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Iloe nees'Jijk groeit, o God!
Het sàamgez\mren rol
Dergenen, die mij drukken.
Zij maken niet alleen
Den opstanu algemeen,
Om mij mijn kroon t' ontrukken;
Maar velen doen van mij,
Iloe bitter ik ook lij',
i\ og deze smaad taal ho oren:
»God zal hen nu niet meer
Verlossen als weleer;
IIem is geen heil beschoren."
Maar, trouwe God: Gij zijt
Het schild, dat mij benijdt,
.\lijn eer, mijn Yast betrouwen.
Op U vest ik het oog,
Gij heft mijn hoofd omhoog,
En doet m' l·w gunst aanschouwen.
'k Riep God nic>t nucht'loos aan,
1 lij wil mij niet versmàan,
In al mijn tegenheden;
IIij zag van Sion neêr,
De woonplaats van zijn eer,
En hoorde mijn gebeden.

•

J fel is nu ruim ze. lien jaren geleden, dat het bekende driemanschap uit Trans~aal , deslijus, na de schitterende overwinning op
Engeland, in ons vaderland, te •\m ·terdam in een Y ergadering van
ons volk was binnengeleid.
De man, die in een tinlelend bezielde rede hen toesprak, was
dezelfde, die ook nu in :>.> de Crisis in Zuid-Afrika" zijn machtig en
meesterlijk woord \'Oor vele volken heeft gesproken.
Ilij zou de Transvaalsche vlarr, die Patrimonium schenken
wilde, met de spreuk er in geborduurd: :»In God zullen wij kloeke
daden doen", overdragen in handen van het driemanschap, en ·prak
daarbij ten slotte, nadat hij den Generaal had doen voortreden:
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"s t a mij t o e , d at ik aan U, per !S o o rll ij k cl e z e vIa g
o eb et r o u ,,. , die ,. o o r h c l v o I k van T r a n s ,. a a I b e s t e m d
is. En nu, eer dat die vIa g i 11 uw hand overga a t, nog
sI echts dit één e: I eg uw hand in de mijne , en geef
daarmêe aan dit volk de gelofte, dat nooit, wat ook de
toekomst brenge, deze vlag vallen moge in de handen
1·an den Brit."
En zoo is gedaan. Die handslag is gegeven. Het raakt ons
daarom te meer, wat er met die vlag geschiedt.
Zag toen reed· het helder oog, bij schijnbaar onbewolkten
hemel, de teekenen van een alweder dreigend onweder? Iloe het zij,
de orkaan is losgebroken met ongekende hevigheid, en than · crrijpt
ons dat woord, die gelofte, aan met onbeschrijfelijke kracht.
Zal het dan nu toch gebeuren? En zoo ja, zeker niet door
lathcid of ontrouw aan hel gegeven woord!
Zal de god vergelen hand die vierkleur neêrhalen, verscheuren,
vertreden?
0 weest eerlijk, - k11·am ook in uw ziel de gedachte niet
reeds op: \Vat mocht ons bidden baten? Iloe ijdel bleek telkens
on~ geloof, on;r,e hope! Hoe zal de wereld on straks tarten! I! eNe,
wat zult gij dan met uw grooten Naam doen!
Stil van verslagenheid en stom van verbazing zijn wc,
wanneer het ééne bericht na het andere meldt, hoc de roover wint en
dwingt en perst. Onze malle, trage, zoo spoedig ingezonken ziel
heeft nieuwe spankracht noodig tot het gebed. In dat besef hebben
we ons bij vernieuwing saihm·ergaderd voor het aangezichte Gods.
Om den altijd hooger stijgenden nood op te dragen aan den troon
der genade. Doch ook, om rust te zoeken voor ons eigen geslingerd
hart in God en in zijn \Voord. \Ve hebben behoefte, om licht op te
vangen over de:~.en zoo donkeren weg Gods in het IIeiligdom, opdat
we niet vallen in twijfelmoedigheid, maar veele r steeds duidelijker
de hand Gods leeren zien, en bekennen, dat JTij zich vcrlwerlijken
;mi, ook door al dat bloed, die tranen en dat lijden he 'll.
