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De hiervolgende rede werd door Ds. Yan Broekhuizen grhouclen 

in Scheveningen op Donderdagavond 3 .Januari. Op dien koudm1 

Januari-avond was de Oude Kerk in Scheveningen stampvol, zoo

als overal de kerken gevuld zijn, waar Ds. \T an Broekhuizen spreekt 

over den verschrikkel~iken oorlog van zijn volk. Zij, die dezen dienst 

bijwoonden, kwamen thuis onder een diepen indruk van het ge

sproken woord; en eene der toehoorderessen, die in de kerk aan

teekeningen gemaakt had, heeft die uitg·ewerkt tot het aangenaam 

geheel, dat hi.er wordt aangeboden. Met toestemming van Ds. Van 

lhoelchui?:en wordt dit verslag zijne1· toespraak verkrijgbaar ge

steld; en wij verwachten, dat velen gaarne dit woord zullen lezen, 

want over Zuid-Afrika lezen wij allen gaarne; worden wij niet 

moede te hooren; en een penningsken bijdragen tot leniging van 

den velerlei nood, die ginels geleden wordt, dat willen wij allen 

gaarne. 

H eel de zw;1,8/'e opb1·engst van deze 11itgave 'Îs noor het Broel.·

lwizen-fonrls . De gelden worden op de secuurste wijze naar Zuid

Afrika overgemaakt, door tusschen komst van onzen consul in 

Kaapstad, die wel zorgt, dat het g·eld in de rechte handen komt. 

Daar is ontzettend geleden in Zuid-Afrika. 

0 zeker, na jaren en eeuwen zal er gezegd worden: zóó moest 

het komen, wilde het goed worden; maar die dan met ch'zen prijs 
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Yan hun lijden de dierbare onafhankt>lijkheid hebben gekocht, die 

hebben een <luren prijs betaald. Bn w~ mogen wel op onze hot>de 

ûjn, dat niet deze Zuicl-Afrikaanschc strijd ons een schadepost 

wordt in ons geestelijk Je,en. 

Michael Davitt, de wakkere .Amerilmansche Boerenniend, geeft 

aan de Mvming l~f'rrdel' et>n uitlrt>ksel uit een brief van den kape

laan der AuRlralisdH' Bushmen, Rcv. I<'r. Timoney. :,l,iel1ier: 

" .. . 'l'oen begon het duiYelachtigBte ·werk waarvan ik ooit getuige 

was. EDe huis in het dal, waarschijnlijk te znmen een twintig, werd 

tot den grond afgohrmHl. Vrouwen t>n kinelPren stonden in groept>n, 

de kinderen de luch L Yervullond met hun kreten. Run werd toege

staan, hun huisraad uit te dragen vó6r het huis in brand gestoken 

werd. De vrouwen wa1·en bewonderenswaardig. Zij st01·tten geen 

traan. Z~i stonden daar uitdagl"nd, eenYoudig in het zwart gekleed 

111et sneeuwwitte boezt'laars en muisen. Rlechts toen ik eenige 

uiendelijke woorden tot haar sprak, barstten zij los in tranen. "G~j 

.hechL daaraan niet uw goedkeuring,'' zeide m~j eene. "Ik walg er 

n1.n," was mijn antwoord . "Ik ben,' ' zeide ;~,ij, "een Engelsch onder

d[·an van het Protectoraat. vVij pachtten deze boerderij van een 

F.ngclschman, aan wien z~i behoort. ·wij hebben niets in de wereld 

clan deze oogsten, welke uwe paarden venJield hebben en - God 

zij ons genadig!'' Ik vroeg haar naar den leeftijd van haar kindje, 

dat ûi in de armen droeg'. "Gisteren een maand geworden,'' ant

woordde zij, terwijl zij mij het onschuldige gezichtje van het kindje 

liet zien. "W'ïlt gij,'' zeide zij, "probeeren mijn woning van den 

brand te redden? "Ik zal het dadelijk doen,'' antwoordde ik, en 

ik hield mijn belofte, doch mijn pleiten bleef zonder gevolg. De 

vrouw stond daar op het groene grasveld, een kind in de armen en 

drie ::mderen aan haar rokken hangende, terwijl haar woning ineen

stortte en de vlammen veertig Yoet hoog stegen. 

