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Hen welwillend hoorder gaf mij den tve~tsclt te ke11nen,
dat het woord, doo1· 11lij in de voormiddag-god.:dienstoefellÏ11fl van Zondog J,) Octolw· van detZ kausel der
Soorderl;.erk gesproken, doo1· den druk in nlimer !.ring
mocht worden verbreid.
Toen hel 111ij bleek, dat ander-en de:cn tvcn.c;ch deelde11,
bcsloul ik tol de uilgauc, in de hoop, dat ::.ij ::.uu mag·~~
bijdragen tot t•on1t i 11 g u ut hel Ch ri lr/ijl; aol'dcel.
lk rrel het ge :pl'ol,ctw wel niet geheel, maar loch
bijna woordelijk telll[f·
JJe opbreng ·t :al worden g(stort in de ka van "het
Roode ]{ruis", dat met lo(J'clijke,t ijvCI' :::ich heeft O}Jgcmaold o1u op hel oorlog./eJ'reill amlmlanre-dicnslen te
gww vcrlecllen.

Rollerdcun, I'J Octol;cr 1< '09.

Gelezen '"erd:
Ps.\ui 33.
Gezongen \Yerden:
GEZANG

·103 : J.

PsADI -146 : 2 en 3.
PsALlii 33 : 8 en V.
GEZANG

2 : 2.
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-6Evenmin kan het worden betwijfeld, dat het gansche
Nederlandsche volk in dezen oorlog de zijde der Boeren
gekozen heeft, met wie het verwant is in afkomst en taal,
voor een groot deel ook in geloof. Geen wonder, dat wij
in dezen strijd een belangstelling voeden en toonen, alsof
er onze eigene belang('n mede gemoeid wat·en ; in zekeren
zin is dit ook zoo, daar de invloed van het Hollandsche
element in Zuid·Afr·ika op het spel staat.
D•·uk worden de kansen besproken, en hartelijk is
de wensch: dat de kleine Alexandet· het van den grooten
winnen moge, gelijk het meermalen in de geschiedenis
der menschen is voorgevallen Daar wordt op gewezen,
dat de oorlog tegen een volk altijd een hachelijke onderneming is geweest, die niet zelden den aanvaller duur
is te slaan gekomen. Dat de Boeren zoo uitnemende
schutters zijn en op zoo voortl'effelijke wijze van hun
terreinkennis weten gebruik te maken, wordt gesteld
tegenover het feit, dat de Engelsehen telkens nieu e
duizenden kunnen aan oeren om ten slotte met verpletterende O\'ermacht allen tegenstand te breken. Dan wordt
er gewezen op de internationale verwikkelingen, die het
gevolg kunnen zijn van een mogelijke overwinning aan
àe zijde tan het Britsche leger; reden, waarom men de
tusscheokomst der Europeescha mogendheden verwacht,
die het niet zoo ver zollen laten komen.
Zoo wordt er rekening gehouden met allerlei factoren
die alle zeker hun gewicht in de schaal zullen Iespn,
maar waarvan niemand weet, hoe zwaar dat gewicht nu
wel zijn zal Ik acht hel mijn roeping om te wijzen op
Jactor, die dik ijll ergeten wordt, doch ten aloUa
aJles beslist. Daar is Een, die het lot van _....

-7volken in zijn almachtige hand houdt, die ook den oorlog
tusschen Engeland en de Boeren-Republieken het einde
zal doen vinden, dat Hij er O\'er beschikt naar Zijn welbehagen.
Laat ons het toch niet vergeten, dal het God is, die
de geschiedenis maakt !
Daarom wil ik mre aandacht Ye tigen op twee beginselen, die wij lelken~ in Je wereld, ook in dezen
oorlog, legenover elkan(l I' zien optreden.
liet eene is het :elfuel'li'ouwt'n, en het andere het
ve1·trouwen op God.
liet eene is gegrond op hel recht uan den stC!'ksle.
Het anuel'e zoekt zijn kracht in de slCI'l~le ua11 het reeft!.
liet eene laat God Jo:,, omdat hel aan zichzeiren
genoeg heeft.
liet andere neemt zijn toe\·lucht tot den God des
rechts, die het recht hanclhaaft.
Die twee begirL·elen nu vin'l ik tegcno\·et· elkander·
gesteld op menige plaats der lleilirre chrift · ooi· in den
Psalm, die ons werd Yoorgelezen, en waaraan ik den
lek t \OOr mijn prediking oulleen.