Komt, gaan we dan tot Gods Getuigenis, en beluisteren \I'C
een woord, een smartkreet van den psalmist, door hem geslaak1,
toen hij zijn volk zag overgeleverd in de handen Yan den Yijand.
t
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hebben hunne teekenen tot teekenen gesteld."

De dichter is in bange zielsontroering van wege de smaadbeid
die zijn God en zijn volk is aangedaan, nadat het kleine Juda door
het machtige Babel is overmocht \Vat hem wel het vlijmendst treft,
is het brullen van den vijand, in driesten overmoed, in het midden
van de vergaderplaatsen des Heeren, vernielende en verden·ende alles
in het heiligdom, als een, die de bijlen omhoog aanbrengt in de
dichtigheid van een geboomte. o, Dat tergend slaan van de hand
aan die heiligheden, waarvan een onzichtbare, symbolische sprake
uitging! Dat aanranden van de teekenen des Heeren onder Zijn volk!
Die teekenen, welke zeiden, dat God hen had geplant, en waarborg
en onderpand waren van dat heilig en dierbaar bezit, dat God hun
had verleend! Maar het trotsche Babel heeft wreed en overmoedig
die teekenen weggerukt, en diep dat gemis gevoelende, treurt hij:
:~>Wij zien onze teekenen niet." D(! vijand heeft zijn teekenen, als
symbolen van zijn heerschappij en ovennacht daarvoor in de plaats
gesteld. Zijn banier tegenover Jeho,·ah's banier. Satan tegenover God.
Vertrapt ligt daar onder den ellendigen voet hun geschiedenis, door
Gods vinger beschreven; hun traditie, door Gods hand voortgeplant,
en op de puinhopen van al wat heilig is, die banier des vijands ziende,
schreit hij: »Zij h ebben hunne teekenen t o t teekenen ge~ te I d !" En juist in dat h rhalcn: l>tot teekmen gesteld" geeft de dichter
uitdrukking aan den brutalen hoon, die hem in zijn volk heeft gewond.
Ge gevoelt, wat ons juist dit woord voor den geest riep.
IIctgcen eer:t geschied is met den Oranje-Vrijstaat, is nu ook
geb urd met Transvaal: de proclamatie van inlijving is door den
Engelsehen V cidmaarschalk uitgevaardigd. De Oranje-Vrijslaat en de
Zuid-Afrikaansche Republiek hebben opgehouden te bestaan. Gedelgd
zijn ze uit rle rij der vrije natiën. Niet voor hel oog ,·an God. Ni t
voor de strijdende burgers. Niet voor on~ . Maar voor Engeland zijn
ze er ni t meer. Zij hebben hunne teekenen tot teekenen
gcs t {~Id. \ Vant gelijk God met r.ijn teekenen spreekt en Zijn volk
bezielt, zoo ook de ,·ijand, n het stellen van zijn teekenen, is een daad
van bcteekenis, die zijn invloed niet mi:t op het hart van het volk.
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\\rat die teekenen zijn?
Ze zijn saamgevat in die necmde, Britsche vlag, die wappert
111 de beide hoofdsteden. Doch dit zegt niet genoeg. Ze zijn al de
wandaden, die in naam van die vlag, o! onder haar dekking, zijn gepleegd,
en waardoor het optreden ,·an den overweldiger zich van het begin
van den oorlog af aan heeft gekenmerkt, gekarakteriseerd, gdrekmd.
Heilig ·chennende teekenen zijn het. Ik aarzel geen oogcnblik
dit uit te spreken. Of, uit welke oorzaak, mei welk recht, aanschouwen
de republikeinen thans niet meer hun eigen heilige teekenen in hun
land? IV at vcrmag Engeland zelf anders op te ge,·cn ah; redenen van
dezr-n oorlog dan nietigheden, die \'GOr elk eerlijk oog niet anders
zijn clan het doorzichtig waas om te \' erbergcn gouddorst, landhonger,
grijplust naar wat ,.an anderen is? De laatste vonk van eerbied voor
1rat God en mcnschen heiher is in het lc,·en der volkeren, schijnt
gedoofd. Koch bidden noch smeeken, noch pleiten noch betuigen, ja
zelfs niet de betooning van den edelsten heldenmoed vcrmogen iets,
om dien eerbied voor het heilig kleinood van nijheid wcêr te doen
opwaken.
