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Indien deze raad of dit werk uit 
menschen is, zoo zal het gebroken 
worden; maar indien het uit GOO is, 
zoo kunt gij 't niet breken. 

Hand. 5 : 38b en 39a. 

M. H.l Ik vergis mij zeker niet, wanneer ik. uitga 
van de onderstelling, dat wij allen nog min oi meer 
onder den indruk zijn van het vredes·bericht, dat dezer 
dagen tot ons kwam. Nu is 't dan eindelijk uit met 
dien rampzaligen oorlog in Zuid·Afrika. Wij kunnen 
het nauwelijks gelooven. Wij kunnen ons nog niet 
goed voorstellen, dat 't nu wezenlijk gedaan is met 
de spanning, waarin de gebeurtenissen, die daar in 
de verte plaats grepen, ons twee en een half jaar 
lang hebben gehouden. 't Zal on zoo vreemd zijn, 
niet meer naar de krant te grijpen, om gauw te zien, 
of De Wet en De I.a Rey die leelijke Rooinéks niet 
weer eens heerlijk hebben toegetakeld. 't Zal ons zoo 
vreemd zijn, niet meer voor de Boeren afzonderlijk te 
bidden. 't Zal ons zoo vreemd zijn, geen samenkom ten 
meer te houden, waarin hun belangen worden bespro· 
ken, en waar we geestdriftig zingen van "dat vrije 
volk, dat vrije volk zijn wij I" 
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Wij weten niet goed hoe wij 't hebben. Wij staan 
zoo verlegen te kijken voor de beslissing, die er nu 
genomen werd. En 't valt ons zoo moeilijk ons er 
een vast, helder, rustig oordeel over te vormen. Dezer 
dagen verklaarde mij iemand: "ik ben er heelemaal 
mee in de war." En vermoedelijk zal dat bij niet 
weinigen onder ons wel evenzeer 't geval wezen. 
Allerlei tegenstrijdige gewaarwordingen dringen zich 
aan ons op. Gedachten van zeer verschillenden aard 
woelen ons door hoofd en hart. En 't wil ons maa,r 
niet gelukken ze recht meester te worden en er be
hoorlijk orde in te brengen. 

Natuurlijk, wij verblijden er ons over, dat er nu 
dan toch een einde gekomen is aan dat moorden en 
rooven en plunderen van die Christelijke barbaren . , 
het platbranden van hoeven, het vernielen van dorpen, 
het ophangen van onschuldige burgers, het laten uit
hongeren van vrouwen en kinderen in die driewerf 
gevloekte concentratie- kampen. Daarover verblijden 
wij ons. Maar die blijdschap is zeer gemengeL Zij is 
zoo vermengd met aandoeningen van gansch anderen 
aard, dat er, wel beschouwd, van heel die blijdschap 
toch maar bedroefd weinig overblijft. Een onbeschrij
felijken weemoed voelen we bij ons opkomen. Een 
grenzenlooze bitterheid tevens. Wij kunnen 't maar 
niet verkroppen, dat de afloop zoo en niet anders 
wezen 'moest. Wij hebben innig medelijden met dien 
geplaagden grijsaard, dien edelen Kruger. We ergeren 
ons aan dat laffe overwinningsgeschetter van het En
gelsche volk. We bijten ons op de lippen bij dat 
felicitatie-telegram van den Duitsehen keizer, immers 
in eigen oog een kampvechter voor vrijheid en voor 
recht, een kampvechter Gods bij uitnemendheid. We 
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kunnen geen vrede krijgen met de gedachte, dat de 
mannen, die zoo lang en zoo dapper en zoo vroom 
voor een goede zaak hebben gestreden, haar ten langen 
leste toch moesten opgeven en dat al die opoffering 
en al die volhardino en al dat lijden nu ten ·lotte 
toch vrucht loos wezen zou. 

En wanneer we daarbij dan bedenken: dat bijna 
alle groote mogendheden dat groot Engeland. dat 

1 _ 't toch maar alleen niet af kon, verraderlijk-gem en 
hebben geholpen met ge::;chut en munitie, paarden en 
levensbehoeften; dat in den <Yrond heel de be ochaafde 
Christelijke wereld medeplichtig aaworden i aan then 
gruwelijken broedermoord· dat er niemand: ni ·mand 
i opge ·taan om te roepen: "in God::; .1saam, laten 
zult ge 't!" en te voorkomen, dat die twee klein 
volken door hun opp rmachtigen beul werdel} v r
pl tterd .... als we daar goed in komen, dan ·pringen 
ons rle tranen uit rle oogen. tranen van spijt en tranen 
van toorp, en wij ochamen on die tranen niet ook 
niet voor God. 