Psalm, 33:10-10.

Een koning wordt 11ict beltouden
doot een groot heit; een held wordt
111·et get·ed doo1· gtoote !. meld; hel
paard feilt ter OVC/'WÎm!Îtlg, Cll UCVI'ijdt niet doot zijne groole sterkte.
Ziel, des Reeren oog is over
drgetwn, die Hem Vi'ee::en, op degenen,
die OJI zijne goederliaenheid hopell ;
om ltwute zit•l van dut dood lt
tcddeu, ca om !ten uij hel let• /l te
houden ia dett hongu.

-8Een koning wordt behouden door een groot heir;
een held wordt gered door groote kracht; hel paard
feilt niet ter overwinning en bevrijdt door zijn groote
sterkte.
Ziedaar het eene hegin:;el, dal in de aangehaalde
plaats der Schrift wordt veroordeeld, in zijn onwaarde
tentoongesteld. Het be.sinsel niettemin, dat nog altijd
door zeer Yelen wordt aangehangen; ja - laat ons eerlijk
zijn - \>aarmerle wij het allen eens zijn, zoodra wij God
vergeten.
liet groole kt ijusleget· is het vertrouwen van clen vorst;
hij zal er alles en allen, die hem tegenstaan, mede kunnen
verpletteren; immers, zoo het eene deel komt te vallen,
staal reeds hel andere gereed om de plaats der ver·slagenen in te nemen. De groole kracht maakt den held
onvenünnelUk; wie met Item strijden, zijn allen zwakker
dan hij, zoodat niemand ieb tegen hem vermag. Het
paard zal zeker ter overwinning voeren wie het berijdt;
door zijn groote snelheid, die lacht met allen afstand, komt
het iederen vijand voor; zijn sterkte en zijn volhardingsvermogen ]alen niet toe, dat immer zijn ruiler in de
handen dAs tegenstanders vallen zou.
Zoo werd er gedacht en gesproken ten tijde van den
psalm,li<.:hler · zoo word l er ge -pro ken en gedacht in onze
dagen. Voortreffelijke artille1 ie en moonl,ladige kogels,
rookloos kruit en gepantserde treinen, mau~er-geweren
en Lajonetten be.Jissen alles. Voeg daarLij een uitnemende
krijgstucht en de leiding van een en·aren veldheer, die
het leger, waaro\·er hij gebiedt, duiJbel sterk maakt; wie
zal er twijfelen aan de ovel'\vinning, waar zulk een leger
haar zoekt te Lebalen? En allerminst dat leger zelJ, dat

-9in trotsch zelfvertrouwen voorttrekt; dat weet de sterkste
te zijn, verreweg de sterkste en er staal op maakt, dat
de sterkste altijd triomfeert en den \Yeg tot eiken troon
zich gebaand ziet. In den strijd om het bestaan wordt
immers de zwakkere teruggedrongen, uitgeworpen; vindt
hij geen plaats mee1·, daat· alle plaats wordt ingenomen
door wie machtiger is dan hij. Wat doet het er toe, of
alle zedelijk recht wellicht aan de zijde van den zwakste
wordt gevonden? De macht staat bovenaan in de '\\ereld,
en het recht volgt uit de macht; er is ten slotte geen
ander recht dan het recht van den sterkste, ook al heeft
dit alle blijk van grievend onrecht te wezen.
De stichting \an wereldrüken berust altijd op dit
beginsel. Zoo zijn zij ontstaan, die machtige rijken van
het verleden, van Assyrië en Babylonië, die alle volken
binnen bun bereik - ook Israël heeft het ondervonden ondet·wierpen en dwongen met ijzeren wet Zoo zette
Ar.E ANDER DE GnooTE de grenzen van het ac donische
rijk uit in de niet te br·eidelen eerzucht van den \ ereldverovet-aar. Zoo slokte het mon ter van het Romeinscha
rijk, van W<'lks keizer eenmaal een gebod kon uitgaan, dat de gebeele ' ereld zou beschreven orden,
de afzonderlijke nati"n op, niet achtend op de eigenaardigbeid der volket·en, noch van hun taal, noch ·an hun
godsdienst. Zoo deerl de Franscbe overw ldiger in bet
begin dezer eeuw ~en geeselsh·iem de drijvers \oelen
aan Europa's \OI ten en \'Olkeren die hij als een kudde
voor zich uitdreef. Voor die verzoeking schijnt Amerika
te gaan bezwijken, dat den OÖI'Iog, uit menschlievendbeid
ondernomen, gaat gebt·uiken om eigen g1·ondgebied duurzaam te vergroolen. oor die vet-zoeking bez ijkt Brittanje,