Of is die grond niet van zijn bewoners bij de gratie c;ods?
Of is hij aan de zonen niet gekomen door het bloed den-aderen?
Of komt hij hun niet toe door eig 'n zweet en inspanning,
door lijden en strijd?
Of is die onverzadelijke dorst naar vrijheid niet van God? Is
hij niet als een edele gave van dt'n .\]machtige aan zijn menscheilkind
gegeven, aan deze mannen en vrou\\'cn, en kinderen zelfs, in zeer ruime
mate?
\\' ezenlijk er is een diep treurige moed toe noodig om op
dien bodem, en dat nog wel tegen alle plechtige 1·crzckering in. zijn
teekenen te stellen tot teckencn. Maar het 7.ijn nu eenmaal tt•ekencn
van een onheilig, satanisch beginsel, waarin een drijfkracht ligt, clic
zelfs door de macht der waarheid niet te stuiten is. Van een bL·ginscl,
dat reeds lang niet meer vraagt naar n·cht. Ik 1wdOl'i hel in 's I lt•crrn
naam g<'l'ioektc illlftrialismr, een systL'matisch stre1·en naar ln•rel<lheerschappij, dat spot ml'l traditiën, vrijheidszin, vaderlands:iddt',
gerechtigheid, maar alleen zichzelf' een brevet van vrijheid uilrl'ikt om
alles te dwingen ondPr e1gcn roof:;ccpter. ITet impcrialisnw dat woedt
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Yan een honger die niet is gestild, eer dat alles verslonden is, wat
klein is in macht, al is het nog zoo fier op zijn recht. Dat imperialisme
i~ de afgod, waan·oor geen offer te kostbaar is. Aan dien ).foloch
offert het arme Engeland het vleesch van zijn eigen kinderen met
starre koelbloedigheid, nu reeds tot een getal, wie zal het zeggen, hoe
groot. Die afgod heeft zijn teekenen in Zuid-Afrika gesteld, en ziet,
ze llruipen van bloed, en met den dag wordt hij wreeder, on men, chelijker,
onbeschaamder in zijn optreden.
J_aat de feiten, slechts nkcle, spreken. \Vie den eed van
onzijdigheid hebben afgelegd, moeten, na dit vernederend Zll'eren,
aanbrenger en verraders worden van vaders, zoons, broeders. Is het
niet diep onzedelijk?
\Vie met kleine troepen vechten, zullen als rebellen worden
behandeld, en zoo ze een Brit hebben gedood, als moordenaars. Nu
reeds misschien alle strijders die blijven pal staan, want de teekenen
zijn immers gesteld ab van een Engebche kolonie! Druisebt dat niet
in tegen alle rechtmatige toepassing ''an het oorlog -recht?
Is er een spoorlijn opgebroken, dan worden tientallen van
hofsteden in den omtrek platgebrand, ab »behoorlijkl' bestraffing". Is
het niet om ,·an te gruwen?
Vrouwen en kinderen worden weerloo en broodeloos achtergelaten, en de mannen verbannen naar e n ander werelddeel, om, zoo
ooit, God we · l wanneer, terug te keeren. Bovendien worden honderden
gezinnen uitgerukt uit hun woonplaats, arm gemaakt, vcrbannen .....
in één woord, het is thans in Zuid-~ \frika een schrikbewind van
de ergste soort. Zij hebben hunne teekenen tot te c kc n en
gcs te Id. Tee kenen, die lwt hart verscheuren, die ,,·el eens cle vuist
doen ballen, maar waarleg ·n zich allermeest het gebed van duizenden
moge vcrheffen tot (rod. Zooals zij het willen en wijzen. zal het geschieden
en hun wil is het hoo<rsle recht. Bij die teekenen brullen ze hun liederen
van zelfverheerlijking en branden ze hun wierook van zelf\'l'rgoding.
