TOESPRAAIC
bij gelegenheid vfll lijkdienst in de kerk op 29 Maart 19(!0.
«Zie, ik sterf; maar God zal met u lieden wezen, en
Hij zal u geven het land uwer vadercnl), Gen. M3: 21.
En Ps. 77: 10: << lleeft God dan vergeten genadig te zijn 7 l>
Een nachtelijk duister omhult ons volk! Onze
wapenen werden in den laatsten tijd niet gezegend ! De
toekomst is donker! Er is tegenspoed, teleurstelling,
droefheid I Voorwaar het is nacht! Kimberley en Laoysmith ontzet! Generaal Cronjé gevangen genomen met
4.000 burgers! Bloemfontein onder vreugdebedrijf, aan
den kant der achtergeblevenen, in handen des \ijands
gevallen. En nu weer Commandant-Generaal Jouhert
gestorven I Heeft God dan vergeten genadig te zijn 7
Zoovele honderrlen kostbaee levens reeds geofferd op
het altaar des Vaderlands! Zoovele andere honrlerden
weer buiten gevecht gesteld door wonden en gevangenneming. En nog is het einde niet! Onze
betrekkelijke zeer kleine strijdmacht verminder<!
met ettelijke cluizen<len. De but·gers reeds zes lange
maanden in een bloedigen ood0g gewikkeld; en toch
begint de strijd nu eerst ernstig te worden. En boven
dit alles, de beminde en vertrouwde kampvechter· voor
recht en vrijheid, land en volk, ons ontvallen door den
onverbiddclijken dood. Voorwaar het is nacht. Heeft
God dan vergeten genadig te ziJn 7 Zullen, durven,
mogen de burgers der twee Republieken dezen strijd
in moedeloosheid opgeven, cle handen slap laten hangen,
en den vijand toelaten zonder verrleren tegenstand otn
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land binnen te rukken en ons te ontnemen, de erve
door God aan onze vaderen gegeven? Dat nooit; dat
nimmer. Wij nuden den Heer door zulk eene lafhartigheid en kleingeloovigheid onteeren, en ons een
verder zelfstandig
nationaal
bestaan onwaardig
maken. Mic;;schien is dit oogenblik het donkerste
in de geschiedenis van den strijd voor onze
vVie weet of de dood
schcone en heilige zaak.
van dezen man niet zal blijken te zijn f'en kec1·punt in
ons lijden? Immers de donkerste ure is altijd vóór
dagbreek. Indien zijn betreurd heengaan werkelijk map;
worden de aanvang van onze verlossing, waarlijk zijne
diepbedroefde cchtgenoote, kin(leren en andere bloedverwanten zullen zich dan veel gemakkelijker, kalmer
en tevreclener kunnen onderwerpen aan Gods wil in
dezen; want ook zij allen verlangen hartelijk naar
afwering van bet juk dat dreigt op ons te vallen. Kon
hij hetlen tot ons spreken, zijne taal zou zeker zijn:
« lk ben wel gestorven; doch Je lieere zál met u zijn».
Dat de God onzer vaderen met ons geweest is en nop;
steeds een toevlucht is en de God onzes heils, tw~j lelt
gij er aan, kinJ van God? Wij zijn wel in de diepte; doch
Iltj is daar ook met de Zijnen. En ale;; hij met mij ü:, nu ja
dan wordt de hel hemel, de duisternis li ·ht, de nacht dag,
en mijne zwakheid godr!elijke kracl1t.. Late11 wij tl'an door
het geloor in dien God, Die nooit mren laat het werk
Zijner handen, weigeren zuneu Pn dochtel en van Farao
te worden. Indien rle vijand ons land moet hebben, laat
bij het dan krijgen over onze lijken hrcn. Het is zoet
om voor bet Vaderland te sterven. Of wilt gij dat al
het kostbaar bloed tevergeefs vcrgoten zal zijn? De
lijken uwer medestrijders, die f>f>n laatste rustplaats
hebben gevonden in Natal, de Kolonie c·n op eigen
bodem, moeten een clrangredcn des te meer zijn om te
volharden in <.L~zen strijd tot den dood toe. Alleenlijk
«vreest niet, hl'bt goetlen rnoocl, en heiliyt u, 1.11ant
morgm~ :::;cû de Ilcer>e wowlel'heden Ollder u do~?l.l) IIU
is machtig met eene kleine Gideonsbende van 300 te

verlossen, waar ecu groot lH:irleger van dllizenden niet
re1ltlen kan. I lij kan zonder Generaal CroJ.jr, en zelf~
Zündor den beld van l\laj Ll bu niikomst geven. Bouwt
dus niet op deu arm des vlccscbcs, muur vertrouwt op
den rechtvJanJigen God, Dio vernedert wien llij wil en
vel'hoogt dien llij wil; en Die uitkomsten heeft zelfs
trgon don dood.
