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~ct Jkruis • • • • • • • • 
Eenzaam op de kale rotsen, 

hoog op het gebergte, staat 
het kruis. Wat beteekent het? 
Daar is iemand om het !even 
gekomen, wellicht een van 
de stoutmoedige klimmers, 
die den prijs heeft moeten 
betalen voor zijn speurzin en 
daar den dood heeft gevon
den. 

Of was het iemand, die een 
nieuwen weg wilde zoeken 
over de bergen of misschien 
door de bergen, opdat de 
volkeren gemeenschap met 
elkander konden hebben. In 
elk geval daar is iemand 
gevallen en men heeft een 
kruis opgericht. Met welk 
doel? Alleen ter herinne
rinP-? NPPn. ook - ~n TY'.;«., . 
schien wel voornamelijk, 
opdat anderen, die het kruis 
zien, voor den dood bewaard 
zullen blijven. 

Het kruis is daar dus 
opgeric::ht tot behoud van 
anderen. 

Straks is het weer Goede 
Vrijdag en sterker dan ooit 
wordt de wereld in het alge
meen en ieder onzer afzon
derlijk weer bepaald bij het 
K R U I S, hetwelk ruim 
negentienhonderd jaar gele
den werd opgerich.. op den 
top van den Calvarienberg 
nabij J eruzalem - het Kruis, 
waaraan de Christus, onze 
gezegende Heiland stierf. 

Dat kruis is een teeken 
des doods, ja zeker; ook een 
teeken des gerichts, de straf 
is daar gedragen, maar veel
meer is het een teeken des 
behouds, voor allen, die 
gelooven. 

Toen de Heer Jezus Zelve 
over Zijn Verlossingswerk 
sprak, zooals is opgeteekend 
in Johannes 3, herinnerde 
Hij Zijn hoorders aan de 
koperen slang in de woestijn, 
welke door Mozes op Gods 
bevel op een hoogen staak 
werd opgericht, middenin 
het leger, omdat ~llen, die 
door de woestijnslangen ge
beten waren en ten doode 
opgeschreven, genezen zou
den worden door een geloo
vigen blik op dat van God 
gegeven teeken. En dan zegt 
de Reiland : , , Gelijk Mozes 
de slang in de woestijn ver
hoogd heeft, alzoo moest de 
Zoon des menschen verhoogd 
worden, opdat een iegelijk, 
die in .hem gelooft, niet ver
derve, maar het eeuwige 
leven hebbe. '' Joh. 3:14-15. 

Lezer, lezeres, hebt gij 
i.ien geloofsblik al gericht 

1lle b:Jeg tm fJemel is geen effen baan, 
met beil'gen Iommer boor ons ?elfbefJagen, 
11Jaarlang5, met brome b:Joorben en met illaan, 
b:Jij b'afgob ban ons ,,ih" naar boben bragen. 

1.Door Jkolond ~. <!C. jicekbuis. 

1lle b:Jeg is CCfJristus ! - C!!:.fJristus fJeeft bestaan 
te hie?tn 't fJarbe pab brr oorbeelsslagm; 
en tnie met ~em ~obs bree illil binnen!Jmm, 
moet acfJter ~em.in aarb~cbm brebe b:Jagcn. 

op dat kruis van Golgotha? Ziet gij, dat Jezus ·daar niet alleen de zonden 
van de wereld, maar ook uw zonden heeft gedragen, dat Hij voor u in den 
dood is gegaan, opdat gij door Zijn dood, het eeuwigheidsleven zoudt ver
krijgen? 0, dat wij allen dien heil-aanbrengenden blik zullen richten op 
den Heiland onzer ziele ! 

Sankey zong daaromtrent : 
0, zie slechts tot Hem op, 

zondaar zoek uw behoud, 
Want Hij gaf toch Zijn leven voor u.'' 
Zie ! Zie ! Zie en leef ! 
Door een blik op het kruis is er !even en heil, 

Is er !even voor u en voor mij . 

Wanneer ons oog en ons hart daarvoor opengaan, wordt ons leven vol van 
vreugde en dankbaarheid, zooals Paulus het uitdrukt: , ,Hij is voor allen 
gestorven, opdat degenen, die leven niet meer zichzelven zouden leven, maar 
Dien Die voor hen gestorven en opgewekt is.'' 2 Kor. 5: 15. 
Ee~ leven van dankbaarheid, een leven van dienen, een leven tot zegen 

vari. anderen. 
Een Amerikaansch schrijver vertelt een aandoenlijk verhaal. Op een dag 

ontmoette hij een rustig, 
verstandig, landbouwer 
op het kerkhof, die bezig 
was wat bloemen te planten 
op een graf, waarop een 
grafsteen met naam, ge
boorte- en sterftedata en de 
woorden : ,,Hij stierf voor 
mij." De schrijver infor
meerde belangstellend naar 
bijzonderheden en toen hoor
de hij, dat naar aanleiding 
van den oorlog tusschen 
, ,Noord en Zuid'' de land
bouwer · was opgeroepen 
voor den militairen dienst. 
Hij had een zieke vrouw 
en enkele kleine kinderen 
en zijn heengaan beteekende 
ontzaglijk veeL Toen kwam 
een jonge vriend naar hem 
toe, zeggende : , ,Ik weet 
er alles van, jij kunt niet 
gemist worden, je vrouw en 
kinderen zullen van gebrek 
omkomen als je gaat, ik 

i1 ga~n in plaats". 

Hij: ging, kw am in~ den 
oorlog en in den eersten veld
slag werd hij door vijande
lijke kogels getroffen. M~n 
bracht hem naar het Veld
hospitaal, waar hij stierf. 
Op het soldaten-kerkhof 
werd hij begraven. De man 
zeide: , ,Ik heh hard gewerkt 
om wa t extra' s te verdienen 
en naar hier te kunnen ko
men om dezen steen en wat 
bloemen te kunnen plaatsen 
op zijn graf, want: 

Hij nam mijn plaats in -

Hij stierf voor mij. 

* * * 
Jezus stierf voor ons, op

dat wij zouden leven. Hij is 
een rantsoen, dat is een los
prijs voor onze zonden. Hij 
is een verzoening tusschen 
den Vader en ons. Hij open
de een nieuwen en levenden 
weg voor ons, welke toegang 
geeft tot het Vaderhart en 
het Vaderhuis. 

Daarom verheffen wij het 
kruis als een teeken des 
behouds, ook voor u ! 

Vol verlangen in gebeden, 
Met een diep on troerd gemoed, 

Richt ik in den geest mijn 
schreden 

Henen naar des kruises voet; 
Daar wil ik een wijle .heiden, 

Opdat 'k beter moog' 
verstaan, 

Wat mijn Heer heeft moeten 
lijden, 

Met der zonde vloek belaan. 

Laat mij bij Uw kruis dan leeren 
Sterven aan mijn eigen , ,ik' ', 

Dat mijn leven U moog' eeren 
Ieder uur, elk oogenblik; 

Dat ik, Heer, voortaan slechts 
handel 

Naar Uw wil,vandagtotdag, 
En in woord en blik en wandel 

't Christus-leven toonen mag I 
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OPST ANDING. 

W at leert ons de opstanding ? 
Eenvoudig beantwoord, kun
nen wij zeggen : de opstanding 

leert ons, dat God Zijn Zoon uit de 
dooden heeft opgewekt. 

Maar dat is slechts een historisch 
antwoord, waaraan wij bovendien altij d 
moeten toevoegen wat Petrus zegt : 
.God heeft Hem verhoogd door Zijn 
rechterhand'. Paschen is niet enkel: 
opstanding uit de dooden, maar up
standing onmiddellijk gevolgd door ver
hooging. Paschen moet met Hemel
vaart verbonden warden, als wij waar
lijk de beteekenis van <lit feit begrij
pen willen. 

Andere menschen waren ook wel uit 
de dqoden opgewekt, maar enkei om 
straks weer in den dood onder te gaan. 
Lazarus werd door J ezus opgewekt, 
maar enkel om weer in het graf af te 
dalen. Het dochtertje van Jai:rus was 
uit de dooden opgewekt, maar enkel 
om straks weer door ,,den laatsten 
vijand" gegrepen te warden. Maar deze 
J ezus, lichamelijk opgestaan, precies 
dezelfde als vroeger en toch veranderd, 
Deze zag den dood niet meer. De dood 
had geen heerschappij over Hem. 

Maar dat is niet het voornaamste. 
De opstanding bewijst ons, dat Chris

tus Zijn doel heeft bereikt. Hij was in 

,.En als de s.abbat voorbijge
gaan was. hadden Maria Mag
dalena, en Mar~a. de moeder v.an 
Jacobus, en Salome specerijen 
gekocht, opd.at zij kwamen en 
Hem zalfden. 

En zeer vroeg op den eersten 
dag der week" kwamen zij tot 
het gI1af, .als de zon opging. En 
zeiden tot elkander : Wie zal 
ons den steen vau de deur des 
graf afwentelen ? 

Eu opziende zageu; zij. dat de 
steen a.fgewenteld was, want hij 
,.,·as zeer groot. 

En in het g11af ingega1an zijnde, 
zagen zij een jongeling, zittende 
ter rechterzijde, bekleed met ee11 
wit lang kleed, en werdeu ver
baasd. 

Maar hij zeide tot haar : Zijt 
niet verbaasd ; gij zoekt Jezns 
den Naz:uener, Die gekruii:dgd 
w,as ; Hij is opgestaan; Hij is 
Wer niet ; ziet de plaats. waar 
zij Hem gelegd l1adden." 

Mark. 16: 1-6. 

de wereld gekomen om ons den Vader 
te openbaren, om menschen ~t den 
Vader te brengen. 

Is Hij geslaagd? Was de openbaring, 
die Hij van God gaf, betrouwbaar? 
Was Zijn prediking waar ? Waren Zijn 
aanspraken rechtmatig? Is .Hij ge
slaagd ? Hoe zal ik dat weten ? 

Ik sta in gedachten aan den voor
avond van den Paaschdag bij het graf. 
Ik wil graag weten of Hij Zijn heerlijk 
doel met Zijn verzoening heeft bereikt. 
Engelenhanden rollen den steen weg ... 
en ik kijk naar binnen ...... en ik zie 
de grafkleeren...... en ik we et, dat Hij 
opgestaan is, en weet niet enkel, dat 
Hij sterker dan de dood is gebleken 
maar dat Hij Zijn doel van verzoening 
en verlossing heeft bereikt. 

Daarom bewijst de opstanding de 
volkomenheid van Zijn overwinning 
op den dood ! 

Petrus zegt in zijn groote prediking : 
,,Het was niet mogelijk, dat Hij van 
denzelven zou gehouden worden". Dat 
is een van de woorden van den Bijbel, 
die ik zoo graag zou wi1len kunnen 
voorlezen met het accent, dat den 
indruk weergeeft, dien het op mijn 
eigen hart gemaakt heeft. Ik vermoed, 
dat er een toon van verachting in zijn 
woord lag, toen Petrus zei : ,,denzel-

Een hlijde dag voor Poeloe Si Tjanang 
In verband met het vijfentwintig

jarig jubileum van bovengenoemde 
leprakolonie, werden gelden bijeenge
bracht door verschillende instanties 
aan de Oostkust van Sumatra, om den 
bouw van vijf ziekenzalen te financie
ren. De eerste zaal is juist gereed ge
komen en aan de opening daarvan was 
een feestelijke plechtigheid verbonden 
waarover een der Oostkustbladen o.m. 
het volgende schrijft : 

De eenvoudige plechtigheid werd bij
gewoond door mevrouw Kuntze, den 
ass.-resident van Deli en Serdang, den 
heer Bakker, heAioofd van Plaatselijk 
Bestuur, den heer van Gelder en dr. 
Dunnewold uit Belawan, die het me
disch toezicht over de leprozerie uit
oefent. 

Door de patienten was de entree der 
zaal fleurig met groen, bloemen en vlag
gen versierd en hier heette de beheer
der van Poeloe Si Tjanang, Brigadier 
Meyer, de gasten welkom. Hij wees er 
op hoe blij en dankbaar het Leger des 
Heils was geweest, toen de Gemeente 
indertijd twee mille voor den bouw 

beschikbaar stelde, terwijl voorts van 
andere zijden (waaronder van de cul
tuurmaatschappijen) nog meerdere bij
dragen ontvangen werden, die het op
trekken van vijf nieuwe zalen moge
lijk maakten. Per zaal kunnen ruim 
dertig patienten worden verpleegd. 

Burgemeester Kuntze sprak hien1a 
nog een kort woord en memoreerde 
hoe de Gemeenteraad het geld geschon
ken had, omdat zij van harte instemde 
met het prachtige werk dat het Heils
leger verricht en dus ook van zijn kant 
gaarne een steentje wilde bijdragen om 
nog betere resultaten te kunnen berei
ken. 

Spreker uitte den wensch dat Gods 
zegen op dezen arbeid zou mogen rus
ten, opdat het werk in alle opzichten 
vrucht zou mogen dragen. 

Brigadier Meyer vertaalde de beide 
toespraken hierna in het kort voor de 
rondom verzamelde leden van het per
soneel en de patienten in het Maleisch. 

Hierna opende de burgemeester het 
gebouw, waarna de gasten nog een wan
deling door de verschillende afdeelin
gen der stichting maakten . . 

ven" met betrekking tot den dood, e:n 
dat een toon van verwondering en aan
bidding in zijn stem lag, toen hij z;ei : 
,,Hij" met betrekking tot den opgesta
nen Christus. 

,,Het was niet mogelijk, dat Hij van 
denzelven zou gehouden warden." 
Waarom niet ? Omdat Hij afgerekend 
had met de zonde, die de prikkel van 
den dood is. Op een onbegrijpelijke, 
ondoorgrondelijke manier had Hij in de 
donkerheid van het kruis den dood zijn 
macht ontnomen. Door af te rekenen 
met de zonde had Hij hem van zijn 
prikkel beroofd. 

W anneer ik Hem zie, opgestaan, ver
heerlijkt, weet ik, dat Hij de laatste, 
volmaakte overwinning behaald heeft 
over zonde, zorgen, Satan. En ik weet 
het enkel, omdat ik Zijn overwinning 
over den dood zie. 

Door deze opstanding kroont God 
Hem tot Overwinnaar, en bewijst, dat 
alles verslagen is, wat zich tegenover 
Hem stelde. 

Sla een korten blik op het kruis in 
het licht van de opstanding. Daar had 
wereldsche macht schijnbaar de over
winning op Hem behaald ; daar lachte 
de wereldsche beschaving Hem uit ; 
daar had de versteende godsdienst van 
die dagen Zijn stem tot zwijgen ge
bracht. Maar juist door dat kruis had 
God aan :de menschen ge'toond, dat niet 
door wereldsche kracht, niet door de 
beschaving van den menschelijken 
geest, niet door het houden van men
schelijke inzettingen, de overwinning 
kon warden behaald. 

De o p s ta n din g is Gods bewijs 
van de volmaakte overwinning van Zijn 
Zoon; van de verwerping van alle an
dere middelen; van de terzijdestelling 
van alle menschen. 

Daarom is de laatste toon, dien de 
opstanding van Christus wekt in het 
hart van de geloovigen, een toon van 
hoop voor ieder mensch, hoe bezoedeld, 
hoe verslagen ook, hoe diep in den 
greep van het kwaad, van de eerzucht, 
den wellust, de zonde ; hoe diep ook 
teleurgesteld over zichzelf, als hij staat 
in het licht, dat Christus deed opgaan 
over zijn leven. Want de opstanding 
van Christus zegt : ,,Hij kan het anders 
maken !" 

De opstanding is het heerlijkste be
wijs van het Evangelie. 

Daarom, verblijdt u in den Heere, 
en weest vroolijk, en houdt .in gedach
tenis, dat Jezus Christus uit de dooden 
is opgewekt. 

A. G. Barkey Wolf. 

MIDDEN-CELEBES. 
Brigadier W~odward, zond een uitvoerig 

bericht ove¥· een tournee door zijn Divisie 
gedurende de maand December. Deze vete
raan, die met onvermoeiden ijver dag aan 
dag erop uittrekt de binnenlanden in, vertelt 
over tochten te paard door de oeribosschen en 
langs smalle bergpaden, over het doorwaden 
van rivieren, waar de bruggen door den 
bandjir werden weggeslagen, van voet-toch
ten door stroomenden regen en het over
nachten in de ,,woning" van een kapala, 
welke hut niet grooter was dan 2 X 2 meter 
en gebouwd was op palen. De eenige trap 
om er in te komen was een dikke stok met 
knoesten, die voor iemand met schoenen aan 
zeer moeilijk te beklir)lmen was, enz. enz. 

In alle plaatsen, waar onze korpsen geves
tigd zijn en de Brigadier kwam, kwamen de 
menschen uit den ganschen omtrek te zamen. 
Uren moei>t men soms loopen, doch blijmoe
dig werd de afstand afgelegd om van de 
samenkomsten te kunnen genieten. Sommi
gen brachten de baby mede en deze werd 
dan door den Brigadier aan God en bet Leger 
opgedragen. Gloedvolle bijeenkomsten wer
den gehouden, soldaten ingezegend, en dank 
God, ook vele zielen kwamen tot bekeering. 
Weer anderen vernieuwden hun toewijding. 
Ondanks den stroomenden regen in deze 
bergstreken waren overal groote scbaren te 
zamen gekomen. 