Dit alles, Toeh.! i 0 heel erg. Maar 't is het ergst 
:oiet. Dit is het ergste - gij vindt 't wel aoed, dat 
ik de dingen nu maar eenvoudig-weg bij den rechten 
naam noem - dit i· 't era'teo dat God 't verloren 
heeft. Het onrecht heeft getriomfeerd. De leugen heeft 
getriomfeerd. Het gekonkel h ft 17 triomfeerd. Het 
geld he ft getriomfe rd. .·taat God ook mi· chien 
tege11or r het onrecht en t guwrr.r d leugen, en t gen
oen· 't g'konkel, en ttglnO'/JI r het a ld? I 0 de waar
h hl zijn zaak? Komt Bij yoor haar op om haar t 
b scherm n en te handhav n, al::-; zij wordt a:uJO' n nd? 
Venno delijk antwoordt gij: .. ja." Welnu ..... dan 
heeft God h t titellig verlor n mn(lelijk verlor u, al 





-7-

roepen voor koning Eduard, die zich op dezen zelfden 
dag in staatsie naar de kathedraal van St. Paul be
geeft om er den Heere der heirscharen voor te danken, 
dat Hij zijn Engeland, zijn uitverkoren Engeland, zijn 
brave Engeland toch weer zoo allerliefSt de hand 
boven 't hoofd gehouden heeft. 

Zoo heeft God het verloren. En dat is - ik herhaal 
bet - h.et vreeselijke. Of de Boeren het onderspit 
del ven. Of wij zelf ondergaan. Of de heele wereld 
breekt. Dat komt er - laat mij 't eens bijzonder 
ernstig zeggen - dat komt er minder op aan. Als 
God maar God blijft! 

En kunnen wij blijven gelooven, dat God God blijft, 
wanneer Hij zóó doet? Vergissen wij ons niet, als wij 
voortgaan van Hem uitkom t, volkomen uitkomst nog 
wel, te verwachten? Ronduit gezegd, wat geeft :t ons, 
dat we ons aan Hem houden en zijn Woord gèhoor
zamen, wanneer Hij ons op slot van rekening toch 
maar in gen steek laat? Doen we heusch niet wijzer, 
wanneer: we ons op dit punt uit de omhelzingen van 
een dood conservatisme losrukken en, volgens den raad 
van Job's echtgenoote, nu maar afscheid van Hem 
nemen? 't Rinkelen van het Trh.nsvaalsche goud in de 
beurzen der Londenscha peculanten, moeten wij 't 
niet aldus vertalen: "waar is nu uw God?" De witte 
doodsbeenderen en bekkeneelen, die daar op de velden 
van Zuid-Afrika liggen te verdrogen, roepen ze niet 
luide mee: "waar is nu uw God?'' En is 't ons in deze 
dagen niet soms, alsof al de duivelen ,nit de hel zijn 
losgebroken en een khakipakje hebben aangetrokken 
en rondom ons komen tsissen en grijnzen: "ha I zeg, 
waar i nu uw God?" En wanneer ze ons zoo tegen
grinniken .•• hebben ze dan in den grond geen gelijk? 



Ik stel mij natuurlijk niet voor K. H., dat ik u en 
mij zelf door middel van een enkele preek uit de war 
zou kunnen helpen. Maar ik wenach toch een poging 
te doen, om ons ten opzichte van deze dingen een 
weinig te oriênteeren, en te zien, of we zoo onze nu 
verschoven ziel niet weer recht kunnen krijgen voor 
God. En ik wil daartoe uw aandacht vragen voor wat 
men gewoonlijk noemt den raad van Gam&liêl. In deze 
woordefl is hij vervat: "indien deze raad, of dit werk 
uit menschen i zoo zal 't gebroken orden ; maar 
indieD het uit God is, zoo kunt gij dat niet breken. •• 
Of, indien gij dezelfde gedachte liever wiJt in den 
vól'm, waarin zij op het gedenkteeken voor Lother in 

ittenberg taat gegrift: "Is 't God es werk, dan zat 
't bestaan. Is •t menschen erk, dan zal 't vergaan.'~ 
Wij willen aamen gaan onderzoeken wat we aan dit 
begiu8l hebben, vooral onder de tegenwoordige om
IRandigheden. Ik wenach eerst iets te zeggen over d& 
J.éQgen die tn deze waarbeid ligt, en dan over de-

aarheld die m deze lengen ligt. En ik doe dat in 
~ hope, dat God on een scherpen blik moge geven 
om èl te kunnen onderscheiden. 

Er i iets komisch in 11. H. te zien hoe de Joden 
in dlen èerste.n tijd na het groote Pin terfeest allerlei 
vruchtelooze pogingen doen om de zaak van het Evan
gelie onder den voet te krijgen. Uit den aard der zaak 
hebben zij 't allereerst op de voormannen, op d& 

postelen, gemunt. Een soort van krijgertje spelen 
met die mannen. leder keer krijgen ze hen te pak en, 
en wanneer ze hen dan goed en wel hebben, dan laten 
zij ze weer los. Ze zenden hen weg met de plechtige 
vermaning: "nu vooral en vooral zoet ezen, en mond 
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houden I" En een paar uur later is half Jeruzalem 
door hun vrijmoedige prediking al weer in rep en roer. 
Eindelijk in de gevangenis. En als ze dan meenen, 
dat die beroerders Israêls nu toch gelukkig, veilig en 

' wel, achter slot en grendel zit.ten, dan komt daar in 
.. eens de boodschap, dat ze waarlijk al weer in den 

tempel staan te prediken en te leeren, alsof er geen 
wolkje aan de lucht was. 

