zien neerknielen om terug te keeren tot den weg der gehoorzaamheid. 

's A vonds. W ederom een voile zaal en ofschoon een ander thema : 

11Verlossing voor den gebondene", heerschte er toch dezelfde geest, nu 
nog aangevuurd door het verlangen zielen tot Christus te leiden, ten
einde deze verlossing deelachtig te warden. De Kommandant moet zich 
door dezen geest gedragen he-bben gevoeld, want met kra.cht kwam zijn 
1.>oodsohap, ditmaal het ,,geloof dat redt" en terwijl hij de beeldenrij der 
geloofshelden aan het geestesoog liet voorbijgaan, werd overtuigillg in vele 
harten gewerkt. Toen de uitnoodiging gegeven werd, kwamen ze een 
voor een, de gebondenen, en knielden neer aan de zondaarsbank. De 
heilssoldaten zongen, baden, pleitten en jubelden tenslotte, om de won
deren Gods in hun midden geopenbaard. 

De getuigenissen. Ook hier willen we een enkel woord over zeggen, 
want ze vormen een belangrijk aandeel in den zegen der bijeenkomsten. 
Majoor Kyle en Adjudant Young des morgens, wezen respectievelijk op 
wat God verwacht van Zijn volgelingen en de vrijheid om te dienen, die 
eTh: waar volgeling van Christus begeerde en ontving. De Majoors Cardi
naal, Koning en Wikdal gaven des avonds een persoonlijk getuigenis en 
lieten daarin uitkomen, wat God eischt van, geeft aan en is voor dengene, 
die Hem liefheeft. Het heerlijkst was wel het getuigenis van den broeder, 
die des morgens terugkeerde tot Zijn God na 23 jaren van afval. De 
vreugde en zekerheid van het ,,ik heh gevonden" maakte diepen indruk. 
J a, het was een echte Legerdag : vreugde, getuigen, prediking en bovenal 
zielen voor God. 

Links: 
De gitaarclub van het 
,,William Booth" -zie
kenhuis. Majoor W alo 
is de leidster. 

Rechts: 
E~n groepje Javaan
sche verpleegsters, die 
onder leiding van de 
middelste zuster, keu
l'ig zongen. 

De openluchtsamenkomsten van dit Congres zijn verregend, hoewel des 
Zondags en Maandags een poging we rd gedaan. N og even konden enkele 
kiekjes genomen. Het aan ommezijde geplaatste toont, hoe intens de inheem
schen luisterden. Op Maandagavond werd een laatste bijeenkomst gehou
den in de zaal van korps II. Ook nu geestdrift en heerlijke Evangelie
prediking door den Kommandant en anderen en tot slot een nie1:!we toe
wijding van alien aan den dienst des Heeren. 

Met vreugde zien we terug op deze dagen, waarin God zoo rijkelijk 
z.egende. Aan deze plaats ook een woord van dank aan allen, die zoowel 
in Batavia als Soerabaja onze officieren zoo gastvrij ontvingen. 

B. 
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INTERNATIONAAL 
LEGERNIEUWS 

De Zuid-Afrikaansche Strijdkreet meldt ons 
het heengaan van zuster A. Klompje ook bij 
sommigen in Ned.-Indie bekend. Zij was een 
begaafde Hollandsche dame, die in zeer hoog 
aanzien stond in alle kringen in Pretoria en 
Gezina, zoowel als in het Leger des Heils-korps, 
waar zij Gezinsbond~Secretaresse en Z211gbriga
deleidster was. 

Als jong meisje woonde zij te Amsterdam, 
waar zij op 15-jarigen leeftijd bekeerd werd. 
Zeven jaar later werd zij Heilssoldaat en in het 
Leger vond zij haar levenstaak: Zij was leerares 
aan een school, doch al haar vrijen tijd was voor 
Gods zaak. Zij was een geboren leidster doch 
genoemd blad zegt ,,het geheim van haar groot
heid (want dit woord beschrijft haar volkomen) 
was gelegen in haar ruime hart, dat overvloeien
de was van liefde voor armen en behoeftigen. 
Namens den burgemeester van Pretoria stel<le 
zij o.m. een groote soepkeuken in werking zoo
dat in de crisisjaren honderden daar gevoed 
konden worden. 