De Kerstweek bracbt de Brigadier door in 
het Rowiga-district en aangezien op · den 
Kerstdag zelf slechts een · korps bezoobt kon 
worden, werd het ,,Kerstfeest" reeds vroeg 
gevierd en wekten de makkers van Gim
poebia te middernacht den Brigadier door 
het zingen van Kerstliederen. Wonderbare 
gedachte - in bet hart dezer Toradja-landen 
te middernacht het lied van Vrede op Aarde 
gezongen door menschen, wier voorvaderen 
tot de koppensnellers behoorden. W ondere 
macht van het Evangelie ! Er werd ook echt 
blij en kinderlijk :feest gevierd met de men
schen rondom den verlichten kerstboom. 

De Kerstdag zelf werd doorgebracht in 
Wiawoegaga. Eerst moest des morgens vroeg 
een tocht gemaakt worden van drie en een 
h.a1f uur te paard en daarna gfug het met net
fl uitkorps, dat den Brigadier tegemoet geko
men was1 te voet verder. Gezegende Kerst
samenkomsten werden geleid en Gods nabij
heid ervaren. 

Op zulk een tournee leidt de Brigadier niet 
alleen samenkomsten, doch eveneens worden 
korps- en school-inspecties gehouden, korps
kadetten-lessen geleid, onderricht gegeven 
aan compagnie-leiders en examens afgeno
men. God zegene onze makkers in Midden
Celebes ! 

OPEN~ARE INWIJDING VAN DE PADVIN{?ERS,TROEPEN 
IN BATAVIA I DOOR ADJUDANTE BRO!IWER. 

Het is met vreugde, dat wij bemerken, hoe 
er activiteit onder de jonge rnenschen van 
ons korps gaat komen. De openbare Inwijding 
van onze P.V.-troepen onder leiding van 
Adjudante Brouwer, was dan ook een feest
avond. De groote opkomst voor deze gebeur
tenis bewees wel de hartelijke belangstelling 
van Legervrienden in onze jeugd. De inzege
ning alsook bet overhandigen der aanstel
lingen geschiedde op plechtige wijze. De 
Adjudante herinnerde de jonge menschen aan 
de wet van Christus, welke is: G<>d liefheb
ben en den naaste. Na afloop van de plechtig
heid werd een goed verzorgd programma 
gegeven. Bij de mooie nummers, die uitge-

voe1d werden, was meerdere malen gelegen
heid de vaardigheid der jongens te bewon
deren. 

Tot slot waren er tableaux, bet motto ver
tolkend : Redden en Dienen. De boodschap, 
ontleend aan het woord van God, door de 
Adjudante gebracht, luidde: ,,Weest sterk en 
hebt goeden moed". Ze bracht rijken zegen 
tot ons hart. Mogen al de betrokken jonge 
menschen ook door de padvinderij den Groo
ten Leidsman der jeugd leeren kennen ! 

Aan leider Prins en leidster Hilgersom ons 
eere-saluut voor wat op dezen avond gep'l."es
teerd werd. 

c. 
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NAAB BET LAND WAAR DE ZON NIMMER DAALT 
Mevrouw Majoor Kronenberg~v. d. Zee (R.) 

Mevrouw Majoor Kronenberg, die op 3 
Februari l.l. vanuit Amsterdam bevorderd 
werd tot Heerl.:ijkheid is voor velen in Ned. -
Indie een goede bekend~. In Februari 1933 
werd zij gepensionneerd, <loch gaf a1s soldaat 
van haar koJ'Ps in Holland zooveel mogelijk 
haar krachten en tijd. Als Adjudante en later 
als Sta£kapiteine Van der ~ee heeft zij in 
de eerste jaren na haar komst in N.-I. (1911) 

de opleiding van officieren als haar taak 
gehad en daarbij nog de leiding van het 
Javaansche kinderhuis. Na haar ihuwelijk 
met Kapitein Kronenberg heeft zij aan de 
zijde van haar man vooral gearbeid onder 
de milita.iren, voor wie zij een ,.moeder" is 
geweest. Zij bezat vele gaven van hoofd en 
hart, die alle stonden ten dienste van haar 

Meester. Ook onder de melaatsc.hen en in 
het kinderhttis te Medan gaf zij zich ten 
volle en altijd was het ,,moeder Kronenberg", 
die de harten wist te winnen van jong en 
oud. De harmonie tusschen haar en haar 
man was voorbeeldig en verspreidde grooten 
zegen. Wij meenen niet beter te kunnen doen 
dan een 1van haar vroegere jongens aan het 
woord te laten en deze stem buiten eigen 
kring een eere-saluut te lateh brengen aan 
deze dappere strijdster, di~ het zwaard ver
wisseld heeft voor den palmtak. Moge God 
haar beide jongens, de oudste in Semarang, de 
jongste in militairen dienst in Holland,. zege
nen en hen doen treden in moeders voet
stappen l 

EEN EERE-SALUUT. 
.,Toen ik het berietht las van lhet overlijden 

van mevrouw Kronenberg, kwam direct een 
schat van herinneringen uit het leven van 
deze edele ziel 'bij mij op, waarvan ik gaarne 
iets doorgeef. 

,,Naa.r het Land, waar de zon nimmer daalt, 
richt voortdurend zich hoopvol ons oog" was 
een van haar lievelingsliederen, dat mij nu 
nog na 20 jaar te binnen schiet. Ik heh het 
haar dikwijls hooren zingen en de woorden 
zijn me onuitwischbaar in het geheugen ge
grift. 

Als ik terugdenk aan den tijd, toen ik als 
jong fuselier aankwam in Indie en geplaatst 
werd te Bandoeng en mijn eerste ontmoeting 
had met mevrouw Kronenberg, is het moeO.
lijk alle herinneringen te or<lenen. Rijk was 
haar zieleven, edel, vol van liefde en zorg 
voor anderen. 

Toen ik ongeveer een week in Bandoeng 
was, richtte ik mijn schreden naar het Mili
tair-tehuis aan den Hospitaalweg en maakte 
kennis met de familie Kronenberg. Ik was 
als heilssoldaat vanuit Holland naar ID.die 
gekomen en in Weltevreden als soldaat over-

EEN LEGENDE OVER LEONARDO DA VINCI'S 

,,BET LAATSTE AVONDMAAL". 
Het beroemde fresco ,,Het laatste avond

maal" van Leonardo da Vinci geeft het 
oogenblik weer, dat Jezus tot Zijn discipelen 
zegt: ,,Tu: zeg u voorwaar, dat een van u
lieden m1j verraden zal". Aan de rechterhand 
van Jezus bevindt zich een drietal, waarvan 
een - die met zijn elleboog het zoutvat om
werpt en een geldbeu.rs in de hand heeft -
Judas voorstelt. Hij is met den rug naar den 
toeschouwer gekeerd en wordt door Petrus, 
die zich voor ~ohannes been tot Jezus wendt, 
tegen de tafel getirukt. Over dit beeld van 
Judas vertelt de legende h~ t volgende : 

Aan het hof van den Hertog van Milaan, 
waar Leonardo da Vinci werkzaam · was, 
bevond zich een monnik, die ook sc.hilderde 
en niet verdragen kon, dat Leonardo zich er 
vaak op beroemde een of antler schilderstuk 
in een bepaald aantal uren gemaakt te heb
ben. In zijn naijver wist de monnik den graaf 
over te halen, Leonardo uit te dagen een 
schilderstuk, voorstellende het Laatste Avond
maal, in veertien dagen te kunnen maken. 
Leonardo, die waarschijnlijk wel geen andere 
keus gehad zal hebben, nam de uitdaging 
aan, doch voelde zich diep ongelukkig, zu1k 
een grootsch onderwerp in zoo'n korten tijd 
te moeten schilderen. 

Doch daar verschijnt hem 's nachts in zijn 
droom een Engel, die toezegt., hem te zullen 
helpen, mits hij zich geheel aan <liens aan
wijzigingen wil houden. Leonardo grijpt het 
aanbod •gretig aan en luistert vol belangstel
ling naar hetgeen de Engel hem te vertellen 
heeft. Deze toont hem een ontwerp op een 
papier voor het Laatste Avondmaal en gebiedt 
hem, zich de .teekening goed in het geheugen 
te prenten. Elken dag moet hij een der per
sonen schilderen, en elken nacht zal de Engel 
terugkomen, om hem een volgende te toonen. 
Den eersten dag begint Leonardo met de 
figuur van Jezus, en zoo voortgaande, komt 
het schilderstuk in dertien dagen klaar. Op 
den veertienden dag, <lien Leonardo gebruikt 
om het geheel bij te werken en te retouchee
ren, verschijnt de monnik, die zijn nieuws
gierigheid niet !anger bedwihgen kan, om 
den hoek van de deur. Bij het zien van bet 
bijna voltooide schilderij, werpt hij zulk een 

jaloerschen en nijdigen blik op Leonardo, dat 
deze, verrukt zulk een Judasgezicht gevon
den te hebben, zich haast den kop van zijn 
oorspronkelijke Judasfiguur weg te werken 
en er dezen valschen voor in de plaats te 
schilderen. 

Daar verschijnt hem ec.hter des nachts 
wederom de Engel, hem verwijtend, zich niet 
aan het ontwerp gehouden te l}ebben. ,,Maar 
het was zoo'n prachtige Judaskop, dat hij nu 
zal opvallen en ieder naar hem zien zal", 
verdedigt zich de schilder. ,,Juist". antwoordt 
de Engel hem, ,,maar ik wil niet, dat het 
oog het meest op Judas valt, ik wil dat men 
J ezus ziet ! " 

BANDOENG L 

Bijzondere Gedenkdienst, geleid door Ko
lonel Beekhuis. 

In verband met de in-gebruik-neming van 
een Gedenkbord, waarop de namen zijn aange
brac.ht van hen, die vanuit ons korps bevor
derd werden tot Heerlijkheid, had K.apitein 
Sprokkereef een bijzondere samenkomst be
legd, welke door den Terr. Kommandant ge
leid werd. De Chef-Secretaris en mevr. Rids-
del, HK.-officieren, kadetten, enkele familie
leden en een schare ·belangstellenden waren 
aanwezig. De bijeenkomst droeg een plechtig, 
doch geen somber karakter. Juist <lien mor
gen was bet bericht ontvangen van het heen
gaan van mevr. Majoor Kronenberg en ook 
haar loopbaan werd herdacht. Allereerst 
werd de levensloop van Lt.-Kolonel Gugel
mann, mevr. Lebbink-Riblier, de zusters Von 

. Griesheim en Wi.rtz, en broeder Van Ster.Js 
herdacht. Met enkele woorden wist de Kolo
nel juist datgene te noemen, waardoor onze 

. makkers tot zegen geweest waren in ons korps 
en hun nagedachtenis onder ons voortleeft. 
Terwijl de muziek mooi en gevoelvol speelde 
,,Nader, mijn God bij U'', bevestigde onze 
leider de namen op het hord. Het was een 
ernstig en indrukwekkend oogenblik. 

Daarna werd het !even van mevrouw l{ro
nenberg belicht door Majoor Ramaker, die 
haar goed gekend had. ,,De gedachteniS der 
rechtvaardigen zal tot zegening zijn", dit 

geschreven. Er was dus reeds hericht van 
mijn komst naar Bandoeng gezonden en als 
heilssoldaat werd ik dan ook begroet. 

Iederen dag na afloop der diensten gingen 
wij met ongeveer een 16 jongens van het 
kampement rechtstreeks naar het tehuis, waar 
we altijd prettig werden ontvangen met een 
kop thee. Daar brachten we dan verder den 
avond ·door en zoo leerden wij elkaar goed 
kennen. 

Mevrouw Kronenberg zou nooit nalaten 
ons de gevaren des levens op duidelijlre, 
zakelijke wijze onder het oog te hrengen. Zij 
sprak met ons op eenvoudige ongekunstek!e 
wijze en het kan niet anders, of ihet moest 
ingang ~den. Inderdaad, er zijn jongens 
van onze club g.estrand op de levenszee, 
maar gelukkig zijn er ook velen hehouden en 
dat zijn zij, die de woorden V'an ,,moeder 
Kronenberg" ter hllrte heb'ben genomen. 
· Als men eens een dag ove.rsloeg met bezoek 
aan het tehuis werd door haar op een niet 
in het oog loopende wijze, wel zoo met je 
gesproken, dat ze te weten kwam, waar je 
had uitgehangen. Kwam ze tot de ontdekking, 
dat men a1leen ver'hindero was geweest door 
een avondoefening en anders l1liets, dan kon 
men de vreugde van haar gezic'ht 'aflezen. 

Eens op een middag in het tehuis komende 
en het kantoor volgens gewoonte binnen~ 

gaande, overviel ik haar, want ilk stond plots 
voor een mevrouw Kronenberg, die geknield 
in gebed, sprak tot haar hemelschen Vader, 
terwijl tranen op haar uniform drupten. Zoo 
zac.ht moge'1ijk verliet ik het kantoor, want in 
mijn oogen was dit thans gewijde grond. 

Een paar uur later - ik zat te lezen -
kwam ze naast me zitten en vroeg, of ik ge
schrokken was, hetgeen ik ~beaamde, er te<vens 
aan toe voegende : .,Hoe wist u, dat ik het 
geweest ben ?" Het antwoord luidde Ik 
hoorde het aan den voetstap". Ik zeide h~~r, 
dat het mij geweldig speet, dat ik er getuige 
van was geweest, maar ook, dat ik geen flauw 
vermoeden had, dat zij ve.rdriet had, want zoo 
voor het oog was haar !even zoo gelukkig. 

Haar antwoord was: ,Ja, ik heh vercb:iet 
om <lien jongen, die het slechte pad op is 
gegaan en ik heb voo-r hem gebeden, dat God 
hem kracht zal schenken op den juisten weg 
terug te keeren". 

,.DE HEERLIJK
HEID DES 

' HEEREN IS 
GROOT" .... 

Ps. 138: 5 

woord is geheel van toepassing op het leven 
van onze zuster, waarover met zooveel eer
bied gesprokein werd. 

Het bijbelwoord aan de hand van Ps. 37 : 6 
doo.r den Kolonel toegelicht, bracht zegen tot 
de ziel. 

Verder had in Bandoeng I ook het welkom 
plaats van de Adjudants Muskee op Zondag 
4 Februari, die juist van Europeesch verlof 
zijn teruggekeerd en een opgewekt getuigenis 
gaven over de leiding Gods in hun leven. 
Des avonds leidden zij zelf de bijeenkomst. 

Op Zondag 11 Februari werd de kleine 
Johannes van broeder en zuster Ruipassa op
gedragen door mevrouw Lt.-Kolonel Leb
bink. Het was een goede morgen, waar de 
toon van dankbaarheid zoowel in het woord 
van de ouders als in de toespraak van me-
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Ik zei haar toen, <lat ik niet goed kon be
grij'llen, dat zij zich dit nog zoo aantrok, waar 
ze toch zooveel voor dien bewusten jongen 
geidaan had en niets had mogen helpen. Ze 
wist toch, dat hij niet op wil<ie passen en geen 
zijner kameradeh hem van het verkeerde 
leven had kunnen terughouden. Mijn woord 
tot haar was : ,.Laat die persoon U ta<:h niet 
Uw levensvreugde vergallen, laat hem schie
ten, ban hem uit Uw gedachten, dat is wat hij 
ten volle verdient". 

Zij legde toen haar hand op mijn arm en 
kee\k mij aan en sprak toen slec'hts de vo:lgen
de woorden : ,,Geef mij antwoord op deze 
vraag: Wil Jezus, dat een zondaar sterft ?" 
Een sti1te volgde en toen ging zij verder : ,,Ik 
v.raag mij zoo tlikwijls af, of ik wel voldoende 
zorg heb besteed aan hem, om hem op het 
goede pad te houden." 

Dit zijn woorden, die tot in het <liepst van 
de ziel doordringen bij hen, die weten wat zij 
deed om :haar jongens op het rechte pad te 
houden, ver van zondige vermaken. 

Zij was rijk aan geestesgaven en altijd klaar 
voor ieder, die haa:r eerlijk om raad vroeg. Zij 
had een hart vol qjefde, dat bloedde wanneer 
een jongen rzich terugtrok en zijn geestelijk 
verderf en ondergan-g tegemoet ging en niet 
wilde luisteren naar raad. 

Bovenstaand is slechts een enkel voorval 
van de zeer vele, die deze stille werkster 
onder de militairen zicih een bl:ijvende plaats 
in het hart ha.rer jongens deed ve'roveren. 
Velen zullen met mij haar beeltenis niet alleen 
in een album, doc.h ook diep in het hart ge
grift hebben. De jongens van mijn tijd, die 
naar haar luisterden, bekleeden thans allen 
een hoogeren rang in het leger en boven alles 
hebben zij hun levensreinheid bewaard en dit 
alles is voor een niet gering gedeelte te dan
ken aan mevrouw Majoor Kronenberg. Mogen 
haar beide zoons kracht vinden in dezelfde 
heerlijke overtuiging, waar uit zij haar 
levenskracht putte. 