Dat moet uit zijn. De Apostelen worden op nieuw 
gegrepen en voor den J oodschen raad gesteld. En 
wanneer ze daar, ook nu weer, met groote kracht en 
stoutmoedigbeid getuigenis geven, dan klimt de woede 
van de Joden zoo, dat zij 't plan in overweging nemen, 
om ze maar eenvoudig ter dood te brengen. Dat is de 
radicaalste maatregel. Deze is er voor. En die is er 
niet tegen En gene vindt dat ook maar de be~tte op
·lossing. En zoo ia er, naar 't schijnt, alle kan dat 
het voorstel met algeroeene temmen, althans IJl6t 
groote meerderbeid van stemmen wordt aangenomen. 

Daar wordt 't woord gevraagd door Gamaliêl. Naar 
ik mij voorstel, een eerwaardige gestalt-e met langen, 
witt.en baard. Een scherpzinnige kop. Kleinzoon van 
den beroemden Rabbi Hillel. Bij het volk in groot 
aanzien. Een man, naar wien 't beele college van 
raadahaeren met belangstelling lui tert,. als hij iets te 
zeggen beeft. Hij verzoekt vooraf dat de beschuldigden 
buiten zullen gebmcht worden, aangezien 't toch niet 
behoorlijk is, dat zij deze beraadslaging bijwonen. En 
dan spreekt bij op deze manier: 

"Mannen, broeders! Overhaast u niet. Gij maakt 
nu 't plan om deze olgelingen van den azarener 
ter dood te brengen. Kaar gij moogt er toch eerst 
nog wel eens rijpelijk over nadenken, of d ze maat-

~~ ''•~ .~ .. ,. 
4 ~ 

'·'· 
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regel inderdaad aanbeveling verdient. Ik voor mij heb 
de ervaring opgedaan, dat een slechte zaak altijd van 
zelf, ten minste zoo goed als van zelf, doodloopt. En 
dat zult gij ook van uw zijde moeten toestemmen, als 
gij de geschiedani raarlpleegt. Denkt maar eens aan 
dien valsehen profeet Theuda , die indertijd oproer 
maakte en zich een groot aantal volgelingen verzamelde, 
en toen de Romein che .·tadhouder er maar even zijn 
ruiterij op los stuurde, stoof in Pen oogwenk de heel 
bende uiteen. Denkt aan Juda den Galileër, een soort 
van sociaal-democratische roervink, die de burgers in 
't noorden van het lanrl ophitste om toch niet langer 
belasting te betalen, en die aan vankeiijk ook veel 
bijval vond, maar weldra evenzeer van een slechte 
rei tehuis kwam. En zoo zou ik u meer voorbeelden 
kunnen herinneren. 

Maar - reeds genoeg. De geschiedeni' doet ons, 
waarde ambtgenooten! dit beginsel aan de hand: is 
iets uit de menschen, en dus verkeerd, dan rust r 
geen zegen op, het vlot niet, 't gaat onder, gij behoeft 
't meestal niet eens een duwtje te geven om het in 
den kelder te laten vallen, het keldert van zelf. Wat 
daarentegen uit God, en dus wezenlijk goed i\ dat 
baant zich een weg of dat breekt zich een weg, als 
't noodig i~ . en wat ge ook doen moogt om h t in 
zijn zegevierenden gang teg n te houden, 't baat u 
geen zier, 't gaat toch ter overwinning. Laten we nu 
dat begin ·el ook bier toepa en. Wij willen 't e ns 
aanzien. Wij willen afwachten. Wij willen 'taan d n 
tijd overlaten uit praak te doen over de zaak, die nu 
onder ons aan de orde kwam. Dan kunnen wij intus-
chen deze menschen met hun volgelingen vrij hun 

gang laten gaan. En dan zal 't later wel blijken, of 
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die actie voor Jezus van Nazareth van Boven dan 
wel van beneden is." 

Aldus adviseert de wijze Gamaliêl. En de andere 
leden van den Joodsehen raad stemmen met hem in. 
Althans in zoover, dat zij besluiten de Apostelen nu 
niet ter dood te brengen. Zij laten de beschuldigden 
voorkomen. En geeselen - bewij , dat zij de conse· 
quentie van het hier door hen aanvaarde beginsel toch 
niet goed aandurven. En dan laten ze hen gaan, met 
het verbod om nu verder voor Jezus van Nazareth 
ook maar een mond open te doen. Nog een bewijs 
bij 't bewijs. 

Voor den hier bedoelden raad van Gamaliêl hebben 
de meeste menschen niet anders dan lef. Men heeft 
zelfR beweerd, dat hij in 't geheim Christen geweest 
is, en zich later tegelijk met zijn zoon, en met zijn 
mederaadsheer Nicodemus heeft laten doopen. En niet 
zelden wordt bet hier door hem uitgesproken beginsel 
als topptmt van levenswijsheid geroemd. Met dien lof 
kan ik niet onvoorwaardelijk instemmen.' Ik eerbiedig 
dankbaar 's mans karakter. Ik breng gaarne hulde aan 
zijn kalm optreden, zijn gematigdheid, zijn onpartijdig
heid, r.ijn humaniteit. Ik ontken ook niet, dat er aan 
zijn beschouwing een groote, heerlijke waarheid ten 
grondslag ligt. Maar ik wen chte toch ook, dat wij de 
oogen flink open deden en flink open bielden voor het 
gevaar, dat d~ze opvatting medebrengt. 