Ik deelde de vrouw mede, dat ik getracht had het huis te 

rt>clden. "\Vilt g~i mij de hand geven?" was haar antwoord. Ik deed 

het van ganseher harte en zij riep mij ter zijde om mij de overblijf

selen tt=t toonen Yan een nieuw wit schort. 
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"Het wal:i himTan,'' ;.:eide 7.1], "ik scheurde dat Yerband Yoor een 

on~:cr gewonde soldaten, Beaumont, ik droeg hem in mijn armen 

,-au het slagveld en Yorbond ;.:ijn arm. Hij lag op mijn bed tot de 

dekens doorLrokken waren Yau bloed. En dit,'' zeide zij, "is mijn 

belooning" - terwijl zij met de hand wuifde naar het huis, dat in 

Ylammen stond -- "dat is het 'verk der Australiërs. Zij zijn geen 

~;oldalen, zij zijn brand~;tiehler · on plunderaars." Ik trachtte de 

nouw tegen te spreken, Joch haar gelaat was doodsbleek en haar 

ocgen fonkelden van wo<'tle. 

"Mijn jongen, Ot.to," Yervolgcle zij, haar hand iegcn haar hoofd 

drukkende, "is slechts tien jan1· outl, doch ik Yertrouw, dat ik lang 

genoeg zal leYen om hem een geweer ter hand ie z.ien nemen en 

G.e beleediging, zijn moeder aangedaan, ie zien wreken." 

Het volgende huis b<'hoonle aan den man, die door den schild

wacht Donderdagnacht was doodgeschoten. ,,)lijn man werd dooJ

gesr•hoten door een uwer soldaten, vcrleden Donderdagnacht," zeide 

de weduwe~ "ik werd alleen achtergelaten met deze YÎer kinderen. 

Z<'ker zou het. bloed van mijn man de misdaad u.itwisschen waaraan 

h~j schuldig was - strijden Yoor ;.:ijn vade1·lantl." Haar pleiten was 

ieYergeefs. Haar huis werd neergebrand en ûj keek er trotsch naar 

en zonder tranen, het schitterende ideaal van een Houw. 

Doch waarom zou ik u vm·n1oeien met te herhalen de ergerlijkste, 

hadbrekende tooneelen, welke ik dien dag bijwoonde? Er waren 

w:tarschijnlijk 100 vrouwen en kinderen, 'velke in één middag zon

df't woning werden achtergehten. ~ij werden gelast het boschrijke 

chl te verlaten, de ~folopo over te steken en in de boomlooze vlakte 

tt~ blijven. 

De wijsheidverkoopers zeggen, dat dit Yanclalisme den oorlog zal 

heëinJigen. J'lfijn meening, gesteund door elk ontWJkkclcl menseh, 

ir, dat het. den oorlog eindeloos zal •erlengen. Ik zou kunnen 

w~ir.en op de openlijke diefstal, welke plundering worclt genoemd 

en welke alleen dan gepleegd wordt door onze troepen. De Turken 

zouden terugdeinzen voor zulk een barbaarsehheicl. 7,elfs de Kaffers 

steken geen woningen in brand. Ik Ycrtd niet wat ik gohoor~l heb. 
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Ik Yertel hier haastig een deel van de afschuwelijkheden, welke 

ik zelf gezien heb. Mijn oordeel i,, dat gedurende den tegenwoor

digen oorlog de Boeren meer genade, meer eer en meer eerlijk

heid getoond hebben dan .velen onzer troepen, welke niet dadelijk 

onder het oog van lord Roberts staan." 

De oorlog is nog niet ten einde. De 'l'ransnal mag •erpletterd 

worden voor zekeren tijd, zij zal nooit veroverd worden." 

