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WIElllLll43 C<O~W<O<Oll \! 
,,Zij zijn V(!rblijd, omdat . . . . HiJ ze tot de 
haven hunner begeerte geleid heeft." 

DOOR KOMMANDANT A. C. BEEKHUIS. Psalm ro7 : 30. 

V ASTBERADEN en met taaie volharding, wordt de oorlog ter 
zee voortgezet. Hij kornt tot uiting in de blokkade en tegen

blokkade, in de sinistre aanvallcn der onderzeebooten, de rooftochten 
der gecamoufleerde raiders, het werpen van magnetische mijnen, 
de zenuwsloopende aanvallen van gierende duikbommenwer
pers; en ook in het convooyeeren der handelsschepen. 

Ja, onze dappere zeelieden van de oorlogsvloot, zoowel als 
van de koopvaardijschepen, staan dag en nacht bloot aan 
groote gevaren. Zie maar eens, wat een groote verandering 
er gekomen is in onze havens. Geen enthousiaste schare 
meer, die de passagiers van de mailbooten verwelkomt, 
geen hartelijk vaarwel meer met gezang, gewuif en serpen-
tines, zooals vroeger bij het vertrek. Alles is stil. Het is 
oorlog. De passagiersschepen, zoowel als de vrachtschepen, 
vertrekken zoo ongemerkt mogelijk. Het vertrekuur moet tot 
het laatste oogenblik geheim blijven en zonder fluit-signaal 
of iets van dien aard, glijdt bet schip straks de haven uit 
!laar de donkere zee om de gF'0te reis te aanvaarde11. Het 
schip zelf is in oorlogsk.leuren geschilderd, de patrijspoorten 
zijn beplakt of geverf d, de ruiten 
in de salons geblindeerd, want 
er mag geen licht naar buiten 
stralen, het is oorlog ; gevaren 
dreigen van allen kant. 

Hoe zal men met zijn kostbare 
lading in de bestemde haven 
komen? 

Ziet, daar buiten de haven l.ig
gen nog andere schepen, even 
donker, even zwaa.L gel ad en, ook 
even zwak wat verdediging betreft. 
Zij wachten op elkaar, want zij 
gaan varen in convooi, dat wil 
zeggen, onder bescherming van 
sterke oorlogsschepen en snelle 
vliegtuigen. 

Het convooi biedt groote veilig-
heid en heerlijke mogelijkheid, om het doel te bereiken. Herhaal
delijk lezen wij in de couranten en komt het nieuws over de Radio, 
dat ,,daar en daar een groot convooi weer veilig aangekornen is.'' 
Het werd wel aangevallen door den vijand, met dood en verderf 
bedreigd op velerlei wijze, maar gelukkig, men is er weer, de aan
vallen zijn afgeslagen, de beschermers hebben gewaakt en over
wonnen; de kostbare lading kan warden gelost, voedsel en kleeding 
en al wat noodig is voor den strij d, kan worden afgeleverd en een 
hartgrondig : Dank God ! komt over de lippen der zwaar beproefde 
zeelieden. -: 

W elgedaan, beste vrienden ! 
Wij zijn u veel dank verschuldigd en wij willen ook trachten om 

in de toekomst dit beter dan ooit tot uitdrukking te brengen. 

Heen dit alles iets te zeggen tot ons ? Ik geloof het wel. Op de 
levenszee zijp voor alle menschen ontzaglijk veel gevaren. V elen, 
zeer velen zijn op verschillende wijzen aangevallen door den grooten 

bedrieger en menschenmoorder van den beginne en . . . . geestelijk, 
moreel en lichamelijk naar den kelder gegaan. 

Wat een smart ! . 
Vele moeders, vrouwen en verloofden, treuren om hun zonen, 

.. 

Clicht .. Geeft Acht" 

mannen en geliefden, die in dezen 
oorlog omkomen en groo~ en diep 
is hun droefheid, maar daar is de 
troost : Hij bleef, terwijl hij zijn 
plicht vervulde ; hij stierf voor an
deren, voor zijn land en volk, voor 
recht en gerechtigheid. Maar er 
zijn vele duizenden meer in deze 
arme wereld, die treuren over hen, 
die bezweken voor· den verleider 
en ondergegaan zijn in hun zonde. 
Die smart is grooter, vrienden ! 
,,A ch", zeggen we, ,,zij · 
zoo zwak; onervaren, z, 

gevaar en de vijand is z.uv ...,
fineerd en schijnheilig." Alli 
waar - en juist daarom moeten wiJ 

Cliche .. Geeft Achr" alien op de zee des /evens Varen 
in convooi ! Onder veilig geleide ! 

Wat bedoelen wij hiermede ? Dat wij allen de bescherming moeten 
zoeken van den almachtigen God, den Schepper van hemel en aarde. 
Die ons beveiligen wil onder de vleugelen Zijner liefde ; Die Zijn 
engelen beveelt om over ons te waken ; Die ons kan en wil bewaren 
in alle levensomstandigheden. Die onze ziel bewaart en ons veilig thuis 
brengt ; Die ons eenmaal doet landen aan de goede kust van het land 
van de reinen van harte, waar alle tranen van de oogen worden ge
wischt, waar geen oorlog, .geen dood, geen rouw meer is, maar !even ! 
Eeuwig, zalig leven ! 

J a, ook geestelijk moeten wij varen in convooi ! Het beteekent veel. 
Onder meer wil het zeggen: gehoorzamen! Hij, die het convooi op zee 
leidt, vraagt gehoorzaamheid van alle gezagvoerders, zoowel als van de 
geheele bemanning. De algemeene veiligheid is er van afhankelijk. 

De eeuwige God vraagt gehoorzaamheid van u en mij ! Leer opzien 
tot Hem, leer luisteren naar Zijn stem en .... bid om zulk een hart, 
dat Hem willig zal volgen door dit leven, dan brengt Hij u zeker 
en gewis tot de haven uwer begeerte, het eeuwige Vaderhuis. 
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HET BESTE VOOR HET HOOGSTE specialiteit gemaakt) heeft men in dien tijd 
gezegd, wat wel het grootste compliment was, 
dat men een lcµid kon geven. Ik heh in die 
oorlogsjaren het internationalisme van onze 
Legerorganisatie zoo leeren waardeeren en 
liefhebben. Het stond - ook in Zwitserland, 
waar Fransche, Duitsche en Italiaansche 
Zwitsers zijn en krijgsgevangenen van vele 
landen waren - boven alle partijen en natio
naliteiten. 't Leger bleef verbonden door de 
lief de tot God en den naaste. 't W erd ge
waardeerd en gezegend, overal waar het met 
zijn helpende hand kwam. 

Beknopte levensschets van wijlen 

Mevrouw \Commissioner Celestine Oliphant-Schoch (R) 

ALS MEVR. OLIPHANT-SCHOCH. 

Hoe God ons s.amcnbracht. 

,,Nu zult u ons zeker ook nog vertel}.en, hoe 
u en uw echtgenoot met elkander in aanra
king zijt gekomen, nietwaar ?" vroeg een 
aardig, jong meisje mij, en zij voegde er 
glimlachend aan toe: ,,Wij, jonge menschen 
hooren zoo graag over dergelijke dingen". 
Ik kon dit zoo goed begrijpen, want ik hen 
zelf ook jong geweest ; en dus dacht ik : 
,,Waarom zou ik het -0-0k niet vertellen? Ik 
heh toch over allerlei geschreven en ook 
over de wijze, waarop God mij tot Zijn dienst 
opleidde, waarom zou ik dan dit zoo belang
rijke deel uit mijn levensboek weglaten? ' 

Th: behoorde bij den Kweeksch-0-0lstaf in 
Londen, toen op een dag de kadetten het lied 
zongen: ,,Voor mij, o Heer, zijt Gij genoeg". 
Dit lied werd ons en vele honderden over 
heel Engeland tot grooten zegen. Later hoor
de ik de geschiedenis van dit lied. Een zekere 
Majoor Oliphant lag, naar men meende, op 
sterven. De doktoren hadden alle hoop opge
geven en de tijding ging rond, dat hij nog 
maar enkele dagen te leven had. ,.Geef mij 
papier en potlood", zei <le stervende man en 
met bevende hand schreef hij het lied : ,,Gij 
zijt genoeg voor mij"'. Dat was wat zijn hart 
ondervond Hij gevoelde, dat hij aan den rand 
van het 5raf stond en dat daar alleen Go<l 
overbleA. God verhoorde echter de gebeden, 
die Yoo hem werden opgezonden en gaf den 
kranke bet leven terug. 

Eens kwam deze Majoor Oliphant voor de 
kadette.1 een lezing houden. (V oor hij 
heilsoff'-::ier werd, was hij predikant der 
Engeb-he staatsker-k, tot in een samenkomst, 
~leid door mevrouw Booth. de Heer op bij

zondere wijze tot hem sprak en het zoo leid
de. <lat hij de kerk verliet en in het Leger 
ging.) 

Het onderwerp zijner lezing luidde: ,,Ver
zoeking tot ontmoediging". Ik zat met de 
andere officieren op de voorste rij en luister
de met alle aandacht. Dat was onze eerste 
ontmoeting. Van dien tijd af zagen wij elkan
der zoo nu en dan en ongeveer een goed jaar 
na die eerste kennismaking, werd er bekend 
gemaakt, dat de Generaal en mevrouw Booth 
ons huwelijk zouden inzegenen. 

Het eerste, wat ik in onze kleine woning 
ophing, was een op linnen geschilderde 
spreuk : ,,Go<l eerst !" Het was het motto, dat 
wij voor ons huwelijksleven gekozen hadden 
en waaraan wij door Go<ls genade door ons 
J.--~1 - '---~,., heen trouw zijn gebleven. 

en, verre reizen. 

nee jaren van ons huwelijk wa
_...,, de opleiding der kadetten gewijd; 

_n werden wij aangesteld als vertegenwoor-
.igers van den Generaal om Europa te be

reizen. Wij moesten telkens bet Kanaal over
steken en soms zes, acht weken achtereen 
reizen, overal samenkomsten, heiligingsbij
eenkomsten, salonmeetings en krijgsraden 
houden, inspecteeren en bemoedigen, overal, 
waar we kwamen. Op deze wijze bezochten 
wij Frankrijk, Zwitserland, Italie, Duitsch
land. Belgie, Nederland, Zweden, Denemar
ken, · Noorwegen en Finland. Dit was zeer 
vermoeiend, doch God zegende het werk. Te 
Geneve wierp men ons met steenen; te Val
lorbe sleurde men mijn echtgenoot aan zijn 
baard van het platform ; in Frankrijk zijn 
wij een paar maal door de menigte bijna 
,,gekeeld" ; in Zwede:U werd onze trein twee 
dagen in de sneeuw begraven; in Noorwegen 
leden wij bijna schiporeuk en in Duitschland 
beleefden wij de wonderlijkste moeilijkheden 
met de politie, die in sorrunige steden geen 
toegang verleende tot onze samenkomsten 
dan op een biljet, dat door de politie zelf was 
afgegeven. Maar God hielp steeds heerlijk 
door al die bezwaren heen. 

Na verloop van tijd ontvingen wij onze 
marschorders, die ons uit Engeland zouden 
voeren en bet was op het Internationaal 
Hoofdkwarlier, dat de Generaal ons zeide, dat 

hij ons als leiders voor het werk in Nederland 
had aangewezen. 

Een zaak vooral moest ik in Nederland lee
nm, n.L dat ik los moest worden van het 
oordeel der menschen. Dit was mij menig
maal tot smart, maar later heb ik ingezien, 
hoe beslist noodzakelijk het was, dat ik juist 
in mijn vaderland deze les moest leeren. Onze 
familie was bekend en het Leger werd dik
wijls verkeerd ·begrepen; men oefende er 
geen geringe critiek op uit ; het werd aange
vallen in de pers, vooral van Christelijke 
zijde, wat dergelijke gevallen nog smartelij
ker maakte. Op geen <inzer vele reizen zijn 
ons zulke liederlijke uitdrukkingen naar bet 
hoofd geslingerd, als op Holland's straten. 
Elk kind meende het recht te hebben ons uit 

Aan den anderen kant waren de machten der 
duisternis er ook hard aan het werk. Wij 
beleefden er een zeer moeilijken tijd, o.a. door 
de bijbelcritiek. Vele zielen werden aan het 
wankelen gebracht. Mijn man logeerde eens 
eenigen tijd in een kleine zeeplaats in het
zelfde huis met een van de meest bekende 
professoren, die zich met bijbelcritiek bezig 
hielden. Er kwam tot den professor, die tevens 
predikant was, een man in zielenood en vroeg 
hem den weg der zaligheid. ,,Ja, daar kan de 
leider van het Leger des Hells je beter in 
helpen dan ik", antwoordde de professor en 
stuurde den heilzoekende naar mijn man. Het 
was typeerend ! 

,,Naar het Czarenrijk !" luidden onze nieu
we marschorders, ,,met het Hoofdkwartier in 

Italie was in vele opzichten juist bet tegen
overgestelde van Zwitserland. Wat er tot 
stand is gekomen, is gezaaid en gebouwd on
der bloed en tranen en met de grootste op
offering van de zijde der heilssoldaten. Het 
allerlaatste, wat wij in Italie voor bet Leger 
mochten doen, was het openen van een groote 
mannentoevlucht in Rome en een slumpost in 
Napels. Ook hebben wij beiden menige goed
bezochte salon-samenkomst kunnen houden 
in Florence, Rome, Napels en elders. 