Strikt genomen is Gamaliêl bier toch de man van 
de achterdeur. Hij aarzelt. Hij laat dé zaak onbeslist. 
Hij verheft het hinken·op-twee-gedacbten, zij 't dan 
ook onbewust, tot een y teem. Hij maakt er een 
quae ·tie van of het Evangelie van Chri tus al dan 
ni t uit God i een quaestie die later in gun tigen 
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of ongu 'tigen zin zal worden opgelost, al na..'lr dat ze 
meevalt of tegenvalt. En dat mocht bij niet doen. En 
dat behoefde bij ook volstrekt niet te doen. Zijn eigen 
geweten bad hem terstond uit den droom kunnen hel· 
pen, indien b~i maar ernstig had gewild, indien bij, 
in plaats van daar op een at: tand in zekere vage neu
traliteit te blijven staan, dicht genoeg bij lle waarheid 
had durven komen om deze in haar volle overtuigings
kracht te leeren kennen. 

En wat aangaat het beginsel, hier door hem be
pleit ... 't gevaarlijke er van schuilt in de verzoeking 
om het zoo toe te passen, dat wij 't ucces gebruiken 
tot maatstaf bij onze beoordeeling. Gaat het Christen
dom onder, clan blijkt daaruit, dat het niet uit God 
is. Gaat het niet te gronde, dan blijkt da..'truit, dat 't 
wèl uit God is. Is deze redeneering juist? Ongetwij
feld! Alleenlijk, 't komt er maar op aan welken ter
mijn gij stelt. Eén eeuw? Tien eeuwen? Honderd 
eeuwen·? Maar 't is best mogelijk •lat op deze manier 
de zaak dan nog niet is uitgemaakt. En 't is ook zeer 
wel mogelijk, dat tegen dien tijd wie weet hoeveel 
officieele vormen van het Christendom verdwenen zijn, 
zonder dat nog het Christendom zelf bezweken is. En, 
in elk geval, wat baat u 't vooruitzicht op een der
gelijke eindbeslissing in die verre toekomst, terwijl 
gij toch geen kans hebt om ouder te worden dan 
zeventig of tachtig jaar, terwijl gij nu weten moet wat 
gij aan 't Evangelie hebt of wat gij er niet aan hebt? 

En zoo - gij gevoelt het, M. H.! - komen wij op deze 
lijn er zoo licht toe 't begin el te tellen : "gaat iets 
goed, dan i.s 't goed, en ,qaat iet slecht, dan i,s 't 
slecht." Terwijl wij dan het antwoord op de vraag 
of iet::~ goed dan wel :;}echt g<tat, laten afhangen van 
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den indruk, <1ien wij, bepPrkte kortzichliae menscben 
op een zeker tijdstip van de clingen krijgen. En nu 
heb ik toch ongetwijfeld niet veel woorden noodi•• 
om er u van te overtuig n, dat wij, in wie we t hoe
veel gevallen, ·tellig en zek r mi ·ta ·ten, wanneer wij 
naar 'tal of niet uitblijven \'c n succ · onze afkeuring 
of onze goedkeuring bepalen. 

Het Boecidhisme is ouder c1an het Cbri -tendom, en 
het maakt groote vorderingen, tegen woorrlig zelf: tot 
in 't har~je van de beschaa.fde wereld toe ... en du: 
uit God'? De zaak van Aobamme<l hPeft het nu al 
langc~r dan twaalf eeuwen uitgehouden, en ze heeft 
weorstanrl g boden aan allf'J'lei pogingPil om haar tuk 
te breken, en ze bloPit en ze gro it all.e ·zin.· voor· 
Hpoedig ... wat i~ uw conclu:-:ie, o Gamaliël '? Rome, 
wat maakt het een 11n1chtig en krachtig figuur tegen
over het as::;cheport:ters-be ta:tn \'an on · tegenwoordi•r 
Protrst<mtisme! . . . . en <lu: her.ft Rnme aeJijk, ten 
min te 01 't oogenblik '? Ga r.en: naar Golgotha t r
wijl men .Tezu · claar ophangt aan ePn slavenbout; 
roept niet clkr lmnLerBl; g, wnarnll,e mAn Hem de pij
ken; door <le handen clrijft. met luid stem: "niet uit 
God! ni t uit Gocl! nit't uit Gntl!"'? ZiP eenBrondom 
u in de maatschappij. "Eerlijk duurt 't lang:t." Jawel, 
maar intu~ ·ellen rijden d Rhode~ · n in Len ko 
m t viP.r paarden, n zr. ga·m in. reu bij den Duit 
:c.;b n keizer, n ze krijg n allicht 'll . tandb eld in 
WPstrnin t r, tm·wijl er n koopman die erg cons i n· 
tienH doPt m i::;schien zijn h Je leven Jan!.! m< t ten 
marBj lang: d0n w 'g mo t blijv n loopen. "Op 't 
brood van een :;] cht rn n dJ wil de boter niPt kl · 
veu," zr•vt een and 'I' :;pre kwoorcl . .Jaw I, maar ik 
Vl'l'Z'k r U