-10dat, trotsch op een rijk, waarin de zon niet ondergaat,
Ol'eral de eerste rol \Vil spelen op het wcreldgehied, en
al verrler voortspoedt op de haan zijner imperialisli~che
staatkunde.
Het \Yerelurijk is de caricatuur van het Koninkrijk
der hemelen. Deide willen alle natiën in zich vereenigen,
maar tenrijt het laatste de eenheid !Jcgeert op zedelijken
en cree::;telijken grondsl:.w, laat het eerste zich door geene
andere motieven dan zelfzucht en heer::;chzucht leiden.
Waar het cene geen ander recht laat gelden dan het
recht der liefJe, decreteet'l het andere, dat de mindere
den meerdere moet <.lietwn, en naast den mernJere geen
recht heeft op een eigen bestaan.
Tegenover hel herrinsel van het zelfvertrouwen zet
de . . . chrift een gansch ander.
Ziet, des Heeren oog is ovet• clegenen, die Hem weezen,
op degenen, die op zijne goedertierenheid hopen, om hunne
ziel \"<111 den dood te redden, en om hen bij het leven te
houden in den honger.
Dit is legenover bet recht van het ste1 ksle, dat onvoorwaat·delijk ontkend wordt, de sterkte mn het recht, zooals
dat recht gPhandhaafd wonll door den Ileer der heirsclmreu,
wien het geen verschil maakt door veel of door weinig
te verlossen.
Dat is het sta,ulpunt des geloofs; het ecni"e, dat de
Chri...:ten mag innemen, ter\\ijl het ander, owdal hel God
buiten rekening laat, het sla nelpunt des ongeloofs is. liet
geloof stelt tegenovel' <le ~tolli~liji · e de cree:;telijke wereld,
en het vertrouwt, uat rle twee te de eel':-te hehcerschl.
Het is ct· van overtuigd, dal uict het g'wecr en rlc ·abel,

-11maar God regeert, die de lotgevallen van vorsten en volken
naar zijn welgevallen bestum t. In de hand vnn dien Gou
zijn de veldslagen, en Hij is het die de overwinning en
de nederlaag geeft. En Hij is de Almachtige. Ook de
grootste legers blaast Hij weg met den adem zijns monds,
en de geweldhebbers der wereld vermogen niets legen Hem.
Wie Hem vreest en hoopt op zijn goedertierenheid, die
heeft de beste parlij gekozen, en al staat bij gansch
alleen, hij heeft een Bondw~noot, die terren alle vijanden
ruimschoots opweegt.
Ik denk aan het verhaal in II Kon. 6, als ELisA te
Dotban is ingesloten doot' paarden, en ''"agenen, en een
Z\vaar heir van den 1\oninrr van Syrië. De dienaar van
den man GoJs ziet geen uitkomst en acht zijn meester
verloren, maar de profeet wekt hem op om niet te neezen,
daar er aan hunne zijde meer zijn dan aan dc>n knnt der
vijanden. En op het gebed van den man Gor)' worden
de oogen van den jongen geopend, dat hij zag, en ziet,
de berg was Yol vurige paarden eu wager1en rondom
Elisa.
liier is een onzichtbare factor in de wereldge!ocltied~ni··,
maar die toeh ten slotte alle:; be.-li ·t; ja, ei ....enlijk de eenige
levende macht, die de anderen doet rr:wn, ''aar zij wil en
hen gebruikt tot bcreikiurr \\lil hare doeleinden.
Maar het i.- geen wonder, dat d ze rnaebt zoo vaak
wordt vergeten, cu e\'enmin dat de sterke met haat'
nog mimler rekening houdt dan de zwakke. \'ie in
de minderheid is, ziet uit naar J,ij:;lawl: ook hier leert
llc BOO!l de oog-en op le lielku naar de bergen, van
"·aal' de hulp komen zal. Wie in de. m enlerheid j~,
denkt aan zich zelf 0 enoeg le hebbeu en rekcut niet met

