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Tloo!J Ed.Ach lb. Heeten Voo~·=ifla en Eti.J.chtb. L~>dc11 

va11 beide Volk 1'rtde11! 

Laat mij tor. hoewel het niet mijn gewoonte is, om 
huiten mijn aanspraak n g it:t te zeggm: de to . tand 
des lands is zoodanig dat ik openlijk v t'zoek om mijn 
aan praak ccne toelichting te creven. 

U is het bekend !Joe, · voor de oorlog becon, aan
gedrongen is gewor l n op het temrecbt. U is !Jet 
bekend d2t de Regeering toegfgeven heeft: nadt t n 
Raad toegestemd had hoewel dtt lichaam er bezwaar 
in gezien he ft tutJat zelf· de LUI'gers memories maak 
ten, als zouden wij IJijna al onze recltten gaan afg ven. 
De Regeering had voork ming van bloed v rgieten, in 
het oog gehad. De Raad heeft toen to ge temd in h t 
7 jarig stemrecht en ook dat alle person n die hier 
langer dan 7 jaren aren, oocrenblikkelijk het temre ltt 
konden verkrijge· 1. Er waren toen Lij na 0,000 welke 
oog en blikkelij k stemrecht konden verkrijgen en zoo vet· 
was toegegeven dat wanneer die allen het stemt e ht 
badden gekregen ze de oude burgers hadden ~unnen 
over temmen. 

Alleen om bloed vergieten te voor komen hebb n wij 
zooveel toegegeven. Toch was men nog niet tevr den 
eu zeide ruen het st mrecht te willen hebben na 5 jaar. 
Onze burgers waren daar op tegen en ook waren er 
Haa.d leden die daaraan niet wilden to ge en, maar 
nogthans h 'r~ft de Re e ring e 'U vool'stel daaromtr nt 
gedaan. omdat zij cY merkt had l1 t ni€'t ging rn lt t 
t mr cht, do h dat dit e n vo rwend l \·a vol phari-
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zee~ci1e geveinfdheid, want er waren Jocumenten ge-= 
vonden dat er in 189ü reeds was besloten dat de twee 
onafhankelijke Republieken niet meer mochten bestaan. 
Ik kan mij niet anders uitdmkken dan het een <'lduivelscb 
bedrog» te noemen. Yan vrede werd er gesproken. 
terwijl het besluit al genomen was om ons te vernietigen. 
Al hadden wij dus meer toegegeve[l, al badden '''ij zelfs 
gezegd dat na één jaar het stemrecht vet kregen kon 
worden, dan zou dat dus niet aangenomen zijn ge
worden. l:it documenten was het imrr.ers gebleken dat 
dit Volk, geen vrij Volk meer mocht z\jn. Zooals in 
de Aanspraak voorkomende, heeft de Regceting, ten 
einde vuder bloed vergietc•n te voorkomen, e:~n de:sbe
treffenJ voorstel gedaan aan Chamberlain en Salisbury 
en wat is daarop geaot woord? 1· zult dat st uk gelezen 
hebben, en hoewel ik dtl inhoud van het stuk niet 
woordelijk kan weergeven. komt het daarop neet· dat 
men kwaad was ons ooit al onafbar>kelijk Volk erkend 
te hebben en niett< genstaande alle convenlies die gtl
maakt zijn, zou men nooit erkennen dat dit \"olk zelf
standig is. Achtbare Heeren! Ik moet uitspreken wat 
op mijn gemoed ligt. Psalm 83 preekt van den aan:la.g 
van den Booze op Christus' rijk. D,ü moet niet bestaan. 
Daar komen dezelfde woorden van 'ali. bury, want ook 
hij zegt «dit Volk moet u iet bestaan» en C{od zegt: 
«dit Volk zal bestaan». Wie zal winnen? Zeker de Heer. 
U ziet daarin de listen die men van toen af 1 eeds ge
bruikte, ook hoe ons Volk zijne rechten niet heeft willen 
afstaan en dat de "Citv. Raad zoover gegaan is met toeg8ven, 
dat wij bijna het land kwijt waren. llet was echter niet 
de bedoeling om die rechten te bekomen, men wilde 
on• land hebben, dat niet meer zelfstandig mocht zijn. 
Al het andere zou nitt voldoende voor hen geweest zijn. 

