"Als we weten wie we zijn - heilssoldaten - en we
hebben het ons volledig eigen gemaakt, dan
zullen onze gepassioneerde toewijding, ons
enthousiasme en onze heldhaftigheid altijd blijven
proberen om discipelen te vinden. Denk niet
alleen aan evangelisatie en ga niet alleen maar
naar lezingen of lees er alleen maar boeken over.
Maak simpelweg de keuze om te zijn, waarvoor je
geroepen bent; een ‘bloed en vuur heilssoldaat’.
En beleef dat intens: gepassioneerd en heldhaftig, zonder je te verontschuldigen!"
Kapitein Geoff Ryan
Sowing Dragons

“Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden.
Zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden.
Zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan,
erin en eruit, erin en eruit, zal ik strijden.
Zolang er nog één verslaafde is, zolang er nog één
meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden.
Zolang er nog één mens het licht van God
niet heeft gezien, zal ik strijden,
strijden tot het bittere eind."
Generaal William Booth
Tijdens zijn laatste openbare toespraak; 9 mei 1912

"Wij zijn een leger. We groeiden en vonden onze
weg daarin. Elke soldaat van dit Leger, waar ook
ter wereld, belooft zich zoveel mogelijk in te
zetten en de waarheid van het Evangelie naar
ieder deel van de wereld uit te dragen. Zover als
mogelijk is. Ons motto is: 'De wereld voor
Christus’."
Catherine Booth

“Een goed soldaat maakt van strijden zijn
prioriteit. Hij kan meer verantwoordelijkheden
hebben. Hij kan accountant of leraar zijn,
loodgieter, verpleegkundige, student of wat dan
ook. Maar als puntje bij paaltje komt, is strijden
zijn handelswijze. Daar kiest hij voor. Zijn werk,
zijn relaties, alle leuke dingen in het leven: het zijn
uiteindelijk bijzaken.”
Generaal William Booth
Salvation Soldiery

"Zonder smoesjes, zonder in te zitten over z’n
gezondheid of leven, zal een echte soldaat
strijden. Hij leeft om te strijden, houdt ervan, zelfs
op de zwaarste momenten. En sterft middenin de
strijd."
Generaal William Booth

We staan voor een strijd waarin je hemelse eer
kunt winnen, eeuwige eer. Meld jij je aan? Wij
nemen iedere rekruut aan in dit Leger! Als je een
hart hebt dat kan liefhebben, kom dan. We willen
mannen en vrouwen die als enig doel hebben: de
uitbreiding van het Koninkrijk van Jezus."
Generaal William Booth

"Het is je lot om verloren mensen te zoeken, te
vinden en thuis te brengen. Degenen die
vergeten zijn, geef je aandacht. Aan hen die de
richting in hun leven kwijt zijn, geef je leiding. Ik
wil tegen iedereen zeggen: ‘Vriend, waar denk je
aan en waar droom je van? Wat gaat je aan het
hart? Wat zijn je ambities? Waar hoop je op? Hoor
je bij de gevonden schapen of is je hart buiten, bij
degenen zonder levensrichting? Ze zijn overal om
je heen, complete kuddes, overal ter wereld."
Generaal Bramwell Booth
Another Harvest