Gedurende een bezoek aan Engeland, kwam 
zij in aanraking met de ,,Good Will League", 
die haar inspireerde dergelijk werk te beginnen 
in Pretoria. Een der resultaten was een keurige 
kliniek met dokter en verpleegster, waar armen 
en minvermogenden geholpen konden wcirden. 
Een groote kring van invloedrijke dames stand 
haar in haar werk bij. 

De Terr. Kommandant, Commissioner Cun
ningham, leidde den Uitvaartdienst en de be
grafenis. Arm en rijk vulden de zaal. Dr. Van 
Broekhuijzen, de vorige gezant bij ans Hof te 
Den Haag ; Mr. Geerling, de Hollandsche Consul ; 
het Hoofd der School, waar zuster Klompje 
werkte, spraken op het kerkhof, terwijl in den 
Uitvaartdienst behal ve de Kommandant en Le
ger-officieren, Professor Le Roux sprak. Allen 
gav£n uiting aan de hoogste waardeering voor 
haar leven en werken. 

Lt.-Kolonel Ridsdel. Dezelfde Strijdkreet ver
meldde, dat de gezondheid van onzen vorigen 
Chef-Secretaris, Lt.-Kolonel Ridsdel, goed voor
uitgaat en dat hij hoopt spoedig aan het werk 

·te kunnen gaan. Van zijn dochter, Kapiteine 
Bertha Ridsdel, ontving de Kommandant kort

(Zie kol. 3). 
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Gedurende de "verre
gende" openluchtsa
menkomst in Soera
baja. 

De boodschap van bet 
Evangelic boeit de 
Indonesifa·s altijd en 
groote scltaren verza
melen zich immer om 
de heilssoldaten, te
meer als er medewer
king is van een mu
ziekkorps, zooals dit
maal bet geval was. 
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geleden een 1brief, waarin zij schreef zeer ge
lukkig te zijn in het korps, waar zij thans in 
bevel is. Zij heeft heel wat meegemaakt door 
de 1bombardementen van Londen, die juist het 
district troffen, waar zij werkte, doch de Kapi
teine is vol ,goeden moed. Haar hart trekt zeer 
naar Ned.-Indie, waar zij haar meisjesjaren 
<loorbracht. 

Twee oude bekenden. Ook van Brigadier 
Beckley - thans mevrouw Kolonel Beaumont 
- en Brigadier Stewart, werden goede berich
ten ontvangen vanuit Engeland. De eerste is nu 
ook uit den actieven dienst getreden en doet 
verder haar deel achter de schermen aan de zijde 
van den Kolonel, met wien zij veel spreekt ·over 
Java en de bekende makkers, die zich Kolonel 
Beaumont als Chef-Seer. nog wel herinneren. 

Brigadier Stewart gevoelt zich veel beter, 
doch schrijft, dat zij verlangt naar ,,een beetje 
zonneschijn van Java". 

DE CHEF-SECRETARIS EN MEVROUW LEBBINK 
IN MIDDEN-CELEBES 

Voor het eerst in zijn functie als Chef-Secre
taris bracht de Kolonel met mevrouw Leb
bink een bezoek aan onze strijd.krachten in 
Midden-Cele bes en opgetogen over al wat zij van 
den zendingsa:rbeid in die verre posten mochten 
zien, zijn ze weer in Bandoeng teruggekeerd. 
Vele en zware tochten werden ondernomen, 
diep de bergen in, om de Evangelieboodschap 
te verkondigen, de heilssoldaten te bemoedigen 
en de resultaten van den anbeid der officieren 
in oog.enschouw te nemen. Tallooze bijeenkom
sten werden geleid in Legerzaal en openlucht 
en hoewel zij hierover natuurlijk zelf zwegen 
bij hun reisverhaal, weten wij toch, dat z~j zich
zelf niet spaarden, doch zich geheel gaven, op
dat dit be.zoek (bezoek van Java is een groote 
gebeurtenis in Celebes) tot zijn ~olle recht zou 
komen. 