Deze brief van Rev. Timoney is geschreYen lang vó~r den twee

den inval in de Kaapkolonie. Thans zou de schrijver waarschijnlijk 

niet de mogeliJkheid zoo nabij denken, dat "de Transvaal verplet

tHd" worden zou. Thans is Engeland er slechter aan toe clan het 

vorig jaar. En •oor de Republieken mag het gelden: "Uw heilzon 

i'l aan 't dagen!" 

Toch wordt er nog zoo ver chrikkelijk geleden in Zuid-Afrika. 

Dezer dagen bezocht een Kaapsch student, zekere heer JHalan, 

naar ik meen uit Stellenbosch, ons land. Hij deelde enkele bijzon

derheden mede uit dien grooten worstelstrijd. Het was nog in het 

begin van den oorlog, toen bij Derdepoort de hekende aanval ge

daan is van gewapende Kaffers, gewapend en aangevoerd door 

Britsche officieren. De Boeren lieten daar een aantal dooden op 

het s]ag•eld. Tijd om hun gevallen makkers een eerlijke begrafenis 

te geven was er niet; de lijken bleven liggen op het veld. Eenige 

dagen later komen df1 Bocren terug. Wat •inden zij? Verspreide 

lichaamsdeelen, brokken van doode lichamen, onherkenbaar. De 

gieren waren neergestreken op het slagYeld. Met een bedroefrl hart 

hebben onze broeders daar die verschillende lichaamsdeelen geno

men en ze samen begra•en in één groot graf. Daarop hebben zij 

een kring geformeerd om de groeve, en als hun lijk- en klaag

zang aangeheven : Psalm 79 : 1 en 2: 

Getrouwe God! de heid'nen zijn gekomen; 

/,ij hebben stout uw erfland ingenomen: 

.Jeruzalem, de tempel, uw altaren, 
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't Ligt al verwoest door die geweldenaren! 

Uw knechten zijn geveld, 

Door hun verwoed geweld; 

Hun lijken, onbegraven, 

Verzaden, na hun dood, 

't Gediert' in hongersnood, 

En gier, en kraai, en raven. 

Het kost' lijk bloed van U we gunstgenooten, 

Als water om J entzalem vergoten, 

Doet wijd en zijd des vijancls woede blijken; 

Het gansche veld is nu bezaaid met lijken, 

Van d' eer des grafs beroofd. 

De nabuur schudt het hoofd, 

En lacht met onze ellenden; 

Ons deerniswaanlig lot 

Stelt ons ten smaad, ten spot 

Van vrienden en bekenden. 

Is het niet alsof de Afrikaansche zon achter nevelen schuilgaat, 

wanneer gij u voorstelt hoe dat lied, trillende van tranen, naast 

die ve:rsch gedolven groeve aangeheven wordt? 

0, daar is zoo verschrikkelijk geleden in Zuid-Afrika. 

Een andE'r verhaal deed de heer Malan van hetgeen hij gezien 

h:d na den slag bij M agersfontein. Daar lag een Boer, wien de kaak 

was afgeschoten. In zijn radelooze pijn wierp hij het gansche 

lichaam omhoog, op en neer, op en neer, totdat de dood barmhartig 

over hem was en een eind maakte aan dat gruwelijke lijden. Een 

eind verder lag een zwaargewonde Engelsche officier. Malan be

geeft zich tot hem en vraagt : 

"Kan ik iets voor u doen?" 

De gewonde vraagt wat water; en, als de ander het hem gebracht 

en toegereikt heeft, zegt hij : "Zijn dàt nu die Boeren, die ons in 

Engeland zijn afgeschilderd als wilden, zijn dàt die menschen, die 
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een gewonden vijand water brengen?" 

De heer Ualan gaf duur maar geen antwoord op. "Kan ik nog 

,,·at anders voor u doen?" 

"Als gij mij wat zoudt willen voorlezen!" - De stervende offi

cier haalde uit zijn binnenzak zijn Nieuw Testament en verzocht 

dat het tiende hoofdstuk uit het Evangelie van Johannes hem zou 

" ·orden voorgelezen. ]~n daar klonk het op het lijkenwiel: "Ik ben 

d~ goede He1·der; de goede Herder stelt zijn le>en voor de schapen ... 