- ·12God, dil'll hij meent niet te lJehoevcn. . . TOO' een~, het
is geen \\'Onder, want de stofll,ltjke werelrl i::; de ecni()'e,
die gezien \YOI' It, en doot Je macht, "elke zij ten toon
~preidt, verblindt zij
niet zelden ons gcc;:;telijk oog,
terwijl zij ons doet sidderen, \\'aar rlie m, cht zieh legen
ons keert. Ilet is altijd een daad van ".cloofsmoed ·'e\Yee:-t om met den a o..:tel te ze.;,ren : \Vij merken niet
aan de dingen, die men ziet, lll<."t:ll' de dingell, die men
niet ziet. ~!en kan dat geloof hebben in de dingen 'an
het eigen persoonlijk le\'en en het \'erhezeu, waar ltct
lot vnu gebeele ~talen en ·olk u up !1 t :,op I sl;t, !. En
b Jt' zelden \\Ot dt lt ,t dan nog in dat pt-r"o Itli.Jk leven
getoond!
~l.t<u' het wot,e d.m ook al g 'L'n wonder ziju, dat
ook de Clu i:,t •ncn in IHIIllle kallJJerek niu • •n <lien onzicht!J.tr 11 ludor IJuilt-11 rt•kenillg lalcu, zij llJO".Cil het
toch uiet do n, ja, het i, hun plicht 0111 dil'n !Jo\ cman
te sdn ij\'cn np hun lijst. Ülll.t ::-lam\'erwanlen in ZuitlAfrika ge\'en on:> daarin reu croed 'oorlJerld; zij spreken
trlken..: hun yerlruu\\'cn op (iod uit, en \\'ij mogen toeh
wel aallnemen, d, t zij dat uid enk ·I do n, omdat zij
w ten Yerrcweg de zwak te pJrLU in gelal ... lt: 1'1\l Pil
oorlog:;materiaal te wezen. DJUI' m g ', en ui l alleen
door de Eu rel·t:heu, terecht rrezegd \\'OI'UCIJ, d,tl zij in
menig opzidll achterlUk zijn en de reuz n:ehrc«len der
be ·cb;n iug niet heb! eu !Jijt, houden, \\·ij pl'ijzen hen
gelukkig, dat zij 110g niet zoover geror Jcrd zijn i u de
ontwikkeling onzer eeuw, dat zij het geloor aan een leYcndcn, per::oo1dijken God en eeu onzkhtku e "er •ld naar
het rijk der :sprookje..: hebben \PI'W zen. Al· zij zich op
den God ~le:; reclils hero '!Jen, d, n is dil \OOt' hen gccu

-13holle pbrase, geen zinledige redekun ·tige figuur, maar
volle werkelijkhei'l. En reed:; dil is iets goed' van dezen
oorlog, dat de naam Gods telkens \Yedcr ge,onden wordt
in Je kolmmnen onzer groote IJladeo, die a1le zulk een
lolTelijken ijvet' loonen om de zaak der Boeren te Lepleiten: een naam, die uncler maar al le vaak gemist
wordt, of sleehls met ~dwwlerop!Jalen '' ordt uitge::;proken.
Gelukkig, ons ge:-lnd1t i~ nog niet zoo ver, dat het
on!Jewi111peld h t re~.:!Jt van <lcn sterk:;te zou bepleiten,
eu zoolang de men~ch een gewei •u beeft, zal bij JJlijven
erkennen de slt'l'kte van het /'ccltt. En wij zijn er allen
in dezen o01·log van o·.eJlui<Td, dal het recht onhetwi::-tbaar
aan de zijde der a~HJ"• valll'llen, dut is der Boet en, is.
Eu ze! er, wij hou Jen 't' ook rekening tnede, dat wie
overtni:rd is \<Ut zijn rroctl 1 echt (!.tl r ebt ver1ledigen zal
met duppercu woetl en omvatJkeliJare tan1lvastigLeid;
\\'ij \ ertjelen het niet, dat de liefde voor den eieren rrrond 1
de liefde voor het ei~en, onafbank •lijk, Leslaan de klacht
der strijders vcr·duiJIJelt. Jlanr als wij uiets an,Jer::, badden dan 1lat, dan zouden \\ij loch altijd bet pooren d r
Iloeren lJijna wanhopig mol't n n cmen; dan zouden wij
moeten voot·::;pellen, dat EugeL111d, na mi .. chicn eer. t
menig"<' nedcdu, g le ltel!J, n "·eleden, zoo :-tra!-.· mcl
verpletterende mal.:ltt 1len zwakken le::;c11.tamler zal verbrijzelen.
Evenwel wij I! bLeu iel. and r::, of liever wij leiden
uil dat goed recl1t der Tran. ,·aal iel· ander· af. Wij
achten het n~r trotmen ll 'l' Doet eu op God negroud; wij
oonlcelen, dut ome tebl met ·zij u l \Yecde begin:' l do r
hen voor hun ig n z< ak m.tg aaunl'lmalcl worJeu · wij
ucloo\·en aan de ·tet·kt mn h •L recht otndat wij ge-
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hoorzaamt; dat het ook hem, die weten chappelUk \'an
zijn onbestaanbaarheid ovcr'luigd is, niet met rust laat.
Welnu, dat geweten laat ons de sterkte van het
recht gevoelen, omdat het ons spreekt van den God des
rechts, die het recht handhaaft. Zijn oog is ovet· degenen,
die Hem vr·eezen en op zijn goedertierenheid hopen.
De twea begin elen slaan lijnrecht tegenover elkander.
Het eene is het beginsel der menschen, die God hebben
losgelaten. Het andere is het beginsel dergenen, die Hem