uit. In twee rijen stelden zij zich op, om de 
Kolonels te verwelkomen. Bij hun 1binnentreden 
werd het levendig in de zaal, want er was 
groote vreugde over dit zeldzame bezoek. Deze 
sprak. o.m. uit het welkomstlied der leerlingen 
van de school en <le toespraken van Brigadier 
Woodward, Adjudant Hansen en het kampong
hoofd. Heel liefelijk zong ook het koor der Jong 
soldaten, die zoo dapper hun vlaggetjes lieten 
wapperen. Vol verwachting en spanning luister
den alien naar het woord van mevrouw Leb-
1bink, die de jeugd wist te boeien en te bemoe
digen. Het was een groat moment voor hen, toen 
mevrouw 8 certificaten uitreikte voor het met 
succes volgen van den Godsdienstonderwijs" 
cursus. 

De Kolonel sprak als een vader tot zijn kin
deren. Door het fluitkorps met een mooien 

Officieren en goeroe's met den Chef-Secretaris en mevr. Lebbink en Brigadier en mevr. 
Woodward te zamen v-0or het Congres te Koelawie. 

Een volledig verslag ontbreekt ons nogj ge
zien het Kerstnummer vroeg ter perse moet. In 
een volgend nummer kunnen onze lezers dit 
tegemoet zien. Wij vertellen alleen wat over het 
bezoek aan KALA W ARA, waarover ons een 
rapportje bereikte, waarvan wij hier iets weer
geven. 

,,Het was donk€r buiten, toen de Kolonels in 
Kalawara zich naar de Legerzaal spoedden. 
Geen maneschijn verlichtte het pad en straat
verlichting is er onbekend. D.aardoor kwam 
echter het licht van <le 30 flambouwen - die 
ontstoken werden door de Toortsdragers - beter 

,,Zweedschen marsch" was hij ingeleid en dade
lijk legde dit contact, want het lied wekte oude 
herinneringen op. Vol leven en kracht kwamen 
zijn woorden en verkwikten het hart van zijn 
hoarders. Dankbaar werd de boodschap over het 
,,Licht" ontvangen en enkelen kwamen om het 
in hun hart binnen te laten". E. K. 

De besloten samenkomsten voor officieren en 
goeroe's werden gehouden in KOELA WIE. Des 
morgens vereenigd en des avonds voor de offi
cieren apart. Den avond tevoren werd er een 
groote openbare samenkomst gehouden, doch 
hierover verlellen wij een volgend maal. 
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kRon1eken 
10 van ben ch€~-secRetaR1s 

De October-maand stond in het teeken van 
Congres-bijeenk.omsten, te Soerabaia onder lei
ding van den Territoriaal Kommandant en Me
vrouw Beekhuis, en te Koelawi (Midden-Cele
bes) geleid door schrijver dezer kronieken en 
Mevrouw Lebbink. 

Het Congres voor de officieren van Midden
en Oost-Java, waaraan ook enkele officieren 
uit West-Java en St.imatra deelnamen, heeft 
rijken zegen afgeworpen, zoowel in de besloten 
als de openbare bijeenkomsten. Wij danken God 
voor de mannen en vrouwen, die in de laatste 
samenkomsten de goede keuze deden. Vele of
ficieren schreven den Kommandant over ont
vangen zegeningen gedurende dit Congres. 

Tevens werden door den Kommandant ver
schillende posten en imichtingen bezocht in 
Oost-J ava, o.a. de ziekenhuizen te Soerabaja en 
Toeren; de inrichting voor zieke en behoeftige 
inheemschen te Kasijan en de posten Djember, 
Malang, Blitar en Banjoewangi. 

L.l. Zondag had in Bandoeng I een soldaten
inzegening plaats door onzen leider, welke dienst 
zeer groote belangstelling trok. Een der vijf 

ingezegende soldaten was tot bekeering geko
men door huisbezoek verricht tijdens den laat
sten bijzonderen Veldtocht, en een andere door 
het huisbezoek der Kadetten. Dank God voor 
deze resultaten ! 