Korten tijd daarna richt de stervende ûjn groote oogen op zijn 

nieuwen vriend: "Moge op het hoofd van Chamberlain en Rhodes 

neerdalen al het leed, dat wij hier gebracht en gezien hebben!" 

En met die woorden ontsliep hij. 

Daar is zeker nooit een oorJog geweest, waarbij partijen elkander 

11iet hebben misYerstaan. Äan onbillijke verwijten van beide zijden 

ontbreekt het nimmer, heel dikwijls worden er punten in het ge

ding gebracht, die absoluut niets met de zaak in geschil te ~aken 

l:ebben. Zoo b.v. dat punt, dat de Boeren halve barbaren zijn. 

Dat de President der Zuid-A.frikaansche Republiek zijn ge:ácht 

nooit zou wasschen (een punt, waarover dezer dagen eene Engel

sche dame dringend begeerde te worden ingelicht!); en dergelijke 

beweringen meer. Alleen maar, in dezen oorlog is dit zoo tragisch, 

ciat er onder de Engelsehen zoovelen zijn, dóór en dóór oprechte 

menschen, trouwe Christenen zelfs, die meenen Gode een dienst te 

doen met de Boeren te bevechten. De beste jongelieden uit Schot

land nemen deel aan dezen shijd, en velen hunner doen het met 

nobele bedoelingen. 

Of zij het ook zouden gedaan hebben, als zij de naakte werkelijk

heid geweten hadden, de werkelijkheid, dat deze oorlog gemaakt 

en voorbereid is - direct na den Jameson-raid in 1896; dat een 

hand>ol millionairs, ten einde een naderend bankroet te ontgaan, 

elP. heerschappij in Transvaal noodig hadden; de werkelijkheid, é!at 

de Kaffers in Kimberley en in Rhodesia er veel erger aan toe r.~jn 

dan in de Zuicl-A.frikaansche Republieken; de werkcl~jkheicl, dat een 
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1nsterveldtocht tegen de Boeren ondernomen is, een kleine honderd 

jaren lang? 

Ik had het voorrecht claaron•r met Pret~irlent I\:rugcr le spreken. 

".Ja,"' zeide de PresidC'nt, "daar zijn onder de Engelsehen teere 

kinderen Gods, ook oiHler de soldaten, die YrijwiJlig tegen ons 

wchtC'n: maar dat i · jui ·l de rnnehl Yan het Bt'est, die een kraeh

lJgen gee:;l Yan d"·a ling en leufrCll O\ er de mensehcn uitstort.'' 

O:f de macht Yan de leugen grool<>r dan de kracht der waarheid 

zal zijn~ 

God gen', dal de oogen omer Enge•] ehe en f-leholsehe brol'deren 

geope11d mogen worden, spoedig, vóc'ir hel tP bat is! En terwijl nu 

de wapenen om:er Republikeinsehe stam,·erwanten weder zoo kos

teJijk gezegend worden; lerw~j I zij m l heerlijke y]ugheid YOorl

ü ekken, alle deel en Yan de Ka a pkolnnie in; 1 Hwij I <le wr<>rdheicl 

en het ruw geweld eene uitwerking hadden, vlak andersom dan de 

ad<>llijke aanstichters dier gruwelen zich voor telden, onder telmen 

"ti onze strijdende Broeciers zoon•el wij kunnen, met ons geheel 

f'l1 met onze gawn. Om die beiden komen ook deze bladzijden u 

nugen; lot die beiden komen zij u opwrkken. 

I~n wanneer gij ze offert ... bidt óók, dat gij niet FarizN'uw eh, 

l 1Ïet onrechtvaardig moogt oonlE'elen o\·er Engeland. 

]'. YA.X GnEEL GILDEhlEE~TER. 

lJm Haag, 1') Januari 1901. 

u.~· 



Ps. 138 : 4. 

Gelezen Jes. 41 : 8-einde. 

Gebed. 

Gez. 38 : 7. 