vreezen.

Wij achten die beide beginselen ook in den pas uitgebroken oorlog vertegenwoordigd, en niemand behoeft
er over te twijfelen, aan welke zijde wij elk der beide geplaatst achten.
Maar toch maken wij een, noodzakelijk, voorbehoud.
ImmPrs nergens ter wereld, in geen enkelen strijd, zijn
begin~elen zuiver en ongemengd tegen elkander opgetreden. Geloof en ongeloof zijn, gelijk GöTHE het uitdrukte,
de twee machten, die de wereldgeschiedenis beheerschen;
maar nimmer is aan de eene zijde enkel geloof, en aan
de andere louter ongeloof aanwezig ge" eest. Het zelfvertrouwen en bet vertrouwen op God zijn gewoonlijk in
denzelfden mensch met elkander gemengd.
Zoo zou ik dan ook niet gaarne den indruk geven,
of ik de Engelsehen al een volk van duivels en de Boeren
als een volk van engelen wilde voorstellen. Beide natiën
hebben hunne fouten , beide hebben hunne deugden.
En wij mogen niet vergeten , dat, wam· de tijdsom tandigheden beurtelings goede en kwade eigehschappen op

-JOden voorgrond plaal~en, ons daardoor rrevonncl oordcel
licht rrevaar loopt onLillijk te worden.
D~t de zoogenaamd hoogère politiek dikwijl.' \'all zeer
lagen aard is, ook !Jij Chri--ten-n:~tiën, had de geschie!lenis
ons reed:; meermalen geleerd ; het Yall nu f;!echts te meer
op na (le ~choone retwadtlingen, waartoe de VredesConferentie heeft aanleirlin;; gegeven. .\!tijd wedet• komt
hel uit dat de psalmdkhlct· (P ·. 11G) gelijk bad, toen hij
uilriep: Vertrouwt niet op priu.~cn, op 1les men~chen kiwl,
bij helwelk geen bei! is. De zelfzucht en de hcerschl'.udll, die bij d •n enkelen rnen~L'It zulk een groote rol
speel!, oefent tJict minder indoed op de rerrceringen.
Zoo . eh rijdt ook het IlJib;che rij!· 'ootl op de haan ran
het itnJ;et ialism , n bezwijkt ll ·t ho lang I' hoc meer
roor· Ie ma ·hli e re1 zocking, \\"elke in den dr·oom ran
het wcr ldrijk gell•ge 1 is. En zeker zijn ntt dr. gowlr !den
de onmiddellijke nanleidin" tot den oorlog, en hebhen wij
recht om t • spreken \'iln c n troep aronl11ricrs, van
got1dd01:;t en gcw tenloos kuipende slaal:-licdcn, maar· hel
ei •cnlijk, en oo 1• uit•re:-prokcn, tl1 cl i:-:; de oppenlladrl van
h t Engebt'lw ell'll1t'lll in Zuid-.\.frika, d<ll ook hecr:-~.:ben
'' il orc1' het land, dal het l 11 ·oorden en ten Zuiden
lwu.tl in ge loten Daa1om h 'hben ''ij hel 'ol t rel' hl om