Ook het Congl'eS te Koelawi was zeer geze
gend. Een 60-tal officieren was daar bijeenge
komen. Het was mijn vrouw en mij een groote 
vreugde hen in dit deel van het Zendingsveld 
te ontmoeten. Sedert mijn laatste bezoek in 
1927 viel daar een groote vooruitgang te con
stateeren. Waar de arbeid vroeger voornamelijk 
plaats vond onder <le jeugd in scholen en Zon
dagsscholen, zijn nu in de voornaamste plaat
sen bijeenkomstzalen gebouwd, die door volwas
senen £link bezocht worden. Vroegere schoolkin
deren hebben nu hun plaats ingenomen als 
P.O. in het Korps, zoowel a1s in het jeugd
werk, en het was mij een vreugde eereteekenen 
in verschillende korpsen uit te mogen reiken 
voor 5- en 10-jarigen trouwen dienst. Ook vindt 
men in verschillende posten een aantal offi
cieren, die voortgekomen zijn uit het jeugdwerk. 

Gezinsbonden, Toortsdragers-groepen werden 
in verschillende korpsen aangetroffen. Wij dan
ken onze officieren, die onder leiding van Bri
gadier en mevrouw Woodward, hun arbeid 
verrichten, voor al hun trouw. 

De Landbouw-Kolonie Kalawara, waey Adju
dant en mevrouw Hansen hun taak hebben, 
zag er goed verzorgd uit. Na de groote aard
beving zijn de voornaamste gebouwen geheel 
nieuw opgetrokken en Kalawara maakt een 
prettigen indruk. De kolonisten waren druk 
bezig in de tuinen en sawah's. Overal viel acti
viteit te constateeren, niet het minst in het 
korps, waaraan verschillende afdeelingen dee!-• 
nemen, Zangbrigades, Muziekkorps, Gezinsbond, 
Toortsdragers. 

Het was een groote teleurstelling voor den 
D.O. en mevrouw Brandt, zoowel als voor 
schrijver, <lat wegens het drie dagen te laat 
binnenkomen van de boot, ons bezoek aan de 
Minahasa zoo kort van duur kon zijn. De wel
komst-bijeenkomst, waar de Resident van Me
nado, de heer F. Ch. H. Hirschmann, en de' 
burgemeester van Menado, de heer H. Dallinga, 
zouden spreken, kon dientehgevolge niet plaats 
hebben. Toch waren wij blijde de officieren van 
de Minahassa te ontmoeten in een Officiersbij~ 
eenkomst en wij denken met V'.!'eugde aan de 
keurige, uit 35-leden bestaande welpengroep, 
die ons een hartelijk vaarwel toewuifde. 

Wij werden op aangename wijze verrast met 
een belangrijke gift van Z. Exe. den Gouver
neur-Generaal ten behoeve van den Legerar
beid. 

De hartelijke belangstelling van den Land
voogd voor onzen veelzijdigen arbeid in deze 
gewesten, ons bij herhaling betoond, is inderdaad 
een groote bemoediging voor onze officieren en 
soldaten. 

Ook ontvingen wij mededeeling, <lat het Le
ger des Heils een klein legaat is vermaakt. 

Gaarne brengen wij de groote financieele noo
den van onze Organisatie onder de aandacht 
van onze vrienden en wij zouden het op prijs 
st-ellen, indien u onzen arbeid ook op boven
genoemde wijze zoudt willen gedenken. Macht 
u nadere bijzonderheden willen vernemen, dan 
zal een persoonlijk tot Kommandant A. C. 
Beekhuis gericht schrijven gaarne ontvangen 
word en. 

Veranderingen. Belangrijke veranderingen 
hebben deze maand in de Midden-Celebes-Divi
sie plaats gehad. Deze veranderingen omvatten 
de volgende sectie-officieren. 

Majoor en mevrouw Snaith 
naar de Kantewoe-sectie 

Adjudant en mevrouw Frederiksen -
naar de Koelawi-sectie 

Adjudant en mevrouw Juutilainen -
naar de Rouwiga-sectie 

Wij bidden, dat deze veranderingen mogen 
strekken tot heil der bevolking van deze Divisie. 