Hoeveel zou ik kunnen vertellen van wat 
wij in die twee landen gedurende tien jaar 
beleefden met betrekking tot Goddelijke hulp 
en menschelijke liefde. Toen wij na die tien 
jaar vaarwel hadden gezegd wa~ onze kracht 
geheel uitgeput en moesten wij een verleng-

CNNNNNNf'~NN,~NNNNNNN~NNNNNNNNNNNNNNNNN~NNNNNNNQ ' . ' Z STILLE WORDEN. De schoolopziener komt, ook hij heeft zorgen, Z z Maar doet zijn plicht ; de jeugd heeft hem verblijd, .., 
') God nam haar weg, de vreugde van zijn !even, Bij 't heengaan vraagt hij vriend'lijk aan de kleine : ~ 
~ Zijn troost, zijn steun, en ach I zijn zonneschijn I .,Wat moet jij leeren hier, mijn lieve meid ?" Go. 
Z .,0 God I hoe ondoorgrond'lijk zijn Uw wegen I Z Z Waar ?" kermde hij, ,.Waar kan Uw liefde zijn ?" En 't moederlooze kind, in 't kleed der rouwe, Z 
Z Ziet naar hem op met eng'lenblik, zoo rein : Z 
" Een lief vierjarig kind was hem gebleven ,.lk", zegt ze, ,,ik ?" en vouwt de kleine handen, "' 
~ Van al den rijkdom van hun liefd' en trouw; .,lk leer om in de school heel stil te zijn." Go. 
Z Nu moest hij weer aan 't werk, zijn taak verrichten, Z 
;? En vroeg zich af, wat 't kind beginnen zou. Een tranenfloers kwam voor dier mannen oogen. Z Z ,,0 God, leer ons in 't donker en in pijn ') 
" Dus nam hij naar zijn school haar elken morgen, En waar men niets meer ziet, Uw liefde te vertrouwen ~ 
~ En op een stoeltje zat de kleine meid, En in des !evens school ,,heel stil te zijn." ~ 

Z Naast den katheder, stil met blokjes spelend, ;( Z Aan een klein tafeltje, voor haar bereid. Want eerst als 't harte stil, heel stille is geworden, Z Z Hoort het des Heeren stem : .,lk ben 't; heb goeden moed I ') 

" En nu en dan buigt hij zich tot haar neder: Wat nu gij niet verstaat, zal eens u duid'lijk worden: ~ 
~ ,.Geen !even maken, liefje - voor de rest I" .,God .,eeuwig Vader" is en wat Hij doet, is goed." ~ 
~ Zij kijkt hem aan, ach, met heur moeders oogen Go. 
;{ En speelt dan verder, stil, en doet haar best. Celestine Oliphant-Schoch. Z 
z z 
CNN~NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNND 

te schelden. Teekenend was het gezegde van 
een kleinen jongen, die op zekeren dag onze 
officieren met steenen nagooide en daarbij zijn 
makkers toeriep: ,,Jcmgens, gooi maar, ze 
magge ~och niks terug doen !" 

Na bijna 5 jaar in Holland en Belgie ge
weest te zijn, kregen wij onze vaarwelorders 
voor Zweden. Zweden werd in die dagen be
schouwd als het ,,eldorado" van het vaste
land, wat betreft de kansen en gelegenheden, 
om er bet werk van het Leger des Hells uit 
te breiden. 

De afstanden, die wij hadden af te leggen, 
waren verschrikkelijk groot. Wij maakten 
dikwijls ,,veldtochten" van twee tot drie we
ken reiZens: mijn man ging in de eene rich
ting, ik in de andere en wij hielpen onze offi
cieren en soldaten zooveel en waar wij kon
den. Wij hadden in dien tijd ook het voor
recht de eerste officieren naar Lapland uit te 
zenden om bet werk van het Leger aldaar te 
beginnen. De laatste maal, dat wij een sa
menkomst met de Lappen hadden, speelde 
ik piano en zong voor hen in een klein hos
pies aldaar. Ik was er omringd van een zeer 
nieuwsgierig gehoor. Opeens nam een heel 
oude Lap mijn hand en bekeek die van alle 
kanten, waarop hij mij vroeg, waar de mu
ziek nu eigenlijk vandaan kwam en waar de 
hamertjes waren, waarmede ik sloeg ! Vele 
Laplanders hebben den Heer gevonden en 
zijn op bun beurt dappere strijders voor Gods 
zaak geworden. 

Gedurende ons verblijf in Zweden werden 
honderd-en-vijftig korpsen geopend en het 
maatschappelijk werk verdubbeld. Eer wij 
vertrokken ontbood de edele koning Oscar 
mijn man ten paleize en droeg hem op om 
't Leger te danken voor bet werk der liefde, 
dat gedaan werd in zijn koninkrijk. Zijn laat
ste woord aan mijn man was : ,,Bid veel voor 
mij, Kommandor !" 

Na Zweden volgde bet bevel QVer het Le
ger des Heils in Duitschland. Gods Geest was 
wonderbaar aan het werk in die dagen. Er 
was een vragen naar God in alle kringen. 

St. Petersburg". God wilde het echter anders. 
Er kw am een spaak in het wiel . . . en zoo 
werd ·bet terrein 'onzer werkzaamheden ver
legd naar Zwitserland en Italie. 

De Zwitsersche mentaliteit is een geheel 
andere dan de Duitsche. De Zwitsers waren 
veel conservatiever, maar zij muntten uit door 
groote toewijding en stalen voTharding. De 
bevolking is in 't algemeen geestelijk van 
aanleg, zoodat men dadelijk weerklank vindt, 
als men over de dingen Gods met ze spreekt. 
Wat dat kleine land in de vorige oorlogsjaren 
gedaan heeft is met geen pen te beschrijven. 
,,La Suisse a fait la charite sa specialite" 
(Zwitserland heeft van liefdadigheid zijn 

STEUN OP GODS BELOFTEN. 
,,En het zal geschieden, als lk wolken 
over de aarde brenge, dat deze boog 
zal gezien word.en in de wolken." 

Gen. 9 : 14. 

In de tijden, die wij thans beleven zijn 
er wolken genoeg, doch ons hart is niet 
bevreesd, dat de wereld door een· zondvloed 
vergaan zal. De regenboog in haar schoone 
kleuren verschijnt nu en dan aan den he
mel, om die vrees ongegrond te maken. Het 
verbond, dat God eenmaal maakte staat vast 
en daaraan twijfelen wij niet. Waarom zou
den wij dan denken, dat de donkere wolken, 
die thans ons levenspad verduisteren, eindi
gen zullen met ondergang ? 

Het geloof ziet steeds den Boog in de Wol
ken, waar het verstand sleohts de wolken 
der smart ziet. God bezit een boog, waar
mede Hij pijlen des verderfs op den vijand 
zou kunnen afschieten, doch zie, deze boog 
is hemelwaarts gericht. Het is een boog zon
der pijlen, bet is een boog, die aan den he
mel prijkt en geen verderf predikt. Het is 
een boog met vele heldere kleuren, die 
vreugde en blijdschap vertegenwoordigen en 
niet cen boog, die bloedrood of zwart is en 

den rusttijd aanvragen. Nadat wij al die jaren 
onafgebroken in de voorste gelederen hadden 
gestreden, terwijl wij in elf landen reisd.en en 
wer kten, zond God ons nu in de stilte ....... __ 

* * * 
Hier beeindigen wij de beknopte levens

schets van deze buitengewone dienstmaagd 
des Heeren, die het beste van haar leven gaf 
om het Hoogste te gewinnen. In Ospedaletti 
in Italie, brachten zij hun levensavond door, 
daar het klimaat hier·het meest geschikt was 
voor de gezondheid van Commissioner Oli
phant. Enkele maanden geleden werden beide 
strijders, zeer kort na elkander, vanuit deze 
plaats BEVORDERD TOT HEERLLJKHEID. 

spreekt van wraak en toorn. Laat ons vol 
goeden moed zijn ! 

Nooit verduistert God onzen hemel zoo, 
dat Hij Zijn verbond zonder een Getuige 
laat en zelfs al zou <lit zoo zijn, dan willen 
wij Hem nog vertrouwen, dat Hij niet ver
anderen zal, noch liegen noch op eenigerlei 
wijze zal falen Zijn Verbond des Vredes te 
houden. Voordat wateren den aardbodem 
gansch bedekken behoeven wij niet aan on
zen God te twijfelen ! 

Overgenomen uit de 
Zwitsersche Strijcikreet. 

Voor mij, o Heer, zijt Gij genoeg ! 
Gij zijt mij meer dan alles waard, 
Meer dan der wereld schoonste goed, 
Meer dan het liefste .bier op aard. 

Voor mij, o Heer, zijt Gij genoeg, 
Hoe duister ook mijn pad moog' zijn ; 
Mijn Ster van hoop in donk'ren nacht ; 
Gij zijt mijns levens zonneschijn ! 

Ontzinkt mij alles, Heer, Gij blijft 
Mijn steun zelis in de doodsvallei ; 
De kreet mijns harten zal dan zijn : 
Gij, Reiland, zijt genoeg voor mij ! 



NOVEMBER 1941 STRIJDKREET 

GEBEDSVERHOORINGEN 
door wijlen Majoor H. Lauter. 

Onderstaand artikel werd door de 
Majoor opgezonden ter plaatsing, ter
wijl zij reeds in het ziekenhuis was 
voor onderzoek, dat de operatie ten
gevolge had, waaraan de Majoor is 
heengegaan. 

* * * 
Wat heb ik in mijn leven met God 

toch vele gebedsverhooringen gehad ! 
Hij deed zich aan mij kennen als ,,de 
Almachtige" in alle omstandigheden. 
Dikwijls schoot mijn geloof te kort en 
hield ik op met bidden, maar zelfs toen 
nog werden soms gebeden van jaren 
tevoren verhoord. Ik wil hier eenige 
van mijn ondervindingen neerschrij
ven en mijn makkers daardoor aan
moedigen. 

* * * 
,,Hij is een God, rijk over allen, die 

Hern aanroepen." Dit vers heb ik God 
eens voorgehouden in een straat in 
Pforheim, waar ik in 1917 korps-officier 
was. Het was in oorlogstijd en we 
kregen weinig voedsel op distributie
kaarten en konden dit soms zelfs niet 
halen. vanwege het urenlange staan 
voor den slagerswinkel of andere za-

TWH JONGELIEDEN-DAGEH 

TE 

BANDOENG 

EN 

SEMARANG. 

BANDOENG. 

ONDER LEIDING VAN DEN 

KOMMANDANT. 

Een fijne schare jongelui was op Zaterdag
avond Zl September bijeen in de lezingzaal 
van de Kweekschool. Steeds meer stoelen 
moesten aangedragen worden en toen de 
Kommandants binnenkwamen wachtte hun 
een warm welkom. Een hmke groep van Ba
tavia I, alsook enkelen van Cheribon waren 
mede tegenwoordig. Spoedig was er een sfeer 
van opgewektheid en verwachting en men 
gevoelde het, de jongelui waren gekomen om 
te genieten. En dat hebben ze gedaan ! Som
migen hunner mochten deze dagen zelf het 
woord voeren : broeder en zuster Hattalai
bessy van Batavia I, zuster Nyheim van Bui
tenzorg en broeder Luurtsema van Bandoeng 
I, die alien hun blijdschap uitspraken, dienst
baar te zijn in Gods zaak en in het Jeugd
werk een plaatsje te hebben, terwijl ze te
vens de gevoelens van de groepen, die zij 
vertegenwoordigden, vertolkten in verband 
met den J.L.-dag. 

Kapiteine Screta was op Zaterdagavond 
aan de beurt voor een korte toespraak met. 
den aanlokkelijken titel van : ,,Een gevaar
lijke bergtocht". J e zag de spanning, men 
zette zich tot luisteren, want de Kapiteine 
is een Zwitsersche en heeft dus recht van 
spreken over bergtochten. Op 12-jarigen 
leeftijd deed ze de ervaring op, waarvan ze 
dien avond vertelde. ~achtige lessen putte 
zij uit die jeugd-herinnering voor de j0uge 
menschen. Van het rechte pad afgedwaald · 
door bloemenplukken, was heel wat te over
winnen - niet zonder levensgevaar - om 
weer goed terecht te komen. Geestelijke les
sen werden doorgegeven en vondeTJ ingang. 

De Kommandant vond reeds vanaf het eer
ste oogenblik den weg tot het hart en dat 
maakte het spreken en luisteren licht. Met 
verlangen werd dan ook uitgezien naar den 
Zondag. En niet tevergeefs. Het is een ge
zegende <lag geworden. De zaal was tjokvol 
gedurende beide bijeenkomsten des morgrns. 

ken, tot het onze beurt was. Toen ik op 
huisbezoek ging, gevoelde ik mij zwak 
van den hanger, doch ik schaamde mij 
er iets van te laten merken. 

Ik bad in stilte tot God met de bo
venaangehaalde woorden, want ik wist, 
da t onze makkers even arm war en als 
ikzelf en ook geen voedsel hadden. Ik 
kwam bij een arme naaister op huis
bezoek en dadelijk bij mijn binnen
komen zeide ze: ,,Zuster, ik heb van 
mijn broer een pakket gekregen met 
eetwaren en U krijgt er ook wat van!" 
Het waren erwten, die ik dus eerst 
moest koken. Toen kwam ik bij een 
onzer heilssoldaten, die zeide : ,,Kapi
teine mijn zoon is onverwachts van 
het front gekomen en bracht eieren 
mee. Wilt U een boterham, clan bak 
ik U er een ei bij." Dat was een uit
komst voor mijn hongerige maag. Ook 
kwam dien dag nog een der andere 
makkers mij wat voedsel brengen. Het 
was een dag, dien ik nooit zal vergeten. 
In die tijden leerde God ons bidden 
om dagelijksch brood. 

* * * 
Eens stond ik midden in den winter 

We kunnen er niet alles van vertellen <lat 
neemt te veel plaats, <loch willen even den tip 
van het gordijn optillen. Brigadier Hiorth 
sprak over de noodzakelijkheid van verande
ring des harten aan de hand van een duide
lijke illustratie van den neger en het horloge. 