J. L. Baas 
Adji.1dant Onderofficier. 

P.S. Tot onze spijt liet de plaatsruimte niet 
toe het artikel in zijn geheel over te nemen, 
doch wij meenen dat in liet .bovenstaande onze 
lezers een duidelijken blik krijgen in !even en 
'werken van onze ,gelie:fde makker. Red. 

De bloemen ook weten het reeds lang, dat 
't neel'Storten va,n donkere wolken haar groei
kracht vergroot, alleen de mensch is bang 
voor den storm, die een wi,jl hem 't hoofd 
doet buigen. 

vrouw Lebbink tot uiting kwam. De toewij
ding van het beste aan God, was ook aanlei
ding tot een ernstig aandringen op een vol
komener overgave van hart en leven aan den 
dienst des Heeren. Geve de Heer dat velen 
dit later in de stilte van het eigen huis deden. 

Brigadier K.ruschwitz, juist teruggekeerd 
van verlo:f uit Arnerika, gaf dien morgen haru: 
getuigenis. Als altijd ,,straalde" zij en getuig
de van al den zegen, gedurende dit jaar van 
verlof ontvangen. 
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ONZE LEPRAKOLONIE TE KOENDOER 
De Tcrr .... Kommandant bezoekt de kolonie in verband met de 

opening van een nieuwe jongenszaal en polikliniek 

K oendoer, de melaatschenkolonie bij 
Palembang, is prachtig gelegen 
aan de 1200 M. breede rivier de 

Moesi en zooals wij reeds in een ,,Laat
ste bericht" in ons vorig nurnmer meld
den, heeft Kolonel Beekhuis hier kort
geleden een bezoek gebracht in ver
band met de opening van een nieuwe 
jongenszaal en polikliniek. Verschillen
de autoriteiten waren bij deze gebeur
tenis aanwezig, wier namen reeds ge
noemd werden in het vorig verslag. 

kijkje in de mannen- en vrouwenzalen. 
De kamertjes zagen er keurig uit. Op
vallend was het, hoe tevreden de 
patienten er uitzagen. Aangrijpend ook 
was de aanblik van enkele lijders door 
de afgrijselijke ziekte tot menschelijke 
wrakken gemaakt. 

De nieuwe kliniek bevat een onder
zoekkamer en dokterskamer, "een ver
bandkamer, waar de loopende patien
ten vier aan vier onder toezicht wor
den verbonden, verder een apotheek, 

Boven : de laatste bezoekers vertrekken na de opening. 
Beneden : Opening van bet jongensverblijf. 

De aanlegsteiger was versierd met 
nationale en Legervlaggen en de kolo
nie zag er ,,op z'n Zondagsch" uit, toen 
de Kolonel de gasten op Donderdag l 7 
Januari verwelkomde. In den koepel 
aan den oever der rivier werd e~n korte 
dienst gehouden, waar de voorzitter 
van het bestuur van Koendoer, de heer 
De Boer, in een passende toespraak 
memoreerde, hoe noodig het gebleken 
was, dat de oude gebouwen door nieu
we vervangen werden. Een woord van 
warmen dank werd gericht tot resident 
Oranje, die een opgebracht voorstel tot 
nieuwbouw met goed advies bij de 
betrokken regeeringsinstanties voor
bracht en met aller medewerking was 
men er in geslaagd zeer vlug de nieuwe 
gebouwen gereed te krijgen. 

Kolonel Beekhuis, de volgende spre
ker, vertelde hoe het aantal patienten 
in den loop der jaren van 45 gestegen 
was tot 250, wat natuurlijk een groote 
zorg beteekende. Met groote waardee
ring gewaagde de Kolonel van den trou
wen arbeid der officieren gedurende de 
jaren, dat het Leger des Heils deze 
kolonie beheerde en noemde in ver
band hiermede ook de tegenwoordige 
beheerders M~joor en mevrouw 
Uylings, alsook Adjudant Pantea, die 
de verpleging verzorgt. 

Hierop werd overgegaan tot de ope
ning der gebouwen, welke geschiedde 
door mevrouw De Boer en waarvan de 
foto's een beeld geven. 

Het nieuwe jongenshuis ziet er frisch 
en helder uit en biedt plaats aan 19 
bedden. De bewoners hebben de be
schikking over kastjes, op de kolonie 
zelf gemaakt. Het gebouw is muskie
tenvrij en electrisch verlicht. 

Van hieruit begaf het gezelschap zich 
naar de kliniek en nam onderweg een 

magazijn en goedang. In de apotheek 
is een microscoop aanwezig, een zeer 
gewaardeerde aanwinst, aangezien tot 
nu toe alle preparaten voor onderzoek 
naar Palembang moesten worden opge
zonden. 

Na de opening van dit mooie gebouw, 
was het officieele gedeelte van het 
bezoek feitelijk afgeloopen, doch het 
gezelschap toonde bijzondere belang
stelling en ging ook nog een bezoek 
brengen aan het schooltje, waar door 

Vooraan
zicht van 
depolikli· 
niek. 

een patient-goeroe les wordt gege
ven aan een 20-tal jongens. De onder
wijzer, die teekentalent bezit, heeft het 
lokaal keurig versierd met eigen tee- · 
keningen. 

Ook in het kindertehuis werd een 
kijkje genomen. Hier zijn de gezonde, 
uit lepra-ouders geboren kinderen, 
onder de veilige hoede van de J avaan
sche Luitenante. Toen was het oogen
blik van vertrek aangebroken voor de 
gasten, die met de motorboat terug
gingen naar Palembang. In deze enkele 
uren hadden de bezoekers veel gezien, 
doch niet alleen maatschappelijk werk. 

Ook een geestelijke zegen werd meege
nomen, want zooals een der dames 
zeide: ,,Nu zal ik toch zeker de eerste 
14 dagen niet klagen over kleine onge
riefelijkheden, want nu heh ik gezien, 
wat deze menschen moeten lijden en 
hoe ze toch dankbaar en gelukkig zijn." 

Deze melaatschen hadden bun bezoe
kers een kostbare les geleerd. 

Voor de patienten zelf was het feest 
echter nog niet geeindigd. Wat was het 
een vreugde voor de zusters van den 
Gezinsbond om den Kolonel op bezoek 
te krijgen. Een 50-tal zusters is lid, in
derdaad een waardige, mooie afdeeling 
van den Bond ! Deze vrouwen zijn 
voor het meerendeel Mohamme
daansch, doch het heerlijke Evangelie 
heeft ook hier een mooie kans om zijn 
leven-brengend werk te doen. 

Een nieuwe wereld, waarin ook voor 
de inheemsche vrouw uit de dessa een 
plaats is, opent zich voor haar en met 
vreugde treedt zij er binnen. 

Des avonds was het ,,hoogtij" voor 
de officieren en heilssoldaten van dit 
afgelegen Legerkorps op een melaat
schenkolonie. Toen werden n.l. zes 
nieuwe soldaten ingezegend. Wat een 
gebeurtenis ! Wie iets van Koendoer 
afweet en de macht van het Mohamme
danisme kent, zal beseffen welk een 
vreugde het was, deze zes Christenen 
te zien, die JEZUS gekozen hadden 
als hun Verlosser. Daar stonden ze in 
hun beste ,,pakeans", de S.S. op den 
kraag onder de oude Legervlag. Eer
biedig knielden ze neer voor het plat
form en de geheele vergadering droeg 
ze op aan God en Zijn dienst. Twee 
hunner gaven een getuigenis en spra
ken over de groote dankbaarheid, dat 
ze ,,geredde zondaars" waren. Het 
bracht tranen in de oogen der officie
ren, die met zooveel liefde en gebed 
arbeiden om zielen voor God te win
nen. Dien avond deed een patient de 
goede keuze. 

In de eetzaal van de kolonie werd 
ook de Legerfilm vertoond, zoodat deze 
menschen, zoo geheel van de buiten
wereld afgesloten, ook iets te zien kre
gen van den Legerarbeid in Ned.-Indie. 
Het was een feestavond voor ze. 

Ook bracht de Kolonel nog een 
bezoek aan de polikliniek, om den ar
beid van Adjudante Pantea en haar 
helpers in oogenschouw te nemen. 

De toko op de kolonie werd ook niet 
vergeten. Van het eigen verdiende geld 
voor kleine karweitjes, kan op ,,reke
ningcourant" gekocht worden. Geen 
groote bedragen zijn het : 1 en 2 cent 
slechts voor sommigen, doch per maand 
gaat er toch een f 300.- om in dezen 
wink.el. 

Het bezoek van onzen leider was een 
bemoediging voor officieren en patien
ten, die wellicht ongezien door de bui
tenwereld, maar zeker onder de bijzon
dere hoede staan van den hemelschen 
Vader. God zegene hen! 

PALEMBANG. 
In de ,,Methodist Church" te Palem

bang werd eveneens een filmavond 
gegeven voor een goed bezet gebouw. 
Met belangstelling werd al wat getoond 
werd van den Legerarbeid in dit land, 
gevolgd. 

Natuurlijk liet Kolonel Beekhuis zich 
deze mooie gelegenheid niet nemen, 
om na afloop van de lezing ook nog een 
ernstig bezielend woord te spreken 
,,van hart tot hart", zoodat deze avond 
niet alleen bekendheid gaf aan den 
Legerarbeid, doch ook de naam van 
Christus werd groot gemaakt. 

ST R J 

ONZE NIE U 
DOOR DE .. 

M 
ijn hart is diepbewogen gewor
den bij het opmerken van de 
wijze, waarop de geest van 
onrust en onzekerheid zijn 

invloed onder de volkeren van vele 
landen verbreidt. Verwarring ontwik
kelt zich in beide halfronden der we
reld. De volkeren, z66 grooielijks ge
zegend met de vruchten der bescha
ving, <lat zij jubelend het Licht tege
moet behoorden te marcheeren, tasten 
rond in het duister en struikelen. 

Deze betreurenswaardige toestanden 
komen ongetwij£eld voort uit een 
levensinzicht, <lat in de aardsche zaken 
voor God geen plaats laat. 

Er is geen lang argument toe noodig 
om te ontdekken, wat er van deze we
reld worden zal, indien deze heiden
sche geest zich blijft verbreiden. D 
verwarring zal gelijk een zondvloecl 
worden, welke de beschaving, die m t 
zulk een geweldige zelfopoffering 1:;n 
arbeid gedurende honderden jaren i 

opgebouwd, zal overstroomen. 
Zoo donker is de ure van het heden 

dat velen door een gevoel van hopeloo 
heid worden overmeesterd. De onbe 
schrijfelijke ellende, die in deze we 
reld heerscht, doet een pessimism1 
ontstaan, waartegen wij op onze hoed~ 
moeten zijn. Onze ervaring van he 
verleden; ons geloof in God en Ziju 
doel met de menschheid, zijn een bol 
werk tegen zulk een wanhoop. ,,Di 
aarde zal vol zijn van de kennis de 
Heeren, gelijk de wateren den boder 
der zee bedekken." 

T E N S T R IJ D E ! 

Op,· gij kind 'ren Gods, ontwc..., 
Hoort hoe 't gansche menschd 

Blijft niet !anger le dig staan 1 

Heft cmhoog des kruises vae 

W ij behooren de gebeurtenissen 
van onzen tijd dikwijls en diep 
te doordenken, <loch wij moeten 

niet terneergeslagen worden. Integen
deel, onze gedachten behooren ons te 
inspireeren en een geneesmiddel voor 
de wonden der wereld te doen vinden. 

Wij moeten geloofshelden zijn, die 
een gulden gelegenheid zien in de 
tegenwoordige verschrikkelijke orn
standigheden. Het zag er donker uit ir.. 
deze wereld, toen Christus Zijn handje
vol boodschappers uitzond om het ko 
ninkrijk van Liefde en Barmhartigheic 
te verkondigen. Hoe absoluut onge 
schikt en onbekwaam moeten deze een
voudige discipelen geschenen hebben 
tegenover de heidensche macht van het 
domineerende Romeinsche Rijk en den 
tegenstand van het afvallige srael 
Doch de vruchten van hun getuigcnis 
van den levenden Christus zijn van 
daag over de geheele wereld verspreid. 

Jezus was toen overwinnaar. Hij zal 
ook nu overwinnaar zijn in dit critieke 
uur. Hij zal overwinnen, indien Hi;; 
reine, bezielde !evens kan vinden, 
waardoor Hij kan werken. 

Omdat ik hiervan verzekerd hen, doe 
ik een beroep op Gods voTh: in de lan
den, waar de Legervlag is ontplooid,. 
voor een nieuwen Veldtocht van Ver
lossing. 

Ik wensch ons Leger te zien voort 
schrijden sterk in 't geloof, met onver· 
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.JODS IRONIE 
Een ongeloovige zeiide eens: Gibbon, 

Voltaire, Chesterfield, Hume en Paine 
zijn de kampioenen van het. ongeloof 
en hun werken werpen het Christen
J.om radicaal onderste iboven. 

Een Christen, die dit hoorde, diende 
hem van replie'k en zeMe: ,,Wat, hun 
werken zouden het Christelijik geloof 
heibben overwonnen ? Wil ik U eens 
zeggen, wat de Almachtige God gedaan 
heeft om hun kwade bedoelingen onge
daan te maken en de ijdelheid van hun 
werken te tloen uitkomen? 

In Gibbon's huis aan het Lac Leman 
is een 'kamer, waar bijibels verkocht 
warden. 

Het huis van VoLtaire is een Bijlbel
depot geworden en de persen, die eerst 
zijn hoeken voortbrachten, drukten 
later het W oord Gods af. 

In Chesterfield's kamer, waar eens 
de club van zijn ongeloorvige vrienden 
bijeen kwam, komen nu Christenen 
bijeen om te •b1dden en God te eeren. 

Hume voorspelde den ondergang van 
het Christelijk geloof binnen twintig 
jaar. Hij zelf is gestorven en in de ka
mer, waarin deze vorst van alle scep
tici stierf, werd de eerste vergadering 
gehouden van het Bijbelgenootschap in 
Edinburgh. 

Toen Paine voet aan wal zette in 
Amerika, was hij dwaas genoeg te 
voorspellen, <lat in vijf jaar tijds geen 
bijbel meer in de Vereenigde Staten 
zou worden gevonden. Maar het is een 
feit, dat er heden ten dage meer Bijhel
genootschappen zijn in Amerika, dan 
waar ook ter wereld." 

Toen ik deze dingen las, werd ik: er 
koud van. Ik moest aldoor denken aan 
het ontzettende woord in den tweeden 
Psalm : ,,Die in den hemel woont. zal 
lachen". · 

Het is goed op het €inde van Gods 
kinderen te letten : ,,Let op den vrome 

Midden in de wereld staan we, mid
den in den strijd. Galven van onrust 
en leed, van moeite en ellende woeden 
om ons heen - ze dreigen ons te over
weldigen, ze dreigen ons mee te sleu
ren naar de diepte. Maar dank God -
een reddingsboei is ons meegegeven : 
door bet gebed 1Jmnnen We ODS ophou
den, boven dit alles uitblijven. Rustig 
vertrouwend te midden van alle on
rust : ,,Er is op deez' aarde een hand, 
die mij leidt". 

Stil antler alle leed: ,,God aan
schouwt de moeite en het verdriet" 
en Hij heeft beloofd : ,,Als een, dien 
zijn moeder troost, alzoo zal Ik u 
troosten". 

Stil onder alle zorg, want : ,,Grooter 
dan de Helper is de nood toch niet". 

Gelaten, als de menschen ons ver
keerd begrijpen en beoordeelen : God 
weet aJ.le dingen en_ Hij zal uitkomst 
geven. -

Maal' om zoo, rustig, op God te kun- · 
nen vertrouwen, hebiben we het gelbed 
noodig ; is het noodig, om telkens en 
telkens weer met God te zijn. En daar 
hapert het zoo vaak aan. Het leven is 
zoo druk, zoo overvol. Eigenlijk voelen 
we ons ook zoo sterk - we meenen, 
het wel alleen af te kunnen. En het 
gebed raakt op den achtergrond, wordt 
vergeten - het lijkt geen levensibe
hoefte. 

STRIJDKREET 

en zie op den oprechte ; want het einde 
van dien man zal vrede zijn''. 

Maar de geschietlenis leert ons ook 
uit deze voorbeelden, dat we moeten 
letten op het einde van den spotter en 
van hem, die zich tegen God verhardt : 
,,Het einde der goddefoozen wordt uit
geroeid". 

God maakt de geschiedenis op een 
geheel €enige, aanlbidd~lijke wijize. 

Zijn gangen zijn hoog en diep-ver
nederend voor den mensch in zijn 
waan. 

,,De mensch heeft wel een groot 
woorcf. Maar God heeft het laatste 
woord." 

,,Hij heeft verstrooid de hoogmoedi
gen in de gedachten hunner harten." 

,,Ik dank U Vader, Heer des hemels 
en der aarde, dat Gij deze dingen voor 
de wijzen en verstandigen verborgen 
hebt en hebt ze den kinderkens ge
openbaard. Ja, Vader, want alzoo is 
het welbehagen geweest voor U." 

H.J. S.S. 
,,Overge'l'W'men.'' 

UITZICHT ... 
God is getrouw ! 
Hij houdt, wat Hij belooft, 
tot in alle eeuwigheid. 