Alles verandert voortdurend. Terwijl ik rondreis door Nederland 

en den eenen avond hier, den anderen avond daar ben, schijnt het 

lllij soms toe als een droom, alsof het niet waar is, al wat er in die 

t waal:f of veertien maanden gebeurd is. Maar toch ben ik dank

baar te kunnen getuigen, dat ik, niettegenstaande ons land ver

woest is, onze huizen geplunderd en onze nouwen en kinderen 

Yerdrcven zijn, nochtans kan zeggen: God is liefde. 

\Vat geeft ons dat vaste vertrouwen~ wat dien moed en die 

kracht om daar zoo vast nm overtuigd te zijn? Het gebed. Zoolang 

daar nog gebeden wordt, of het in een armoedige verwoeste boeren .. 

woning is, of in het huis van aanzienlij ken, hier in K ederland of 

ginds in Amerika, zoolang het gebed ten hemel rijst: "0 God, reel 

Transn1al! 0 God, red Oranje-Vrijstaat!" is er hulp en hoop. Het 

r.ijn niet de kanonnen, waanan wij hulp verwachten; neen, het is 

heL gebed. Daarom vraag ik u dringend: bidt. Zoolang gij bidt, zal 

God zorgen; daarom alleen mogen en dunen WIJ hopen; niets is 

:\·an meer waarde dan uw gebed. 

Maar zijn er ook wellicht hier menschen aanwezig, die niet ge

looven in de macht van het gebed? 0, dit kan ik u verzekeren, die 

menschen, die moe en afgetobrl op hf't. slagveld zijn, krijgen kracht 
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door de zekerheid, dat daar thuis Yoor hen gebeden wordt; dat 

gebed: "0 God, red mijn man, red mijn kind!" versterkt hen met 

uienwen moed. Konden wij a 1 die gebeden, die o>er de heele wereld 

iederen dag yoor onze :.~aak opgezonden worden, hier veréénigen, 

het zou zijn als een stormwind, die dit heele gebouw zou doen 

trillen. 

Wanneer men onder een bombardement ligt en ieder oogenblik 

de kanonnen hoort dreunen, uenkt men telkens: daar moeten hon

derden vallen. 0 neen, soms vallen er hoogstens acht. Wat is het, 

dat hen beschermt? Het gebed dat voor hen opgezonden wordt. 

In verband hiermee wil ik met u opslaan het woord der troo trijke 

beloftenis : 

Jesaja 41 : 10. 

"Vrees niet, want Ik ben met u; weest niet >erbaasd, want Ik 

ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met 

do rechterhand mijner gerechtigheid." 

Deze tekst, dien ik Donderdagavond te Dordrecht in het col

lectezakje vond, zal mijn tekst worden voor dit jaar en voor deze 

eeuw. 

God is met ons, Hij is met iederen Transvaler, mef ierleren Vrij

stater; maar het is hier niet de >oornaamste naag: ,.Is God met 

ons?" de vraag is: "Zijt gij met God?" Uooi spreken baat al bitter 

weinig; het is eenvoudig zot geklap te zeggen: "Ik vertrouw op 

God," wanneer g-ij Hem niet kent. Gij moet met God ziin, wil Hij 

met u zijn. En zijt gij eenmaal zoo ver gekomen, dat gij de Yraag: 

"Ben ik met den Heer?" toestemmend kunt beantwoorden, dan 

zeg ik: ,,Loof den Heer, mlJn ziel! weder een die met ons kan 

bidden!" 

Wanneer ik aan onze arme verdrevene vrouwen en kinderen 

denk, wo1·d 1'k b · 'k d E l h h cl ang; z1e 1 op e groote nge , c e mac t, an 

word ik ook bang, maar 7ie ik op God, dan vertrouwen wij. Wij 

moeten allen tot God gebracht worden, als een worm voor Hem 

in het stof kruipen. Toen on7.e President mij laatst ?;eide: "Ik lig 
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voor Gods ...-oeten in het stof," toen dacht ik: "Dank U, Heer, 

onze Staatshoofden zijn aan U we ...-oeten.' ' \Volk een heerlijke ge

dachte, tla.t te weien. Laat dat ook ons stroYen ;;:ijn, die plaats te 

;;:oeken en die ie behouden. 