1 
dat 'l' nij wnt, ·churken nekl,ed grum in 
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purper en fijn lijnwaad, en eiken dag vroolijk en 
prachtig leven, en dat menige Lazarus aan hun poort 
zich moet tevreden stellen met een korst beschim
meld brood en een paar afgekloven beenderen. Terwijl 
de menschen van geweten in een hoek worden ge· 
drongen, krijgen de slimme intriganten niet zelden de 
kroon op 't hoofd. Terwijl kroeghouders en bordeel
houders., als 't een beetje wil. een aardig buitentje 
gaan bewonen, moeten soms Gods trouwe kinderen 
hun leven eindigen in een armenhuis. Terwijl Enge
land met zijn liegen en bedriegen victorie kraait, wor· 
den de Zuid-Afrikaansche republieken weg~estreken 
van de wereldkaart. Terwijl de aartsmoordenaar van 
Soedan met tonnen gouds wordt beloond, raken men· 
schen als Botha en de Wet nagenoeg aan den bedel
staf. En terwijl Eduard wordt gekroond - ik kwam 
in de gevangenis, wanneer ik hem den bijnaam gaf, 
dien ik hem zou willen geven - terwijl Eduard wordt 
gekroond, blijft er voor Paul Kruger niet zoo heel 
veel anders over dan te wenschen, dat hij maar gauw 
begraven wordt. 

Neen M. H., die maatstaf: "als iets goed gaat, dan 
is 't goed, en als iets slecht gaat, dan is 't slecht", die 
maatstaf is val eh, door en door valscb. Gij hebt nog 
meer kans op 't vellen van een juist oordeel in deze 
wereld, · wanneer gij 't maar stoutweg omkeert en 
zegt: "gaat iets goed, dan is 't slech-t, en gaat iets 
slecht, dan is 't goed". En toch, en toch heeft die 
eerste opvatting bijna algemeen geldigheid verkregen 
onder de kinderen der menschen. Zij vindt steun ook 
in ons eigen arglistig hart, dat immers van zelf de 
dingen scheef beoordeelt, wanneer het niet volkomen 
recht staat voor God. En daarom vooral moeten wij 
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voor de vaak onwillekeurige toepassing van dit val che 
beginsel zoo streng op onze hoede zijn. Toen Bi ·marck, 
na 't welgelukken van den oorlog teaen Oostenrijk, 
als een soort van afgod werd inaehaald en bewierookt, 
moet hij tot iemand, die naast hem reed, de scham
pere opmerking gemankt hebben: 1En al.· 't nu en· 
antlers was uitgevallen, of ·choon daarbij dan mijn 
streven natuurlijk hetzelfde was gebleven dan zoudt 
ge eenH wat ander gezien hebben, ik denk dat de 
ou1le wijven mij met bezemstelen handen doodgesla
gen." Bi ·marck zei 't wat ruw. Maar Bi rnarek wist 
't wel. Meent gij dat keizer Wilhelm den ouden Pn'
sident Kruger zoo zou behandeld hebben, als hij hem 
behandeld heeft, wanneer hij Engeh\nd':.; gunst niet 
noodig had gehad om zijn heer'chzuchtige en eer
zuchtige doeleinden te bereiken? Het groote boezemt 
onwillekeurig ontzaa in, al zit er zetlelijke kleinheid, 
al zit r zedelijke bedorvenbeid acht r. Het schitte
rende wordt van zelf toe<:rej uicht En wanneer iet' 
bijval viridt, dan is 't immer· ieder ver'tandig men eh 
gerarlen er zich fluk' bij aan te ·luit n. Zoolang e n 
Theuda of een Judas door de groote meniate wordt 
nag •loopen, eerbied, al · 't u belieft, voor zoo'n groot 
man! Zijn ze zoomet en aevallen, dan moogt gij ze 
smaden en trappen naar hart lust. Hoorde ik dez r 
dag n ni t iemand v rklar n: ·:nu 't in Zuid-Afrika 
zoo j. af.aeloopen, aa ik vragen. of wij on' niet heb
ben v rgi ·t." '? Dat wil ze gt n, of h t recht tlan w 1 
waarlijk aan d n kant van d Boen n gew , ·t i::-;. 
Booz ·iddering, ·iddering voor rlen afgod van 't ·u,_ 
ces! Zóó di ·p zit dat athank Jijkheid.-:gevoel er bij ct •n 
m n:ch in. Met wortPI n tak mo t 't word n uita 
ro id. 't I· goed voor d politiek. En voor En<•PI.ml. 
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En voor den duivel. Maar 't deugt niet voor het konink
rUk der hemelen. En dus ook niet voor ons. 