• • 

Als 'k Hem ten gids heb op mijn 
levensweg, 

raak: ik het spoor nooit kwijt. 
Hij sterkt m'in bange oogenblikken, 
als mij de booze komt verschrikken : 
God is getrouw ! God is getrouw ! 

God is getrouw ! 
Vergeet, mijn ziele, niet, 
wat troost dit woord u geeft. 
Hem trouw te zijn, zij steeds mijn 

liefste plicht, 
wijl Hij z66 lief u heeft. 
Blijf in Gods trouwe vast gelooven ; 
Iaat u de macht' ge troost niet rooven : 
God is getrouw ! God is getrouw ! 

Naar Ehrenfried Liebich. 

BIDDEN 
Geen leven.sbehoefte ? Is er dan 

!even met God mogelijk zonder ge'bed ? 
A1s de dank.ere wolken komen op

zetten en al dreigender worden, zien 
we de fietsers, ·die er zoo 1blij en zorge
loos op uittrokken diep over het stuur 
gebogen voortjachten op hun stalen 
ros - om thuis te W€.Zen, v66r de bui 
losbarst. Zoo komen ook wij soms tot 
God - angstig en gejaagd - het wordt 
zoo donker, zoo bang - we zien geen 
uitweg meer - we haasten ons, om 
veilig geiborgen te zijn onder Gods 

. hoede. Ja, we hopen, dat God met een 
forschen zwaai van Zijn machtigen 
arm alle zorgen op zij zal schuiven -
Hij kan het immers. ! - We bidden : 
,,Doe Uw aanschijn over ons lichten". 
Maar eerst hebben we zelf in onize 
eigenwijsheid alles verknoeid. Ons 
leven is zoo verward ; het schijnt, dat 
geen enkele weg een doel heeft - en 
nu moet God, naar Wien we niet ge
vraagd heibben, dadelijk klaar staan, 
om uitkomst te geven. 

Maar z66 moet het niet ; daaTVoor 
is het gebed ons niet gegeven. Niet als 
een tooverformule, waardoor wanorde 
in qrde wordt herschapen. . 

Het gebed moet de ademhaling der 
ziel zijn ; in gewone dagen een rustig 
uitzeggen van onze dankbaarheid . -
in bewogen dagen een hartstochtelijk 
pleiten misschien - maar steeds een 
levensuiting - een openbaring van ons 
zieleleven. 

Bidden is stiL zijn. 
Bidden is uitzeggen, wat er leeft in 

ons hart - maar bovenal een luiste
ren, naar wat . God te zeggen heefr. 

Bidden is : komen in Gods dichte 
tegenwoordigheid en gesterkt warden 
door God Zelf. Z66 sterk, dat we de 
moeilijkheden zien, Q:ooals ze zijn : 
groat - maar toch altijd nog kleiner 

ONZE STICHTER 
WILLIAM BOOTH 

Op 10 April herdenken wij zijn geboortedag 

W IJ gelooven in verlossing ! Wij 
gelooven in de ouderwetsche 

verlossing ! Die verlossing, waarvan 
de Bijbel spreekt, en die verkondigd is 
door Prof eten en Apostelen, gepredikt 
door Luther en Wesley, die door mar
telaren met hun bloed bezegeld werd, 
is de onze, die verlossing, die ons is 
gekocht door het lijden, den zielsangst 
en het bloed van den Zoon van God. 
Wij gelooven dat de wereld haar noodig 
heeft en dat die verlossing en die alleen 
in staat is, de zaken met haar in orde 
te brengen. Wij hebben geen kwakzal
versmiddeltje noodig - niet iets 
nieuws. 

Ge behoeft ook niet te probe·eren, een 
mengsel te maken van nieuwe ingre
dienten en het van den hemel gegeven 
mid.de!. 

Slaat wonden en doodt met het oude 
zwaard, giet dan ook den ouden balseni 
in de wonden en ge zult het aloude 
resultaat ook nu nog bereiken - ver
lqssing. 

De wereld heeft die noodig ! ! 

·dan God. In Zijn kracht kunnen we 
alles overwinnen. 

Zijn we clan niet Koningsikinderen ? 
Wat moeten we bidden ? Hoe zullen 

we bidden? 
Een van de discipelen 'kwam eens 

tot Jezus met de. vraag: ,,!Heer, leer 
ons bidden". Een van de menschen, 
die door J ezus geFoepen was, om 
den kleinen 'kring 'Vertrouwden uit te 
maken, een der bevoorrechten, zouden 
we haast zeggen. Misschien heeft hij 
gevoeld, dat de Reiland, a1s Hij uitging 
in de eenzaamheid., om te bidden -
z66 volkomen een met God ..,;as, dat 
Zijn gebed oneindig meer !beteekende 
dan ons !bidden, waarbij sorns, na het 
,,Amen", niets meer over blijft. 

Het is goed, om tot J ezus te gaan en 
Hem te vragen: Leer mij. - Het is 
goed, om Zijn !even te nemen a1s maat
staf voor eigen leven en dan met alle 
tekorten tot den Helland te gaan en 
Hem te vragen: Heer, leer mij. Ook 
dat vragen is een gebed, waardoor 
Gods koninkrijk wordt uitgebreid. 
Want Gods rij1k komt niet met uiter
lijik gelaat, doch is 1binnen in ons. 

Zullen we het hem nazeggen, stil, in 
onze binnenkamer ? Schreiend mis
schien, om eigen .mac'hteloos!heid ? 

Heer, leer mij bidden ! 
En zullen we ons dan door Hem laten 

leiden? Zijn gebed als motlel nemen? 
Niet vragen om uitred.ding, niet 1kin
derachtig vasthouden aan eigen ver
langens, maar ,vertrouwend overgeven : 
,,Uw wil geschiede". 

Geen verontschuldigmgen1 maar eer
lijk 'belijden : ,,Ik; heh gezondigd; ver
geef ons onze zonden" - heel persoon
lijk: llvergeef mij die zonde - U weet 
wel, Heer - vergeef ze mij en verlos 
me er van". 

Zullen we den haat en 'den wrok en 
alle liefdeloosheid uit ons hart weg
doen, ·zoodat wij Hem in waarheid 

' 3 

IN DE AARDE 
GESCHREVEN 

,,Die van Mij afwijken, zuZlen 
in de aarde ,geschreven ·wor
den." (Jeremia 17: 13b.) 

E EN naam, in de aarde geschreven, 
wordt na korteren of langereti tijd 

uitgewisciht. Hij verdwijnt. Hij wordt 
vergeten. 

En todh - lhoe spant de mensch zidh 
in voor de vergankelijke glo:rie, dat zijn 
naam in de aarde geschreven zal zijn. 

In ·de aarde...... dat kan ook zijn : 
gebeiteJ.d in graniet, gehouwen in 
marmer. Dat is duurzamer ! De namen 
van g:roote ma!llilen en vrouwen trot
seeren de eeuwen. Zij zijn ib.onderd, 
twee'ho:nderd, misschien duizenden 
jaren duidelijk leesbaar. En de men
so'hen zeggen in :hun verwaten!heid, dat 
·zulke mannen en vrouwen zich een 
,,onvergankelijken" roem verworven 
lhebben. Is het niet de moeite waard, 
voor zulk een eer de spieren te stalen 
en de denkkracht te spannen ? En 
tooh ...... 
Als hun namen sledhts in de aar<ie ·ge
sc'hreven. staan, dan zullen zij vergaan. 
Ook ib.et graniet en lb.et marmer zal 
tot stof verpulverd worden. De aarde 
zal vergaan en al haar heerlijkheid. 
Niets blijft er van ·dien ,,onverganke
lijken" roem over. 

Die van God afwijken en Hem niet 
willen dienen, zullen in tle aarde ge
schreven warden. Sle,chts in de aarde. 
Al is ihet wel mogelijk, zelfs wa:ar
sohijnlijk, dat ihun namen hier op aarde 
hooger sc'hitteren dan die der god
vruchtigen. 

En toch ihebben zij, die door Jezus 
Ohristus zich kinderen Gods mogen 
noemen, namen, die in werkelijk!b.eid 
onvergankelijk zijn. Want zij staan niet 
sleohts in de aarde geschreven, maar 
ihun namen staan met onuitwischbaar 
schrift geschreven in den heme!, in 
het boek des levens. (,,de SpiegeiJ.".) 

kunnen nabidden: ,,Vergeef ons -
gelij'k. ook wij vergeven" ? 

,,En leid ons niet in veizoeking !" 
.Als w~ dat 'bidden, a1s we <lat mee

nen - beteekent het misschien een 
groote verandering in ons !even. Die 
vriendschap, die me niet beter maar 
slechter maakt, die me omlaag haalt, 
moet worden afgesneden. Die boeken, 
die mijn gedachtensf eer onrein en on;. 
heilig maken - ze moeten weg, ik mag 
ze niet inzien, ik moet ze schuwen. 
Die spot, waardoor ik succes heb bij 
mijn vrienden, maar waarmee ik het 
heiligste in me bedroef en teleurstel 
- die geestigheden, waarooor ik ,,ge
tapt" ben, maar waarom de Reiland 
me zoo stil-verwijtend aanziet - dat 
rules moet weg uit mijn hart, uit mijn 
!even. · 

,,En leid mij niet in verzoeking, maar 
verlos mij van het kwaad." 

Heer, leer mij bidden! 
Als we van Hem leeren, dan wordt 

ons gebed zuiver en sterik, dan zijn we 
veilig. 

Zij, die 1bidden, hebben niets te 
vreezen. 

Al ons wilLen, al ans kunnen 

Schiet te kart in grootsten nood ; 

Maar gevouwen ha'l!den leggen 

Alles in der Almacht schoot. 
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DE ,,STANDVAS'"fIGENtt 
EEN KENNISMAKING MET ONZE KADETTEN 

EZE maand willen wij onze 
lezers gaarne ken.nils laten 
maken met de kadetten, die 
in de Kweekschool aan den 
Boengsoeweg te Bandoer.g op

geleid worden voor het o.fficiersschap. 
Van alle deelen van den Archipel zijn ze 

bijeengekomen tot zelfs van Midden-Celebes 
en de Oostkust V>alil Sumatra, om hier hun 
opleiding te ontvangen. Brigadier en mevrouw 
Hiorth, de Kweekschoolleiders, worden in 
bun taak bijgestaan door Majoor Boith en 
de Kdt.-Luitenaruts Manuhutu en Tarima. 
Behalve de theoretische lessen, die de 
jonge menschen in de Kweekschool ontvan
gen, zooals onderricht in den bijbel, de Leer
stelliingen en Orders en Reglementen van het 
Leger des Heils, etc. is daar ook de practi
sche opleidin:g als het doen van huisbezoek, 
verkoopen der Legerbladein, leiden deir 
bijeenkomsten e.d. 

In de maa.nd Februa:rii hebben de Kadetten 
een Tiendaa.gsch€ln. Veldtocht gehoudein en 
wij meenen den lezers geen beter inzicht .in 
hun werk te kunmen geven, dan een verslag 
van hun arbeid gedurende deze dagen te 
lat.en volgen . 

SEMARANG. 

Onder leiding van Brigadier filorth. 

Vran 17-28 Februari waren de mannelijke 
kadetten onder aanvowing van den Kweek
schoolleider in Semarang I . Da1t was VO<Yr 

onze makkers een groote gebeurtenis en de 
goede opkomst, waani.n wij ons iederen avOl!ld 
mochten verheugen, getuigde wel van de 
groote belangstelling vian de zijde van mak
kers en vriend.en. 

Gedurande deze negen dagen bezochten 
1176 menschen de samen.komsten in de zaal, 
terwijl in de openlucht ruirn 1000 personen 
werde:n bereikt. 

Ook veel huisbezoek werd door de kadet
ten in de morgenuren verricht en wij hopen 
van harte, dat dit vruchten zal vooritbrengen 
voor ans korps. 

In alle samenkomsten heerschte een goede, 
opgewekte geest. De getl.lligenissen en de 
mooie liederen der kadetten, alsook Gods 
woord ons door Brigadier Hiorth gebracht, 
zegenden en bemoedigden ons en aan het eind 
van dezen Veldtocht konden wij de vreugde 
smaken 32 zieien aan onze bekeerl.ingenrol 
toe te voegen, terwijl 14 onzer makkers een 
nieuwe toewijding hebben gemaakt. K. 

BATAVIA. 

Onder leiding van Majoor Both. 

,,Gelukkig boven maten, die 't Godd'lijk 
willen kiest", zong eenmaal Jan Luyken. 

J a, gelukkig waren ook de kadetten, die 
heen,,,<ringen naar Batavia om het werk van 
den Meester te doen. Zij jubelden het uit 
in den trein ! Iedereen luisterde. ,,Ik: dank u 
wel'', zei een dame, die den trein verliet tot 
een hunner, ,,uw opgewektheid heeft mij 
goed gediaan". ,,Wat heerlijk", zei een ander, 
,,als men in deze ongelukkige wereld nog 
zoo blij kan zijn". 

De brigade, die- in Batavia zoo dapper streed. 

Bij a.ainkomst te Batavia werden wij opge
wacht door de offi~eren van korps II. Het 
re.gen.de, doch toon wij om 3 uur bijeenk~a
.men voor een dankst=d en gereed wa'.ren 
aan den arbeid te gaan, kwam he<t zonnetje 
·weer. Biosooop-kollek:te stond het eerst op 
het prograirnma en diaiarna een openluchit
samenkomst, die mtstekend slaagd.e. Dooo: 
den Chlneeschen feestdrag waren er duizen
den mensqhen op de been en ~ze vliag en 
de opgewekte igeZ:chten der kadetten trok
ken veler aiaind.acht. 

De Zondag was wonderbaar. Gods Geest 
was met ons. De samenkomsten werden 
grootendeels door de kadebten geleid en ze 
kwiamen fijn voor den <lag. 

In de Heiligilnigssamenkomst verntleuwden 
vier makkers hun toewijdimig. Na de samen
komst bezocht een tweetal kadetten een ziek 
meisje, dat op advies Vi8IIl den dokter nog 
vele maa:nden zou moeten liggen. Ero ge
schieddie echter een wonder. Het meisje werd 
bekeerd, de grood was reeds toebereiid, maar 
zij was voordiein tnog niet toc overgave geko
men. De kadetten badien met haar en ver
trokken. Het ,gevolg was echter,· dait niet 
alleen haiar zi,el gered werd, maar ook haar 
lichaam werd .gene:zien. De moeder, dje 
's avonds oot den Heer kwam, rgetuigde vian 

---- ----

De kadetten 
gereed om uit 

te gaan. 

het wonder, dat geschied was. De dokter 
bevestigde de genezing, kon niet begrijpen. 
wa:t er gebeurd was. 

Des Maandags g)ingen de kadetten naar 
BUITENZORG, waar ze twee gezegende da
gen doorbrachten. Allen waren ingekwartierd 
op de Jeugdlandbouwkolonlie, waar de heer 
Braches alles deed, om het den officierein 
en kadebten aaJl'l!genaam rte maken. Gedu
Tende dlie twee dagen werden vier openluchrt
samenkomsten gehouden. Hooderden luister
den naar het Evangelie. De samenkomsten 
in de Chineesche kerk, alsook in de Loge voor 
Europeanen., waren zeer gezegend. De beer 
Bitte11berg, die ons in alles hielp komt een 
woord van hartelijken dank too. 

Teruggekeerd in BATAVIA werd de strijd 
voortgezet. Twee aan twee gingen de b~det
ten op huis"be-zoek, terwijl zij tegelijkertijd 
Evangelien verkochten. Ook op huisbezoek 
werden zielen bekeerd, in het geheel ~ven 
personen, die hun hart aan God gaven. Een 
ervan was een zeer merkwaardig geval, 
waarom wij er iets van willen vertellen. Een 
Chlneesche man, die een jaar geleden tot 
bekeering kwam, werd bezocht. In zijn huis 
stond echter nog het altaar en hij erkende, 
<lat hij nog steeds offerde en den ouden adat 
navolgde, ofschoon hij beleed een Christen 
te zijn. De kadetten wezen hem aan de hand 
van Gods woord er op, hoe verkeerd hij 
handelde. Er werd met en voor hem gebe
den. Het gevolg was, dat deze man den 
volgenden dag 1bij den korpsofficier kwam 
en hem vroeg om 's avonds na de samen
komst in zijn huis te komen om zijn afgoden 
te verbranden. En zoo gebeurde het ! In de 
tegenwoordigheid van officieren, kadetten, 
makkers en .familieleden werd alles verbi::and 
onder het zingen van het koor : ,,Er is kracht, 
wonderdoende kracht in het dierbaar bloed 
van het Lam !" 

In de bijeenkomst in de zaal kwamen dien 
avond vijf zielen tot overgave. 

Den volgenden morgen was er sbraatzang, 
des middags een fijne openluchtsamenkomst 
in de Arabische buurt. 't Was aardig te zien, 
hoe de Ara1bisdhe kinderen al spoedig een 
koor met bewegingen meezongen : ,,Mijn 
zonden zoo hoog als een toren, in den Heil-

stroom heb 'k ze alle verloren'', klonk het 
telkens weer en de ·bede rees in ons op, dat 
ook zij waren vl'ede mogen vinden. Daarop 
,volgde een bijeenkomst in de Chlneesche 
kerk, waar wij vele bekende gezichben uit 
de juist gehouden openluchtsamenkomst 
zagen. 