te :-prekeu ow•t· d<1l l1cgin. el '<lil h t 1~l'hl \ nn den. l rk::4c,
maat· wij mo~en bij h l vcllt•n van on., r htnardig, vonnis
uiet uit het oog vedi ·zen, liL . terk de \'CI'ZOE'kin•r is. 1 iel
zonder re !en wordl in d . 'clll'lfl 0 l'\\ïlar:-,c1Jnw'l "\Yordl
ui t ijtlel, ab het ,. •nno"rn o\'ervloedig aanwa. t", en dat
woord blijft gPld 'n, ook als d,tt vermorren ui ·t door
ond 'nliukkin of r· O\ crij P . !i:! : 11) v •r kr •ge u i..
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Ook hier geldt Je uitspraak, flat, ·w·ie meent te :::taan, toe
moet zien, dat hij niet vnllc .
"Jfaar laat ons verder niet Yergelcn dat hel Engelsche
volk op zich zelf niet m~g aan..:prakelijk ge. leid \vor den
voor deze "hoogerc" politiek, ook al geren wij oaarnc
loe, dat de Brilscbe trol: hit: r luide zijn \roord ll.edeSJll'Cckt en de \\'l'<takne111in". O\'<•r e n Maju Ja de om·Io~~
vlam :-;lcllig hoo •er doet uitslaan. Ik ben er zeker van,
dut het rnceremh cl der· Eugcl~chen met deze preek het
volkomen eens zou zijn, alleen de rollen in gelie l legenge lelden zin venlcelendc. ;·') De publieke opinie i· op
hel punt der Do'' I en allerminst goc(l lc :--preken, en de
ergste slaalljes ran onhes,·haafdheid en hall-\\ ildc wrcc<lheid worden O!nlrcnt dezen g-t cl i~ geloofd. Evenzeer· als
gclJeel Europa, cu E11oelalld niet het min ·1 zi<"h heelt
verban...:d ovet· en geërg rd aan de ~ermm·ing \'an het
zedelijk oordeel, dit! in Fra11hijk hcct"l'ble en nos-he r~cht
met betrekking lot hel pr nee ·-Dn ... un" zoo \'ct·lwast en
er·gert zich thans heel E11ropa, en Fr;Jukrijk uicl het
minst, ten opûehte van di•.! zdfde \ï~I'\Y<U rin!.!' in Enrr(·lan(l
met Ldrek king lot llen Tran raabcbeu ooiloO'. Uel feil is,
dat in beide landen de publieke opinie op groolè eh aal i,
misleiJ door de per:s, en het volk zelf ni t \'Cl a11lw Ol'dclijk mag \\Orden •rehouden \OOr zijne ciren uiting n.
Zoo kunnen de Engebch n rr te gocde1 Ir onw van
O\'erluigd zijn, dal zij den .trijd helJLen aangebonden
tegen verdrukking en omct:h l; dat zij ook in dezen oorlog
*) llull \'HUl' lht is, I.JJeck 1\ ClliÏ,)O UU;.,t!ll llil het UÏI..!Jl cken UCZCI'
woorden uit het \Cr !.1; Ut I' l'.ttl<'ment ·-zitti• ;;. Immer• uaar is het
uitge,proken oude•· in t mmin; V.!n en OYergrooto meerderheid d.tt