Tot Qnze spijt noodzaakt de gezondheidstoe
stand van Majoor en mevrouw Nyheim den 
Kommandant hen van hun aanstelling in Mage
lang te ontheffen voor een verlof in ons Rust
huis te Garoet. Moge de Heer onze makkers 
zegenen en moge de rust medewerken tot een 
spoeclig herstel. 

In verband met het a.s. Kerstfeest zal in 
Bandoeng door den Kommandant een reeks bij
zondere Advent-bijeenkomsten geleid warden, 
op 13, 14 en 15 December, waarin verschillende 
predikanten zullen spreken. Wij wekken de 
Christenen in Bandoeng op zich in den geest 
van het naderende Kerstf eest op te maken 
voor deze bijeenkomsten. 

Het is een groote teleurstelling, dat wegens 
stagnatie in de aflevering der materialen, de 
nieuwbouw aan het Jongenshuis te Bandoeng 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN 

INTERNATIONAAL HOOFDKWARTIER. 

BEVORDERINGEN. 

Tot Commissioner : 
Lt.-Comm. W. R. Dalziel, Terr. Commandant 

van Australie, Zuidelijk Territorie. 
Lt.-Comm. J. Evan Smith, Terr. Commandant 

van Nieuw-Zeeland. 

Tot Lt.-Commissioner: 

Kolonel A. C. Beekhuis, Terr. Commandant 
van Ned.-Indie. 

Kolonel W. Penninck, Terr. Commandant van 
Britsch-Indie, Nooroelijk Territorie. 

Kolonel A. Blanchard, juist aangesteld als 
Terr. Commandant van Zwitserland. 

George L. Carpenter 
Generaal. 

TERRI TORIAAL HOOFDKWARTIER. 

BEVORDERINGEN: 

Tot Luitenant : 
Kdt.-Luit. P. M. Simangoensoeng. 

Tot Kadet-Luit.: 

Kadet E. G. Simatoepang. 

AANSTELLINGEN: 

Majoor L. Snaith * naar Kantewoe (Sectie-Off.) 
Adjudant K. Frederiksen* naar Koelawi (sectie

Officier). 

Adjudan~ H. Juutilainen * naar Rouwiga (Sectie
Officier). 

Adjudant S. Duvekot * naar Djokja Mil. Tehuis 
en Korps. 

Adjudant J. Kalangi * naar Menado Il. 
Adjudant E. Sahetappy * naar Paloe. 
Adjudant A. W attimena * naar Tondano. 
Kapitein .B. Berani naar Banasoe. 
Kapitein P. Helmhout * naar Magelang II. 
Kapitein D. Losoh * naar Onoe (nieuwe opening). 
Kapitein J. F. Nelwan * naar Makassar Korps. 
Kapitein S. Sintaoe * naar 'W_ ajoe. 
Luitenant E. Boe naar Lindoe. 
Luitenant M. Firing naar Menado II. 
Luitenant T, Tantoe naar Tompoe. 

Bandoeng, 13 November '41. 

A. C. BEEKHUIS, 
Terr. Kommandant. 

niet Qpgeleverd en ingewijd kan worden op 18 
November, den verjaardag van onzen Kom
mandant. De datum is nu vastgesteld op Vrij
dag, 12 December a.s. 

Met verwijzing naar onzen oproep in het vo
rige nummer van de Strijdkreet, waarbij onzen 

· vrienden een gelegenheid wordt gegeven dezen 
verjaardag te gedenken door het Leger des 
Heils een gift te zenden in den vorm van een 
veelvoud van 60, te zenden in rijksdaalders, 
guldens, kwartjes, dubbeltjes of centen, kan ik 
melden, dat reeds verscheidene veelvouden zijn 
binnengekomen. Mochten er vrienden zijn, die 
.:ilsnog op deze wijze mede willen hef pen, dan 
zullen wij gaarne hun gaven ontvangen. 