In den grond heeft M. H., Gamaliël toch wel vol
komen gelijk. Ik heb u enkel willen waar::;chuwen 
tegen het dwaalspoor, waarop wij zoo licht geraken, 
wanneer wij het hier uitge proken beginsel niet vol
komen zuiver houden en het, afgaande op den oogen
blikkelijken indruk, dien wij van de dingen krijgen, 
tot maatstaf van beoordeeling gaan gebruiken. Doen 
we dat, dan komen we met ons oordeel nooit klaar. 
Dan zeggen we van .Jezus op den berg der verheer
lijking: "zeker uit. God!" En we zeggen van dienzelfden 
.Jezus, als Hij worstelt in 't stof van Gethsémané: "nu, 
Hij kon zich toch ook wel een· hebben vergist." Dan 
zeggen we van .Jezus, wanneer Hij door de schare 
wordt toegejubeld: "zeker God8 gunsteling!" En we 
zeggen van dienzelfden Jezus, al Hij dood gemarteld 
wordt aan het kruis: "misschien een verworpeling!" 
A 1 maar geslingerd worden. Altoos mistasten. Een 
oordeel in de duisternis en van de duisternis. 

Maar wanneer we nu eenmaal de hoogst bedenke
lijke zijde van deze beschouwing goed in 't oog gevat 
hebben, en ons ernstig voorgenomen haar scherp in 't 
oog te houden te midden van een krom en verdraaid 
geslacht, ook in zijn oordeelvellingen o zoo krom n 
o zoo verdraaid laten we dan ook danK:baar en vroolijk 

IBil de heerlij waartléid, hier 
·----~~ra.~a ~·~-.;~· 

fa ,_.!DL ... 



- 17 -

dan gaat 't slecht." aar den indruk, dien wij er van 
krijgen, misschien niet ter tond. Mi chien niet op den 
duur. Misschien niet eens op den langen duur. ~faar 

eenmaal zeker. Eenmaal zeker wordt het openbr(((r dat 
het goede goed gaat en het slechte ·lecht, terwijl in 
werkelijkheid het goede altijd aoed gaat en het lechte 
altijd slecht. Met die overtuiging plaat en wij on op 
het standpunt der eeuwigheid. En van dat ~tandpunt 
de dingen beziende, ro8pen wij met groote blijd 'Cht p 
uit: het goede gaat goed, ook al gaat 't "lecbt, en h t 
slechte gaat lecht, ook al gaat 't goed. 

Waarop rust die overtuiging? Niet op den in1iruk 
dien wij op een gegev n oogenblik van de toe tand n 
krijgen; naar dien indruk gaat 't immer. doorgaan 
juist omgekeerd : voor J ezu een krui en voor Barab
bas een kroon. Ook niet op v r'ta.ndelijke berek~ning, 
want in een wereld al' de teaenwoordige waarin zóó 
duidelijk macht boven recht gaat, al dat tegenwoor
dig 't gev.al is, zouden we dan jui ·t tot een tagenge-
t ld slot ·om moeten komen. Het geloof, het geloof 

zelf i tle vaste grond obk van deze overtuiging. Wij 
gelooven in God. En in Hem gelaovende kennen wij 
God. En Hem kennende weten wij wat we aan Hem 
h bben. En dat wet nde weten we ook, dat elke twijfel 
an.n zijn on wrikbar g rechtierbeid een beleedigina i., 
niet all en voor Hem. maar ook voor on g loot. De 
He r reg rt en du d aarde dwarrele in een chao · 
van vraaat ekens daarb n? reen, de He r r g ert, 
n de aarde beve! En w<>derom : de Heer rea ert, n 

de ru rd v rheuge zicb! D aàrd , die niet met Hem 
r kent zij heve! D aarde die op IIr.m vertrouwt zij 
verh ug zich! God i God. En nu mo(}'e er v rd r 
g beuren al wat r gebeur n wil en al wat er trebeu-
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ren kan dit is onmogelijk, eeuwig onmogelijk, dat het 
slechte niet zou ondergaan en dat het goede niet zou 
zegevieren. 

Heerlijke troost voor ons, wanneer wij zien der 
goddeloozen vrede, het schitterend succes van onrecht 
en leugen, van geveinsdheid en geweldenarij! Wij 
moeten ons M.H., door al die dingen niet laten impo
neeren. J.k zal niet de eerste zijn, die steeoen op u 
gaat werpen, wanneer gij 't u toch laat doen, gelijk 
dat 't geval is met bijna iedereen in dezen tijd. Ik 
weet zelf te goed wat Asaf bedoelt, wanneer bij zich 
aldus aanklaagt: "Maar ach! ofschoon mijn ziel dit 
weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgewe
ken. en mijn treên van 't spoor der godsvrucht afge
gleên." Bij hem kwam 't echter niet verder dan tot 
dat "bijna" uitglijden. En ook tegen dat bijna·uitglijden 
dienen we wel op onze hoede te zijn. 