,,Uitkomen voor Christus op schooL" was 
het getuigenis van K. K. van der Veer; 
,,Christus in de tangsi" - was het onderwerp 
van broeder Luurtsema. 

Adjudant Young wist omn.iddellijk zijn 
jeugdig gehoor te boeien door een pakkende 
gebeurtenis uit den huidigen oorlog zeer toe
passelijk over te brengen op geestelijk gebied. 
Adjudante Van Lith gebruikte eveneens een 
tijdbeeld en wees op paraatheid, die noodig 
is, om de aanvallen van den booze te kunnen 
weerstaan. De waarschuwing ,,Korn niet op 
het pad der goddeloozen" was ernstig en zul
len velen zeker ter harte nemen. 

Ook mevrouw Beekhuis sprak de jon~e 

menschen toe. Het was hun een vreugde en 
voorrecht mevrouw in hun midden te heb
ben. Moederlijk en zoo fijn begrijpelijk was 
de les, die zij de schare jongens en meisjes 
meegaf ! Een groot begrijpen van wat in het 
hart der jongeren omgaat sprak uit alles, 
wat zij zeide. 

Adjudante Brouwer, de Secretaresse voor 
het Jeugdwerk, had de algemeene leiding en 
sprak ook een woord van hart tat hart, en 
de wijze, waarop zij dit deed, deed veel toe 
aan het welslagen van dezen mooien dag. 

Onze Kommandant was natuurlijk de voor
naamste spreker. Wat hebben ze naar hem 
geluisterd ! Eerst naar de lessen uit het 
,.Boek der Natuur" zooals hij het noemde, 
geleerd op de reis naar Padang, die juist 
vol · cht was. Allen leefden heelemaal mee ! 
In de tweede samenkomst was het de regel-
1·echte vraag: ,,Wie maakt het meeste van 
mijn leven ?" Scherpe tegenstellingen schil-

op de markt, waar half bevroren groen
ten verkocht werden. Er werd bijna 
om gevochten door de vrouwen, die 
kwamen koopen. Ik was in Leger
uniform en kon natuurlijk niet daaraan 
meedoen. Juist kwam een kennis, de 
vrouw van een tuinier, voorbij loopen 
en vroeg: ,,Kapiteine, moet U ook wat 
hebben ?" ,,Ja, wij hebben niets meer 
thuis." ,,Wacht maar, ik heb nog wat 
en zal U wat sturen." En werkelijk, 
toen ik naar huis kwam stond in de 
gang voor onze woning boven de zaal 
een heele mand vol aardappelen en 
groenten, die ons niet eens wat kostte. 
Zoo zorgde de Heer. 

* * * 
Ook Gods bewaring heb ik mogen 

ervaren op het gebed. De vader van 
een bekende familie, een ruwe ar
beider, had een dochter, die in onze 
sarnenkomsten bekeerd was geworden. 
Hij liet mij weten, dat, wanneer ik het 
waagde hen te bezoeken, hij mij de 
trap zou afgooien. Na echter gebeden 
te hebben, ging ik er toch heen. Hij 
zat in zijn stoel bij het vuur, had ook 
gedronken, maar toen ik met uitge
stoken hand op hem toekwam, was hij 
zoo verbaasd, dat hij niets zeide en ook 
later nooit mij het huis weigerde. 

* * 
Het volgende gebeurde, toen ik zen

delinge was in Britsch-Indie. Ik was 

derde de Kommandant den jongen menschen 
voor oogen. Het eene beeld deed hen zien, 
wat ,,de mammon" zijn volgelingen bood, 
het andere beeld toonde Christus en wat Hij 
aan jonge menschen te bieden heeft. De aan
dacht verflauwde geen moment. Er werd 
overwogen : ,,Wien zullen wij kiezen. God of 
den Mammon ?" Groote vreugde was er in 
het hart van Gods kinderen, toen velen kwa
men om hun !even den Heiland te wijden. 
Houde God hen trouw en mogen de vruch
ten van dezen <lag in menig !even gezien 
worden. 

DE CHEF-SECRETARIS EN MEVROUW 
LEBBINK IN SEMARANG. 

Niet minder dan 700 menschen war~n bij 
het kampvuur tegenwoordig, dat op den 
vooravond van den Jongeliedendag gehouden 
werd op het stuk gemeentegrond Mlaten, 
hoek Dargo ! De !eiders van den J eugdcfag, 
Lt.-Kolonel en mevr. Lebbink, werden har
telijk verwelkomd en hun boodschap greep 
de jongelui direct. Ook werd een pittig woord 
gesproken qoor de Adjudants Pantea en Ende. 
Het vereenigde muziekkorps van Boegangan 
en Semarang I verleende prachtige hulp. 

Dit jaar was uitgezien naar een grooter 
gebouw dan vorige jaren omdat - en dit 
was een goed teeken - die zaal telkenmale 
te klein bleek. De groote tooneelzaal van den 
stadsttiin bleek de geschikte plaats. 

De heiligingssamenkomst, die om half tien 
begon, kenmerkte zich door een gewijde sfeer. 
Op duidelijke wijzc beschreef de Chef-Se
cretaris het leven van konlng Saul, die zoo 
goed begon, <loch die door ongehoorzaamheid 
zoo in-droevig eindigde. Zijn woorden maak
ten zichtbaar indruk op de jongelui. Ook 
mochten wij luisteren naar de woorden van 
onzen Toradja-zendeling, Adju<lant Juuti
lainen, die veel belangrijks vertelde over 
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met een Hindoe-assistente naar een 
vergelegen Mohammedaansch dorp ge
gaan, dat ik nog nooit bezocht had. 
Ik waarschuwde haar voorzichtig te 
zijn met wat zij zeide, omdat de Mo
hammedanen daar nog fanatieker zijn 
dan hier in N ed.-Indie. Maar ze was 
niet voorzichtig en zeide in haar toe
spraak uitdagend : ,,J ezus, de Zone 
Gods". Wij zaten op een erf voor een 
menigte jonge menschen ; zij werden 
verwoed en niets wat ik zeide, om hen 
te kalmeeren, baatte. Zij gilden en 
floten en klapten in de handen. Toen 
stond ik op en zeide : Als jullie zoo 
onbeleefd zijn, vertel ik niet verder", 
toen gingen we heen. Maar ze kwamen 
ons achterna en blijkbaar met geen 
goede bedoelingen. Het waren alleen 
mannen en wij liepen expres heel lang
zaam, want snel gaan zou hen aan
moedigd ·hebben. Wij liepen door een 
nauwe straat met leemen huizen, 
zonder ramen. Ik kon alleen maar 
bidden: ,,Heer, help ons." Daar kwam 
uit een andere straat een betere klasse 
Hindoe. Toen hij zag, wat ging gebeu
ren, riep hij hun toe : ,,Gaat aan uw 
werk en laat de blanke vrouw met 
rust." In dien tijd waren er moeilijk
heden tusschen de Hindoes en Moham
medanen in Britsch-Indie en omdat hij 
als getuige tegen hen had kunnen op
treden, verdwenen ze. Voor ons echter 
was hij Gods engel geweest. 

het jeugdwerk in Celebes. Twee zangkoren, 
van Semarang I en Ambarawa, zongen zeer 
verdienstelijk tusschen de toespraken in. 
Plechtig ontroerend was ~e minuut stilte voor 
de oorlogsslachtoffers. 

Ook de avondsamenkomst was gewijd aan 
de geestelijke belangen. De zangkoren van 
Ngawi en Solo deden zich naast die van korps 
I hooren, terwijl het muziekkorps een mooi 
nummer ten beste gaf. Majoor Maatita sprak 
de jonge menschen toe over ,,Het nut van de 
Padvinderij". Ditmaal was het mevrouw Lt.
Kolonel Lebbink, die het leeuwenaandeel 
had. Met een mooie illustratie. aan haar bij
belonderwerp verbonden, wist zij bet bijbel
woord nog beter ingang te doen vinden en 
in het hart der toehoorders het verlangen te 
wekken naar het Levensgeluk, <lat in Chris
tus te vinden is. Tientallen kwamen naar vo
ren om den vrede Gods te zoeken. 

De Demonstratie. 

Deze werd des middags gegeven om 4 uur. 
Vele korpsen uit den omtrek van Semarang. 
die hun afdeelingen gezonden hadden om 
dezen <lag bij te wonen, namen deel te zamen 
met de jeugdgroep van Semarang zelve. Ieder 
korps zette het beste beentje voor. Het meest 
verrassende nummer was dat door de jongens 
van Boegangan, het meest vermakelijke, 
dat van Pekalongan. De meisjes van Oenga
ran zorgden voor een mooi slotnummer. 

Het geheel van dezen dag was mooi 
en gezegend. Ruim 1800 jonge menschen 
waren in de drie bijeenkomsten te za
men tegenwoordig, terwijl een 60-tal hunner 
den Heer zocht voor het eigen har t. Wij 
zeggen het bestuur van den Stadstum dank 
voor hun tegemoetkomende houding, de 
mooie zaal, etc. En natuurlijk dank aan den 
Chef-Secretaris met allen, die hem tcrzijde 

stonden. Toea i Lodo. · 
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llET DOEL. 
Oningewijden vragen zich wellicht af: 

,,Waarom toch die Congressen '! Waarom al 
die ofiicieren bijna een week uit hun arbeid 
en die lange reis naar Batavia of Soerabaja ?" 
Wij willen het U met een enkel woord ver
tellen. 

Veel wordt er van de heilsofficieren ver
wacht en niet alleen daadwerkelijke hulp, 
hoewel deze grooten omvang heeft, doch 
vooral ook geestelijke voorlichting, moreele 
zorg voor oud en jong, armen, verd waalden, 
gestranden, e.a. Voor hen geldt: 

Al mijn tijd bij dag en nacht, 
Al mijn lief<le, al mijn kracht. 

In dien drukken dagelijkschen arbeid is 
voor eigen zaken en nooden vaak zeer wei
nig tijd en plaats. Het is daarom, dat zij elk 
jaar alien te zamen komen in besloten offi
cierssamenkomst.en, om, zooals mevrouw 
Beekhuis het in een der bijeenkomsten noem
de, ,,de balans op te maken", de geestelijke 
wapenrusting na te kijken en geestelijke re
serve op te doen, opdat men den strijd en de 
vele problem.en wederom het hoofd zal kun
nen bieden. 

De groote zaal van de Theosofische Loge 
te Batavia is voor een 60-tal officieren, dat 
aan het Congres deelnam, de .,opperzaal" 
geworden, waar onder de bezielende leiding 
van den Kommandant en mevr. Beekhuis, 
bijgestaan door den Chef-Secretaris en me
vrcuw Lebbink, veel zegen werd ontvangen. 
Getoetst aan zijn rijke ervaring wist de Kom
mandant zijn officieren te bezielen en te be
moedigen en geleid door den Geest Gods 
juist datgene naar voren te brengen, wat 
velen noodig hadden. De laatste officierssa
menkomsi was uitsluitend voor de maat-
chappelijke officieren. Behalve onze leider 

had ook mevrouw Lt.-Kolcnel Lebbink. als 
wnd. secretaresse van het vrouwen maat
schappelijk werk, gelegenheid haar makkers 
\'an goeden raad te dienen en de nooden van 
hen, die aan hun zorg waren toevertrouwd, 
hun nogmaals op het hart te binden. Gebed -
liefde - geduld zijn onmisbare dingen, waar 
het de leiding van kinderen zoowel als oude
ren betreft. De Kommandant onderstreepte 
deze gedachte ten voile, <loch tenslotte werd 
al wat gezegd werd. teruggeleid tot het 

DE LAATSTE REVEILLE .... 

Met een enk9J. woord willen wij ook 
in de Strijdkreet de nagedachtenis 
eeren van Z. Exe. Lt.-Generaal G. J. 
Berenschot, die te zamen met vele 
anderen bij het droevig vliegongeluk 
op Kemajoran het leven liet. 

Een mooi getuigenis gaven alle bla
den over dezen grooten man, die juist 
door zijn eenvoud groot was. Res. 
kapitein Zimmerman zegt in zijn ,,In 
Memoriam" o.m. : ,,Generaal Beren
schot wa~ een groot man met een onge
looflijk scherp geheugen, een dikwijls 
.bijna verbijsterend scherp inzicht in za-

STRIJDKREET 

HET CONGRES TE BATAVIA 
onder leiding van den Kommandant en Mevr. BEEKHUIS. 

Dagen van zelfonderzoek - voorlichting - bezieling .. zegen. 

hoofdthema van die dagen: Meer· gelijk 
J ezus. Geheiligd, vervuld met een dieper 
besef dan tevoren van de groote verant
woordelijkheid, die op hen rustte, zijn de 
officieren na afloop weer teruggegaan naar 
hun posten op Java en sommigen op Suma
tra. 

De openbare samenkomsten. 
Ofschoon de officierssamenkomsten bet 

voornaamste doel zijn van een Cohgres, biedt 
het samenkomen van zulk een groep heils
officieren toch een prachtige gelegenheid tot 
krachtige Evangelie-prediking en een storm
aanval op de machten der duisternis. Hiervan 
is ruim gebruik gemaakt. 

DE LEZING. 

Allereerst werd echter een goed contact 
gelegd met vele Legervrienden door een 
lezing over wijlen mevrouw Commissioner 
Oliphant-Schoch. De keurige, koele zaal van 
het Hollandhuis bood daartoe mooie gele
genheid. Onder de aanwezigen mochten wij 
mr. Jonkman Voorzitter van den Volksraad 
verwelkomen, alsmede vele andere sympa
thieke vrienden. 

De Padvinders openden dezen avond met 
,,Een groet aan de Vlag", te weten onze ge
liefde Nederlandsche vlag. Op keurige wijze 
werd het saluut gebracht en de opstelling 
was z66, dat het oog zich eraan kon verlus
tigen. 