Engeland zelden een oorlog hel'l't um!cruorncn. \HllHIIl het zoo zcket· '"'
van te I rijden voor de u 1k v.m rechtvaardigheiu en Vl'ijheid.
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hun wereldhistor·ische roeping vervullen en als echte kinderen der neJentiende eeuw het licht uer beschaving
gaan op den kandelaar plaatsen in het Juistere werelcldeel.
En al tasten zij nu hierin ten eenen mJ.le mis, het mag
to~h niet door ons ontkend worden, dat dilzelfde Engeland, dat zoo dikwijls zich om zijn staalkunde trouweloos
moest hooren noemen, in meet' dan één opzicht vooraan
staat in de rij der natiën. Niet alleen bekleedt het met
eere zijn plaats in de welenschap en de lelterkunde om van handel en nij,·erheid te zwijgen, waarin ieder
zijn gr·oote beteekenis erkent, - maar ook op godsdieustig gebied, met name in den zenrlingsarbeid, geeft het
anderen landen een beschamend voorbeeld. Teert ook
onze eigen stichtelijke leeluur niet Yoomamelijk op helgeen aan Je overzijde van het Kanaal ,,·erd geschreven'?
Het zou dwaasbeid wezen dit alles te vergeten, nu wij
reden hebben om op Engeland te toornen; eerst dan
hebben wij recht om de kwade eigens~happen te veroordeelen, als wij de goede hebben gewaanJeerd. Ilelaas,
dat dit groole volk ,·oor de verzoeking bezwijkt en
recht van den sterkste laat geleien; dat dit volk van
krachlig geloof en vurigen ijver vet·melel wordt in zelfvertrouwen en in ongeloof God vergeet. Het is de les
van Gods WoorJ en de les der geschiedenis tevens, dat

een wereldrijk slechts ontslaat om ouder le gaan.
Aan de andere zijde strijdt het volk der Boeren voor
vrijheid en zelfstandigheid; imlerdaacl draagt deze oorlog
het karakter van een bevrijdingsoorlog, \'Uil een strijd
ondernomen uit zucht lot zelfbehoud. letler beha Ive de
Engelsehen erkent hun goed recht, terwijl de . ympatilie,
die altijd voor den zwakke gevoelu wordt, aanmerkelijk is
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het uiterste heeft gedreven. Zij roepen den naam des
Reeren aan, en rekenen op zijn bescherming tot behoud
en vaster bezit van wat hun het dierl1aarst i . Hier is
inderdaad dat tweede beginsel aan hel werk, de sterkte
,·an het recht, het vet·trouwen op God.
Maat· ook hiet· willen wij billijk zijn; ook de Boet·en
zijn niet volmaakt. En ik houtl het vom· zeker, dat de
waarachtig vromen onder hen, met President KnuGEn
vooraan, wiens vroomheid door niemand verdacht wordt,
in dezen oorlog, die o\'er hen is losgebroken, allereerst
zullen zien een oordeel, een tuchliging Go1ls ook \'OOt'
hunne zonden. Maar afgezien daarvan- en dit is natuurlijk
een zaak, waarover ,."·ij niet kunnen noch mogen oordcelen - kunnen wij toegeven: dat er rechtmatige grieven
zijn, schoon zij veel te lJreed worden uitgemeten; de
concessies, waartoe de Regeering zich bereid heeft ver,
klaat·d, zijn er het bewijs van. En loch zouden wij on
geweten verkrachten, indien wij in dezen .strijd niet geheel
de zijde der Doeren kozen, en hun hartelijk toewenschlen
en voor hen baden, dat de zegepraal de hunne mocht zijn.
En dun·en wij dit nu ook voorspellen? Wij hebben,
onder, maar ook ondauk , ons voorbehoud de heide tJeoginselen in dezen Engelseh-Transvaalsehen oorlog tegenover
~lkander geplaatst gezien; durven wij nu te zeggen dat de
Boeren het winnen zullen? Oogenschijnlijk zouden wij er
alle recht toe hebben. Immers het recht is sterker dan
het geweld; God is machtiger dan de Engelschen. laat•
wij wagen ons niet aan een profetie, want de wegen Gods
zijn duister.