Doch niemand is er, die de hand der gerechtigheid uitstrekt!
De Mogcn<lhed<·n zijn als de o\·crsll'n van Sodom, die het k\raacl
gelaten aanzien. \Vanneer er in China een zendding ol gezant \\'Ordt
vermoord, wordt de halve wereld in rep en roer g ·bracht, omdat. .....
er land bij te winuen is. ,'-·..faar als er in Zuid-Afrika twee vrije ,·olken
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door boosaardig geweld dreigen verplet te worden en het edelst bloed
bij beken vloeit, wordt nog elk onHiendelijl: woord vermeden,
omdat . . . er mis chen iets biJ te verliezen zou zijn. Dit staat vast,
bij de menschen is er geen hulp, geen recht, geen redding te verkrijgen. Daartoe draagt thans de overheid het zwaard tevergeefs. Ja, een
conscientiekreet uit den boezem der natiën is niet te smoren. Een vurig
smeekgebed rijst uit het arme Sion Gods . .Maar bij wie helpen kon
en helpen moe t, is het alsof al wat rechtvaardig en kloek en eerlijk
is, is verstorven . . .
_-\.lJeen Gij, o God! zijt de eenige Toevlucht:
:o>Gij zijt nabij de ziel, die tot U zucht,
Gij troost het hart, dat schreiend tot l" vlucht."

V.." ie zijn ze, die deze teekenen van onrecht en geweld hebben
geplant?
Ziedaar een andere vraag, die we onder de oogen zien.
Zijn het de bloeddorstige benden der muselmannen onder
~den !,TT"Ooten .\Ioordenaar," zooals Engelands GLADSTOXE nog zoo
kort geleden den Turksehen Christen-vcrdelger noemde? Zijn het de
woeste horden van het gele ras, door wild fanatisme tegen al wat
Christen is, gedreven?
~een, een Christennatie Js het, die uitgaat op den roof van
een 1·olk, dat God Heest. V oor de oo<ren der heidenen vergieten
Christenen elkanders bloed, en zoo wordt er een diep hcdroevcnd
schoull'spel vertoond van de vredemakende kraL.hl van het Evangelie
der genade.
En onder de Christennaties het volk, dat vooraan staat in
vrijheidszin, in opoffering voor den elirust van Gods Koninkrijk, m
degelijkheid, in edelen aandrift menigmaal.
Engeland, hel land, waarnaar c.ok wij veelszins met eerbied en
erkentenis mogen opzien. Het land, waar à Lu;co met z1jn vluchtc]Î)lgen-Kerk een veilige schuilplaats vond. Ir 't land, waaraan Cr:O~I\\'1\T.L
pit en merg heeft gegeven. IIet land, dat een .\I rr.TON, een PITT, en
zoovele anderen, nu ook een Cr. \DSTO:\E onder zijn jongste dooden
telt . .\Iaar, Engeland, thàns: b logen, belaagd, verkocht, verblind,
dronken en waggelend van den
versteend, verstomd, verdwaasd,
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zwijmeldrank, dien een schatrijke bent en een gewetenlooze per. aan
het arme volk h eft voorgezeL En~eland kent zichzelf, en het respect
voor zichzelf, zijn geschiedenis, zijn God en diens rPcht niet meer.
Zijn beste tolken, die ook nu niet geheel ontbreken, zijn als de stem
des roependen in de woestijn, en de daden van het grofst geweld
vinden een waanzinnigen bij,·al. En toch is er nog geen chaamte.
KRÜG ER had geen onrecht, toen hij, gebogen over zijn Bijbel,
tot geen andere slot~om kon komen, dan dat het de strijd was met
1 het Beest". Want inderdaad aanschouwen we een der openbaringen
van de macht van Satan, van den god der eeuw, die de geesten
heeft betoO\·erd en de zinnen heeft verblind, en zoo zijnleugenspel speelt.
Of neen, wij blij,·en slaan noch bij Engeland, noch bij Satan,
wanneer wij de laatste oorzaak van dezen heilloczen krijg opsporen.