,,Heiligmaking en Verlos ing" - het onder
werp van den Zondag. 

Ieder mensch schept door zijn tegenwoor
digheid in een gezelschap een sfeer, die haar 
invloed doet gelden. Gedachtig nu aan het 
feit, dat de groote groep officieren juist twee 
dagen ,,op den berg" vertoefd had, is het 
wel niet te verwonderen, dat een geest van 
teerheid, vroomheid en Godsv~rtrouwen 

feitelijk de zaal vervulde en het gemakkelijk 
maakte voor onze leiders, hun ambt te ver-
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morgen : HEILIGMAKING. Uit persoonlijke 
ervaring sprak eerstgenoemde over 1den groei, 
die er moet zijn bij elk kind van God, ter
wijl de Ad)u<lant vrijheid - om wederom 
le kunnen dienen - hiermede doelend op 
de vrijheid van het slavenjuk der zonde en 
de dienstbaarheid aan God en menschen -
trefiend naar voren bracht. Het door Majoor 
Barbier voorgelezen bijbelgedeelte werd de 
grondslag van de boodschap van den Kom
mandant. Het was echter het eenvoudige, 
doch zoo treffende woord van mevrouw 
Beekhuis, dat als het ware de deur van het 
heiligdom openzette, waar de Kommandant 
ons zou binnenleiden. ,,Volgen van verre" 
en de gevaren daaraan verbonden, werd aan
getoond als de oorzaak van veler kwijnend 

Afgewisseld door recitatie en zang van ge
dichten en liederen van mevr. Oliphant
Schoch hield de Kommandant zijn lezing. 
Uit haar levensschets werd voorgelezen en 
de beelden hieruit genomen. gaven een dui
delijk inzicht in de godsvrucht en het rots
vast vertrouwen van deze dienstmaagd des 
Heeren, terwijl het geheim van den Leger
geest ook duidelijk naar voren kwam. On
getwijfeld zal voor velen deze avond tot 
eeuwigen zegen zijn geweest. 

De deelnemers aan het Congres te Batavia. Helaas waren sommigen reeds vertrokken, 
toen de foto genomen werd. 

De P.V.'s sloten met een tableau: Neder
land zal herrijzen. 

ken, vaardigheid van besluit en helder
heid van oordeel, enthousiasme en toe
wijding. Bovendien was hij als mensch 
door zijn minderen geeerd. zooals al
leen de waarlijk grooten worden ge
eerd, omdat zij eerbied afdwingen en 
bewondering. Zijn leven was een voor
beeld van plichtsbetrachting en toewij
ding. Hij was een bouwer, hij werkte 
aan den opbouw van onze verdediging 
in een tijd. waarin de stormen over 
ons woedden ; hij was de man, die aan 
het roer stond en koers wist te hou
den." 

Deze. en nog veel meer goede en 
mooie dingen werden over den Leger
commandant geschreven. Wellicht zul
len later, als de eerste smart eenigs
zins geluwd is al deze woorden troost 
brengen aan mevrouw Berenschot en 
haar kinderen, die door dit verlies zoo 
zwaar getroffen zijn. Momenteel zullen 
zij aan de echtgenoote, die ze alleen 
kan lezen (de kinderen zijn in Holland) 
waarschijnlijk voorbijgaan. Doch er 
bereiken haar ook andere woorden. 

Dadelijk bij het vernemen van het 
droeve nieuws zond Kommandant 
Beekhuis aan mevrouw Berenschot, 
evenals aan onzen Landvoogd, den 
Gouverneur-Generaal, een boodschap 
van medeleven, hen verzekerend van 
ons gebed. 

Aan mevrouw Berenschot voegde hij 
daarbij ook een troostwoord uit den 
bijbel en wel uit den 73sten Psalm : 
,,Bezwijkt mijn vleesch en mijn hart, 
zoo is God de Rotssteen mijns harten 
en mijn deel in eeuwigheid." 

En zeker zullen ook anderen haar 
niet vergeten hebben te wijzen op den 
grooten Trooster. 

In genoemd ,,Memoriam" zegt schrij
ver tenslotte, sprekend over Generaal 
Berenschot ,,Voor hem heeft de laatste 
reveille geklonken ...... " Tot diep na
denk.en stemt dit woord. Gods roep
stem kwam tot hem om rekenschap te 
geven van dat volle, mooie leven, een 
hoogere rekenschap nog dan aan onze 

vullen. Bij den Chef-Secretaris berustte de 
algemeene leiding. Majoor Schot en Adju
dant Young gaven een heerlijk getuigenis, 
heenleidend naar het onderwerp van dien 

geeerbiedigde Vorstin. Voor ons men
schen kwam deze oproep op een tijd, 
dat wij dezen man het moeilijkst kon
den missen. Doc!\ het was Gods tijd .... 

Op een zonnigen morgen bracht men 
hem met alle militaire eer-bewijzen 
naar zijn laatste rustplaats. Op dien 
laatsten tocht kwam sterk naar voren 
de eenheid, die de dood voor een oogen
blik brengt. 

Hoogste commandant van het leger, 
kapitein, sergeant, brigadier ........... . 
alien gingen denzelfden weg ; alien 
werden gevolgd door Z. Exe. den 
Gouverneur-Generaal en vele Be
stuurs- en Legerautoriteiten, door of
ficieren en mindere manschappen uit 
Europeesche en Indonesische bataljons. 

Zoo zal ook eenmaal voor allen de 
laatste reveille geblazen worden, voor 
allen gelijk. Geve God, dat dit droeve 
ongeluk een boodschap gebracht zal 
hebben tot de duizenden, die op dien 
morgen ooggetuige waren van dezen 
uittocht ! 

Met vele anderen was ook het Leger 
des Heils vertegenwoordigd in den 
stoet. Kommandant Beekhuis,# Briga
dier Hiorth, de Majoors Palstra en 
Ramaker met Adjudant Young en Ka
pitein Sprokkereef volgden en getuig
den van hun eerbied voor de gevalle
nen, ·medeleven met de nagelaten be
trekkingen en als vertegenwoordigers 
van een Leger van vrede, brachten zij 
een boodschap van eeuwig leven en 
opstanding door J ezus Christus. 

NA DEZEN ........ . 

Als God u iets van 't harte nam, 
Zoo moeizaam te ontberen, 
Hij weet, waarom en ook waartoe, 
Laat af van murmureeren. 

Als God u iets van 't harte nam 
En bracht in hooger sferen, 
Na dezen zult gij het verstaan; 
God blijft de Heer der heeren. 

Clara. 

geestelijk !even, doch tegelijkertijd werd de 
heerlijkhi::id van een wandel met Christus 
de schare voor oogen gesteld. 

Toen kwam de Kommandant met een 
krachtige, niets verbloemende boodschap. 
Het loon der zonde - de dood, nu reeds in 
dit leven van al wat goed en rein en begeer
lijk is en leiden kan tot zaligheid, werd ge
steld tegenover de heiligmaking, zonder 
welke niemand God zien kan. Er waren beel
den met scherpe contrasten, doch ze werden 
als het ware op de ziel ingebrand en de 
voelbare stilte, als de stem van den Kom
mandant even zweeg, was als de stilte van 
een ziel, die luistert naar Gods stem. 

Voor de avondsamenkomst was veel ver
wachting, en deze werd niet teleurgesteld. 
Zoowel de liederen als Jesaja 53, dat door 
Adjudant Lippe "rerd voorgelezen, wezen 
dadelijk de richting aan, waarin de bijeen
komst geleid werd: Volle Verlossing. Me
vrouw Adjudant Muskee, mevrouw Adju
dant Juutilainen en Kapitein Wiersema ge
tuigden van eigen bekeering en geloofsleven 
en noodigden anderen uit den vrede Gods 
deelachtig te worden. Het zangkoor zong het 
,,Rots der Eeuwen, troost in smart" bijzon
der goed en met zegen. Daarna kwam de 
prediking door den Kommandant : Geloo£ -
gelooven in God is gehoorzamen ; Gelooven 
in het oordeel, de gerechtigheid. Het zoeken 
van de schuilplaats bij Jezus. Elk woord, 
weloverdacht, kwam met kracht tot de ziel 
en dank God, twee zusters deden de goede 
keuze dien avond. 

Voor het verslag van de Maleische samen
komsten, zie pag. 6, kol. 1. 

De Legerzaal te MEDAN, aan Sumatra's 
Oostkust. 
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V ELE menschen, zelfs zeer goede 
Legervrienden, ook in N ed.-Indie, 

zijn van meening, dat het Leger des 
Heils alleen een sociale instelling is en 
dat zijn eerste en hoogste doel is armen, 
zieken, behoeftigen, melaatschen te 
helpen, in een woord het werk van 
den barmhartigen Samaritaan te doen. 
Aan de prediking van de heilssoldaten 
wordt vaak niet al te veel aandacht 
geschonken. 

Toch is bovengenoemde opvatting 
niet de juiste. Feitelijk is de zaak 
juist omgekeerd. De Stichter, Wilham 
Booth, begon met Evangelie-prediking 
aan hen, die nooit onder de klanken 
van het Evangelie kwamen, doch de 
aard van het publiek, waaronder hij 
en zijn vele helpers arbeidden deed 
hem spoedig begrijpen, dat de bood
schap geen gemakkelijken ingang vond 
door een ledige maag. Het woord uit 
de Heilige Schrift, wat zegt : , En in
dien iemand van u tot hem zou zeggen : 
Gaat henen in vrede, wordt warm en 
wordt verzadigd en gijlieden zoudt hun 
niet geven de nooddruftigheden des 
lichaams, wat nuttigheid is <lat?" werd 
hem diep in de ziel gegrift en zoo is 
langzamerhand, al naar den nood van 
den dag het sociale werk uit het gees
telijke werk gegroeid. 

Wijlen Dr. J. H. Gunning. J. Hzn. 
geeft in zijn boek ,.Een strijder Gods" 
een definitie van den godsdienst van 
het Leger des Heils, die wij hier ci
teeren. 

,,Het Leger des Heils is geen kerk, 
maar een Godsdienstige Vereeniging. 
Haar grondslag is: het bijbelsch Chris
tendom, zooals het Protestantisme het 
belijdt in zijn verschillende openbarin
gen, zonder scherpe confessioneele 
grenzen, maar trouw en eerlijk vast
houdend aan de breede orthodoxie, 

STRIJDKREET 5 

OE WERELO VOOR CHRISTUS CHRISTUS VOOR OE WERELD 
IETS OVER ONS EVANGELISATIEWERK. 

pijnlijk aan, <loch dat duurt maar even. 
Wat een stralende gezichten ! Welk 
een bezield gezang, welk pleitend bid
den voor eigen en anderer nooden. En 
welk een krachtig helder getuigenis 
geven sommigen. Er zijn er, die zelfs 
getuigen dankbaar te zijn aan deze 
plaats te zijn gekomen, omdat zij er 
J ezus vonden. Het zijn meest Chinee
zen en Britsch-Indiers. Voor velen, 
door de maatschappij verstooten om 
hun ziekte, is deze Legerzaal de plaats 
geworden, waar rust en vrede en zelfs 
nog levensvreugde gevonden werd. 

* !!: * 
Van Sumatra voeren wij U mee naar 

het hartje van Java, Poerwonegoro, en 
naar een samenkomst van geheel an
deren aard. Zondags komen er in het 
zaaltje hier afgebeeld vele Javanen, 
mannen en vrouwen en een groot aan
tal echte kampongkinderen luisteren 
naar het Evangelie, doch ditmaal bren
gen wij u in een z.g. Gezinsbondsamen
komst, dat is een samenzijn alleen voor 
vrouwen. Op eenvoudige banken zitten 
ze daar, echte arme kampongvrouwen, 
met een enkele van de betere klasse 
er bij. De kleintjes moeten soms mee
gebracht. Wat moeten ze nog veel 
leeren. Doch in het J avaansch worden 
ze onderwezen en met oneindig geduld 
arbeidde daar vele jaren een onzer 
officieren, Majoor Lauter, die juist 
bevorderd werd tot heerlijkheid. Als 
kinderen moesten deze vrouwen de 
eerste lessen van netheid, zuinigheid, 
kinderverzorging en ja, van nog veel 

De Legerzaal op Poeloe si Tjanang, onze lepra-kolonie aan 
Sumatra's-Oostkust. 

ren, die hun eigen volk God leeren 
vinden en vanaf het platform het rijke 
Evangelie verkondigen. 

* * * 
Nog een kijkje willen wij u geven 

en wel in de nieuwe zaal van het Chi
neesche korps te Soerabaja. Dat is een 
heel verschil met wat we zoojuist za
gen. Korn eens op Zondagavond : de 
zaal is geheel vol, mooie verlichting, 
piano en viool begeleiden den zang. 
Een zangkoor van Chineesche heils
soldaten of een kinderkoor geeft me
dewerking. De officier, die de leiding 
heeft van dit werk vraagt vrijwillige 
getuigen voor Christus. En clan komen 
ze op het platform, soms een man dan 
weer een vrouw en vertellen van het 
wonder, dat Christus in hun leven 
deed, hoe Christus hen bevrijdde van 
de speelzucht, den dobbelsteen, de 
kaart, het schuldenmaken, etc. En bun 
leven toont, dat het waar is, dat is 
het beste. 

* * * 

DE EENE SNAAR. 

Er wordt een geschiedenis verteld over 
den grooten viool-kunstenaar Paganini, die in 
een zekere stad kwam voor het ge ven van 
een concert. Velen hadden een kaartje ge
kocht en de schouwburgzaal was tjokvol 
toen de groote meester het tooneel ~ trad. 

Een ieder w as zeer ver langend hem t 
hooren spelen. Toen hij de eerste snaar ac>·
raakte sprong deze, zooals dit meer gebetu 
bij snaarinstrumenten. De menschen glim 
lachten. 