Ook de overige samenkom:sten in korps II 
waren gezegend. Bijzonder vermelden wij 
nog de samenkomst in de kerk, waar een 
300-tal menschen tegenwoordig was. Het 
zangkoor van die gemeente verleende mede
werking,- wat zeer op prijs gesteld werd. Er 
heerschte een echte Legergeest en heerlijke 
eenv.oudige getuigenissen werden gegeven. 
Velen kwamen vrijwillig naar voren, tranen 
van berouw werden gesch.reid. Het was een 
onvergetelijk uur. 

Standvastig in de stonnen, 
Onwrikbaar in den strijd, 
Standvastig ook in voorspoed, 
Als zege 't-hart verblijdt ; 

De tweede Zondag werd doo;r.gebraoht in 
Ratarvia I, waar we gezegende samenkomsten 
hadden. Vooral des avonds, toen vele jonge 
menschen aanwezig waren, was er een geest 
van diepe overtuiging. God geve de vrucht ! 

De openluc'b:tsamenkomst was fijn. Wel 
een 800 menschen luisterden aandachtig naar 
de Evangelieboodscltap. 

Wat ging de tijd snel ! De kadetten wilden 
voor haar vertrek nog zoo graag de groote 
zee zien, die sommigen nog nooit gezien 
ihadden. Haar verzoek werd gaarne ingewil
ligd na deze tien dagen van intensen arbeid, 
doch na het genieten kwam ook het benutten 
van de mooie kans in de koeliebuurt voor 

een bijeenkomst. 
Deze openluchtsamenkornst overtrof al 

onze verwachtingen. Tusschen vijf en zes
honderd menschen stonden in dichte rijen 
ons been. Wij d'.ankten God voor deze heer
lijke kans. Nu nog de afsoheidssamenkomst -
een ouderwetsche Legersamenkomst - waar
in 9 zielen tot den Heer kwamen. Voor de 
kadetten is deze Veldtocht onvergetelijk en 
wij ·brengen onzen God alle lof en eer voor 
wat Hij deed. Ook onzen dank aan alien, die 
de kadetten her.bergden en de officieren, die 
zoo goed voor ons zorgden. 

A.B. 

MET DE HALLELUJA-MEISJES OP STAP 

onder leidmg van Adjudante Brouwer. 

Met blijde gezichten, overal waar ze kwa
men zonneschijn en warmte brengend, zijn 
de ,,Haneluja-meisjes" :tien dagen lang dag 
aan dag de straten van Poerworedjo, Mage
lang en Djokja in en uit gegaan. Getuigen 
van Christus, zingen van de blijde boodschap, 
zondaren wijzend op het Lam Gods - dat 
was haar taak. 

POERWOREDJO. 

Honderden blev~n in het anders zoo stille 
stadje staan als wij op de hoeken der straten, 
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z~ngend en spelend het Evangelie bracht 
Toen wij terugkwamen bij de zaal was d, 
vol en werd steeds voller. Het Evangelis· 
zangkoor gaf medewerklng. Er was groo 
.belangstelling voor de kadetten, de predi
king maakte diepen indruk. Een zuster ver
nieuwde haar toewijding. ,,Konden jullie 
maar lien dagen blijven", zeide de B.O . .. . .. . 
<loch dat ging niet. De autobus bracht ons 
den volgenden morgen naar 

MAGELANG. 

Hier verwelkomden ons Brigadier en 
mevrouw Loois, Majoor Whur en de korps
officierem Al heel spoedig waren de kadet
ten op straat om de samenkomsten bekend 
te rnak·en. Het is onmogelijk a:lles te vertel
len van de gesprekken, die ze hadden bij 

Standvastig in verzoeking, 
Getrouw trots moeite en pijn -
Dat willen wij, Kadetten, 
Door Gods genade zijn. 

hun bezoek in de kampongs, maar het was 
gezegend en wij mochten'. velen van de be
zochte vrienden in onze samenkomsten ver
welk.omen. 

Regentijd ! Ja, maar slechts een keer kon 
een openluchtsamenkomst wegens regen niet 
doorgaan. Zaterda~avo6d had Kapitein Hot
vedt, de B.O. van korps II, een kampvuur 
geregeld, dat verre onze verwachtingen over
trof, toen wij een zeshonderd menschen 
bijeenzagen op het groote erf voor het Div. 
Hoofdkwartier. Het was nlet alleen een 
prettig uur, doch hoe indrukwekkend was 
het ·ook die groote schare te zien luisteren 
naar het bijbelverhaal door een Menado
neesch meisje verhaald ! Zegen daalde op 
ons allen neer in dit avonduur. 

De Zondag ving aan met een jeugdsamen
komst en de ka·detten jubelden over zeven 
kinderen, die hun hartje aan den Heer gaven. 
Daarna de Heiligingssamenkomst. In den 
namiddag werd op verschillende punten in 
het Chmeesohe kamp een korite bijeen:komst 
gehouden. Zoo ook op verzook op het erf bij 
een ouden beer en bijzonder moohten wij 

daar Gods leiding ervaren. Hiertoe uitge
noodigd sprak Adjudante Brouwer in het 
Chineesch. Het warme applaus van de Chi
neesr..he vdenden was tevens 1bewijs, dat de 
boodschap begrepen was. In de avondsamen
komst, kwam een jonge zuster .bij vernieu
wing tot den Heer. 

Huisbezoek stond. op bet rooster voor den 
volgenden morgen, des middags straatzang, 
terwijl Adjudante Brouwer met twee der 
kadetten van Midden-Celebes de Gezins
bondsamenkomst bijwoonde. Het was een 
lust de beide kadetten te hooren vertellen 
van den Gezinsbond in Kantewoe en Rowiga. 

Op Woensdagavond was er nogmaals een 
kampvuur. Het is haast niet mogelijk den 

(vervolg pag. 5 kol. 1). 
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:brokken moed en bezield door een 
euwen doop van de liefde van Gol
>tha. 

) 
e tijd, dien ik heb uitgekozen voor 
dezen wereldwijden Vekltocht 
van Paschen tot Pinksteren, 

hijnt mij de meest geschikte. De 
eek voor Paschen kan dan gewijd 
orden aan voorbereiding. Natuurlijk 
ll eenige organisatie noodig zijn, doch 
: hoop, <lat deze tot een minimum 
eperkt zal worden. De meest belang
jke voorbereiding is die van het hart. 

T onder twijfel staat het treurspel 
1 der natien van deze dagen in 

direct verband met een groote 
rnrtkoming in een voornaam gedeelte 
n de Christelijke kerk. Deze heeft 
ar doel gemist en vaak teveel van 
~n geest der wereld in haar midden 
)egelaten en daardoor haar macht om 
eiding te geven verloren. Er wordt 
l.iets mee gewonnen, a1s wij over zulk 
!en teleurstelling gaan jammeren, ten
·ij er in de kerk van Christus bereid
villigheid is het tekort te erkennen en 
ich in berouw van den verkeerden 
veg af te keeren. Dit te doen beteekent 
nenig moeilijk pad te gaan en menig 
;eliefd bezit op te offeren. 

Het zou dwaas zijn het te doen voor
komen, alsof deze geestelijke afwij
tlng het Leger des Heils totaal niet 
~ou hebben aangetast. Onze lief.de voor 
le grootsche idealen van ons Leger 
loet ons bekennen, dat de geest van 

. , maakt u gereed ten strijde ! 
1 zucht, daa,r satanhenmisleidde _ 

hoe duizenden vergaan ; 
:Jll wint steeds vt-ld ·1oor Jezus ! 

vereldschgezindheid ons macht ont
·oof d heeft, welke van oneindige waar
le zou geweest zijn, om den nood van 
!ezen tijd onder het oog te zien. 

Terwijl wij ons verheugen over de 
·egenende tegenwoordigheid van den 
Ieiligen Geest, kunnen wij toch aan 
en anderen kant niet anders dan ver
es betreuren in vele dingen. Het is 
et diepen ootmoed, dat ik dit moet 

rkennen, doch ik zie met vertrouwen 
it naar een beteren en heerlijken dag, 
rant ik geloof in het Leger des Heils, 

geloof in het verlangen van mijn 
'k om zoo te leven, als het weet, dat 
d van hen vraagt en ik geloof in 
kracht van den Heiligen Geest, Die 

wil maken tot een machtig volk, 
leger van menschen met een van 

le brar.dend hart. 

aarom doe ik een berotiP op mijn 
makkers over de gansche wereld, 
Jm het onvergelijkelijk leed van 
tijden ernstig te overdenken, de 
l-oorzaak van het kwaad te er-

.K~-·· m, de belofte Gods dat een terug
keer tot God licht en rust beteekent, 
t~r harte te nemen. Ik roep u op, u 
opnieuw in ootmoedige overgave te 
wijden aan de taak, Christus te predi
ken tot allen, die op onzen weg komen, 
terwijl wij ons vereenigen in onzen 
Veldtocht. 

GEORGE L. CARPENTER. 

5 

• • ,, •••• En een we1n1g voortgega·an .. d ,, 
ZIJO e .... 

I 

V an de 33 jaren, dat onze Heiland 
op deze aarde leefde, zijn slechts 
de bijzonderheden der laatste 

drie jaren voor ons bewaard gebleven 
ter overdenking. Deze }aren werden 
geleefd in eenvoudigen, lief devollen 
dienst onder de menschen. Uitgezon
derd het verrichten Zijner wonderen 
.en Zijn machtige prediking, leefde Hij 
evenals Zijn volgelingen alle eeuwen 
door geleefd hebben : leed verzachtend, 
smart deelend, de liefde en kracht Gods 
openbarend in Zijn rondgaan onder 
hen, die in nood en lijden waren. 

In de beschrijving van de laatste 
uren Zijns levens echter worden wij 
binnengeleid in een heiligdom van nog 
'grootere beteekenis clan dat van dienst 
en prediking - wij zien den Zone 
Gods, Die ook de Zoon des menschen 
was, Zijn wil geheel overgevend aan 
den wil des Vaders. 

11 

dnor mevrouw Generaal M. L Carpen1et 

II 
De Heilige Geest heeft deze heilige 

stonde voor ons bewaard doen blijven 
tot ons nut, want al Gods kinderen 
warden eenmaal geroepen tot dezelfde 
overgave van den eigen wil aan God. 

Het was de laatste nacht, <lien Jezus 
voor Zijn sterven op aarde doorbracht. 
Hij had den laatsten maaltijd met Zijn 
uitverkoren discipelen gebruikt, voor 
de laatste maal met hen gebeden. Hij 
had hUn voeten gewasschen ; het laat
ste lied hadden zij te zamen gezongen. 
Dan lezen wij : 

,,Toen ging Jezus met hen in eene 
plaats genaamd Gethsemane, en zeide 
tot de discipelen: ,,Zit hier neder, tot
dat Ik heenga, en aldaar zal ge bed en 
hebben". En met Zich nemende Petrus 
en de twee zonen van Zebedeus, begon 
Hij droevig en zeer beangst te wor
den. Toen zeide Hij tot hen : ,,Mijne 
ziel is geheel bedroef d tot den dood 
toe; blijft hier en waakt met Mij" . 

EN EEN WEINIG VOORTGEGAAN 
ZIJNDE, viel Hij op Zijn aangezicht, 
biddende en zeggende : ,,Mijn Vader, 
indien het mogelijk is, laat dezen drink-

beker van Mij voorbijgaan ! <loch niet, 
gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt". 

En Hij kwam tot de discipelen en 
vond hen slapende en zeide tot Petrus : 
,,Kunt gij dan niet een uur met Mij 
waken? Waakt en bidt, opdat gij niet 
in verzoeking komt ; de geest is wel 
gewillig, maar het vleesch is zwak". 

W ederom ten tweedenmale heen
gaande, bad Hij, zeggende: ,,Mijn 
Vader ! indien deze drinkbeker van 
Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat 
Ik hem drinke, Uw wil geschiede !" 
En bij hen komende, vond Hij hen 
wederom slapende ; want hunne oogen 
waren bezwaard. 

En hen latende, ging Hij wederom 
heen, en bad ten derden male, zeg
gende dezelf de woorden. 

Vele dagen lang reeds wist Jezus, 
dat het lijden naderde, en alles we
tende, had Hij Zijn aangezicht naar 
J eruzalem gekeerd, wat voor Hem be
teekende : GOLGOTHA. 

Laat ons Hem met heiligen schroom 
volgen, terwijl Hij voortgaat. In de 
eerste plaats laat Hij de stad met de 
groote scharen achter Zich. Verder 

Matth. 36: 39a. 

En zien wij ook heden ten dage niet 
hier en daar de eenvoudige, geheiligde 
zielen, die den weg des k.r;uises gekozen 
hebben en ons helpen hetzelfde te 
doen ? Het zijn degenen, die verder 
gingen clan van hen door de menschen 
verwacht werd op den weg der zelf
verloochening en overgave, opdat hun 
leven getuigen zou van Christus. 

Het is niet, omdat die menschen 
anders zijn dan anderen van nature, 
doch omdat zij een andere keuze deden. 

,,En var. Hem werd gezien een engel uit den hemel, die Hem versterkte." 

laat Hij Zijn discipelen achter, uitge
zonderd drie en tenslotte verlaat Hij 
ze alien en gaat gansch alleen om Zijn 
volkomen ov~rgave aan God te maken. 

Hij bad met Zijn aangezicht ter aartj.e, 
daarna keerde Hij terug tot Zijn vrien
den voor menschelijken steun en sym
pathie - doch zij stelden Hem teleur. 
Tot driemaal toe verliet Hij de plaats, 
waar Hij Zijn grooten zielestrijd streed. 
Hierin ligt voor het menschelijk hart 
een onpeilbare bron van bemoediging. 
Ten laatste liet Hij Zijn discipelen al
leen en keerde terug tot Zijn heilig
dom, Zich geheel overgevend aan den 
wil Gods, Zich werpend in de armen 
van den eeuwigen Vader en in deze 
daad van absolute overgave en vol
komen vertrouwen, vond onze Reiland 
kracht om den ganschen weg naar Gol
gotha te gaan. 

Het verraad van Judas droeg Hij 
zachtmoedig ; de verloochening van 
Petrus met een ·hart vol van verge
vensgezindheid ; Zijn veroordeeling 
stilzwijgend ; bespotting, verachting, 
beleediging met zachtheid. Zijn moor-

Het interieur van <le po
likliniek te Koendoer (zie 
rapport pag. 4). De ope
ratie- en onderzoekka-
mer. 

denaren trad Hij tegemoet in lief de ; 
Zijn mede-kruiseling~n vol ontferming 
en mededoogen. Den dood ging ·Hij 
triomfeerend tegen. 

,,Een weinig voortgegaan zijnde ...... " 
Dit ,,een weinig verder gaan", deze 
daad van volkomen vertrouwen en 
liefde, maakte Hem gereed voor elk 
uur van den verderen lijdensweg. Door 
alle eeuwen heen zijn het degenen ge
weest, die ,,een weinig verder" gingen 
in liefde en zelfopoffering voor de zaak 
van Christus, die Hem opnieuw deden 
leven voor hun generatie. De aposte
len, de martelaren, de zendelingen 
deden dit. 

Tot hen kwam evenals tot ons allen, 
een hemelsch gezicht en zij zijn dat 
gezicht niet ongehoorzaam geweest, 
doch zijn gevolgd ,,heel den weg naar 
Golgotha". Allereerst lieten zij achter 
zich wat van ,,J eruzalem" was ; de 
vermaken en genietingen der wereld, 
om den weg des kruises te gaan. Met 
veel vrienden en kameraadschap moest 
ook gebroken worden, opdat zij ten 
voile overwinnaar. zouden kunnen zijn. 
En tenslotte mot:sien .sommig.::n zelfs 
de meest geliefde banden verbreken, 
om den wil Gods volkomen te volbren
gen. boch in deze vQlmaakte gehoo:r
zaamheid vinden zij al hlJll ki•ac 1 

het kruis te drag en en te getuige:._ . vvr 
grooten en kleinen, dat er overwinning 
is door het Lam Gods, Dat voor ons 
overwonnen heeft. 

Indien er ooit behoefte geweest is 
aan zulke menschen, dan is het van
daag. Vele teekenen wijzen er op, dat 
de vervolgingen van Gods kinderen 
toenemen. En zeer zeker zijn er velen, 
die in dezen tijd standvastig zijn. Ook 
de jeugd van onze dagen zal, waar het 
moet, opstaan voor Christus en bereid 
zijn vervolging te dragen en zelfs in 
den dood te gaan voor Zijn zaak -
daar ben ik zeker van. 

Toch is er overal een groote behoefte 
aan mannen en vrouwen, die bereid 
zijn juist ,,een weinig verder te gaan" 
in hun zelf opoff ering en een vaster ver
bond met God te sluiten om Zijn wil te 
volbrengen. Zijn wij hiertoe bereid ? 
Moge dit jaar de herdenking van het 
lijden van onzen Heer voor ons worden 
een Gethsemane, maar wij in de afzon
dering met God op zullen zien in het 
aangezicht van Hem, Die om onze over
tredingen verwond werd, en uit het 
diepst van onze ziel leeren zeggen : 
,,Uw wil geschiede in mij". 