Laten wij daarop letten en ziet de fijne list die in 
de zaak ligt opgesloten. Aan den Oranje Vrijstaat bad 
men geschreven niets teg~::n dien Staat te hel>ben, maar 
wel tegen deze Republiek. l\1en wilde alzoo de twee 
Republieken van elkaar scLeuren, tendjl uit de dot:u
menten gebleken i~, dat geen "l!an beide zou blijven 
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bestaan. Ziet "\Vat bedrog daarin steekt. De clocumenteu 
wijzen immers uit dat ctit reed itJ '0G, Yan Jame~on' 
inval af, hesloten was en toch beweerde m~u IIOg dat 
wanneer de Oranje Yrijstaat de wapen neerlegde. dat 
land zou blijven bestaan. 

De Oranje Vrij. taat helft toen besloten de wapen 
niet neer te leggen en !'ameu zijn ''ij beuunnen. Wij 
waren 40.000 mau, maar overal moest gewaakt vwrden 
tegen kalfers en zelfs de 'ommandant te ~lafeking lmd 
ons geschreven dat zekere kalier-kapitein hem zouden 
bijstaan en vdj 2 ij n bekend dat die te samen 3 .GO l 

weerbare ka1l'ers tellen. Dat aetal kalfers all en wa 
bijna reeds zoo groot al· het g tal van onze :::otr ijdmacl!t, 
terwijl daarbij noa over d • ~UO.U(jl) EngeLelie troepeu 
kwamen. En daartegen moeten wij Yccbten. 

EdelAchtbare lJeeren! Let op Gods be luur. 1 · htt 
niet wouderlijk dat 40.000. man uweten v rhten tegen 
honderd duizenden en buitendien Log tegen eencl 
zwarte natie en dat \\ij dan nog lcYen. Erken 
daarin Gods hand. \Vaar ik op druk is dit. Het i:-: 
toch opmerkenswaardig~ dut waar \\ij met den 
vijand in aanrakina komen, \Yij tot hem .. taan in 
vcrhouding Yan bijna '10 tot lUO, en toch heeft d • 
Heer u biertoe het leven ge paard. lk voor mij wil 
niet profetecren, maar wil aan wijzen "at de leiddr and 
is in Gods woord. Dat is buitengewoon. Deze oorlog 
i· een punt des tijd:;. Jlet loopt daarop uit, dat !Jet 
Deest de rnaebt luijgt om d~ Kerk te vervolgen en 
het zal dat zoover ten uitvoer brengen tut de ll er 
z gt «Tot hiertoe en niet verder!» En waarolll? ÜIHdat 
de Kerk beproefd en gelouterd moet worden want er 
is veel kwaad onder ons. Daarom is deze oorlog een 
buitengewone, en een punt <les tijd:-5. Een elk zal over
tuigel ral-en, dat God woord duidelijk daar in is. D,mr 
zegt men, dat l.ét volk niPt moet bestaan, maat· God 
zegt «het zal b taan: maar moet gelouterd wonJen ». 
lu miju gemoed Jicrt het zou klaar 111 upen Jat de da•r 
der genade niet meer ver a1 b; dat de U eet' zal toon en 
U<' Regeerder te zijn ·u dat niet.: zal geL m ·n buit •u 

/ u.s. 
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Zijn wil. Wanneer hij toelaat dat kastijding op ons 
komt, dan moeten wij bukkell en ons vemcderen; 
onze zonden belij1lcn en tot den Heer terugkeeren. 
\Vanocer dan het gan:sche Volk tut vernedering is 
gekomen, ziende dat het niets kan doen, doch dat het 
de Heer is, uan zullen we zeker dadelijk vrede hebben. 
Die vcrnetlering ligt echter nog niet genoeg in ons 
hart opgesloten en wij moeten onze ern tige plicht 
doen, zooals Petrus zegt in 'ie Petrus; 5 ver 7 en 8: 
\Verpt al uwe bekommernissen op mij; ik zorg \'oor 1J, 
maar in het Sste vers staat echter «Weest nuchter en 
waakt, want de vijand gaat rond als een b1·iescheode 
leeuw om u te verscheuren. Dat is het punt waarvoor 
wij moeten waken en vallen "ij in ongeloof, dan bren
gen wij ons zelf ten onder. 

lk vraag u broeders, is dat eene handel wijze, zooals 
gebeurd is, dat op een brief, kalfera zijn op()'eroepen, 
en dat door dezen, zooals te Derdepoort, zelfs Houwen 
en kinderen zijn vermoor1L geworden? Er was door 
de Engelsehen beweerd, dat er geen kalTers tegen ons 
werden gebruikt, maar kleurlingen, maar een féit is 
het~ dat Montioa met zijne kaffer3 in .Mafeking is, en 
tegen ons gebruikt wordt om te vechten. Meer dan 
de helft in Mafeking bestaat uit kaif~rs, die tegen ons 
vecht('n. 