:Met het oog hierop willen WlJ eemgo gedachten samen over-

denken en wel : 

1. Ons gezelschap op den weg. 

2. De kracht die dat ge;;:el chap geeft. 

3. De hulp van dal gezelschap. 

4 Het resultaat van dat gezelschap. 

1. Wanneer men een bepaald doel op het oog heeit, zoekt men 

al spoedig dat in gezelschap nm een klompje ,.Tienden ie bereiken. 

Yelen onzer op het slagveld hebben ondervonden het Yoorrcrht. ntn 

oJJCler vriendPn te zijn; velen onzer hebben gC'Yochten in gezelschap 

Yan God; toen wij moede werden, werden wij gesterkt door ?;ijn 

kracht. Zoo min gij tol uw stenensuur wacht met een dokter io 

laten halen, zoo min moogt gij tot ht>t uiterste wachten met Gods 

reddende hand aan te nemen. Een kind, dat bang- is alleen een 

smal bruggetje over te gaan, maar aan de hand des vaders veilig 

aan den overkant komt, :wu, wanneer het ondeugend en eigen

zinnig was, door de hand des vaders los te laten, in het water 

vallen. Zoo kunnen wij ook soms Gods hand loslaten en struikelen, 

maar leggen w~j nanrf'ntegen onze hand in de hand des Vaders, 

;;:oo mag de heele werelt1 vrij komen, gij komt veilig op de plaats 

uwer bestemming; gij kunt moeilijkheden op uw weg ontmoeten, 

mnnr komen ;;:ult gij flr. ?;oolnng er daarentegen 7-ijn, die zeggen: 

,,i"rc wil Gods hand nog niet vatten ," molang kan Hij ons niet help0n . 

.Jona predikte ~én dag en alJen riepen tot God, zoodat Ninh·e 

kon gespaard hlijvt>n. ?;ou Gort ons ook niet F~paren, ah; wij als één 

persoon tot Hem roepen : "0 Het>r, zorg torh voor ons!" 

Wil ik eigen7.innig mijn eigen weg h0wandelen, stet>ds door

Jooren tot ik eensklaps bemerk, dnt ik Yerkeerd ben, wo moet ik 

wel omkeeren en teruggaan tot ik 0!1 cl en rer ht<'n weg- kom. Ben 
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ik dan bang, dan zeg ik tot mijzehen: God, die zijn eigen Zoon aan 

het kruis liet sterren om alles voor u wel te maken, zal u ook dan 

geleiden. 

Denk >ooraf bij alles wat gij gaat doen: "Zou het goed wezen?'' 

Ga met al1es tot Hem, als een kind tot zijn Yader, vertel Hem 

alles, vraag Hem om raad. 0, hoe unders zou hPt gaan, wanneer 

men stePels vroeg: ",Vat eisrht God >an mij;·' en minder: "WaL 

eisebt de politiek van mij ;·· \Va dat meer de >raag yan Europa, 

het zou beter gaan; die arme Yerch·evene >rouwen en kinderen 

;"ouden niet. tevergeefs om hulp roepPn. Arm Europa, arm Europa! 

dat hamlelt :wnder te nagen: "waL eisrht Gocl :-'' ' 

Zoolang dP geleerdPn hun neus optrekken Yoor God en voor 

Z~in 'Voord, is de hePle Y redesconferentie eene comedie. Y raag 

toeh: ,.Wat eischt mijn God van mij ~ wat eischt het recht van 

mij r' ' maar niet: "Wat eischt mijn zak, wat eisrht mijn goud?" 

GnYe God, dat Zijn Geest meer in ons, ook in de 1\ ederlandsche 

politiek mo~:ht doordringen. Doe recht onder Gods oog, onder Gods 

hand. KenL gij de geschiedenis r Ga eens de landen en de Yolkeren 

na, die niet gevraagd hebben naar Gocl en Zijn dienst, zij zijn 

diep ge7.onken en zinken nog steeds lager en lager. God beware 

Zuid-Afrika Yoor die bescha •ing! Arm land, waar Gods Woord 

niet wordt _geopend. Dat "''oord van God ,dat is het gezelschap, 

dat ik u wensch aan te bieden, o vrienden, voor elk huisgezin, 

voor eiken ruau en elke vrouw. \'{at gij tegemoet gaat, God zal 

voor u 7.orgen. 