Hij stemde nu de tweede snaar, ook de·· 
sprong en bing slap over de viool 'heen. Hf 
publiek begon ietwat spottend onderdr~ 
te lachen. Paganini raakte nu de derde snaar 
aan en deze onderging hetzelfde lot a1s de 
beide vorige. Nu begon men in de zaal hard
op te ' lachen en zelfs was er hier en daar 
iemand, die met de voeten stampte. 

Wat denkt ge, dat de artist deed? 

Hij bleef, waar hij was, vlak voor het 
hem uitlachende en zeifs spott-ende publiek 
en raakte met den strijkstok de laatste snaar 
aan, alsof er niets was gebeurd. De men
schen hielden op met lachen, luisterden al; 
betooverd, sommigen begonnen zelfs te 
snikken, toen de muziek hun hart raakte, 
anderen baden. Allen waren vol eer:bied voor 
het groote talent van dezen man, die wist, 
dat een snaar evengoed schoone muziek kon 
voortbrengen a1s vier snaren het konden 
doen, indien men slechts wist hoe die eene 
te bespelen. 

Een der Legerzalen in Midden-Celebes (Giropoe). 

Zoo zouden wij kunnen voortgaan u 
rond te leiden ook in de zalen voor 
Europeanen, doch het zou te ver voe
ren. Wij meenen te mogen gelooven, 
dat U thans deze foto's met een antler 
oog beschouwt en die houten en stee
nen gebouwen ziet als monumenten 
ter eere Gods, die spreken van wonde
ren der genade, welke binnen hun 
muren gebeuren en die zonder woorden 
vertellen van vrede door Christus den 
Heer. 

Moge Gods zegen op al deze gebou
wen rusten en daarbinnen velen ver
geving van zonden vinden ! 

Velen onzer kunnen zich aan het boven
staande spiegelen. Wij bezitten slechts een 
talent, krijgen slechts een kans een zekere 
taak te verrichten. Laat ans het voorbeeld 
van den grooten meester hierboven gegeven, 
volgen. Zie de moeilijkheden in het aange
zicht, geef het beste, wat in u is. Laat u niet 
ontmoedigen. Gebruik uw eenig talent, uw 
eenige kans, opdat God door uw leven ver
heerlijkt zal worden. 

zooals die in de Twaalf Artikelen des 
geloofs, het z.g. ,,Symbolum Apostoli
cum' , door alle rechtzinnige belijders 
van het Evangelie wordt bevestigd." 

Zeker zal deze korte uiteenzetting 
onzen lezers van het dwaalspoor, wat 
betreft de Evangelieprediking van het 
Leger des Heils afbrengen. 

Wij geven u deze ]11.aand de afbeel
dingen van eenige van onze zalen. 
,,Weinig interessant'', zegt wellicht 
iemand. Als gebouwen zonder meer 
misschien wel. Het zijn geen imposante 
kerkgebouwen, met hooge torens en 
mooi klokgelui en prachtig orgel, doch 
mogen wij U in enkele ervan eens bin
nenleiden, gedurende een Legersamen
kornst? 

= 
Wij nemen u dan eerst mee naar het 

gebouw, dat wel eenigszins rum eeri 
kerk doet denken en wel op de Lepra
kolonie te Poeloe si Tjanang m Oost
Suma tra. Temidden van de schaduw
rijke boomen ligt het zaaltje daar in 
dit oord van smart en pijn. Er is veel 
ventilatie, want anders zou het moeilijk 
uit te houden in de weee, zoete lucht 
der lepra-patienten. Even doet de aan
blik van al die misvormde handen of 
·voeten en geschonden aangezichten ook 

diepere dingen die een gezin gelukkig 
kunnen maken, leeren. Doch week 
aan week komen ze en langzamerhand 
wordt het licht, dat ze in hun duisteren 
kampong uitdragen, helderder. Een 
lichtbaken is de eenvoudige Legerzaal 
in dezen kampong. (Zie pag. 6). 

* 
Nu brengen wij u naar Midden.

Cele bes. Met eigen handen bouwen 
onze officieren daar soms hun zalen. 
Het hout moet gekapt uit de omlig
gende bosschen. De vrees voor booze 
geesten, die vertoornd zouden kunnen 
worden, is bij de bevolking zeer groot 
en moet overwonnen alvorens zij met 
dezen arbeid willen helpen, en na 
moeizamen arbeid verrijzen in dit 
afgelegen gebied de Legerzalen. Na 
jarenlangen trouwen arbeid vindt ge 
echter in vele plaatsen thans de 
kinderen van het eigen volk als Evan
geliepredikers op het platform. Hun 
voorouders waren volslagen heidenen, 
koppensnellers zelfs, geesten-aanbid
ders, doch de prediking van Gods 
W oord heeft hen veranderd en in 
de zalen van ruw hout getimmerd of 
van gaba-gaba opgetrokken, voriden 
zij het Licht der wereld voor hun hart. 
En nu ziet u ze staan, Toradja-officie-

Het brood des levens wordt, evenals 
het manna in de woest?jn, niet gegeven 
om bewaard, maar om gebruikt te 
warden. 

Verlossing is voor iedereen, 
V oor blank en bruin en zwart ; 

Geen onderscheid maakt God, o neen ! 
Hij reinigt ieder hart. 
Zijn liefde zonder peil 
Biedt zondaars 't eeuwig heil. 

Hoe heerlijk is verlossing hier op aard ! 

In Oost en West, in Zuid en Noord, 
Verlossing houdt 'haar kracht ; 

W aar slechts een bede wordt gehoord, 
Toont God Zijn reddingsmacht. 
Wie Jezus valt te voet 
En waarlijk boete doet, 

Die vindt in Hem verlossing bier op aard. 

De zaal van Soerabaja II, waar aan de Chineesche be
zoekers het Evangelie geprooikt wordt. 
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. UIT DE GESCHRIFTEN EN TOESPRAKEN 
VAN Wll..LIAM BOOm. 

HET CON GRES 
BATAVIA. 

De Maleische s,amenkomsten. 

TE 

Welk een groote scharen werden bereikt 
in openlucht en zaal ! Wat een inspiratie 
was de aanblik van die dicht opeengepakte 
schare op het terrein aan de Prinsenlaan op 
Zaterdagavond. Dit is het stuk grond, waar 
naar ve hopen, spoedig een flinke Leger
zaal il verrijzen. Prachtig verlicht - har
telijk lank aan de Gasmaatschappij ! - met 
vlaggen versierd, daarboven de donkere Oos
tersche sterrenhemel, de hooge klapperboo
men als een muur er oroheen, vormde het 
terrein een ideale plaats voor een open
luchtsamenkomst. Honderden luisterden met 
gespannen aandacht. Er werd fijn gezongen, 
krach getuigd door verschillende officie
·en. 'A.djudante Brouwer oogstte een harte-
ijk applaus voor haar toespraak in het Chi-

-esch. Men genoot van alles en toen de 
:{ommandant de mooie platenrol tconde en 
i.jn verhaal begon -0ver de ,,bruiloft en de 
~enoodigden" was het stil op het terrein en 
~ells de groote menigte kinderen werd voor 
:en tijdje geboeid. De diepe strekking werd 
vel ingenomen en, wij gelaoven, zal ook na
werken, dcch niemand had den moed dien 
avond te beslissen. Het was echter een ge
zicht, dat Gods harte verblijd moet hebben, 
toen daar onze officieren rondgingen om per
soonlijk met de menschen te spreken. Met 
diepen ernst van beide kanten zag men ze 
staan, sprekend en luisterend. Geve God den 
wasdom ! 

Dan was daar de ALOON-ALOON met 
zijn honderden op Zondagmiddag. De Chef
Secretaris had de leiding, geholpen door Bri
gadier Hiorth en zijn vaardigen vertaler, Ma
joor Roed. Wat een kans het Evangelie te 
verkondigen. Velen getuigd_en en zongen van 
Gods liefde en aan aandacht ontbrak het bij 
de schare niet. 

Maandagavond vond de heilssoldaten in 
DE CHINEESCHE KAMP. Wederom een 
dichte haag van menschen, elk woord in
drinkend, God is een Kenner der harten -
Hij weet, hoe het zaad werd ontvangen, doch 
de zaaiers deden hun werk getrouw en met 
vuur en ijver. Onze Kommandant scheen 
~vermoeid en .was immer op de brug en 
zijn bezielend voorbeeld deed de blijdschap 
bij allen zich uiten in blijden zang en krach
tig getuigen. 

De Chineesche kerk. 

Zulk een schare van 600 menschen, intens 
luisterend, ofschoon het een meesterwerk 
was zich verstaanbaar te maken in de lange 
overvolle zaal moet men gezien hebben, 
om te V{eten, hoe de samenkomst was ! 
Voor ruim anderhalf uur werd geluisterd, 
gezongen, gebeden, gepredikt en wie zal 
ooit weten, wat er de gevolgen zullen zijn 
van dezen avond. Allen gaven zich met hart , 
en ziel en ofschoon reeds zoovele samenkom
sten achter hem lagen, was de Kommandant 
vurig en krachtig in zijn uitnoodiging. Welk 
een boodschap ook : , Komt allen tot Mij, 
die dorst hebt en neemt het water des le
vens om niet !" Een aantal, meest jonge men
schen, deed dien avond de beslissende keuze. 
Het was moeilijk te scheiden van dit samen
zijn, dat door zijn geest en kansen geheel be
slag legde op allen die er aan deelnamen en 
niet het minst op de officieren. die den vo1-
genden dag naar hun posten moesten terug
keeren. De herinnering aan alles, zal hun 
ongetwijfeld tot zegening blijven. Gods zegen 
bezegele al wat gedaan werd gedurende dit 
Congres ! B. 

I. 
Woorden, welke ook heden ten dage nog van 

toepassing zijn. 

Er zijn vele Christenen, die gaarne hun 
leven aan God will.en wijde1i., doch na het 
eerste schot van den vijand, ,na het eerste 
hoongelach, na het eerste spottend woord, 
of na het eerste verlies, zijn ze ointzet en 
verliezen den moed. 

Uit zulke stof maakt men geen martelaren. 
De geest der helden was het, die dezulk€1t op 
den brandstapel bracht. In dezen geest 
moeten ook wij de ons van God gegeven 
taak volbrengen, moge dit beteekenen op 
onzen post te leven dan wel op onzen post 
te sterven. W anneer wij aan die helden van 
ouds denken, dan gevoelen wij, hoe wonder
baar zij door de kracht van Boven gesterkt 
werden. Hoe hadden zij anders ook kimnen 
overwinnen ! De vloek van het voilk, het 
vuur, de martelingen - en toch zoo dapper, 
zoo riistig, zoo sterk. Waarlijk, God rn,oet hen 
omringd hebben, God moet binnenin hen 
geweest zijn ! 

Mijn 1.ezer, vergeet het niet: hoe woedender 
de vijand, hoe heeter de viiiirgloed, hoe nader 
de Trooster ons komt en hoe heerlijker Zijn 
troost is. Zoo is het oak nog heden ten dage. 

Ik herinner mij een geschiedenis over een 
man, die om de zaak van Christus moest 
sterven. Terwijl hij in zijn eel den bestemden 
tijd voor de terechtsteUing afwachtte, over
viel hem een gevoel van groote verlaten
heid. Geen ervaring van de dichte tegen
woordigheid Zijns Meesters, die hij anders 
had was nu zijn dee!. Dit was hem 
vreemd. Hij had verwacht, dat juist in die 
laatste dagen voor zijn dood, op bijzondere 
wijze teekenen van Gods nabijheid, tot hem 
zouden komen. 

Een trouw vriend liet hem in zijn ge
vangenschap niet alleen en te zamen brachten 
zij den t·ijd door met bidden en vasten. Zij 
smeekten, dat God toch weder Zijn licht 
e1i vreugde zou schenken. Op den avond 
voor de terechtste'lling gevoelden zij zich 
diep verslagen. Voor de laatste maal omhels
den zij elkander en name·n, droevig afscheid. 
Zij kwamen overeen, dat hij, die als marte
laar zoii sterven, wa.nneer hij gedurende den. 

MAKASSAR. 

De Chef-Secretaris en mevr. Lebbink op 
doorreis naar Celebes. 

,,Jezus, Uw naam zij de hoogste eer !" -
dit lied steeg op uit veler mond in onze 
samenkomst op 4 October. Wij achtten het 
ons een voorrecht dien avond den Chef
Se.cretaris en mevrouw Lebbink met ons te 
hebben en dat het bezoek gewaardeerd werd, 
bewees de goede opkomst. Het was een mooie 
avond, waarop de Heer kennelijk in ans mid
den was. Mevrouw Lebbink bepaalde ons bij 
het leven van wijlen mevrouw Oliphant
Schoch en "'.el in het bijzonder bij het feit 
van zichzelf volkomen geven aan den Heer ; 
wij werden rijk gezegend. Naar het bijbel
woord van den Kolonel werd met gespannen 
aandacht geluisterd. Aan het einde der samen
komst m-0chten wij enkelen zien komen tot 
den Heer, om het licht des levens te vinden. 
Halleluja ! 

C.H. 

NIET ZORGEN. 
lk wil niet zorgen voor den dag van morgen, ; 
Want op mijn levensbaan gaat God vooraan 
Voor kracht van uur tot uur wil Jezus zorgen, 

. Dus stap na stap wil 'k vol vertrouwen gaan I 

c.o.s 

nacht nog de vertroostende, versterkende 
tegenwoordigheid des Meesters zou ervaren, 
op de plaats des gerechts de hand zou op
steken en zijn vri.end daardoor een teeken 
zou geven. 