- GEDACHTE 
Als het ons langzamerhand duidelijk 

wordt, hoe weinig wij 1begrepen worden, hoe 
weinig wij ze1f begrijpen, ihoe kort de tijd en 
hoe armzalig gering ons vermogen is, om ons 
te doen ·begrijpen, dan is het eeriige wat ons 
rest, op te zien tot Een, en aan dien Eene alles 
over te laten, en Hem te 1Vragen, waar wij. in 
onze ·woorden bleven steken ; waar wij iets, 
<lat wij anders bedoelden dan wij het wisten 
uit te drukken, niet herroepen konden, of 
waar wij het woord niet konden vinden, dat 
wij noo<lig hadden. Wij 'Zelf tt1oeten dan rus
tig op zij gaan staan, en niets doen - dan 
luisteren naar wat een inwendige stem ons 
zegt. 

A, D. F. Whitney. 
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VELDTOCHTNIEUWS den Heer, wel een blijk van den zegen, waar
mede God den arbeid van onze makkers heeft 
willen bekronen. Vooral ook in de gevan
genis werden. velen geraakt. Overwinningsherichten van over de geheele linie 

Groote scharen bereikt met het Evangelie; velen ontrukt aan de machten der duisterQ.is. 
AMBARAWA. 
De Kapitein van dit korps schrijft, dat ~e 

makkers een zeer actief deel nemen in den 
Veldtooht. Als eerste vruchten mochten 7 
zielen gewonnen worden. Men is ook begon
nen met den Liefdebond, die nu reeds 25 
leden telt. 

Van over de geheele linie komen bemoe
digende berichten binnen over be
baalde overwinningen. Wij geven hier-

onder een beknopt overzicht. 
De bidstonden, welke in verband met den 

Veldtocht gehouden zijn, waren een bron 
van bezieling en de beste voorbereiding tot 
dezen aanval op de macbten der duisternis. 

BATAVIA I. 
Majoor Karrenbeld was de leidster der 

bijeenkomsten op Zondag 14 Januari en baar 
diep ernstige boodschap bracbt grooten zegen 
tot haar hoorders. Des avonds werd een van 
onze jonge makkers ingezegend tot korps
kadet. 

Den volgenden Zondag was Brigadier Biorth 
met ons. Zoowel in zaal als openlucbt wer
den veel menschen bereikt. In de avond
samenkomst smaakten wij de vreugde twee 
zielen tot Jezus te zien komen. 

Zondag 28 Januari zette de kroon op deze 
bijzondere poging gedurende de eerste maand 
van bet jaar. Adjudante Wuite was onze leid
ster en wij hadd~ een wonderbaar gezegen
den dag. In de kindersamenkomst, beslissings
Zondag, gaven drie kincforen hun hartje aan 
den grooten Kindervriend. De fijne open
luchtsamenkomst ging vooraf aan een ouder
wetsche Verlossingssamenkomst. Het persoon
lijk getuigenis met als uitgangspunt haar 
bekeeringsgescbiedenis, alsook haar bijbel
woord : ,,En de Heer sloot achter hem toe", 
brachten grooten zegen en wekten diepe over
tuiging. Vier personen deden dien avond de 
goede keuze. Halleluja ! 

c. 
TOEREN. 
Gedurende dezen Veldtocht mochten wij 

bezoek ontvangen van Lt.-Kolonel Lebbink. 
Dit bezoek werd zeer op prijs gesteld, wat 
vooral ook bleek uit de goede opkomst. Met 
bezieling en kracht predikte de Kolonel dien 
dag J ezus, als het Lioht der wereld. 

- --Adjuda.ite Hansen \>~ - t Hoofdkwartier 
was op 21 Januari onze ,,speciaal". Ook door 
haar prediking werden de makkers bemoedigd 

en aangespoord tot een geheiligd leven. Haar 
prediking over Christus als ,,de Rots", was 
een groote bemoediging voor ons allen. De 
avondsamenkomst was een uur vol geestdrift 
en vuur. Het zangkoor zong een mooi lied en 
getuigenissen werden gegeven. Het bijbel
wom:d werd duidelijk verklaard en het heer
lijkste van alles was, dat verschillende men
sohen opstonden om zich den Heer te wijden, 
waarvan twee, die voor het eerst de knieen 
voor Jezus bogen. 

DJOKJA. 
Majoor Lorier was op Zaterdag en Zondag 

13 en 14 Januari de leider der bijeenkomsten; 
des Zaterdagsavonds in den buitenpost Gla
gawangi waar een 120-tal menschen bijeen 
was. De roeping der eerste twee discipelen 
was het uitgangspunt van de toespraak van 
den Majoor en twee personen volgden ook 
nu de roepstem van Jezus. 

Des Zondags werden de bijeenkomsten ge
houden in. korps Djokja. De Javaansche solo 
van den Majoor gaf onze makkers groote 
vreugde. De Geest Gods was kennelijk in ons 
midden en 8 pers.onen werden gebracht tot 
de goede keuze. 

NGA WI. 
Hier kwamen gedurende Januari 84 men

schen voor het eerst of bij vernieuwing tot 

BANJOEWANGI. 
Hierover schrijft de Districts-officier het 

verblijdende bericht, dat sedert de opening 
reeds 19 zielen tot bekeering kwamen. Het 
jeugdwerk maakt goede vorderingen, terwijl 
ook twee buitenposten in werking zijn. 

SOERABAIA Il. 
Dit korps in zijn mooie nieuwe zaal belee.ft 

wonderbare tijden. De Kapiteins Boschma zijn 
begonnen met Hollandsche samenkomsten, 
die goed bezocht worden. Ook het jeugdwerk, 
dat goede kansen heeft in deze beurt, gaat 
gestadig vooruit. De echtgenoote van den 
Chineeschen Consul, die evenals haar man 
den Heer client, bood aan een compagnie te 
nemen en voor de kinderen, die geen Maleisch 
verstaan in het Mandarijn te vertellen, welk 
aanbod dankbaar aanvaard werd. Reeds ze
ven zielen kwamen voor het eerst tot den 
Helland in dit nieuwe Godshuis en vol 
geloof gaan de officieren en makkers voor
waarts. 

MINAHASSA-OOST. 
De eerste Veldtochtberichten van dit ge

deelte van ons Territorie zijn zeer bemoedi-

DAG BIJ HET KRUIS 
Op GOEDEN VRIJDAG, 22 Maart, zal in de verschil!ende groote steden 

een Dag bij het Kruis gehouden w?rden, waar versc~~lende. _sprekers het 
woord zullen voeren. Voor nadere biJzonderheden verWlJzen WlJ naar plaat
selijke aankondigiDgen. 

BANDOENG De Territoriaal Kommandant en mevrouw Beekhuis. 

BATAVIA 
MAL.ANG--

Sprekers : Dominee G. van Duinen ; zendeliDg- leeraar 
O. E. van der Brug; Kolonel A. C. Beekhuis. 

De Chef-Secretaris en mevrouw Ridsdel. 

Lt.·kolonel en mevrouw 1.ebbink. -
SEMARANG Brigadier Loois. 
SOERABAIA Majoor Barbier en Adjudant Palstra. 

DE CHEF--SECRETARIS en mevr. L T ... KOLONEL RIDSDEL 
OP HET STRIJDPAD 

Zoowel de Kolonels als de Divisie-officier 
waren in de kindersamenkomst den volgen
den morgen. Vrijwel alle Europeesche kin
deren van Pati bezoeken deze Leger des 
Heils-Zondagsschool. De Kolonels wisten zich 
prachtig aan te passen. Sommige voorvallen 
uit het eigen leven, duidelijk . omschreven en 
,,aanschouwelijk voorgesteld" voor zoover 
mogelijk, maakten diepen indruk en zullen 
niet gauw vergeten worden. 

Nieuw korps geopend te PA Tl - Gezegende Zondag in BANDOENG I. 

O P Zondag 28 Januari hadden de mak
kers van Bandoeng I het voorrecht 
Lt.-Kolonel en mevrouw Ridsdel in 

hun . midden te hebben als leiders van de 
samenkomsten. De zaal was zoowel 's morgens 
als 's avonds bijna geheel gevuld met een 
aandachtig luisterende schare. In de mor
gensamenkomst was een verlangen merkbaar 
om dieper ingeleid te worden in Gods heilig
dommen, en terwijl we de mooie llederen 
zongen en het woord beluisterden van me
vrouw Ridsdel en Majoor Lorier, kwam nieu
we zegen tot ons hart. De Zangbrigade van 
Bandoeng I zong op gevoelvolle wijze bet 
lied, getiteld : ,,De Goddelijke stem". De Chef
Secretaris bepaalde ons bij Gods Woord. 
. ,Niet alleen gered om onzen weg in gerust
heid te vervolgen, maar gered om anderen te 
redden" was zijn onderwerp. Wij gevoelden 
allen hoeveel meer wij kunnen doen in eigen 
kring en eigen omgeving voor de uitbreiding 
van Gods koninkrijk. Lt.-Kolonel Lebbink 
sloot met dankgebed. ,,Heer, gee£ ons meer 
Jiefde voor het verlorene" was de uitgespro
ken zoowel als onuitgesproken bede van 
dezen morgen. 

Des avonds werd de boodschap van ver
lossing met kracht gebracht. Het eerste lied : 
,,Tu: heh goed nieuws, het is volbracht" Iiet 
geen twijfel, welke .£le goede boodschap was, 
waarvoor de aandacht werd gevraagd. D.e 
Kolonel liet de vergadering vele heerlijke 
oude Legerkoren zingen ·en daar tusschen
door kregen verschillende makkers gelegen
heid een woord van getuigenis te spreken. 
Twee zangkoren verleenden hun gewaar
deerde medewerking, dat van den Gezins
bond en van pe Kadetten. Mevrouw Ridsdel 
behandelde een Schriftgedeelte· en hoe wist 
zij de aandacht te boeien ! 

Gods genade-aanbod door Jezus Christus 
is voor een ieder ! Neen, niemand der aan-

wezlgen zal ooit kunnen zeggen, dat de bood
schap dezen avond niet duidelijk werd ver
klaard. Een zuster deed de goede keuze. We 
gelooven, dat er meer waren, die behoorden 
te beslissen. Moge de Heer aan de harten bUj
ven doorwerken en geven, dat de vruchten 
van dezen dag eenmaal in de Eeuwigheid 
gezien worden. 

J. L. 

PATI en KOEDOES. 

In den namiddag van den 3den Februari 
arriveerden de Kolonels Ridsdel uit Ban
doeng te Semarang, om nog dienzelfden mid
dag door te gaan naar Pati, waar de opening 
van een nieuw korps zou p1aatshebben . 
Kapiteine Ossendrijver was reeds daar met 
haar beide Luitenantes om haar gasten te 
verwelkomen. Het zaaltje was keurig in orde 
gebracht, terwijl zuster Englund, een warme 
Legervriendin, gezorgd had voor een schat 
van bloemen. 

Het publiek in de bijeenkomst door den 
Kolonel geleid, bestond uit verschillende 
landaarden, waarvan het Hollandsch spre
kende gedeelte den boventoon had. Als toe
passelijk bijbelgedeelte las de Kolonel aller
eerst 1 Kon. 8 : 27-30, waarna de officieren 
aan de schare werden voorgesteld. Mevrouw 
Lt.-Kolonel Ridsdel alsook Brigadier Loois 
kregen hierna gelegenheid tot getuigen. 

Kapiteine Ossendrijver, die als bevelvoe
rend officier de menschen toesprak, zeide 
niets liever te willen, dan dat dit nieuwe korps 
zou bloeien en voor velen tot zegen zou zijn. 
Zoowel in het Hollandsch als in het Maleisch 
werd gesproken en de prettige stemming die 
heerscbte, deed gevoelen, dat wij goede ver
wachtingen voor Pati mogen koesteren. Ook 
verscheidene makkers van Koedoes waren 
gekomen om hun medeleven te toonen. 

Hierop volgde de Heiligingssamenkomst, 
die, de omstandigheden in aanmerking ne
m~nde, goed bezocht was en een uur was 
van voorlichting en heiliging. 

De avondsamenkomst werd in KOEDOES 
geleid. Een groote schare was bijeen, waar
onder vele heilssoldaten in uniform. Op dui
delijke en bezielende wijze werd het Evan
gelie gepredikt en het heerlijke resultaat was, 
dat twaalf zielen neerknielden voor Jezus. 

TOEA I LODO. 

DE TERR. KOMMANDANT EN MEVROUW 
BEEKHUIS BRENGEN EEN GEZEGENDEN 

ZONDAG DOOR IN BET 
BATA VIA-MEISJESHUIS. 

Kolonel en mevr. Beekhuis voor een Zon
dag in het tehuis op bezoek te hebben, was 
ongetwijfeld een feest voor allen. Doch niet 
slechts dat, het was ook een dag van zegen. 
In de Heiligingssamenkomst werden drie 
kleinen ·aan den Heer gewijd. Voor de avond
samen.komst waren veel buitenmeisjes opge
komen. Er heerschte een opgewekte stem
ming, er werd veel gezongen. Mevrouw 
Beekhuis sprak de meh;;jes toe over de die
pere dingen des !evens, gebruik. makend van 
haar rijken voorraad illustraties om de waar
heid te belichten. 

Sprekend naar aanleiding van de geschie
denissen van Zacheus en den blinden bede
laar, wees de Kolonel op de noodzakelijkheid 
van bekeering voor iedereen. Dat de;z:e bood
schap ter harte werd genomen, bewees het 
feit, dat vier personen de goede keuze 
deden. 

Y. 
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gend. Adjudant Gladpootjes schrijft o.a. het 
volgende. 

,,Zoowel in Tondano als in de buitenposten 
kwamen zielen tot God. De totale opkomst 
gedurende die week was 1355 personen, 
waarva11 47 tot den Heer kwamen. Zestien 
kinderen kwarh.en in die week tot den Kin
dervriend. 

In P.apake1an, een kampong op ongeveer 
een kilometer afstand van Tondano begon
nen wij met samenkomsten en reeas 29 per
sonen bogen de knieen vooi· de11 Heer. 

In Menado I is mevrouw Gladpootjes be
gonnen met de Holl. Zondagsschool waar 
reeds een 19-tal kinderen komt. Ook met 
den liefdebond en Jongeliedenbond zal een 
begin gemaakt worden. 

WEROT. 
Het bezoek van onzen D. 0., Adjudant 

Gladpootjes, op 17 Januari b.racht groote 
vreugde in onzen verafgelegen post. Drie 
makkers werden tot rekruut ingezegend. De 
ernstige prediking door den Adjudant mocht 
als zichtbaar resultaat hebben, dat 7 person.en 
tot J ezus kw amen. 

Ook in Maliambouw, Moente en Kaweroean 
mochten wij de Blij!fe Boodschap verkondi
gen. Groote scharen luisterden naar het 
Evangelie en drie zielen, die reeds lang afge
dwaald waren, keerden weer tot Christus. 
Halleluja ! K. K. Letnan. 

AMBON. 
Adjudant Luitjes ra'pporteert groote over

winningen van dit deel van ons front. Hij 
vertelt: Gedurende den Veldtocht zijn 14 
makkers er twee aan twee op uitgegaan om 
huisbezoek te doen, van huis tot huis en zij 
hebben rijke zegeningen entvangen. In totaal 
deden zij 123 uur huisbezoek, bezoohten 432 
huizen en mochten 305 maal met de men
schen bidden, terwijl zij 210 keeren gelegen
heid hadden den bijbel te lezen. 

Gedurende Januari werden 21 samenkom
sten gehouden, die bezocht werden door 1041 
personen in zaal en huizen der makkers. In 
de openluchtsamenkomsten werden een 1600 
menschen bereikt, 

Voorwaar dit zijn goede berichten, die naar 
wij bopen andere heilssoldaten zullen aan
moedigen even flink mede te arbeiden als hun 
kameraden in het ver verwijderde Ambon. 

EHN JUBJLEUM 

I_. 
Mevroow Majoor lldtbo-Styve 

Mevrouw Majoor Midtbo, de echtgenoote 
van den beheerder der melaatschenkolonie te 
Pelantoengan, herdacht op 5 Februari l.l. het 
feit, dat zij vijf en twintig jaren als officier 
van het Leger des Hells voor God had mogen 
arbeiden. 

Op 2 Juni 1914 kwam zij als kadet Styve 
in de Kweekschool te Bergen in Noorwegen, 
haar vaderland. Na haar opleiding kreeg zij 
op 5 Februari 1915 een aanstelling in de 
kweekschool, waarop slechts nog enkele 
maanden in een maatschappelijke inrichting 
volgden, voordat zij naar het zendingsveld 
vertrok in October 1916. 

Zeer nuttigen en trouwen arbeid heeft me
vrouw Midtbo verricht in Ned.-Indie, eerst 
alleen en daarna aan de zijde van haar man. 
Vooral bet verzorgen der huishouding in 
onze grootere inrichtingen was haar bijzonder 
toevertrouwd, doch bij dezen zoo materieelen 
arbeid vergat zij toch nimmer haar roeping, 
om de zielen van degenen met wie zij in aan
raking kwam, te bereiken en velen mocht zij 
mededeelen van het brood des Levens om 
niet. 