Menschenwerk is ijdel. Het booze draagt van meet 
af de kiem der verderfenis in zich mee. Laat 't stijgen, 
hemelhoog, het valt toch. Laat het zich uitbreiden in 
kracht en heerlijkheid, het slinkt toch. Laat het de 
victorie behalen, desnoods over de gansche wereld, 
't bezwijkt toc!l. Zakken met wind, die zwellen en 
zwellen en zwellen, zoo nat iedereen onwillekeurig op 
zij gaat voor zoo'n ontzaglijke majesteit van expansie. 
En dan . . . . dan barsten ze. En dan flappen ze in 
mekaar. En dan i 't uit. oms zien wij 't gebeuren. 
Meestal zien we 't niet. Maar we gelooven het. En 
straks zal 't te zien zijn ook, voor aller oog. Is 't niet 
morgen of overmorgen, dan toch als de eeuwigheid 
komt. "Gods molens malen langzaam. maar als ze een
maal beginnen te malen, dan malen ze alles tot gruis. ' 
De gerechtigheid wandelt als op voeten van wol en 
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niemand boort haren tred, maar ze heeft h&nden 
ijzer, en wanneer ze eenmaal die zware handen op iet8 
legt, en wanneer ze eenmaal met die sterke bandaB 
iets aangrijpt, dan is geen macht ter wereld in staat 
het aan dien oordeels-greep te ontwringen. 

Dat zal Engeland ondervinden. Het heeft daar in 
Zuid-Afrika niet getriomfeerd. Het heeft er de ned'er
laag geleden. God heeft aan dat volk in zijn succes 
gegeven een ontzettend oordeel. God heeft 't ~ 
gedaan. God heeft den Engelsehen doen gelukken wat 
zij tegen het recht en dus ~en Hem in durfden 
ondernemen, en wat zij tegen Hem durfden voort
zetten, ondanks Colenso en Magersfontein en zoovele 
andere waarschuwingen meer. God zelf heeft 't hun 
zoo prachtig laten gelukken tot teeken dat Hij nu 
de hand van dat volk als volk aftrekt en he~ prijs 
geeft aan het oordeel. Ik zeg niet: op dat succes 
volgt een vloek. Ik zeg: dat succes is de loek. Ik 
zeg niet dat bet die Engelsehen nog wel eens op 
zekeren dag lecht zal gaan. Ik zeg, dat het hun 
slecht gaat, nu, midden 1n hun triomf. Als de adelaar 
een schildpad beet pakt en er mee opvliegt, hoog 
hoog in de lucht, met het doel om het dier uit die 
hoogte op den rotswand te pletter te doen vallen, 
met elk hooger maken van de hoogte dieper m.&kend 
de diepte is dan niet de schildpad in hniveriDgwekkeDde 
werkelijkbeid op weg naar de diepte, terwijl ze zoo 
triomfantelijk naar boven gaat? Zoo is in de zege van 
Engeland zijn nederlaag nu nu reed JlU de menschen 
God er voor danken dat Hij zija bra e Engelsehen 
weer - laat mij zeggen zoo gedistingeerd heeft ge
zegend. En terwijl ze nu hun edelmoedige jingo-tranen 
storten over "die arme Boeren" hebben die arme 
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Boeren recht hun van de rookende puiohoopen in 
Zuid-Afrika toe te roepen: "weent niet over ons, 
weent over u zelf en over uwe kinderen!" 

Want even zeker als 't is, dat het slechte slecht 
gaa,t, al gaat het schijnbaar nog zoo goed, zoo zeker 
is 't ook clat het goede goed gaat, al gaat 't schijnbaar 
nog zoo slecht. Gods werk kan niet verbroken worden. 
Als g\j tlan den waterkant t:Jtaat en gij steekt uw 
wandelstok in den helderen waterspiegel, wat ziet ge 
dan? De stok is gebroken. Wie op den indruk afgaat 
zegt: de stok is gebroken. Een kind zegt het. Een 
idioot zegt het. De verstandige glimlacht en .... i 
gerust. Zoo gaat 't ook telkens met Gods werk in de 
ge~chiedenis. Wie enkel maar zijn oogen heeft om te 
zien, die zegt tartend: "Ha, al weer mislukt!" Of wie 
enkel maar zijn oogen heeft om te zien, die zegt 
mi moedig: ;;Ach, al weer mislukt!" En de menschen 
komen en ze denken: Gods stok hangt aan twee stuk· 
ken, en nu kunnen wij onzen gang gaan en nu kunnen 
we net zoo veel kwaad doen, als we maar willen~ 
want God heeft toch geen stok meer om ons te slaan, 
en in 't ergste geval kan Hij ons toch niet anders 
meer slaan dan met een gebroken stok. Zoo denken 
de menschen. Maar de geloovige weet beter. En hij 
glimlacht. En bij i geru1-1t. 