De morgen kwam en daarmede de droeve 
stoet, die zich naar de gerechtsplaats begaf. 
De martelaar ging echte1· met vaste schreden 
en opgeheven hoofd. Pfotseling herkende hij 
in de volksmenigte zijn vriend. Een hemel
sche glans verheerlijkte zijn gezicht en beide 
handen hoogheffend, riep hij uit : ,_.Hij 

kwam ! Hij kwam !" 

Door de vreugde en kracht van die Godde
lijke openbaring besteeg hij verste1·kt den 
brand&tapel. HIJ kwam op het juiste moment. 
Hij laat Zijn getrouwen naoit in den steek. 
Zijt gij een getrouwe ziel ? 

Indien ja, dan is Hij ook reeds tot u geko
men, meer en meer zal Hij uw Levenskracht 
worde-rv en in tijd van nood zaJl Hij u niet 
falen. En eenmaal zult gij het ,,wel u" van 
Hem hooren, als gij volhardt tot het einde. 

ONTMOEDIGING. 

Wij allen hebben onze dagen van ontmoe
diging, dagen, dat niets goed wil gaan. Kin
deren kregen slechte cijfers op school, hoe
wel ze toch wezenlijk hun best op bun huis
werk hadden gedaan. Moeders hadden tegen
spoed met haar huiselijke bezigheden en de 
kleintjes waren zoo lastig. Het is haast niet 
mogelijk ~eweest om goed gehumeurd te 
blijven, om die liefderijke gelijkmoedigheid 
te bewaren, die zoo noodig is voor een ge
lukkigen dag. Hoe we ook ons best deden 
om zachtmoedig, vriendelijk en geduldig te 
zijn, we zijn toch geheel van streek geraakt. 
Als de lange, treurige uren zijn doorgeko
men, zijn we verstoord, verslagen, ontmoe
digd. Maar a1s wij de oogen slechts ophef
fen willen, dan zullen wij op den oever van 
die schuimende zee van onzen levensdag de 
gedaante zien van <lien Eene, Wiens tegen
woordigheid ons moed en vertrouwen zal in
storten en Die ons zal bijstaan tot over
winning. Voor Zijn liefelijken glimlaoh vlie
den de schaduwen henen ; op Zijn woord 
komt nieuwe kracht en daarna valt het werk 
licht en gaat weer alles goed. 

De Legerzaal in 

de dessa (Poer

wonegoro ). 

(Lees het artikel 
op pag. 5 !) 

SOERABAJA Il 

Op 29 September had in de zaal van boven
genoemd korps een bijzondere samenkomst 
plaats in verband met het zilveren jubileum 
van Majoor Lehmann, welke geleid werd door 
Adjudant Glaclpootjes. 

De zaal was aardig bezet en de bijeen
komst kenmerkte zich door een prettigeii en 
hartelijken geest. Vertegenwoordigers van 
alle korpsen spraken een woord van, geluk
wensch en waardeering. Het was een plech
tig oogenblik, toen mevrouw Gladpootjes de 
medaille voor Langdurigen Trouwen Dienst 
bevestigde. De samenkomst werd besloten 
met een gezamenlijke. nieuwe toewijding. 

GENADE IN NEDERIGHEID. 
In de Mariakerk te Kopenhagen bevindt 

zich Thorwaldsens buitengewoon schoone· 
voorstelling van de Opstanding. De lippen 
van Christus spreken juist den vredegroet 
uit, terwijl Zijn gezegende handen liefdevol 
zijn opgeheven, also£ Hij wenschte te zeg
gen : ,,Komt tot Mij, allen die vermoeid en 
belast zijt." 

Een van de velen, die de kerk bezochten, 
wilde dit kostelijk werk heel nauwkeurig be
schouwen. Hij slaagde er evenwel niet in, 
om de plaats te vinden, waarop hij 't op z'n 
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schoonst kon zien. Hij sloeg bet gade van 
dichtbij, dan weer van ver af en toch wilde 
het zijn ware schoonheid niet voor hem ont
vouwen. Heel toevallig kwam hij tot dicht 
voor 't beeld en knielde neer op de verhe
venheid. En waarlijk, toen hij opwaarts blikte 
en de vriendelijke uitdrukking van het gelaat 
zag, dat zich tot hem boog, kwam 't met 
nieuwe kracht tot hem: ,,Vrede zij ulieden." 

Ja, waarlijk, men leert dan• eerst den Rei
land in Zijn groote heer lijkheid kennen, als 
men zich in ootmoed voor Hem neerbuigt. 

GRONDVEST UW RUIS OP DEN BIJBEL. 

VOOR DEN GEZINSBOND. 
Door Mevr. Brigadier B. Meijer. 

Eerste week. 
,,Verwerp de vragen, die dwaas en zonder 

leering zijn, wetende, dat zij twistingen voort
brengen." 2 Tim. 2 : 23. 

Het is een groote zegen, wanneer de mensch 
geleerd heeft, de dingen, die dwaas en zonder 
leering zijn, te verwerpen en eenvoudig te 
gaan in den weg van Gods geboden. Velen 
hebben bun liefde en >toewijding verloren, 
omdat zij zich mengden in dingen, die hun 
te hoog waren en van geen nut waren. Wat 
God van ons vraagt is : geloof en een een
voudig, toegewijd leven en het verder aan 
Hem over te laten. 

Tweede week. 

,.De God nu aller genade, die ons geroe
pen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in 
Christus Jezus......... Die volmake, be vestige 
en fundeere ulieden." 1 Petr. 5: 10. 

Alle aardsche heerlijkheid, alle eer van 
menschen, alle wereldsche grootheid zijn le
dig en als ijdelheid vergeleken bij de eeuwige 
heerlijkheid Gods in Christus Jezus, die Hij 
gaarne wil geven aan allen, die getrouw blij
ven tot het einde. 

0, dat elk menschenkind toch in waarheid 
leere zeggen : ,,Heer, Gij zijt de vreugde mijns 
harten !" Aardsche vreugde verliest haar 
glans in de schaduw der hemelsche ! ,,Zoekt 
eerst het koninkrijk Gods en alle andere din
gen zullen u toegeworpen worden." 

Derde week. 

,,Het is een bevestigd voornemen, gij zult 
allerlei vrede bewaren, want men heeft op u 
vertrouwd." Jes. 26: 3. 

,,Vrede" is het grootste verlangen, dat wij 
in onze dagen kennen, maar hoe weinig moeite 
geven de menschen "zich voor de dingen, die 
den werkelijken vrede kunnen brengen. 
Laat ons een oogenblik overdenken, wat de
zen vrede kan geven : 

Luisteren naar Gods stem; 
gehoorzamen aan dat, wat die stem ons zegt. 
,,Wees stil, o mijn ziel, want God is nabij," 

dit is de eenige, zekere weg om vrede te ver
krijgen. Luisteren, gehoorzamen - indien gij 
deze beide stappen doet, zal Hij u leiden tot 
den eeuwigen vrede. 

Vierde week. 

,,Dit is de weg, wandelt daarin". Jes. 30: 21. 
Terwijl wij dit woord overdenken, komt dat 

andere woord, door Christus gesproken, ons 
in de gedachten : ,,Ik: ben de Weg, en de 
Waarheid en het Leven." Indien zij dien Weg 
bewandelen, komt tot het hart van Gods kin
deren de zekerheid, dat zij den rechten weg 
gaan en een vrede, die alle verstand teboven 
gaat, vervult het hart. Bezit gij deze zeker
heid? 

Vijfde week. 

,,Ik: zeide : Ik zal belijdenis van mijn over
lredin.gen doen voor den Heere." Ps. 32 : 5. 

Altijd moet daar zijn de belijdenis van zon
de, voordat wij ooit kunnen verwachten, dat 
onze hemelsche Vader die zal vergeven. Het 
is niet voldoende te bidden ,,Vergeef rnijn 
zonde, Heer". Neen, ge moet die zonde een 
voor een brengen tot den Heer, hoe vreese
lijk ze in uw eigen ooren ook klinken. Le 
ze alle neer aan den voet van het kruis E 

zoek met een berouwvol hart Gods vergif 
fenis. 
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I KOMENDE GEBEURTENISSEN. 

De Terr. Kommandant en mevr. Beekhuis. 

5 November - Bandoeng, Lezing K.S. en 
H.K.-samenkomst ; 6 - Bandoeng I ; 9 
Bandoeng I, soldateninzegening; 13-16 
Semarang, Congres voor Ind. officieren ; 18 
- Bandoeng, Jongenshuis, opening nieuwen 
vleugel. 

De Chef-Secretaris en mevr. Lebbink. 
13-16 November - Semarang, Congres. 

Brigadier Brandt. 
9 November - Remboken ; 11 - Lan

goan ; 12 - W oloan ; 13 - Pinaras ; 16 -
Menado II; 17 - Toempaan; 18 Tewa
sen ; 19 - Koemelemboeai ; 20 - Ritai
Malikoe ; 23 - Menado I. 

Brigadier Hiorth. 
2 November - Padalarang, K.K. kamp ; 

5 - Bandoeng II ; 9 - Bandoeng I, met den 
T.C.; 16 - Cheribon; 20 - Bandoeng I; 
23 - Batavia II ; 30 - Bandoeng II. 

Brigadier Loois. 
5 November - Semarang, off.samenkomst; 

8 - Sapoeran ; 9 - Poerworedjo ; 13-16 -
Semarang, Congres ; 23 - Ambarawa ; 30 -
Weleri v.m., Bendosari n.m. 

Adjud.ante Brouwer. 
1-2 November - Padalarang, K.K. kamp; 

16 - Malang I en II; 17 - Toeren; 18 -
Kepandjen ; 19 - Soerabaja III; 20 - Soe
rabaja I ; 21 - Soerabaja IV ; 22 - Soera
baja II ; 23 - Soerabaja V. 

Adjudant Gladpootjes. 
5 November - Soerabaja IV ; 8 - Toem

pang ; 20 - Toeren ; 22- Kepandjen ; 23 -
Soerabaja I; 26 - Blitar; 28 - Soerabaja 
IV ; 29-30 - Banjoewangi. 

RAD 10-UITZENDINGEN 

BANDOENGSCHE RADIO-YEREENIGING 
P. M~ Y. 

Morgenwijding: 10.00 -10.15 uur 
12 November: MAJOOR A. BOTH 

N. I. R. 0. M. 
13 November 11.40 - 12.00 uur 

Morgenwijding: 
Mevr. Lt.-Ko/one/M. Lebbink-Veenendaal 

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

18 November 11.30 - 12.00 uur 
Morgenwijding : 

MAJOOR G:-HERMES 

MALANGSCHE Radio-Vereeniging 
20 November, 19.30 - 20.00 uur 

Avondwijding: 
KAP/TE/NE C.H. REYERSE 

RADIO-YEREENIGING .. MIDDEN -JAVA'' 
(SEMARANG) 

Avondwijding: 19.30 - 20.00 uur 
20 November: Majoor /vf. A. LOR/ER 

STRIJDKREET 

De Kommandant. 

Zooals de rapporten ons melden, heeft onze 
leider vergezeld van mevrouw Beekhuis, 
sedert ons laatste nurmner verscheen, het 
Congres geleid te Batavia, dat zeer gezegend 
was en waarvan onze officieren bemoedigd 
en versterkt weer naar hun posten terug
keerden. Verder leidden de Kommandants 
den J. L.-dag te Bandoeng, terwijl bij het 
schrijven dezer aanteekeningen de Komman
dant op het punt staat te vertrekken naar 
Oost-Java voor een bezoek aan verschillen
de posten, het lei den van den J eugddag te 
Malang en het Congres te Soerabaja. Ook 
wacht hem gedurende November nog het 
Congres voor Indonesische officieren te Se
marang. In de afgeloopen maand was het 
tevens zijn droeve plicht met een 5-tal offi
cieren de begrafenis van Z. Exe. den Leger
commandant bij te wonen, om het Leger des 
Hells te vertegenwoordigen. 

De afwezigheid van den Chef-Secretaris 
hield den Kommandant verder aan het 
Hoofdkwartier gebonden. 

De Chef-Secretaris en het Congres 
in Midden-Celebes. 

Lt.-Kolonel en mevrouw Lebbink leidden 
in de maand October het Congres voor onze 
officieren in Midden-Celebes. Voor onze 
makkers in dit afgelegen gedeelte van ons 
Territorie is zulk een bezoek altijd een feest 
en ongetwijfeld zullen zij ook nu, vooral 
geestelijk, genieten van dit samenkomen en 
de bijeenkomsten. De Kommandant zond hun 
vanuit het het Hoofdkwartier de volgende 
boodschap: 

,,Wenschen u rijk gezegend Congres -
vereenig u met !eiders om Gods stem 
te beluisteren en te gehoorzamen -
maak uw land vol van des Heeren heil 
- wij bidden voor u.'.' 

Juist bij het gereedmaken dezer ,,Nootjes" 
kwam een telegram binnen van Brigadier 
Woodward, den D.O. voor Midden-Celebes. 
Het luidt als volgt: 

,,Officieren Congres danken Generaal 
en Kommandant voor boodschap. 

Onze Kommandant 
60 jaar 1 

Wie wil hem verrassen op 18 
November 1 

Lees het onderstaande. 

Elke goede zaak is de inspanning van de 
beste krachten waard. De verschillende acties, 
welke in deze oorlogsjaren ook in N eder
landsch-Indie gevoerd worden, voor het 
trainen van geschikte krachten op allerlei 
gebied ; het bijeenbrengen van gelden voor 
velerlei doeleinden, etc. zijn een sprekend 
bewijs van wat met vereende krachten en 
goeden wil gedaan kan worden. 

Temeer behoort dus de Christen elke ge
legenheid aan te grijpen, om de zaak van den 
Koning der koningen te dienen en Zijn rijk 
te helpen uitbreiden. En met dit doel voor 
oogen is het ook, dat wij een enkel woord 
wijden aan den 60sten verjaardag van Kom
mandant Beekhuis. Bet zou zeker niet in den 
geest v.an den Kommandant zijn, als de aan
dacht op den persoon zelf gevestigd zou wor
den hierdoor, doch wel naar zijn hart als de 
zaak van God en het Leger erdoor gediend 
word en. 