..
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voor den mindere wijken moest en het 1 echt zegevierde
in de wereld. Onwillekeurig denken wij aan onzen eigen
strijd tegen Spanje, uat ook een rijk wa-., waarin de zon
niet onderging, en toch niet overmocht hel ,·olk, dat,
aanroepencJ den naam rles Ifeeren, ~trcc1l YOJr de \Tijbeid van nationaal IJe::,laan, de vrijheid van gods1lien,-t.
\V ij denken aan de Armada, de on oven' inuelijke vloot,
die door Gods adem \rerd ,·et•;;lrooid. \Vij denken aan
bel machtig leger Yan :-:anherib, waanan in él;ll u:1eht de
engel des Heeren honderd vijf en I, l'lttig duizend man
~Joeg, zoorlt~t zij des morgens doo !c lichamen \Yat·ea
(li Kon lD: 3::>) Zoo heeflllizkia, die dl' .:utaa<lbrievcn roor
des Heet en aangezic!Jlltad uilgciJrci l, erntren, dal Gods oog
over J uda waakte en zijn arm sterk \Ya · om te Vt>rlossen.
Zoo kan het ook thans door de H,Jeren worden ontlervonden.
l\laar het kan ook anrlcrs ge:,ehieden. Uoe vaak heeft
God het niet toegelaten, dal bel gc,,eld op den troon
steeg, en de zwakke! e door den sterkere werd verlrnpll
Zag 11 iet menig wereld \'er oreraat· langen lij i[ z\jn \'aart
door niets gcsluit? Ileeft niet n1enig wordewl wcrekh·Uk
zijn toeleg zien gelukken? !leeft 1 r.\POLEOX niet rnaebt
ontvangen om te hecrschen en te \'emielen zooveel hem
lustte? En \\'ij Clu bi enen Lchoc\·en er elkander todt
waarlijk niet aan te het·innm·en, dat het onre~llt in deze
wereld Lriomfeercn kan; waar is die triotuf duidelijker dan
aan het kruis van Golgotha!
Wij houden de baod op dcrt n.ond, en wachten <.~f,
wat God doet in zijn ondoorgroudelijken Ptaad. Zal het
HollanJsch element in Zuid-.\l'rik:l wonlen ten onder geLracht? Zal de macht van het llrilsche rijk zich opnieuw
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breking van haar· O\'ermoe l '! Wij welen et' niets van;
wij weten alleen, dat de gl'llwelen van den oorlog zijn
uitgebarsten en de wereld het ~chouwspel ziet, gelijk een
Italiaansch blad het heeft uilrr dm kt, dat de eene Proteslantsche staat d n anderen een in geloof, zoekt te
vernietigen , en zoo op niemv een breuk wordt «e lagen
in de eenheid der Ket k.
laar wij welen toch ook iet ander . God regeett
de wereld, en Hij leidt hare lotgevallen tot verheerlijking
van zijn Naam. Uit het kwade doet Hij h t goede
voortkomen, uit nederlaarr zoo\\ el al· uit zeg praal. Het
onrecht van Golgotha wa te\'en· het hoogste techt n
het krui werd de hoorn d lc\'en~. Uit de 1 amp \\Ordt
menigmaal de zeg n gebor n. Ook door dt oef heid en
ellende wordt et· in de hat ten pbat gemaakt voor den
Chri tu Gods.
En wij weten uorr iet . Het om·echt mog ze0 eviet en ·
het is slechts voor en tijd, terwijl h lrecht de eeu\\igheid
voor zich heeft. Alle ovet'\\Ïnnin en, di enk I op h t
recht van dfln terk. te bet u ltcn blek n ten lotte noo 1lottig te zijn. De wer ldrijken zijn .tlle ond r g aan.
Wie God loslaat, teekent zijn eigen doodvomli . H t \\a
een Engel eh staatsman, di het on lang zijn ei en 'olk
heeft toegeroepen: Weet wel, "at gij doet· nu gij u t gen
den zwakkere opmaakt in om· d1tvaat digen ootlog zult
gij misschien hem ernieti n, maar ze er vArftiA!tiDt
uel en.

is groot

Het eerste kan

e
n
lpD op bet zelf
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zelfvertrouwen is God loslaten, is vleesch tot zijn arm
stellen, is ongeloof.
Die twee beginselen gelden voor een volk, zij geltien
ook voor een partij, zij gelden voor den enkelen menseh.
Wie Yleesch tot zijn arm stelt - om het even of dat
vleesch gedekt \Vordt door een staatkundige of eeu godsdienstige leuze, of het ruw geweld dan wel slimme partijtactiek is, of er gestreden "·ot cU op het slagveld of hij
de stembus - laat God los en staat aan den kanl van
het ongeloof.
Nog altijd is er de keuze tusschen het recht van den
sterkste en de sterkte van het recht. Het eer::;te beginsel
is zoo verleidelijk; het triomfeert zoo vaak in deze wereld.
Het tweede eisebt dat vertrou \\'en op Go cl, dat alleen kan
gevoed worden door hen, die zijn Naam vreezm1. 1\laar
alleen dit tweede is het recbte, want Go-I is bet, die de
geschiedenis maakt.
l\loge dat vel'touwen op God in het !tart der Boeren
omvankelbaar vast staan; moge het meer en meer het begimel ook van om; leYen wonleu.
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