Noch de mensch, noch zelfs de duivel, kan tegen den wil van God
zich roeren of bewegen. Boven alle machten zetelt de Almachtige.
Kiet Engeland, niet de hel regeert de wereld, maar God alleen. Er
is in Zuid-. \.frika geen kwaad, hetwelk de Ileere niet doet. Alle
boosdoeners zijn instrumenten nm Hem, die zonder het te weten of
te willen liem moden dienen in Zijn wereldregiment en hun plaats
hebben in Zijl~ voorzienig bestel. ;, De Heere heeft alles gewrocht
om zijns Zelfs wil; ja ook den goddeloaze tot den dag des kwaads."
Niets en l'liemand staat buiten den dienst van Zijn eere en
verheerlijking.
vVanneer wij tot den hemel roepen in vertwijfeling: "'Zij hebben
hunne teekenen tot teekenen gesteld," dau i~ hel tol dien God, die
nooit verrast of overrompeld kan worden. Hij is op alle::; te voren
bedacht niet alleen, maar I lijzelf bepaalt tot welk een mate en perk de
zond' en ongerechtigheid zal doorgaan .• \!leen wanneer u11· ziel deze
rust in God vindt en in ;!:ijn vrijmachtig doen, wordt ze stil en erkent:
li 't zijn niet 's menschen, maar <rods wegen! _\!leen wanneer ze
zich binden laat aan Zijn Kaad, wordt ze krachtig in het gebed, want
clan wordt het bidden allereerst aanbidden: "Ileilig zijn, o God! uw
wegen; niemand spreek' 1 w hoogheid tegen!" "\!leen dan wordt ze
bereid tot een geloovig wachten op J km: "zoo Ilij vertoeft, vcrbeid
lfem, want I lij zal gewisselijk komen; J lij zal niet achlerblij\'en
maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leYen !"
T
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\\-at spellen ons die teekenen?
Dit is de laatste naag, die zich aan ons opdringt.
Langzaam, maar zeker hebben die teekenen van den vijand
gezegevierd. Eerst in Natal, daarna zijn ze verheven in Bloemfontein;
~traks in het hart, in Pretoria, geplant.
Onder die teeken n zijn
CROXJI~, PRIXsLOO, OunER en anderen \\·eggevoerd. \Vaar zal het
heen, door die teekenen gedreven al · een veldhoen op de bergen in
hun eigen Yadcrland?
Ziel, wanneer ge nu alle eigen berekening wilt laten varen, om
in Gods wijsheid te berusten, dan gaat gP met het beklemde hart
tot het \\-oord, om daarin lijn gangen te doorweken en tot de
geschiedenis, om de wegen Zijner wijsheid na te speuren.
\Vat ze dan spellen?
Een zeer diepen val, een wis en ondergang. En hoc gruwelijker,
en meer heiligschennend die teekenen zich openbaren, hoc vermeteler
ze worden ontplooid tegenover God en menschen, des te zekerder n
te vcrschikkelijker die val zijn zal.
:.raar, wat bedoelen wc? Den ondergang van de beide Republieken?
X een, duizendmaal neen! o, lóó nccst gedurig ns klein geloof.
).laar zóó leert het \Voord van God het nergens, dat wat Hij geplant
heett, niet bloeien zal, en dat het onrecht in het eind zal worden
gekroond. Gods teekenen van· vrijheid en recht kunnen wel worden
ncêrgetrapt, maar niet vernietigd.
Een schrikkeiijken val spellen ze ons - van het machtig
Brittanje!
God heeft Engeland groot gemaakt, maar Engeland heeft God
n~rlalen, getergd, gehoond. God zal Engeland ,·crlaten, lt'mij lwt
wedrrkcere tot IIem in den weg der gerechtigheid, - en zijn ,·al zal
groot zijn. Zoo leert het h t \ \-oord, en zoo heeft de ges<:hiedeni:s
aan het \\"oord getuigenis gege,·en.