Toch willen wij namens de lezers en vrien
den van onze Strijdkreet, Kommandant en 
natuurlijk ook mevI()UW Beekhuis, hartelijk 
gelukwenschen met dezen dag. Ongetwijfeld 
zal 18 November voor hen een dag zijn van 
dank aan God voor de vele zegeningen in die 
60 j.ai:en ontvangen en Zijn leiding en trouw 
ervaren door blijde en donkere dagen. Velen 
beginnen op hun 60sten verjaardag - indien 
zij nog niet zoover zijn - hard aan hun pen
sioen te denken, doch in het Leger des Heils 
is daarvan voor een Kommandant van dien 
leeftijd nog lang geen sprake. lntegendeel, 
juist na de laatste bevordering tot Lt. Com
missioner is een nog grootere ver.antwoorde
lijkheid onzcn Kommandant op de schouders 
gelegd en inplaats van aan ,,retirement" te 

Dankbaar bezoek C. S. en mevr. Leb
bink - hernieuwen beloften trouw 
God en het Leger." 

Op den terugweg zal Manado bezocht 
worden, waar met de officieren van de Mi
nahassa eveneens het Congres zal wortlen 
gehouden, terwijl Makassar zoowel op de 
heen- als terugreis een bezoek van de Kolo
nels mocht ontvangen. Als deze Srtijdkreet 
in handen der lezers komt, zullen zij D.V. 
reeds weer op Java terug zijn. 

DEELNEMING. 

In verband met de vreeselijke ramp op 
Kemajoran, waarbij zoovelen het leven lieten 
en ook Z. Exe. Lt.-Generaal Berenschot den 
dood vond, zond Kornmandant Beekhuis een 
schrijven van deelnerning aan mevrouw 
Berenschot, zoowel als aan Z. Exe. den 
Gouverneur-Generaal. Reeds enkele dagen 
daarna werd namens den Landvoogd een 
zeer sympathiek antwoord ontvangen. 

Laten toch allen, die bidden kunnen ook 
hen, die ons regeeren in hun gebeden 
gedenken. Vooral in deze moeilijke tijden 
hebbe~ zij dit meer dan ooit van noode. 

Personalia. 

De K!apiteins Sterk zijn op Java gearriveerd 
na een verblijf van ruim twee jaar te Tara
kan. Zij genieten nu eerst enkele weken van 
hun vacantie, daarna zal de Kapitein naar 
Batavia vertrekken, om mevr. Adjudant 
Luitjes gedurende enkele maanden te helpen, 
aangezien de Adjudant door den Kornman
dant is aangewezen om naar Ambon te ver
trekken, teneinde toezicht te houden op het 
bouwen van de nieuwe zaal voor ons korps 
aldaar. Mevrouw Sterk blijft met de beide 
kinderen voorloopig met rust, daar zij zich 
onder behandeling van den dokter heeft 
moeten stellen. 

l\fajoor Nyheim van Magelang had een 
fietsongeval, waarbij hij zijn linkerpols brak 
en de knie zoodanig bezeerde, dat hij momen
teel buiten dienst is gesteld. Majoor Robin
son en mevr. Adjudant Johannessen hebben 
beiden het ziekenhuis verlaten en zijn her-

denken, zal onze !eider op dien dag zeker 
bezig zijn met nieuwe plannen voor de toe
komst in dienst van God en de menschheid. 

Bet is voor een van die plannen, dat wij 
bier even Uw aandacht vragen. In de laatste 
Strijdkreet noemde de Chef-Secretaris dit 
reeds met een en.kel woord, doch wellicht is 
dit aan Uw aandacht ontsnapt. 

Aan het Jongenshuis te Bandoeng wordt 
een nieuwe vleugel gebouwd, daar dit tehuis 
veel te klein is en de jongeDS eruit gegroeid 
zijn. Die vleugel zal slaap-, recreatie-, Ieer
en eetzalen omvatten, waardoor het meer 
up-to-date wordt. Verschillende firma's heb
ben bel.angrijke giften aan material.en toege
zegd, terwijl andere vrienden de kosten op 
zich genomen hebben voor de meubileering 
van de eetzaal en de recreatiezaal. Toch is 
er nog een belangrijk bedrag noodig. 

Bet is de bedoeling dezen nieuwbouw zoo 
mogelijk te openen op 18 November, en hem 
dus feitelijk als een verjaarsgeschenk aan te 
bieden aan den Kommandant. 

Alle Legervrienden kunnen dus hieraan 
helpen en wij zouden in overweging willen 
geven, om dit te doen in een vorm, waarin 
dit wel meerdere malen bij andere gelege_n
heden, ook buiten bet Leger gebeurde, n.I. 
door voor de voltooiing van dit bouwwerk 
een veelvoud van 60 te willen zenden in 
rijksdaalders, guldens, kwartjes, dubbeltjes of 
centen al naar dit in het vermogen ligt. Geen 
betere wijze voor allen, die hun sympathie 
voor het Legerwerk willen toonen en tegelij
kertijd den !eiders van onze organisatie bun 
gelukwensch willen a.anbieden, dan op deze 
practische manier den 18den November te 
gedenken. Bij voorbaat onzen dank. 

Redactie. 
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stellende. Ook mevr. Lt.-Kolonel Dr. Wille, 
die een operatie moest ondergaan, is weer 
thuis en op den weg der beterschap. Majoor 
Palm is eveneens nog onder behandeling van 
den dokter, doch het gaat in de goede rich
ting. Majoor lWidteide (R) heeft zich zeer 
verdienstelijk gemaakt door op Pelantoengan 
te helpen gedmende de ziekte van Majoor 
Robinson en de afwezigheid van Adjudant 
ter Telgte in militairen dienst. 

l{apitein Soenarto mocht tot zijn vreugde 
bet sanatorium verlaten en heeft zijn arbeid 
op het redactie-kantoor wederom hervat. 

Gasten uit de buitenbezittingen. 

In verband met de Congressen, mochten 
wij Brigadier en mevrouw Meijer van de 
Leprakolonie te Poeloe si Tjanang bij Bela
wan-Deli, op Java begroeten. Zij maakten 
bet Congres in Batavia mee en namen de 
gelegenheid te baat verscbillende samen
komsten te leiden, zoowel in Batavia als 
Bandoeng. Met goeden moed zijn ze daarop 
weer teruggekeerd naar bun post aan Su
matra's Oostkust. Ook Majoor Schot, die 
eenige weken verlof op Java doorbracht, kon 
meegenieten van genoemd Congres en keerde 
op 16 October weer terug naar Makassar, 
waarna Adjudante Huibregtsen naar Java 
komt voor het Congres te Soerabaja. 

Brigadier Kruschwitz, onze dappere kol
lektante, was ook op het Congres te Bata
via. Hoewel de jaren van reizen en trekken 
bun sporen a~htergelaten hebben, gaat deze 
strijdster er tocb irnmer weer goedsmoeds 
op uit, om gelden in te zamelen voor den 
arbeid. Momenteel bezoekt zij Banka en Bil
liton voor dit doel. 

De Majoors Koning en Roemers van Me
dan en Poeloe si Tjanang hopen wij in Soe
rabaja te verwelkomen. Geve de Heer baar 
en ook alle andere dee'J.nemers een gezegend 
Congres ! 

Bet Internationaal Hoofdkwartier. 

De ,,War Cry" van 5 Augustus 1.1. meldde, 
dat alle I.H.K. brand.kasten zijn weggehaald 
uit de ru1nes van onze gebouwen aan 101 
Queen Victoria St. te Londen en bleken 
onbeschadigd te zijn ; de inhoud bestaande 
uit beiangrijke Leger-documenten is veilig. 
Het opruirningswerk wordt door de officie
ren en employe's van het Eigendoms-depar
tement onder zeer moeilijke omstandigbeden 
voortgezet. 

tMet verlengd verlof. 

Majoor Hansen van het Financieel depar
tement, Majoor Karrenbeld, Adjudante Men
singa, de Adjudants Geus en Kapiteins 
Helmhout genieten momenteel van een ver
lengd verlof na meer "dan 7-jarigen arbeid 
in Indie. De Adjudants Barteling, die ditzelfde 
voorrecht genoten, zijn verfriscbt en vol 
nieuwen moed weer in hun aanstelling te
ruggekeerd. Moge Gods zegen rusten op al 
onze makkers, wier n:imen hier genoemd 
werden! 

Op tournee. De Adjudants Juutilainen 

maken voor hun terugkeer naar Midden
Celebes een tournee door Java, teneinde van 
hun .arbeid in de Toradja-landen te vertel
len. De berichten, welke binnenkomen en 
in onze Maleische Strijdkreet zijn opgeno
men, vertellen van grooten zegen in de 
plaatsen, die de Adjudants bezoeken. De 
officieren van het Kinderhuis hebben zich 
zoolang over hun drie kinderen ontferrnd ! 

Bez.oek van de Accountants. 

Het Accountants-kantoor H. J. Vooren 
heeft wederom zijn vertegenwoordigers ge
zonden voor de jaarlijksche controle op de 
Hoofdkwartierboekhouding. Natuurlijk was 
het een bijzondere voldoening voor Majoor 
Ramaker, dat alles ,,in orde" bevonden werd. 

WIE HELPT? 

Voor ons Meisjes- en Kindertehuis in 
OENGARAN zouden wij garune een HOUT
FORNUIS hebbcn, waara:an groote behoefte 
is. Is er soms een van de lezers, die ODS 
daaira:an kan ·helpen ? Misschien heeft U zulk 
een fornu.is ergens ongebruikt staan, terwijl 
bet zulke nuttige dienstcn zou kunnen be
wijzen voor de groote keuken in ODS tehuis, 
waar voor een 75 tal personen dagelijks ge
kookt moet worden. Goorne zien wij bcrich
ten tegemoet : Meisjes- en Kindertehuis, 
OENGARAN, boven Semara11g, of : Leger 
des Beils, Javastraat 16, Bandoeng. 
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Moeder vertelt. 

IK WIL LIZA WEERZIEN. 

WAT EEN KLEIN MEISJE DEED VOOR 
EEN OUDEN ]l;lAN ! 

E EN goede vrouw, die aan de Stille Zuid
zee onder de goudgravers voor den 

Reiland werkte, hoorde, dat een man alleen 
in een klein hutje te sterven lag. De buren 
zeiden. dat hij zoo slecht was, dat hij in 't 
geheel geen vrienden had. 

.Hij laat niemand bij zich toe·•, vertelden 
ze haar. Maar deze vrouw, die den Heer 
Jezus liefl1ad. ging regelrecht naar bet een
zame hutje. 

Ze trof er den man aan. Maar inplaats dat 
hij blij was. haar te zien. ging hij met den 
rug naar haar toe liggen en gebruikte allerlei 
leelijke woorden. zoodat de goede vrouw 
eindelijk ontmoedigd heenging. 

Tot zichzelf zeide ze: .. Mijn bezoek was 
nutteloos:· Toch ging' ze den volgenden dag 
ten1g en twee weken lang bezocht ze den 
man iederen dag, maar hij toonde niet de 
minste dankbaarheid. 

,,Maar nu ga ik niet meer", zei ze na 
veertien dagen. 

Anne vrouw, wat voelde ze zich onlmoe
digd ! Toen ze dien avond haar kleintjes 
naar bed bracht, bad ze, zooals ze tot nu 
toe wel gedaan had, niet voor dien goud
graver. Karel merkte dit op en zei: ,,Bidt 
u niet meer voor dien slechten man?" 

Dien nacht kon Karels moeder den slaap 
niet vatten. Ze moest aldoor denken aan 
den stervenden, zoo verstokten man, . die 
niemand in zijn laatste uren bij zich had. 
Telkens slond ze op, om voor hem te bidden. 
Den volgenden dag, toen haar jongens naar 
school waren, verliet ze haar werk en snelde 
de heuvels over. Nag voor ze de hut van haar 
buurvrouw gepasseerd was, kwam deze juist 
uit de deur en zeide: ,,lk: geloof, dat het 
beter is, dat ik met u meega". 

De buurvrouw had haar dochtertje bij 
zich en toen zij bij de hut kwamen, zeide 
ze: ,,Ik zal hier buiten wachten, maakt u 
dan een beetje voort ?" 

De man ontving zijn bezoekster, als ge
woonlijk, met een leelijk woord, maar on
verstoorbaar maakte ze het hutje aan kant. 

Opeens lachte bet kleine meisje buiten 
vroolijk. 

.,Wie is dat ?" vroeg de man verlangend. 

.,Een klein me"sje, dat buiten op me 
wacht !" 

,,Kan ze niet even binnenkomen ?" 
Het kleintje werd geroepen en kwam bin

nen. Ze had een bo bloemen in de hand, 
die ze geplukt had, en boog zich naar den 
man over : .. Wilt u dien hos bloemen heb
ben ?" 

De man legde zijn groote, beenige hand 
niet op de bloemen, maar op het mollige 
kinderhandje, en groote tranen kwamen in 
zijn oogen. 

,,lk had ook eens een klein meisje, maar 
zij is gestorven. Ze heette Liza. Ze zorgde 
voor me. Niemand anders deed het. Ik zou 
heel anders geworden zijn, als zij was blijven 

VAN HIER EN DAAR l 
Een ,.ZONNESTRALEN"-avond te 

BANDOENG. 