Na haar huwelijk arbeidde mevrouw 
Midtbo met haar man voor vele jaren onder 
de Toradja's in Midden-Celebes, waar geze
gend werk voor den Meester gedaan werd. 
Na hun laatste Europeesch verlof bleven de 
Majoors op Java en thans wijden zij te zamen 
tijd en gaven aan het verzorgcn en de belan
gen der leprozen. Geve de Heer mevrouw 
Midtbo nog vele gezegende jaren aan de 
zijde van haar man voor de uitbreiding van 
Gods koninkrijk ! 
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NATIONAAL HOOFDKWARTIER 
Benoemd tot lid der Orde 

LANGDURIGE TROUWE DIENST : 
Mevrouw Majoor B. MidtbO-Styve. 

Aanstellingen : 
Adjudant W. J. Mepharn*. naar Batavia II. 
Adjudant W. B. Muskee*, naar Soerabaia, 

Tehuis voor Zee- en Landmacht. 
Adjudar.t A. Voogt*, naar Cheribon .. 
Kapitein J. A. Ossendrijver. naar Pati. 
Luitenant J. Pailaha, naar Tegal. 
Kdt. Luitenant M. A. Maulani, naar Pati. 
Kdt. Luitenant R. Senggetang, naar Pati. 
Kdt.-Helper S. B. Pandjaitan, naar Djocja. 

A. C. BEEKHUIS, 
Territoriaal Korp.mandant. 

Bandoeng, 20 Februari 1940. 

' KOl\IENDE GEBEURTENISSEN 

De Terr. Kommandant en mevr. Beekhuis. 
4 Maart - Bandoeng, Officierssamen-

komst. 
S - Tjimahi, Mil. Soc. Lezing. 
7 - Djokja, lezing met film. 
8 - Madioen, lezing met film. 

10---11 Maart - Malang, Heiligings- en Op-
wekkings-conferentie. 

17 Maart - Bandoeng, PMY. 
22 Maart - Bandoeng I 
24 - Bandoeng I v .m. ; 

Bandoeng II n.m. 

De Chef-Secretaris en mevr. Ridsdel. 
7 Maart - Bandoeng I. 

17 - Palimanan v.m.; Cheribon n.m. 
20 - Bandoeng, Kweekschool-Gees-

telijke Dag. 
22 - Batavia I. 
24 - Batavia II. 

Lt.-Kolonel en mevr. Lebbink. 
22 Maart - Malang I en II. 
24 - Soerabaia I v.m. ; Soerabaia II 

n.m. 
28 - Bandoeng I. 

Brigadier Hiorth. . 
10 Maart - Cheribon ; 14 - Bandoeng I ; 

16-18 - Bandoeng II ; 22 - Bandoeng I 
(met den T.C.) er.. II : 24 - Bandoeng 1 
en II ; (met den T.C.) ; 31 - Batavia II. 

Brigadier Loois. 
3 Maart - Magelang I en II ; 7 - Djokja * ; 

8 - Madioen * (* met den T.C.) 10 -
Ambarawa; 17 - Sapoeran; 20 - Ben
dosari ; 22 - Semarang ; 24 - Pekalon
gan ; 30 - Pati ; 31 - Koedoes. 

Brigadier Meijer. 
3 Maart - Poeloe si Tjanang; 17 - Bela

wan ; 31 - Medan. 
(V ervolg pag. 8 kolcnn 4). 

RADIO-UITZENDINGEN 
NICRO-uliZF.NDING 

(N.1.R.O.M.) 

14 M A A R T a. s. 
11 .40 - 1 2.00 uur 

Morgenwijding te verzorgen door 

Kapitein E. Sprokkereef. 

P. M. V.-ARCHIPELZENDERS 
op een golflengte van 58.31 M. 

ZONDAG 17 MAART a. s. 
Uitzending van een Leger des Heils 

samenkomst onder leiding van 

Kolonel A. C. Beekhuis 
5.30 - 6.30 uur. 

MALANGSCHE RADIO-YEREENIGING 
14 Maart - 19.30 - 19.50 uur 

Av:mdwijding te verzorgen door 

Adjudant W. F. Palstra. 

Radio-Yereeniging ,,Midden-Java" 
(Semarang} 

21 MAART - Avondwijding 

te verzorgen door 

Adjudante Th. Cardinaal. 

S T R IJ D K R E E T 

AANTEEKENJNGEN 

VAN DEN CHEF .. SECRETARIS 

Lt. Kolonel D. S. RidsdeJ. _____ ,... __ . 
MAART 1940. 

\ 
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............... ,,Jeztts Christus, Die den dood heeft teniete gedaan, en het lev.en 
en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie." 

20 Februari 1940. 

Onze Leider. 
Terwijl deze aanteekeningen geschreven 

worden, brengt de Territoriaal Kornmandant 
een bezoek aan Ambon, vergezeld door 
Majoor Ramaker. De Kolonel is vier dagen 
op dit schoone eiland ; een lezing en een 
aantal sarnenkomsten staan op het program
ma en de rest van den tijd zal gewijd zijn 
aan een inspectie van onzen arbeid aldaar. 
Onderweg wordt Makassar aangedaan en zal 
de Kolonel in de gelegenheid zijn, zijn aan
dacht te geven aan de belangen van ons 
werk in de kliniek zoowel als het korps. 

In Maart zal de Kolonel samenkomsten 
leiden in verschillende centra, in het begin 
van de maand zal in Malang een Conferentie 
door hem . worden geleid. Niet alleen hier, 
maar ook elders zullen in de toekomst Con
ferenties worden gehouden, nadere bijzon
derheden volgen later. Met Goede Vrijdag 
en Paschen zal onze leider in Bandoeng zijn 
en dit zal tevens de Conferentie zijn in deze 
plaats. 

Mevrouw Kolonel Beekhuis leidde gedu
rende de J. L. Week in Bandoeng I een 
Dernonstratie van de Zonnestralen. Korps
kadet Beekhuis heeft een groot aandeel in 
deze Brigade. 

De Veldtocht. 
Van alle zijden ontvangen wij aanmoec'i- · 

gentle berichten over den Veldtocht . . Officie
ren en soldaten geven hun tijd en krachten 
hieraan en overwinningen worden behaald. 

Van Paschen tot Pinksteren zullen wij een 
bijzondere phase van den Veldtocht intreden. 
Gevolg gevende aan den oproep van den 
Generaal, zullen in alle landen waar het 

Leger d~s Hells arbeidt, de Heilssoldaten 
zich oprnaken om een krachtigen aanval te 
doen op de machten der duisternis. Bijzon
dere samenkomsten zullen worden gehouden 
om nieuwe menschen te bereiken en elite 
gelegenheid zal worden aangegrepen om de 
Evangelieboodschap te brengen. Laat ons 
gereed zijn, makkers, de krijgstrompet roept 
tot den strijd. aarzelt niet. maar neemt uw 
plaats in ! 

II Tim. I : 10. 

Veranderingen. 

Enkele veranderingen waren in de afge
loopen maand noodzakelijk. Hierbij zijn o.m. 
de Majoors Nyheim en de Adjudants 
Mepham, Muskee en Voogt betrokken. 
Majoor en mevrouw Nyheim hebben iri den 
laatsten tijd veel met ziekte te karnpen ge
had en. hun is een ziekenverlof van enkele 
weken toegestaan. Wij hopen, dat zij hierbij 
veel baat zullen hebben. 

Adjudant en mevrouw Muskee zijn pas 
teruggekeerd van hun Europeesch verlof. Het 
was ons een vreugde hen te mogen verwel
komen. Zij hebben veel genoten van hun 
verlof en zijn, gesterkt naar ziel en lichaam, 
weer aan den arbeid getogen. 

Moge de Heer al onzen makkers, die een 
nieuwe aanstelling aanvaardden, bijzondere 
wijsheid en genade schenken voor bun taak ! 

Tiendaagsche Veldtocht Kadetten. 

De Territoriaal Kommandant heeft goed
gevonden, dat ook de Kadetten van dezen 
Cursus een tiendaagschen Veldtocht houden. 
Brigadier Hiorth, de Kweekschoolleider, is 
met de mannelijke Kadetten in Semarang, 
Majoor Both, die in de Kweekschool verant
woordelijk is voor den vrouwenkant, is in 
Batavia met de helft der vrouwelijke Kadet
ten, en Adjudante Brouwer van het J.L.
Departement is met de andere groep Vrou
welijke Kadetten in Magelang. De eerste 
berichten zijn binnen. In de eerste meeting 
in Semarang waren 80 personen tegenwoor
dig en 9 kwamen tot den Heer ; ook in Mage~ 
lang had men een goed begin, meldt Adju
dante Brouwer ons. 

De Kadetten doen gedurende deze dagei; 
veel h11i~h~7o.Plr ,,A,..~.c...,.. 1,.~,.:i,...._ ... :.: ... ..- -~ .... ,_ • 

- - ~-- .... - ............. -..., --v \...I..~ .... ~J.u..cu L.J.J ~ 1.tt::llXOin-

sten in openlucht en zaal en geven bijzon
dere aandacht aan het werk onder de jeugd. 
Geve de Heer Zijn zegen op al deze pogin
gen ! 

Gezinsbond. 

Mevrouw Lt.-Kolonel Ridsdel en mevrouw 
Brigadier Loois hebben in verband met ons 
Gezinsbondwerk een aantal plaatsen aan de 
Noordkust bezocht, n.l. Cheribon, Tegal, Pe-

Bezoek van Kolonel en mevrouw Beekhuis aan. Pelantoengan 

0 nze !eiders brachten gedurende de 
afgeloopen maand een bezoek aan de 
prachtig gelegen kolonie te Pelan

toengan. ,,Ik stel mij voor, dat zoo het para
dijs er uitgezien heeft", zeide mevrouw Beek
huis na dit bezoek. De tocht er heen door de 
bergen en met tallooze bochten, voert door 
prachtig natuurschoon, langs diepe ravijnen 
en over hooge bergen en dan - in het dal 
- ligt de kolonie. Een weelde van allerlei 
bloemen doet bijna vergeten, wat aan deze 
plaats geleden wordt, doch veel leed wordt 
verzacht doordat de patienten Christus leer
den kennen ·en volgelingen van Christus hun 
leven geven om deze menschen te verzorgen. 
Een der patienten zelf vertelt over het bezoek 
van de Kolonels. 

* * * 
.,Het was voor ons een vreugde de Kolonels 

in ons midden te hebben en ook waren wij 
blij Lt.-Kolonel Lebbink en de Majoors 
Ramaker en Jennerstrom te mogen begroeten. 

Voor l'Jlevrouw Majoor Midtbo, de echtge
noote van onzen beheerder was Zondag 4 
Februari een groote dag, daar zij haar 25-
jarig jubileum als heilsofficier mocht her
denken. 

Kwart voor negen luidde de bel voor de 
bijzondere samenkomst in de Berney-zaal. 
Velen begaven zich naar de bijeenkomst, 
sommigen weliswaar op krukken of door 
anderen gedragen, doch alien met vreugde. 
Toen de Kolonels en andere officieren bin
nenkwamen speelde het muziekkorps: Vreugd, 
vreugd - er is vreugd in het Leger des 

Heeren. Reeds dadelijk mochten wij de 
tegenwoordigheid van Gods Geest ervaren, 
zoowel in den samenzang als in het gebed 
door enkele makkers. Daarna sprak onze lei~ 
der hartelijke woorden tot de vergaderden 
en richtte toen het woord tot mevrouw 
Midtbo, haar dankend voor den trouwen 
arbeid van al deze jaren. De leiding en 
trouw van God, Die immer genoeg was, wer
den nog eens in herinnering geroepen. In 
haar wederwoord sprak mevrouw Midtbo 
allereerst haar dank uit aan God, door Wiens 
hulp alleen het is geweest, dat zij haar arbeid 
kon verrichten. Ook dank aan haar leiders 
voor het vertrouwen gedurende deze jareR 
ontvangen, werd geuit. Mevrouw Beekhuis 
stond daarna op, om de medaille vast te spel
den, waarna Kolonel Lebbink het verdere 
leven van mevrouw Midtbo in gebed aan 
God opdroeg. · Het was een plechtig moment. 
Het mannenkoor zong in verband met deze 
bijzondere gebeurtenis een mooi lied. 

Met vuur werd daarop het bijbelwoord 
door den Kolonel gepredikt, vertaald door 
Majoor Ramaker en het vond ongetwijfeld 
ingang in het hart der aanwezigen. 

Om half vijf des namiddags werd wederom 
een bijeenkomst geleid in de bekende zaal. 
In deze bijeenkomst spraken mevrouw Kolo
nel Beekhuis eri Lt.-Kolonel Lebbink, wier 
woord ons bemoedigde en versterkte. De 
toespraak van Kolonel Beekhuis was van 
,,hart tot hart" en heeft ons rijkelijk gezegend. 

L. M.-C. 
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kalon.gan en Semarang. Samenkomsten zijn 
gehouden en goe<le raadgevingen gegeven. 
Mevrouw Majoor Wikdal was zeer verheugd 
toen een aantal zusters in Semarang gedu
rende de samenkomsten tot den Heer kwam. 
Ook in Pekalongan deden enkele leden de 

goede keuze. Over het algemeen is er een 
goede vooruitgang te bespeuren in het Ge
zinsbondwerk, verblijdende berichten komen 
van verschillende zijden binnen ! 

Brigadier Kruschwitz. 

Na 7 weken op zee te hebben doorge
bracht op haar reis van Amerika naar Java, 
is de Brigadier eindelijk veilig in Priok gear
riveerd. Ik had het voorrecht om met de 
Brigadier samen te reizen van Batavia naar 
Bandoeng en ik mocht bemerken, dat het 
verlof haar gezondheid grootelijks ten goede 
is gekomen. De Brigadier heeft veel zegen 
ontvangen in de congressen en samenkom
sten, welke zij heeft bijgewoond in Amerika. 
Ook heeft zij zelf meetings gehouden in vele 
korpsen en in ieder opzicht heeft het verlof 
haar geestelijk en lichamelijk verkwikt. 

Thans' is de Brigadier naar Borneo ver
trokken om opnieuw haar werk als kollek
tante op te vatten. Moge de Heer met U zijn 
Brigadier, wij vereenigen ons met U in een 
hartelijk ,,Halleluja ! ". 

Persona.lia. Met leedwezen melden wij het 
overlijden van den vader van mevrouw. 
Adjudant Young, die in Australie woonde. 
Dit droevige nieuws kwam onverwachts voor 
mevrouw Young, doch het is een troost voor 
haar, dat haar zuster haar vader heeft ver
zorgd en bijgestaan in zijn laatste dagen. 

Brigadier Loois heeft ook een verlies ge
leden in het heengaan van zijn vader in 
Holland. W el wist de Brigadier, .:fat zijTJ. 
vaders gezondheid achteruit ging, maar de 
slag is er niet minder om. 

Nadat ~rigadier Kruschwitz enkele dagen 
bij ons was, ontving zij bericht, dat haar 
broer in Ame:rika overleden is. Wij vragen 
uw gebeden voor onze makkers, die verliezen 

hebben geleden. 
Majoor Robinson staat op de ziekenlijst 

en evenzoo Adjudant Hansen van de Kala-
~vo,..!:l T<n1nY'l;C r-0."l-T,:. rJc. l-1'-00~ r\?°'"'<"1'"1 .,........ ... t-1 .. ,.,.~,_ 

een spoedig herstel ! Wij zijn dankbaar, dat 
Kapiteine Reyerse goed vooruit gaat en weer 

. wat lichte werkzaamheden verricht. 

Nieuws vian de Divisies. 

Wij wenschen Brigadier Loois geluk met 
cie opening van het korps Pati in de Midden
Java Divisie. Kapiteine Ossendrijver en haar 
Luitenantes hebben hier een mooie kans. 

Adjudant Runtuwene heeft plannen voor 
de opening van een nieuw korps in Pinaras, 
Minahassa West. 

Adjudant Gladpootjes bericht ons, dat het 
werk in zijn district gestadig vooruitgaat on
danks vele moeilijkheden. 

Banjoewangi, de nieuwe post in het Oost
J ava District, geeft veel verwachting voor de 
toekomst. Adjudant Palstra meldt ons, dat 
de samenkomsten goed bezocht worden en 
een aantal zielen reeds tot den Heer kwam 
sinds de opening. 

Brigadier Meijer geeft zijn aandacht aan 
den bouw van een zaaltje in Belawan. Wf> 
hopen in ons volgende nummer iets te kun
nen melden omtrent de opening. 

Majoor en mevrouw Wikdal. 

M11joor Wikdal van onze kolonie ,,Boe
gangan" bracht verleden week een kort be
zoek aan het HooJdkwartier, ter bespreking · 
van verschillende zaken. Tot onze spijt deelde 
de Majoor ons mede, dat Mevrouw Wikdal 
een ongeluk heeft gehad met de fiets in Se
marang en haar voet heeft gebroken. Zij 
heeft een groot aandeel in de koloniewerk
zaamheden en men kan haar noode missen. 
Wij wenschen haar een spoedig herstel toe. 
De Majoors doen een goed werk onder de 
behoeftige en lijdende J avanen. 