Wij danken Gucl voor wat de gcaehtc overlcdene VO IJI'
ons en onze zaak ge weest is en ged.1an heeft. \Vij
gunnou hem de ru::;t welke hij nu smaakt, al hadden
wij hem zoo gaamo nog langer ouder ons ge bad. ll ij
lJCcft den strijd vulstreden, 11iet alloen den geestelijken,
maar ook den nationalcn. En (bi' hij niet te vergeefs
geleden en gestreden heeft, geloven w~j vast. Zijne
werken zullen lnm volgen. Gaan wij voot·tbouwén op
het fundament door hem en vele anderen gelegd ?
Zullen wij met dezelfdL\ toewijding en getrouwheid
Land en Volk dienen, tot den dood toe, indien noodig?
Daa.rtoe hel pe ons God. Irl!1ien wij daartoe geen lust
hebben, zijn wij niet waartlig als een zelfst:tndi.J: volk
te blijven besban. liet vtmnis des doods i::; over ons
uitgesproken. Men gaat ecu einde maak aan de regccring van den Afrikaner in zijn eigen vaderland. Men
wil zelfs van geen assimilatie weten 1ussch1m ons en
den vijanrl. In do ·oogen der Imperialisten zijn wij als
volk zoo slecht, dat men van die zijlle geen enkel
karakter-trek van ons wil ovemcmen. \Vat niet door den
vijand ge1loot1 wordt, moeteenvoudig in hem opgaan en van
alle verJere zelfstandigheid beroofd wordcu. Is dit niet
belecdigcnd, hoonend, tcrgenrl? Kunnen, mogen wij
onder zulk een juk buigen? Een juk 60 en meer jaren
door onze vaderen met opoffering van alles wat hun
dierbaar was, van zicl1 geworpen? Durven wij weer
dat tyrunnisch .i uk op ons nemen zonrler de laatste
pogiDg te l1ebben aangewend om ltct niet te laten
vallen op uc scr10Ud ren van het uakroost van zulke
vaderen en voorvaderen? Dat nooit; dat nimmer. Dan
liever dood !
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Al helpt noch het machtige Europa, noch het
gruote America, de Heer, wiens hand zoo duilelijk
zichtbaar is in onze ganse he geschiedenis, zal «aan het
wilde gedierte, dut niets in het woen ontziet, de ziele
Zijner tortel dui ve niet overgeven.>> Of meent gij te
moeten doen wat Afrikaners nog onlangs gedaan hebben te Bloemfontein, den vijand met gejuich tegemoet
snellen zoo Lij eens, wat God echter verhoede, tot
nabij Pretoria zal zijn doorgedrongen ?
Zulke wangestalten zijn den naam van Republikeinen
onwaardig. Volgt hun voorbeeld niet, maar weigert en
blijft weigeren het juk op u te nemen. Laat de z. g.
beschaafde wereld lwt met onverschilligheid aanzien,
dat een kl •in maar vrijheidlievend volkje den ongelijken
strijd tegen de overmacht des vijands voortzet; - laat
den vijand maar zijn 250,000 soldaten overzenden om
ons klein legertje van nog geen 30,000 te vermoorden.
Het zal hem niet gelukken. God heeft nog niet vergeten
genadig te zijn. Laat maar de groote wereld in stilte
aanzien hoe een handjevol menschen zich erzctten
tegen den dwingeland, die niet alleen ons land onder
zijne beschaafde (?) regeering wil nemen, maar de
overgeblevenen van ons volk na den strijd een stukje
gronds zou willen geven in de woestijnen van Afrika.
Het zal hem echter niet gelukken. De erve onzer
vaderen moet door het nageslacht worden verdedigd tot
den laatsten droppel bloeds toe. Vaderlandsliefde is een
gezindheid door God in het hart des mensellen gewrocht,
en die moet worden aangekweekt. Laten wij in dit
opzicht bij den vijaud niet ten achteren staan. Hij heeft
voor zijn land en volk goed en bloed veil. Volgt zijn
voorbeeld. En zoo de I-Ieere met ons is, zijn wij sterker
dan het trotsche Britsche Rijk.