De energieke leidster der .,Zonnestralen
brigade", K. K. Beekhuis, zag zich voor de 
lang niet gemakkelijke taak gesteld voor 
haar geheele troepje nieuwe uniformen, etc. 
te moeten aanschaffen, aangezien ze omge
doopt zouden warden in ,,Kabouters". Maar 
- hoe aan het geld te komen ! Er werd een 
Zonnestralen-avond belegd ! Wat dat eigen
lijk is, vragen onze lezers zich wellicht af. 
Het was feitelijk een feestavond voor jong 
en oud. Allerlei heerlijkheden werden na 
aankoop van programma gratis verstrekt en 
daarna zouden verscbillende spelen gedaan 
worden. De Zonnestralen hadden gezorgd, 
dat de programma's aan_ den man kwamen en 
vele vrienden en vriendinnen hadden mee
geholpen alles gereed te maken. Erwtensoep, 
gado-gado, koffie met broodjes, etc. etc. was 
in groote hoeveelheden voorradig. doch de 
toeloop voor den avond was z66 groot, dat 
spoedig ,,uitverkocht" was. Groote jeugd
groepen der N.I.P.V. waren gekomen uit be
langstelling en velen hadden ouders en vrien
den meegebracht. 

Stampvol was de zaal van Bandoeng I en 
met moeite kon de uitnemende ,.ceremonie
meester" van dien avond, Majoor Palstra, de 
noodige ruimte krijgen voor de spelen. Er 
was een bijzonder vrije en prettige stem
ming en iedereen gaf zich geheel om dien 
avond te doen slagen, onschuldige vreugd en 
echte pret was er. Men was ,,kind met de 
kinderen" en de keurige prijzen, die de pres
taties beloonden werden echt dankbaar in 
ontvangst genomen. Het was een zeer ge
slaagde avond. De Oehoe en haar helpers 
hadden alle eer van hun werk en . . . . . . . . . de 
nieuwe Kabouters hebben keurige pakjes, 
want de inkomsten overtroffen verre de ver
wachtingen. Wij wenschen hun een goeden 
tocht door het Kabouterland ! 

BANDOENG - KWEEKSCHOOL. 

Op Donderdag 9 October gaven de Kadet
ten een Demonstratie-avond in een groat 
gebouw der Chineesche gemeenschap te 
Bandoeng. Kommandant Beekhuis presideer
de en alvorens het programma werd afge
werkt, sprak onze !eider naar aanleiding van 
een bijbelgedeelte over de roeping en den 
ai beid van de jonge menschen, die momen
teel in opleiiling zijn. Daarop nam Brigadier 

Hiorth de leiding van den avond over, ter
wijl Majoor Both achter de schennen zorgde 
voor wat dien avond door de Kadetten ge
toond werd. Lied en tableau wisselden elkaar 
af. Alles viel zeer in den smaak van het groo
tendeels uit Chineezen bestaande publiek. 
O.m. werd door de broeder-kadetten het bij
belsch tafereel ,,David en Goliath" aanscbou
welijk voorgesteld. alsook ,,De verloren 
zoon". De wijze, waarop zij voor de Indonesi
sche gedachten deze geschiedenissen vertolk
ten was inderdaad goed en faalde niet war
me instemming te verwekken. De zuster
kadetten verzorgden het meer geestelijk ge
deelte van den avond in ,.Rots der Eeuwen" 
en ,,Wat bet spijsoffer ans zegt". Alles werd 
keurig en vol wijding gedaan en ongetwij
feld is ook van dezen avond zegen uitgegaan 
tot de aanwezigen. 

BANJ"OEWANGI. 

Zaterdagavond, 4 October. trokken wij allen 
naar de Societeit voor de jaarlijksche demon
stratie van het Leger des Heils. Van bet vori
ge jaar wisten wij nog wel, dat zoo'n Kapi
teine met haar Toortsdragers heel wat weet 
te bereiken. 

Het began al opperbest. Na het gemeen
schappelijk gezang en gebed traden twee 
aardige meisjes op, die onze saamhoorigheid 
onder de vlag vertolkten. Een Hollandsch 
boerinneke en een lief Indonesisch meiske 
flankeerden de vlag en zongen met Ilinke, 
zuivere stemmetjes : ,,Hollands vlag je bent 
mijn glorie !" Na dit mooie begin zongen 
wij het ,,Wilhelrnus" en droegen ons Konink
lijk Huis aan God op. 

Dan kwamen twee snoezige vuurvliegjes 
,,aangevlogen". Keurig was het ! Vervolgens 
een aardig lintenspel. De ,,Jaargetijden" wer
den karakteristiek uitgebeeld. Flinke jongens 
kwamen knotzwaaien zonder zich een enke
len keer te vergissen De Toortsdragers war
den al goede bekenden. Zij en ook Kapiteine 
Kreikamp verdienen een compliment met de 
prestaties van dien avond ! Het slotstuk droeg 
een ernstig karakter en bracht een goede 
boodschap evenals vele van de andere stuk
jes, die uitgevoerd werden. 

De uitvoering werd gepresideerd door Ma
joor Barbier van Bandoeng en was dus in 
goede handen. Er is heel wat bereikt dien 
avond. Het muzikale gedeelte werd keurig 
verzorgd door de heeren Sebo en Oen en 

(Vervolg kol. 4, on.dercwn.) 

leven. Sedert haar dood haat ik iedereen", 
vertrouwde hij Karels moeder nu toe. 

Ah! Nu had zij den sleutel tot het hart 
van dezen armen man gevonden. Een ge
dachte, stellig door God ingegeven, kwam 
plotseling in haar op. De stervende man 
greep haar hand: ,,Wat was dat eigenlijk. 
waar u laatst over sprak ; iets van spreken 
met iemand, dien je niet kunt zien ?" 

.,Dat is bidden. In het gebed maak ik God 
alles bekend, wat ik wensch." 

,,Bid dan nu. Bid nu direct. Vertel Hem, 
<ii.at ik mijn kleine meisje weer terug wensch. 
Zeg Hem ook alles, wat u wilt." 

Ze r.am de handjes van het kind en legde 
die op de bevende handen van den man. 
Toen, terwijl ze op haar knieen viel, bad ze 
met het kind voor zich voor <le'n man, die 
zijn kleine Liza verloren had, en zoo innig 
wer.schte, haar weer te zien. En daarna bad 
het kleine meisje. 

,,Lieve Heer Jezus, deze man is ziek. Hij 
beeft zijn kleine meisje verloren en verlangt 
zoo naar haar. lk: vind het ook zoo naar 
voor hem. Wilt U hem niet helpen en hem, 
alstublieft, zeggen, waar hij zijn meisje weer 
kan vinden? Doe het alstublieft om Jezus' 
wil. Amen." 

De kleine stand op en liep naar haar moe
der. De man verzocht echter: ,,Vertel Hem 
er nog meer van : vertel Hem alles ! ' 

Langzaam leeTde de man, zijn hand uit 
te strekken naar de sterke hand van Jezus, 
Die machtig is, te redden. 

'l'oen werd het heel klaar voor hem en 
. glimlacher.d zeide hij : .,Ik ga naar Liza." 

Even later was hij heengegaan. En Karels 
moeder ging terug naar haar werk. vast
besloten, ncoit weer haar hoop te verliezen. 

VAN DINGEN DIE BLIJVEN. 

,,Wat een aardige pul", zeiden de bezoekers 
meestal als zij op het redactie-bureau van de 
,,Warrior" kwamen in Landen, en ze zagen 
daar op den lessenaar de lichtgroene kan, 
gevuld met bloemen, die het seizoen bracht. 

Bij al het andere, dat met de verwoesting 
van het Internationaal Hoofdkwartier verlo
ren ging, was ook de vaas, die zoovele jaren 
op het oude kantoor geprijkt had. Maar -
wacht even ! Iemand, die bezig was in de 
asch te zoeken naar mogelijk ongeschonden, 
waardevolle -dingen, vond een rand voorwerp 
- eens de lichtgroene kan. Docb ze was on
herkenbaar. Het teere groen was verdwenen 
en een glimmend zwart was er voor in de 
plaats gekomen. Toch kreeg de pul op het 
nieuwe kantoor weer het oude plaatsje. En 
nu komt het merkwaardige. ,,Wat staan die 
rose bloemen goed in dat zwarte ding, wat 
een mooie kleur ! ,. Dat was nu de uitroep der 
bezoekers ! De oude pul trok de aandacht tot 
zichzelf, de ,,nieuwe" vestigde de aandacht 
op de bloemen. De pul v66r en na het bom
bardement ! Kunt U de les voor uzelf trek
ken? 

* * * 
Een Leger des Heils-verpleegster had onder 

haar patienten een jongen, die binnengebracht 
was na.Duinke1·ken. Beide beenen en een ann 
had bij verloren. Met den overgebleven arm 
trachtte hij te wijzen naar den zak van zijn 
jas. De zuster ging zoeken en vond een stukje 
Rood-Geel-Blauw Legerlint. ..... 

,,Ik: heh mijn kleuren niet verloochend'', 
fluisterde hij. ,,Ik heh mijn kleuren niet ver
loochend". 

Hij ging heen, om zijn Heer te ontmoeten, 
maar zijn vlag bleef ontplooid. De oorlog kan 
zulk getuigen voor God niet vernielen. 

* :~ * 
Een zielige, in 't zwart gekleede vrouw 

stand eenigszins terzijde van een groep men
schen, die bijeenschool in een gebombardeer
de Engelsche stad. 

NOVEMBER 1941 

Dit boekje met zijn pakkenden titel, dat 
bij den Leger des Heils-boekhandel en elders 
te verkrijgen is tegen den uiterst lagen prijs 
van f 0.50, werd ons ter recensie toegezonden. 

Het heeft een ernstige en tegelijk bemoe
digende boodschap voor dezen tijd. Wij ci
teeren uit het slotwoord . 

,,Wij zullen een Bondgenoot noodig heb
ben ; ons beroep op Hem zal niet tevergeefsch 
zijn. De God, Die orde schlep in den chaos, 
ons lichaam en onzen geest vormde, en in ons 
de kiem van begrijpen legde, die niet kan 
warden vernietigd, zal dit wonder van den 
geest verrichten, dit wonder van de verande
ring van het menschenhart. Hij zal ons laten 
zien, hoe wij al onze krachten en onze ver-

- langens kunnen omzetten in daden, die het 
.l~yen rijker, volle1· zullen maken, niet alleen 
voor onszelf en onze tijdgenooten, maar 0ok 
voor de kinderen, die na ons komen, de eer
slen, die den oogst zullen binnenhalen van 
wat wij gezaaid hebben." 

Dit woord geeft in een ,,nutshell" weer, wat 
door de voorvallen in het boek verhaald, be
traoht wordt : de mensch, elk mensch, in alle 
omstandigheden des !evens ie doen zien, dat 
er een almachtig God is, Die onze Bondge
noot wil zijn in den strijd van alledag met 
onszelf, den naaste en het leven, indien wij 
slechts willen lnisteren naar Hem en doen 
wat Hij zegt door Zijn Woord en Geest. 
De verandering tot stand gekomen in de le
vens van de vele in het boekje beschreven 
personen, vindt zeker hierin zijn oorsprong. 
Moge het lezen van deze pakkende verhalen 
velen tot zegen zijn ! 

,,Wil je niet een kop thee, moedertje?" 
vroeg de Leger-Kapiteine, die bet bevel had 
over de mobiele cantine. ,,Als er wat over is, 
graag", was het .antwoord. 

,,Is uw huis in deze buurt ?" ,,Het was er. 
Maar bet is weg en tegelijk met het huis ook 
mijn tweede zoon. De oudste verloor het 
leven in Frankrijk. Maar", liet ze er met een 
ontroerenden glirnlach op volgen, ,,maar, 
Kapiteine, dank God, ze waren beiden be
reid !" 

* * * 
Schuilkeldergebed. De vaste bezoekers van 

de schuilkelders in Hull, Birmingham en 
Westminster, maken gebruik van een z.g. 
,,Schuilkeldergebed", hetwelk luid alsvolgt: 

,,Vermeerder onder ons, o God, den geest 
van goede nabuurschap, opdat wij in 
gevaar elkander steunen, in rampspoed 
elkander dienen, in lijden elkander ver
zorgen, in eenzaamheid en bij verlies van 
onze huizen, elkander vriendschap be
wijzen. 
Geef ons moedige en lijdzame harten, dat 
wij elkander sterken, totdat de tuchti
gingen en beproevingen van deze dagen 
een einde nenien en Gij weer vrede 
geeft in onze dagen. Door Jezus Chris
tus. Amen." (Overgenomen.). 

(Vervolg van kol. 2.) 

mevr. Biersteker. De meubels voor de ver
schillende tafereelen waren vrijwillig afge
staan door een Chineesche meubelzaak. Alle 
medewerkers, die de Kapiteine zoo flink ter
zijde stonden verdienen een hartelijk ,,Dank 
u". (Dit laatste van de Redactie !) 

M. v. L. 

* * * 
Zondagmorgen om 8 uur was Majoor Bar

bier alweer present in de kindersamenkomst, 
n.iet om alleen even een kijkje te nemen, 
doch ze nam de geheele leiding op zich, wat 
de kinderen zeer hebben gewaardeerd. 

Een flinke schare volwassenen vulde ver
volgens de zaal voor den Heiligingsdienst, die 
een bijzonder karakter droeg. Vier onzer 
recruten zouden worden ingezegend tot 
heilssoldaat en zij hadden tevens den wensch 
te kennen gegeven, hun kinderen op te doen 
dragen aan God en het Leger. Het was, als 
altijd, een ontroerend moment, toen die twee 
ouderparen, geknield onder onze Legervlag, 
trouw beloofden aan God en Zijn dienst en 
later de Majoor ook de kleine jongens in 
innig gebed opdroeg aan den hemelschen 
Vader. 

Op zeer treffende wijze werd ons tenslotte 
Gods woord gebracht en innerlijk verrijkt 
en versterkt door de zegeningcn Gods, welke 
door dit bezoek tot ons kwamen, gaan wij 
met blij vertrouwen de toekomst tegen. 

Ankre. 
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