Die dit gezelschap zoeken, 7.ullen het vinden, want alzoo lief 

heelt God de wereld gehad, dat Hij Zijn eeniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een iegelijk, die in Rem gelooft, niet Yerclerve, maar 

het eeuwige leYen hebbe. 

En zoo komen wij van zelf op het tweede punt onzer overden
king, nl. op 

2. De kracht die dit gezelsehap geeft. 

Men heeft ons al ge7.egd: "Gij strijdt tevergeefs tegen de Engel

schen; zie toch hoe machtig en hoe talrijk z~j zijn." vV:ij weten wel, 
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dat de Engelsehen machtig ZlJn, maar God is machtiger, en WIJ 

hebben God. Gij spot met God, gij ziet Hem niet in al deze 

gebeurtenissen. ~Iaar kunt gij Zijn Yinger clan niet bespeuren 

in wat gebeurd is en nog telkens gebeurt? V echten wij nu ruim 

15 maanden en vraagt gij: waar is uw God? Onze zaak is die 

rechtvaardige zaak en onze kracht is God alleen. Let op die kleine 

Gideonsbende en vraag, wat die zou kunnen doen buiten Gods 

kracht. Een klein kind was in een diepte afgedaald om een bloem 

te plukken, maar kon niet meer naar boven komen. 'foen werd 

het een touw toegegooid, waardoor het naar boven werd getrok

ken. Zoo is het met ons. God staat aan het einde van ons touw, 

en door Hem overwon Lle Gideonsbende. Let eens op Nederland 

in den 80-jarigen oorlog. Hoe bang was toen de toestand voor dit 

land, en nu - Nederland is tot een volle geworden. Ons kleine 

Yolk in Zuid-Afrika is bewaard voor Zoeloes en Kaffers, toch zeker 

niet met het doel om ze door de Engelsehen te laten ten onder bren

gen. Gij ·uaagt waar God is; Daar ziet gij Zijn Zoon, die op Gol

gotha gestorven is, en nu staan wij h.im· en prediken Hem. De Fari

zeërs dachten: vYanneer Hij dood is, is het met Zijn macht gedaan. 

Jezus heeft de wereld overwonnen, daarin is onze kracht. Wij 

zien het licht, weten dat het door gas komt, maar zien het gas 

zelf niet; maar snijdt eens tle le.itling door en het is donker . .il,oo 

ook zien wij God niet, maar zien .iiem wel door Zijn werken en won

derdaden. 

Zoo hebben wij de kracht van Z';ijn ger.elsrhap ger.ien, en nu zien 

wg in de derde plaals 

3. De hulp van dat gezelschap. 

Ünze troepen ûjn geslonken tot kleine benden, door allen vPr

lai.en, maar die God tot hunne hulp hebben. Dagelijks stijgen dui

zenden gebeden op voor die kleine dappere scharen, en God hoort 

ze. Hij hoort het zuchten, dat tot Hem om hulp roept, Hij ziet de 

tranen, die geschreid worden. Gaat toch tot Hem met al uw 

nooden. Hij wil voor u zorgen, Hij is uw \7 riend. Jezus Christus, 

die aan het kruishout stiC'rf, Yertrouwde op 7,ijnen Vader, en Zijn 



15 

laatste woorden waren: "Vader, in uwe handen beveel ik Mijnen 

Geest." En na Hem hebben nog vele martelaren en vele Chris

tenen dat woord uitgesproken. Zorgt, dat die God ook uw God is, 

dat gij ook dien God tot uw hulp hebt. Vertrouwt niet op geld en 

goed, hei. is alles ijdelheid. Waar blijft dat alles, wanneer de dood 

komt? Aarclsche rijkdommen vergaan, Jezus blijft in der eeuwig

heid de7.elfde. Zie hoe Hij daar stoncl voor Pontius Pilatus, Yoor 

Herodes, door allen verlaten, waarin bestond Zijn kracht P Let op 

een Luther, hoe hij daar in vVorms stond en die woorden uitsprak: 

"Hier sta ik, ik kan niet anders, God helpe mij." Van wien ont

ving hij de kracht, wanneer God niet ûjn hulp was? En vanwaar 

moeten wij die hulpe Gods bekomen~ Door het gebed. Door het 

gebed van Gods kinderen. 