Ja, zoo de )Ieere met ons is. Hiervan hangt alles
af. En kan de Heer met ons zijn, zoo wij Hem verlaten? En hebben wij Hem niet keer op keer in den
laatsten tijd verlaten? Ik heb altijd gedacht, dat ik
mijn volk kende. Deze oorlog heeft mij geleerd, dat
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die keunis zeer oppervlakkig was. Er is een schrikkelijke opeulmrittg van zouden otHler wijn vulk; zoo
zelfs, dat ik mij uikwijls Je vraag goJaan lteu, ol' Gotl
ouze Wàpenen wel Yeder wag zeg-enen. Omkoopel'ij
up groot scllaul, diefstal, onecdijklteitl; cerzu~ht, kwaadstidtten, dronkenschap, outudtt, leugentaal, Zon,lagson theiligiug, Lleze allen zijn J tatil'JHtle ondengden: die
in den h.tatsteu tijd op den voorgrond gekomen ziju,
meer thm ooit 1e vureu. Zoo !aug Jeze Achïw!-i, die
al::; een k:wkt'l' vuurteten, aan ltet !mrt van ons volk
niet ui1gel'oeid woruen, kalt de Heer o11s wet zegenen.
Wie is gewillig, in liet belaug van z~jn volk om
cl ken shilliug op eeno oneerlij kc wijze vel"k rl'gcn terug
te geven, opdat het vul k gespaat·J moge worden 7 Wie
wil zich lichaam ziel en geest slollen uuclet· (lü reiuigonde genade van God? Alleen bij reinon kan God
wonen. <(Heiligt u, want morgen gaat do heer wotHlerheden NHler u doen». \iV~j erkennen volmondig, flat
alleen een wonrler van Gods hand OilS redden kan.
Doch dat won<lor zal de Heer niet doen, zoo wij niet
gewillig zijn gereinigd te wordon van al die vlekkeu
die ons volkskarakter bezoedelen. Een ieder onderzoekc
zijn eigen lmrt on werpe toch de Achans uit, opdat
wij den zegen moge ontvangen waarnaar wij zoo zeer
verlangen, namelijk a bso] u te vrijLeid en een gehriligrl
volk geheel aan Go ls dienst gewijd. Laten wij dan
«om Zions wil niet zwijgen en om Jeruzalems wil
niet stille zijn, totdat hare gerechtigheid voortlwme
als een glans en haar heil als een fakkel die urandt».
Of zullen wij _het gestolene willen behouden en het
verbodene nog steeds doen, al moet het volk daardoor
nationaal gedood worden. Dat kan toch niet. Wat baat
het mij zoo ik geheele wereld gewin en mijn volk
verloren gaat. Tienduizend maal liever arm en vrij dan
rijk en een slaaf. 0, laten wij God toch niet door
onze onbeleden zonden hinderen orn aan ons en later
ook nog door ons :een groot werk in Zuid Afrika te
doen. Wij hebben vele: nationale deugden, maar ook
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vele ondeug.len. God hclpe ons deze laatste te kennen
en te belijden, opdat Hij die \'ergcven moge, en dan
zullen de eerste door ITem zoo worden bewerkt dat
daaruit nog op Zijn tijd en op zijn eigene wijze een
groot en sterk Zui Ll-Afrikaans~.:h volk geboren zal worden. Die dag kome spoedig. De Heere zal met ons z\in,
zoo wij met llem zijn, doch zoo wij Hem verlatenl zal
llij ons ook verlaten.
Ik heb in dezen geest gesproken, omtlat ik in den
overlcdene den vertegenwoordiger van onze nationale
zaak zie cu omelat et· zoo vele voormannen van ons
Volk tegenwoordig zijn, die zulk een woord zeker
zouJen willen overbrengen aan onze strijdende burgers
die gevaar luopen 'll:l.ll wege den dood van dezen kampvechter mocdeloJs te worden. Het was niet noodig
over hem een lofreJc te houden, aangezien zijn lof in
aller mond is, en de eigenlijke begrafcnisplegtigheid
eerst morgen plaats vindt.
De Ileere behoede Land en Volk en zij ons genadig.
De IJeere doe Zijn aangezicht over ons lichten en geve
ons vrede.
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