Engeland is een Christem·olk, e,·engoed als Transvaal, geestelijk
in menig opzicht ook ons nauw Vt'rwant. .\ eh, vcrgcd dan ook l ~ng<'land
in UI\' gebed niet, maar weent bij dien afgrond waarin, zoo (~od hel
niet verhoedt, zijn blindheid het zal storten.
ls het nid alsof I:EFAi\'JA's \morel o,·cr Jerur:alem ons Yan dil
land in de ooren klinkt: :t> \\T ec cl<'r ijselijke, en der bevlekte, der Ycr-
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drukkende stad! Zij hoort naar de stem niet; zij neemt de tucht
niet aan; zij vcrtrouwt niet op den Ifcere; tot haren God nadert zij
niet. liare vorsten zijn brullende leeuwen in het midden nn haar;
hare rechters zijn avondwoh·en, die de beenderen niet breken tot aan
den morgen. I [are profeten zijn lichtraardig, gansch trouwelooze mannen;
hare priesters verontreinigen het heilige; zij doen der wet ge,reld aan.
De rechtvaardige llecre is in het midden van haar; Hij doel geen
onrecht; allen morgen geeft Ilij Zijn recht in het licht; er ontbreekt
niet; - doch de ,·erl.;:cerde \reet ran geen schaamte."
Doch ge behoeft er geen geloovigc voor te zijn, om te
voorzien, welke bange vrucht er rijpt, waar de boom zoo aangestoken is. l Ioort, hoe een ongelooüge in ons ,·aderland aan het
trouweloos Albion in een zijner eigen bladen een drievoudigen
ondergang heeft voorzl'g<'l: :~>Engeland gaat zijn ondergang tegemoet,
eerst zijn zedelijken, dan zijn staatkundigen, daarna zijn oeconomi chen.
Die komt Otl\'crmijdeli]k, gelijk de vloek op de daad .
.Maar, wat pellen ons die teekenen dan voor Zuid-.\ frika?
lk waag het te zeggen: Een nieu\\·c toekomst, een dageraad
van vrijheid en zclbtandigheid.
Doch vcrstaat mij wel. Dit wil volstrekt niet zeggen, dat
daarom CtW::\JI~ niet kon vallen in 's vijands hand. Of dat Pretoria
niet kon worden ingenomen. Dat vcrzekert geenszins, dat deze huidige
oorlog niet zou kuuncn afloopen met een tijdPiijke onderwerping en
verdrukking der beide vcrbonden volken . Zoo hebben wij gerekend.
En zoo redcueeren w • nog gedurig. Zelfs in ons gebed rekenen we
het dikwijls eer ·t (;od voor. \Vij hebben geen tijd, God de IIeere
echter wel. En God kan ook nog wel een BorHA en een KR"i:GER
missen .•\ls Hij ons in dezen oorlog, tot onze gedurige beschaming.
iets telkens heeft willen aficcren, dan is het wel, het zien op mcn:chen.
~ f aar dit spellen die teekenen, dat dit jeugdig volk niet voor
goed zal kunnen ondergaan en recht en gerechtigheid in het einde
w ll cn :~,egcviercn.
!.eest de geschiedenis met een helder oog.
Door wie he rt God [sraël tol Israël gemaakt? Door MoZES
en .\;i. RON? Zeer zeker. :\laar reelmeer door F.uuo en d' tichelovens
van E"ypte!

\\'ie hebben onder Gods voorzienigheid ons land groot
gemaakt? \\TrLLE~r YA~ ÜRAXJE en de zijnen? Ongetwijfeld, doch
God liet hem vallen, toen ieder dacht dat aan hem dC' zaak dC'r
vrijheid hing. XeC'n, veelmeer een Fu.IPS, een AL\'A, de inquisitie, de
bloedraad, de moordschavotten!
Moet ge dan nog vragen wat die teekenen u spellen?
\Vie onder Gods leiding den dag der vrijheid voor ZuidAfrika voorbereiden) ::'\iet allereerst een KRrGER, een TEIJX, maar
(HA.\mERLAIX, MILXER, ROBERTS, die als een tweede .\L\'.' dL'
dwingeland spelen gaat!
Tyrannie, hemeltergend onrecht, maken een volk onoverwinnelijk .