Mevrouw Lt.-Kolonel Lebbink. 

Mevrouw Lebbink is ruim een week afwe
zig geweest van het Hoofdkwartier. Zij heeft 
verschillende inrichtingen van het Vrouwen.
Maatschappelijk-Werk in den Oosthoek be

zocht. De belangen van ons werk zijn bespro
ken en enkele samenkomsten gehouden. 
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aren geleden stond een 
schilder in zijn atelier, 
den rechterduim onder 
den gordel van zijn 
blouse gestoken en met 
de linkerhand het palet 
omvattend. Hij was met 
zijn werk opgehouden, 

om met Vader Hugo te spreken, den Vicar 
van de rijke kerk van St. Jerome. De artist 
had den middelbaren leeftijd nog niet bereikt. 
Hij was in Diisseldorf beroemd en was zeer 
voorspoedig. Hoewel hij echter menig goed 
stuk geleverd had, had hij zich nooit voldaan 
gevoeld. 

,,N een, eerwaarde Vader ; de som, die u 
_aanbiedt, is heel gering voor den arbeid van 
zoo'n groot altaarstuk. De kruisiging is geen 
gemakkelijk oriderwerp en er bestaan zoo
veel afbeeldingen van, dat het moeilijk zal 
zijn om een schilderstuk te ontwerpen, dat 
van de andere verschilt." 

,De kerk van St. Jerome zal het altaarstuk 
niet betalen. Het moet een geschenk worden 
van een boeteling." 

,,Zoo ! Dat maakt wel wat verschil. Keer 
terug, eerwaarde Vader; over een maand zal 
het stuk gereed zijn." 

Ze scheidden en gedurende de volgende 
weken wijdde Stenburg zich aan het schil
derij. 

Vader Hugo was zeer tevreden en van tijd 
-tot tijd kwam hij eens kijken, hoe het werk 
vorderde. Hij wilde, dat het centrale punt 
van het schilderstuk het kruis van den Ver
losser zou zijn ; al het andere liet hij aan den 
schilder over. 

Met de komst van de lente, kwam het ver
langen in den kunstenaar op om de stad te 
verlaten en in de vrije natuur te wandelen. 
Aan dPa zoom van het bosch ontmoette hij 
een zigeunermeisje, dat stroohoeden vlocht. 
Haar gelaat was schoon ; haar koolzwart haar 
viel in zachte golven om haar middel en 
haar kleeding was geheel in overeenstemming 
met haar schilderachtige verschijning. Maar 
vooral haar oogen troffen den schilder -
rustelooze, zwarte oogen, wier uitdrukking 
ieder oogenblik veranderden, smart, vreugde, 
plezier en schalkschheid weerspiegelden even 
snel in die diepten als de schaduwen der 

wolken in het meer. 
,,Wat is zij een prachtmodel voor eeI\ schil

derij ! " dacht Stenburg ; ,,maar wie zou ,,het 
zigeunermeisje" koopen ?" 

Het meisje had den schild,er opgemerkt. 
Ze wierp haar stroo weg, sprong op, strekte 
de annen boven het hoofd en danste licht en 
gracieus. 

,,Blijf zoo staan ! " riep Stenburg en vlug 
schetste hij haar. Hoewel hij zoo vlug moge
lijk voortmaakte, was het een vermoeiende 
houding voor het meisje ; toch hield ze vol. 
Toen de schilder klaar was, liet ze met een 
zucht van verlichting haar armen neervallen. 

,,Ik: zal haar ;Js een Spaansch danseresje 
schilderen", besloot de schilder. 

Er werd een afspraak gemaakt, en na een 
paar dagen verscheen Pepita in het atelier 

STRIJDKREET 

HET ZIGEUNERSMEISJE 
van den artist. Wat ze daar al niet zag. Ze 
bekeek alle schilderstukken en al heel spoe
dig trok het groote altaarstuk, dat zijn vol
tooii:ng_ naderde, haar aandacht. ,,Wie is dat ?" 
vroeg ze, wijzend naar de hoofdfig1,iur. 

,,De Christus", antwoordde Stenburg. ,,Wat 
wordt er met Hem gedaan ?" ,,Hij wordt ge
kruisigd," vertelde de schilder. ,,Maar draai 
nu een beetje naar rechts. Zoo ! Dat is goed". 

,,Wie zijn die menschen, die om Hem heen 
staan - die, met die booze gezichten ?" 

,,Kijk m,i maar hierheen", zei de schilder. 
,,Ik: kan heusch niet met je praten. Het eenige, 
dat je te doen hebt, is stil te staan en geen 
onnoodige vragen te stellen." 

Vol bewondering bleef het meisje. kijken. 
Soms vroeg ze toch weer wat, want haar 
nieuwsgierigheid kon ze niet voortdurend 
bedwingen. 

,,Waarom kruisigden ze Hem? Was Hij 
slecht, heel slecht ?" 

,,Neen ; heel goed." 
Pepita bewaarde ieder woord van het 

gesprek als een schat in haar hart. 
De volgende maal begon ze weer. ,,Als Hij 

goed was, waarom deden ze Hem <lat dan ? 
Lieten ze Hem weer gaan ?" 

,,Het was, omdat - " 
,,Omdat", herhaalde Pepita. De kunstenaar 

liep weer naar zijn ezel terug ; toen roerde 
hem het verlangend, vragend gezichtje. 

,,Luister. lk zal je de geschiedenis ver
tellen, maar dan moet je me geen vragen 
meer stellen." En hij vertelde haar de ge
schiedenis van het Kruis, die nieuw voor 
Pepita was, doch zoo oud voor den schilder, 
<lat ze hem niet meer bewoog. Hij kon dat 
hartbrekende tafereel schilderen zonder 
eenige emotie. Maar het verhaal ontroerde 
Pepita. Haar groote oogen kwamen vol tra~ 

nen ondanks haar zigeuner-trots. 
Het altaarstuk en het Spaansche danseresje 

waren gelijktijdig klaar. Pepita keek onbewo
gen naar het schoone schilderij, waarop ze 
zelf stond afgebeeld, maar toen keerde ze 
zich om en stond voor het altaarstuk. 

PEPITA 

,,Hier is je geld", zei de schilder, ,,en een 
goudstuk extra." 

Het meisje draaide zich langzaam .om. 
,,Dank U, signor ! " maar haar oogen stonden 
droevig. 

,,U moet wel heel veel van Hem houden, 
daar Hij dat alles voor u heeft gedaan ! " 

Een kleur steeg naar bet gelaat, viaarin ze 
keek. 

De schilder stond beschaamd. Het arme 
zigeunermeisje verdween uit het atelier, 
maar haar klagende woorden klonken na 
in zijn hart. Hij trachtte ze te vergeten, maar 
kon het niet. Hij haastte zich om het schil
derij naar zijn bestemming te zenden. Nog 
kon hij die brandende woorden maar niet 
vergeten. Hij werd onrustig en steeds weer
klonken de woorden in zijn ooren : ,,U moet 
wel heel veel van Hem houden". 

Een poosje later kwam Stenburg in aan
raking met een beroemd prediker. Deze leefde 
in nauwe gemeenschap met Christus. Dezen 
man vertelde Stenburg zijn onrust. De predi
ker hielp den schilder- op het rechte spoor en 
ten slotte vond Stenburg dat, wat hij zoo 
verlangd had - een levend geloof. Hij voelde 
in zijn ziel bet vuur van een brandende 
Uefde. 

,,Deed Hij dat alles voor mif? Hoe kan ik 
den menschen ooit vertellen van die liefde, 
die grenzenlooze liefde, die hun !even ver
lichten kan ? Het is ook voor hen, maar ze 
zien het niet, evenals ik het niet zag. Hoe kan 
ik prediken. Ik: hen slechts een man van 
weinig woorden." 

Plotseling kwam de gedachte in hem op : 
,,lk kan schilderen". Mijn schilderstukken 
moeten het verkondigen. In dat altaarstuk 
drukte Zijn gelaat slechts grooten zielsangst 
uit, maar <lat was niet de waarheid. Liefde, 
onuitsptekelijke, oneindige liefde ! " Ontroerd 
vie! de schilder op de knieen. 

En toen ging hij aan het werk. De geest 
werd vaardig over hem en hij maakte een 
prachtstuk. Het nieuwe schilderij van de 
kruisiging was eenvoudig een wonder. 

Zoo 1·ein als de leilie op 't veld wil ik zijn, 

Zoo zorgloos vertrouwend op U; 

En als het viooLtje, zoo needrig en klein, 

Zoo wensch ik te warden in U. 

Zoo vast als het klimop zich klemt aan de rots, 

Zoo klem ik mij vast aan Uw kruis, 

Het kruis der verzoening, o Zone Gods, 

Op weg naar mijn hemelsch tehuis. 

0, rnaak mij een bloem, die haar geuren verspreidlt, 

Uw eer zoekt aUeen en graag and'ren verblijdt. 
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Hij wilde het niet verkoopen en gaf het ten 
geschenke aan zijn geboorteplaats, Diisseldorf. 
Het werd in het museum gehangen en de 
menschen stroomden te zamen om het kunst
werk te zien. Als ze er voor stonden, kwam 
er een floers voor hun oogen en hun hart 
ontroerde. 

De burgers gingen dan weer naar huis, 
overtuigd van de liefde van God en bij zich
zelf de woorden, die er onder stonden, her
halend - ,,Dit deed lk voor u, wat doet gij 
voor Mij ?" 

Stenburg ging er zelf ook dikwijls heen en 
sloeg dan de menschen gade, die zich voor 
zijn schilderij verzameld hadden, terwijl hij 
God bad, zijn geschilderde preek te zegenen. 
Op zekeren dag, toen al de bezoekers ver
dwenen waren, stond er nog een arm, bitter 
schreiend meisje voor het schilderij. De schil
der ging naar haar toe. ,,Wat scheelt je, 
kind?" vroeg hij. 

Het meisje draaide zich om ; het was 
Pepita. 

,,0, signor, had Hij mij maar zoo liefgehad", 
zei ze en keek weer naar het liefdevolle ge
laat. 

,,Maar Pepita, het was ook voor jou." En 
toen vertelde de kunstenaar haar alles. Lan
gen tijd bleven ze in het museum en spraken 
met elkaar. Nu werd de schilder niet moe van 
het vragen beantwoorden, want het onder
werp had zijn hart. Hij vertelde het meisje 
de geschiedenis van die wondere liefde, van 
·dat onnoemelijk lijden, dat ook voor haar 
geweest was. Ze· luisterde en geloofde. 

Jaren later, toen de schilder en het zigeu
nermeisje reeds gestorven waren, reed een 
vroolijke, jonge edelman in zijn schitterend 
rijtuig Diisseldorf binnen en terwijl zijn paar
den van voedsel voorzien werden, bezocht hij 
het beroemde museum. Hij was rijk, jong, 
intelligent - de wereld stond voor hem open 
en hij kon zich alles verschaffen wat hij 
begeerde. Hij stond bekoord voor Stenburgs 
schilderij. ,,Dit deed lk voor u," las hij. Er 
ging een bekoring van het tafereel uit, waar
van hij zich niet los kon maken. De liefde van 
Christus had zijn hart gevangen. Uren gingen 
voorbij ; de schemering daalde ; de zaal
wachter tikte den schreienden edelman op 
den schouder en vertelde hem, dat het tijd . ., .. ~ 

was om het museum te slwten. ve avond 
was gevallen, maar voor den jongen man 
was de dageraad van het Eeuwige Leven 
opgegaan. Die edelman was Zinzendorf. Hij 
keerde naar zijn huis terug en bracht zijn 
leven, fortuin en roem aan de voeten van 
Hem, Die hem toegefluisterd had: ,,Wat doet 
gij voor Mij ?" . 

Zinzendorf, de vader van de wondere 
Hernhutters-Zending, beantwoordde die 
vraag door zijn toegewijd !even. 

(V ervolg van pag. 7 kol. 1) . 

Brigadier Woodward. 
1 Maart - Paloe ; 2 - Rnwiga ; 12 - Sibe

laja ; 22 - J RoWiga ; 24 - Koelawi ; 
30-31 - Tompoe. 

M.ajoor Barbier. 

NIEUWS VAN HET JEUGDFRONT hebben daarna nog een nuttige bespreking 
gehad met de leidevs. 

10 Maart - Batavia I ; 22 - Soerabaia ; 24 
- Banjoewangi. 

Na het Kerstfeest is de J. L.-strijd met 
kracht voortgezet. Berichten van vooruitgang 
komen binnen. Halleluja ! 

In Tega! werd in Januari door Kapiteine 
Keiler als vertegenwoordigster van het 
Hoofdkwartier Groep No. 8 van de lT.B. 
ingewijd. Wij wenschen Uw dappere kleine 
groep een lang leven, Adjudante Koch. 

Na de eerste vergadering op 6 November 
werd in Bandoeng I iedere week de toorts
meeting gehouden en een bestuur gevormd. 
In Januari bezocht ik de Groep voor de in
stallatie van de eerste 17 !eden. ~durende 
de J.L.-week in Februari zal D.V. de open
bare inwijding plafilshebben. 

Let op, volgende maand hopen we melding 
te maken van andere plaatsen, waar ·de 
Toorts is aangestoken ! 

Buitenposten. Soms gaan bekeerlingen uit 
de stad terug naar hun dessa en beginnen 
ci.aar van Jezus te vertellen. Zoo ontstond 
te Djanibon een buitenpost. Vanuit Djokja 
wordt hier geregeld bijbelles gegeven, waar
aan wel 60 kinderen deelnemen. Behalve 
hier, houdt korps Djokja nog 3 Zon
dagsscholen, in Maleisch, Hollandsch en 
Javaansch. Het is een genot om Kapitein 
Ngahoe bezig te zien met de kinderen. De 
orde is uitstekend en van vier tot vijf weken 
terug, wisten de kinderen grif den tekst 

op te zeggen, tot de kleinste toe. Trots 
staken ze de vingertjes omhoog, en stonden 
dan glunderend op, die aardige kleine meis
kes met haar grappige konde ! En de jongens 
met een gewichtig gezicht ! 

Wat dat ibetreft, staat Blitiar niet ac'hter, 
want ook daar stond ik versteld van het ge
neugen der kinderen. 

De bijbel heeft zijn bekoring niet verloren, 
zijn invloed reikt ver buiten de grenzen van 
de wereld onzer gedaahten. Majoor Rood 
schrijft, dat hij in Kasijan een mooie klas 
van jongemannen heeft, die met groote be
langstelling studie maken van den bijbel. 
Majoor Andersson leidt daar den liefdebond 
voor jongens en mevrouw ROed voor de 
meisjes. 

Ook in andere plaatsen izag ik, dat de 
Liefdebond zich in gestadigen blooi mag 
verheugen, zooals in Cher1bon, Amharawa, 
Soerabaja. 

Onze P.V.'s. Over de irtwijding van de 
jongens en meisjes H.P.V.-troepen van Bata
via I hebt u zeker al elders gelezen. Het 
mooie van den meisjestroep is, dat ze haast 
allemaal zijn overgekomen van de Zonne
stralen. 

In Amlbarawa gaat de troep gestadig voort. 
De korpsofficieren interesseeren zich voor 
de jongen;;. Bij mijn bezoeik aan dit berg
stadje hadden we een reuzeleuke parade, en 

Koo-pskadetten. In de zitting van de K.K.
Raden, welke op Java gehouden werden, 
was het bemoedigend te zien, dat er door 
onze jonge heilssoldaten nog gaarne naar 
gestreefd wordt om ziah te bekwamen door 
middel van den KK.-Oursus. Wij hebben 
47 nieuwe namen toegevoegd aan de rol, 
zoodat !het totaal voor Nederlandsch-Indie 
thans bedraagt 248. 

M. M. Brouwer 
Adjudante. 

GODSDIENSTONDERRICHT. 

Uitgereikt over 1939 werden getuigschrif-
ten aan: 

Simon Lalegeor 
Elly Persijn 
Tan Swi Lan 

Pekalongan. 
Pekalongan. 
Pekalongan. 

Majoor Ramaker. 
17 Maart - Palimanan en Cheribon. 

Adjudante Brouwer. 
7 Maart - Boegangan ; 8 - Tanggoeng ; 

9-10 - Solo. 

Adjudant Gladpootjes~ 
6 Maart - Menado II ; 15 - Sender ; 21 -

Remboken; 22 - Menado I en II (ver
eenig~) ; 25 - Tondano, Landdag. 

Adjudant Palstra. 
3 M11art - Soerabaia II (Kalianjar) v.m.; 

Soerabaia IV n.m. ; 6 - Soerabaia, Loge ; 
10---11 - Malang (met den T.C.) ; 22 -
Soerabaia; 24 - Malang I; 31 - Soera
baia III v.m. ; Soerabaia II (Sidodadi) 
n.m. 

Adjudant Runtuwene : 
18 Maart - Toempaiin; 22 - Sonder. 

HANDELSOEPARTEMENT- JAVASTRAAT rn - BANDOENG 
Weder verkrijgbaar; 

't Hart naar hoven -
Door Mrs. Commissioner Celestine Oliphant~Schoch (R) 

Muziekbundel van het Leger des Heils 

VISSER-BANDOENG 
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