EdAchtb. Reeren! U moet niet verstaan, dat alles 
wat tegen ons vecht, tot het Beest behoort; daar zijn 
zeker honderden kinderen Gods bij, die echter door de 
vrees voor het Beest, gedwongen worden zoo te han
delen, doch God kent alle harten. Wij hebben niet 
gezocht, dat het bloed, dat op aarde ligt, zou vergoten 
worden, want wij haduen bijna al onze rechten afge
geven, doch toen men ons wilde vermoorden, konden 
wij niet meer toegeven. Hoe is bet met Achab ge
gaan. De machtige vijand kwam tot .. voor de mmen 
der stad en men bad den moed verloren. Toen kwam 
de profeet Gods, en zeide: «Vreest niets». 'l'oen 
stond God op, en op dien God moeten wij ver
trouwen, want het is nog dezelfde God. Laten 
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wij dus niet lt.w n ul::;of er geen God be:staat. Hij 
regeert. In het begin was het \Voord en het \Voord 
was God en het \Voord is vleesch ge\ ·orden en heeft 
onder ons gewoond. Let op de geschiedeni die ons 
tut vo01·beeld moet zijn. liet i nog diezelflle God 
die Israël uitgeleid en het hart van Phariio heeft verhard 
tot het einde toe, totllat eindelijk alle eerstgeborenen 
d.er Egyptenaren . tien·en. waarop Phariio de Israëlieten 
trekken laat. Het is nog dezelfde Go i die win1len en 
stormen op zee tilt en zijn arm i niet verkort· 
Sommieren vragen, ma:tr ziet dat dan alleen op de kerk 
in de twee R"publiekcn! • Teen. Ziet de drie jonge
lingen in den vurigen oven. Hebben dezen zich alleen 
verbeugil ~ • Teen. Gocls \'Olk O\'Cr de gansche aarde. 
Was het alleen voor Danid in den Leeuwenkuit! 
Neen, maar voor alle lu·i~tenen op de geheele aarde. 
Zoo gebruikt d · Ileer dikwijl een klein klompje waaraan 
Hij Zijne mirakelen to 'Hlt töt voot·beel1l YOor <le gehcele 
Christenwereld. Ziet het bloed dat hier op aarde is 
gestort. \Vie is daarvan de oorzta.k! \Vtj willen vrede 
en onze vrijheid, reed::; van 183G af, en de IIeer heeft 
ons deze gegeven, en zal ooit de Heer iets beginnen en 
zich daarvan onttrekken ! ~een. maar l:lten wU ons 
vernederen voor den Heer. El' valt niet aan te twijfelen 
dat uiteindelijk de Heer on ztlleiden tot de oYerwinning. 
De dag der genade is niet Yer meer voor zijn volk. 
Laten wij niet twijfelen. maar trouw blijven aan Gods 
\V oorJ en in zijn n·tam ·trijden. \Vanneer het water 
tot de lippen komt - en ·ij vernederen ons ernstig 
voor den Heer, dan i de dag der genade daar. 

Laat dkeen clan erkennen dat het God Hand is 
die ons vrij maakt en niemand anders opdat de mrus ·h 
u iet roe me. 1 'nchthan- g<!bruikt Hij den mensch om dat 
te <loen. Àlijn aan:-praak heb ik voorgelegd en ik ho1p 
dat d Volksraa.(l niet lan•ret· daaroYer zal zitten dan 
tut bet uiten;t mot'gPn .. laar er ondoJr de olksraa•lsleden 
rclt'n zijn welk· hurg,•r· it• ,·clclc of k!'ijgsofticier zijn. Het 
is geen tijd om ge >'-'Olle zak •u te b •handelen L'U laat alleen 
de zaken behandeld worden die Ü\ voorl.H·cnrr. Dan heb ik 
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