Iemand vergeleek eens onzen toestand bij een man, die in het 

water lag en vele zijner vrienden stonden aan den oever naar 

hem te kijken. "Kijk," riepen :1.1j, "wat houdt hij zich :flink. "\Vat 

doel hij zijn best er boven op te komen, hij verweert :1.ich dapper," 

enz. enz., maar niemand dacht er oyer hem te komen helpen. Zoo 

is het met ons. Zuid-Afrika worstelt om vrij te komen, alles juicht 

en jubelt voor ons, heel Europa betuigt sympathie, maar niemand 

helpt ons. Neen, niemand dan God is onze hulp. Hij zal ons niet 

verlaten. Hij zal ons niet laten verdrinken. Wat de toekomst zal 

buren, weten wij niet, maar dit weten wij: God zorgt voor Zuid

Afrika. Op God zullen wij blijven vertrouwen onder alles; van Hem 

hangt onze heele toekomst af. 

4. Maar wanneer Hij ons gezelschap op den weg is, als wij onze 

kracht en onze hulp van Hem l1ebben, dan mogen wij Hem, oot.· 

onz e zaal.· to ev ert1·mw;en. U we zaak moet Gods zaak worden, anders 

kunt gij er nooit goede gevolgen van bespeuren. Maar is Hij ons 

gezelschap, is onze kracht door Rem en onze hulp van Hem, dan 

is onze zaak ook Zijn zaak, dan is de overwinning ook van Hem. 

Y an ééne zaak ben ik zeker, gij zult u verwonderen wie gij al 

niet in den hemel zult ontmoeten, en menigmaal zu,c gij verwon

derd uitroepen: "Hè is jij hier ook?' ' 
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Vorsten, uwe zaak i niet God zaak; zoolang goud iemands 

hoofdgellachte is, is het niet Gods :r.aak, maar zoolang onze zaak 

een rechtYaardige zaak is, is Hij met ons, ondersteunt llij ons met 

llijne 1echterhand. 

Ik eindig met nogmaals u te vragrn: in wiens gezelschap rei t 
gij~ Rei t gij zonder God, ik bid u: doe hd niet; laat uw zank 

toeh Gods zaak 7.Îjn. Ik kan getuigrn: Zuid-;\ frika is lang niPt 

volmaakt; o neen, wij kennen ze go<>d, die nm te voren het hardst 

ge chreeuwd hebben, maar toen het er op aan kwam, weinig deden; 

zij zijn nu door lijden gelouterd en hebben leeren inzien, dat uit 

hm1 eigen kmehL niets kan bereikt wordPn. Maar wanneer zij \Pr

ootmoedigcl tot Gods troon z\jn gPkomen en Ilij hun zaak ook toL 

de Zijne gPmaakt h<>eft, dan kregt>n zij de kracht die 7.ij behoefden 

om Yoort te gaan in den strijd, ,·oort te gaan tot de heerlijke oYer

winning . .En als wij ons Yerootmocdigen Yoor God aangezicht, 

en on laten reinigen en Yerlossen nm alle wat llem niet behagen 

kan, dan zullen wij onze zaak in Zijne hand stellen met een oot

wocdig: "1-w wil geschiedt>!" en dan ont.angen wij ook de zeker

heid, dat llij tot ons zegt: "Vreest niet, want Ik ben met u.'' Laat 

de wereld ons tegen ziJn, God i vóór on . 

AMEX. 

Ps. 142 : 5, G. 

Dankgebed. 
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