Onze broeders in Zuid-Afrika hebben 't niet verloren. 
Zij hebben 't gewonnen. Ik zeg niet~ dat God bun 
later uit deze nederlaag nog wel eent:J een overwinning 
bereiden zal. Ik zeg, dat Hij bun in die nederlaag 
overwinning ge chonken heeft. Een vreemde wijze van 
rloen, voorzeker! Maar dat i.· nu eenmaal zijn manier. 
Wij zingen van Hem met den 6 en Psalm als van den 
God die door de vlakke velden rijdt. In 't oorspron-
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keiijk staat er iets, dat wel beteekenen zal: die door 
de wildernis rijdt. Hoe is 't nu? Rijdt Hij door de 
vlakke velden, of rijdt Hij door de wildemi ? 0, mijn 
ziel, spring op van vreugd! Hij O'aat met zijn volk 
door de wildernis, om h •t dan die wildemi zelf te 
maken tot vlakke velden vlakke velden van zegen 
en van dank, van genade en van eere ook. Hij 
schenkt ons de be ·te overwinningen altoo in den 
vorm van nederlagen. Be wij ·? Go! otha! Golcrotha, 
dat i· de nederlaag, de centrale nederlaacr van h t 
goede in de wereld. Golgotha dat i ook de over
winning. De overwinning \'olgt niet eer t aan den 
Paaschmorgen. Dat is maar de ontplooiing van de 
behaalde zege. Golgotha zelf i de overwinning de 
absolute overwinning van de ab::;olute gehoorzaamheid. 

En zoo van God wonderweo-en onderricht. ];lebben 
wij vrijmoedigheid om te verklaren, dat het ook nu 
de Boeren heel goed gaat midden in hun rampen n 
tegen he n. Wat de toekom t hun baren zal? Toch 
nog eens een vrij Zuid-Afrika? Wie zal 't zegaen? 
Ik voor mij denk, dat God met hen doen zal zooal ' 
Hij gedaan heeft met Abraham, dien H~i er ook zoo 
zalig liet inloopen toen Hij hem een vaderland be
loofde, n Abraham me nde: dat is 't Kanaän bier 
beneden, en God had bedoeld: het Kanaän daar Boven. 
Hij beeft bun bet;ere diner n b reid, dan ze zelf hebben 
verwacht. Hij L bezig hun te doen boven bidd n en 
boren denken. En zoo maakt Hij 't ook nu met ben, 
voor zoovel n ze op Hem vertrouwen heel be 't. De 
ka::;t:,ijding, als zij tegenwoordig i ·, ~c;bijnt wel een 
za.u.k niet van vreugue, maar van dro feni · t zijn ..... 
't ·chijnt:, maar zoo, 't ·c;hijnt maar zoo 't sd1ijnt m· r 
zoo, in wt>rkelijkl1 hl i :.~.ij en zaak van vr uad , 



-SS-

van droefeni& Wij eten dû tiengenen, die God 
~ alle .dittgtm, en dus ook de sleohtiJM en de 
~ diJlgell, niet alten medewerken, maar 

&WWileD ten ~~ ook in dit oopublik. Jm. 
mldden uit aen nood klimt de roemtaal des geloo&, 

· • o ja, God zal ~rtijd ODB nog wel eens weer 
pd. ezen, maar: ja waarlijk, ja waarlijk, God iB 
~ dsgenen, die rein van harte zijn. 

r·~-·aamm willen wij rustig God laten regeeren, 
._".,....- VJ888D en twijfelen. Wij willen dan· 

tltUMY18B, bat aleebte b8'lig is Ollder te gun, 
~, a het triomfeer&\ W;U willen 

~ danNtMl ~ dát het goede~ 
ëdOk op W oogenblik, waarin het tot gruizels geslagen 

ordt Van Gods trouw verzekerd, willen wij Hem 
iróuw blijveil :vooral, ja vooral door ons schrap te 
Mtten tegèn dat heimelijke wantrouwen jegens Hem, 

a&Noor onzct ziel te midden V&D de ongerechtigàedtm 
•eJ:WIIl'IÏIII8D dezes ·• zoo licht bekropen wordt. 

a wilJeu onse zinnen 1JefeaeD, om goed te kunnen 
-•.-aBaeideB hä werk eiJ hèt werk der men· 

eu ()pda$ wij nieb te. eenwer * ---- wonJen 
-- Se4 te alirijdlm. BD dan, 4e haa<l.aan deR ploeg! 
--~-.lJui't,acbeia in 't jaar '70 die p-oote OftnriD· 
;sa- lleturalcl hiddeD Hi een '9&11 de officieren Vlm 

le(lar: ~ .1Jeb de .. mijn teg.baent 
~àeid ))oo.lwl roepm: wij nllen 

_.ndltaMIIf, · heb 18811igeen Ril hen I'Q&o 

... a'·::ieJI~ wij nll8ll OBZ81l plicht doeq," 
~ Olldei'IDIL 

Ban -- .. , ~ Qi het zalig ia Dlet 8111 
p6rpnl' te oràlll Dan nllen: jj oo au, nu 

.'I'OCDI. n meer da:D ooit, der .BóereD leu.te ltlij 
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.opheffen: ,,alles zal reg kom!" Dan zullen we ook 
in de bitter'te teleurstellingen kunnen taande blijven 
in de zekerheid, dat, al wa ' de heele wereld vol van 
Millner's en Rh odes. en en Cbamberlain's,· God· zaak 
toch een gewonn n zaak is. En we zullen onder 
alles de overtuiging kunnen bewaren dat er, in 't licht 
des tijds gezien, mi ·schien nooit grooter leugen, en, 
in 't licht der eeuwigh id gezien, mi ·cbien nooit 
grooter waarheid gezegd i dan deze: , God laat zich 
niet bespotten!" 

Amen. 
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