STRIJDKREET 

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

1 December - Bandoeng, K. S. ; 3 - Ban
doeng1 Off. samenkomst ; 5 - Bandoeng, K. S. ; 
12 - Bandoeng, Jongenshuis, opening nieuwen 
vleugel; 13-15 - Bandoeng, Adventsamenkom
sten ; 17 - Bandoeng, I. E. V. gebouw ; 18 -
Batavia ; Kerstdemonstratie ; 25 - Bandoeng I 
v.m.; 26 - Pelantoengan; 31 - Bandoeng I. 

De Chef-Sec1·etaris en mevr. Lebbink. 

13-15 en 17 December - Bandoeng I*; 25-26 
Soerabaja ; 27 - Toeren ; 28 - Malang ; 31 -
Bandoeng I *. 
* met den T. C. 

Brigadier Hiorth. 
7 December - Bandoeng II; 11 - Bandoeng I; 

13-15 en 17 - Bandoeng I*; 18 - Batavia* 
25 - Bandoeng II ; 26 - Cheribon ; 31 -
Bandoeng I *. 
* met den T. C. 

Brigadier Loois. 

7 December - Rogo Moeljo; 11 - Koedoes; 
17 - Rembang ; 18 - Tjepoe ; 21 - Krengseng ; 
25-26 Semarang I; 28 - Kaliwoengoe. 

Majoor Barbier. 

25-26 December Koendoer en Palembang. 

Majoor Both. 

25 December - Soekaboemi. 

Majoor Palstra. 

25-26 December Pelantoengan; 27 - Oenga
ran ; 28 - Semarang ; 31 - Bandoeng II. 

Majoor en mevr. Ramaker. 
25-26 December - Batavia. 
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RAD 10-UITZENDINGEN 

N. I. R. 0. M. 
9 December 19.40 - 20.00 uur 

Avondwijding: 

I 
Mevr. Lt.-Kolonel M. Lebbink-Veenendaal 

BAHOO[NGSCH[ RADIO-YfRHHIGING 
P. M. Y. 

Morgenwijding: 9.45 - 10.00 uur 
10 December: Kapt. J. H. Wlf RSEMA 

RADIO-YfRHNIGIHG ,,MIDD[H-JAYA" 
(SEMARANG) 

A't'onclwijding: 19.30 - 20.00 uur 
Mevr. Brigadier LOOTS 

PMY ·Archipelzender 
op een go/flengfe van 58.31 meter 

. ZONDAG 21 DECEMBER 
17.30 - 18.45 uur 

Uitzending van een Leger des Heils· 
samenkomst, onder leiding van 

Lt.-Kolonel G. LEBBINK. 

Radio-Vereeniging ,,0 0 ST.JAVA" 
(ARVO) 

30 December 11.30 - 12.00 uur 
Uitzending voor zieken: 
Ma;oor T J. TICHELAAR 
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Kerstfeesf de fijd, 

V OOR bijna ieder mensch heeft het 
ouderlijk huis bijzonqere aantrek

kingskracht tegen Kerstfeest. Of het een 
groot of een klein huis is, eenvoudig of 
rijk, met Kerstmis vindt men het nergens 
zoo goed als thuis. · 

Ieder f amilielid, dat met Kerstmis niet 
thuis is, denkt aan en, indien het maar 
eenigszins mogelijk is, richt dan zijn 
schreden naar het ouderlijk huis. Als het 
hart van de trouwe zoons en dochters 
van het gezin met Kerstmis naar huis 
verlangt, dan zal het zonder twijfel ook zoo 
zijn met hen, die van den rechten weg 
zijn afgedwaald en dat ouderlijk huis den 
rug hebben toegekeerd. Misschien is het 
een jonge man, die tegen den wil van zijn 
vader is weggegaan, de wijde wereld in, 
of die, in verkeerd gezelschap geraakt, 
een vreemdeling voor het ouderlijk huis 
is geworden. 
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waarop men naar 
he f o u de r I ij k 
huis ferugkeerf. 

· ( Bij den omslag). 