.:\Tiet alleen, wiJl er onder zulke teekenen een leeuwenmoed wordt
geboren, die ontembaar is, en met het bloed der helden een zaad
wordt gelaaid, waan·an de vrucht vreeselijk zijn zal, maar vooral,
omdat er dan gebeden wordt als nimmer te voren, en God nooit Zijn
volk meer kent, dar; wanneer het gekerm en gekrijt opklimt tot Hem.
Zoo i,; het ook met uw Heiland gegaan. De Satan en de
wereldmacht, die Zijn kruis hebben geplant, hebben zelf llcm een weg
ter verhooging gebaand, Maar dien weg door den dood lot het leven
zal ook Zuid-Afrika moeten aandurven lot het laatste toe. De parel der
vrijheid ligt diep, zeer diep op den bodem van een stroom des bloeds.
Eï.1delijk - en dit is het hoogste
die teekenen spellen rms,
dat God zich wonderbaar vcrheerlijken zal.
Laat ons toch als ( 'alvinistcn ook op dezen strijd den blik
mogen werpen. ~De grimmigheid de;, mcnschen'', zegt het \V oord,
nal l) loffelijk maken; het overblijfsel der grimmigheden zult Gij
opbinden". God i· zoo souverein in Zijn wegen, ook met de Zijnen,
en nimmer blinkt die souvereinileil glansrijker uit en ontvangt Zijn
volk er een dieper indruk van, dan wanneer llij het overgeeft aan
de woede der vijanden. Uij maakt klein, opdat llij alleen groot ;:ij.
Ook Transvaal heeft van God niets te cischen, en God weet wel,
waarom Ilij ook dat volk met de roede bezoekt. Ook wij hebb 'n
niets te eischcn in ons gebed.
l\"ochtans zal llij ten laatste aan Zijn vijanden zich heiligen om
Zijns grooten Naams wil, en Zijn volk zal Zijn teekenen weer mogen
zien en leven.

Dat geloovcn, dat welen wij. Het oog des geloofs ziet een
onzichtbaar zwaard, bewarend over het VC'rdrnkte erfdeel Gods, maar
dreigend over den vcrwoester: het zwaard der goddelijke gerechtigheid.
\V ie zal bestaan, als llij spreekt: ~ Houd u bijeen, o z11·aard! keer u
rechtsom, schik u, keer u linksom, waarheen uw aangezicht ge teld is?"
Zelfs nog door dezen schijnbaar beslechten oorlog zou dat zwaard
machtig zijn te rechten, de overwinning gevende. \ \T ant dat zwaard
slaat ook met krankte, honger, pestilentie, YCrlwijfeli..ng.
\Velnu, tot dien God, wiens zwaard in het eind beslist, is
ons gcb<'d, en van hem onze verwachting: »Geef aan het w i 1d
gedierte de ziel Uwer tortelduif niet over; vergeet
den hoop Uwer elleneligen niet in der eeuwigheid."
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l\v vijand heeft, ter plaatse van 't gebed,
Gelijk een leeuw gebruld, bij 't zegevieren;
Zelfs, U ten schimp, heeft hij zijn krijgsbanieren,
In trotsehen moed, tot teekenen gezet.
Geef 't wild gedierl', dat niets in 't wàen ontziet,
De ziele van uw lortelduif niet over;
Laat, grootc God! om een ge haten roO\·cr,
Uw kwijnend volk niet ecuwig in 't verdriet.
Dat elk verdrukt' mv bijstand eens t>rlang',
Laat, laat uw volk niet schaamrood wedcrkccren;
Maar wil van hen ellend' en nooddruft weren;
Opdat z' uw ~aam vcrheffen in gezang.
GEBED door Ds.
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Crij weet, o ( ;od! hoe 'k zwerven moet op aard;
Mijn tranen hebt g-' in uwe flesch v rgaarcl:
Is hun getal niet in uw boek be11·aard?
1 riel op uw rol geschreven?
1Cwis, dan zal mijn wre1·'lc Yijand beven,
En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven;
I )it weet ik vast, God zal mij nooit begeven;
J'.:i~ts maakt mijn ziel I'Crl'aard.