Misschien, helaas, is het een jong 
meisje, dat plotseling vertrokken is en 
men weet niet, waar zij zich op het oogen
blik bevindt. 

En al die arme verdoolden blikken naar 
en denken aan het ouderlijk huis, als 
zij daar tenminste nog den moed toe 
hebben. 

Keer naar huis terug ! Gij kunt komen 
wanneer gij wilt, zelfs op het meest onge
legen uur. Gij komt nooit ongelegen -
gij zijt altjjd welkom. 

0, moge het Kerstfeest de tijd zijn, 
waarop gij naar huis terugkeert. Keer 
terug ! En keer dan ook terug tot God ! 

---------------------------------------------------------------------
Uit Armoe Rijkdom 

I WiJ - ze, waar · om tocb ge zocht In der vor · sten wo-ning; 
2 Zoek Hem, waar de ar • men zijn, Hut · pe • loos en een·zaam; 
3 Wij • ze, kniel loch met mij neer In dien stat, in 't dul sltr; 
4 le - der, die Heo1 vol • gen zal In Zijn smaad eo lij ·den, 

:fi r: ~ ~ f@dr t 1 t r 1 t 1 f 1 

p ·~ ====r- p~ ?=--

9~~~~-id-Gtf;t; ~gg :§Z= 1 ~ ~ F 
Hij, Oten glj zoo naar·slig zoekt , Is gccn aard - sche Ko - ning. 

Hem is al · le nood en pijn Als den mensch ge · meen · iaam. 
Daar bij 'I krib -· je van den Heer. Word: tot asch aw luis • ter. 
Zal de Red der van 't heel · al Eeuw'-ge vreugd be • rei • den, 

~-r-t-t r-rzrilq~~;g~~ ~ 
-=::::: ::::=--

Kw art et PP - r I ' I mf i'I ~ ....._ 
-~ \-:}\~,+..:. J ~ 1~----r.~ •:;:::_ __ .:L:+=l=f=J-·-·-~-c:::F•~r=r:_.,:+-±:1-, ... - , _ 

.~~-·--f - i._,==i __ , 
I V 1 I I ~ . ; 

Al Zijn macht en heer - lijk - heid Heeft Hlj voor u 
Hij, Die d' aar ·de red • den zal, We rd ge - bo • ren 
Leg uw schat-ten en uw eer, Hi] - ~e. voor dien 

I 
Aar-de's ar moe iii uw ~tot, Gi .w~lt we • zen 

··---~~· .,_ ~ ~ .. 
1
5: r· ~~ 1· c z 1= r r 

af - ge · leid. 
in een stat. 
Ar - me neer. 
rijk in God. .. .. 
1r~~ 

Tu/II mf ::::=-- -= :::::=---
!-#-~~~- ~. ------+-~-~--~ _ __, __ ~~--.=-~~':'.:.=-~s'=--=tf=f~1~ 

...,--':---ti- • - V-
At Zijn macht rn heer - lijk - heid 
Hij, Die d' aar - de red · den zaJ. 
Leg uw schat • ten ea uw cer, 
Aar - de's ar • moe zij uw tot, ... . .. •· ~ 

Heef1 Hij voor u, 
We rd g~ borcn. ge . 

Rii ke, voor dien, 
Gii zult WC zen, 

.-..... 

Heeft Hij voor u ~f • ge 
Werd ge • bo • ren 111 een 

Rii • ke, voor dien Ar • me 
Gij zult we • ien, rijk in .. .. 

:i;: r: 

· leid, 
st al, 
necr, 
God, 

...,__,~---+~ 

voor u al . ge leid 
bo - ren in cen slat. 
voor dien Ar me neer. 
we . zen rijk in God. 

""" r .....,_ r n n ~) n r,o. 

J. 
~ 



Wat blijdschap komt er in het hart, 
Waar Gij Uw woning sticht; 

Daar wordt, trots 's boozen macht en list, 
Straks heel het huis verlicht ! 

Dat harte juicht en jubelt vrij, 
't Kent kommer, smart noch pijn : 

De Heiland, Die op aarde kwam, 
Wil ook mijn Heiland zijn ! 
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