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. . . de kwaaddoeners worden uitgeroeid 

maar die op Jahve hopen, zij beërven het land. 

Nog een kleine wijle, en de bo(JZC is niet meer: 

gij Lunrl nam· zijneJJIIlats, en weg is hij i 

Maar de deemoedigen l>eërven hel l>~nd 

en verlustigen zich in overvloed van heil. 

De booze belnagt den rechtschapene 

en kna>·st de tllnden tegen hem. 

De Heer belacht hem: 

want Hij zi t dat zijn dag komt. 

De boazen hebben het zwaard getrokken, den boog 

om den ellendige en arme te vellen , 

te slachten de oprechten van gedrag; 

hun zwaard dr·ingt in hur1 eigen hart 

en hunne hogen hr·eken. 

gespannen, 

PSALM XXX VIT : 0-iri. 

(Nieuwe Bijbelvertaling.) 





• 

Echt oud-testamentisch klinkt de psalm, waarvan ik 

een gedeelte hierboven uitschreef}k had hem geheel kunnen 

uitsetwijven, want het gaat voort in dem.elfden toon, immer 

herhalend dezelfde gedachte, een gedachte niet juist van 

den tijd van den Koning, wiens naam boven den psalm 

staat, maar van later, meer ontwikkelden, meer moreelen 

tijd. 

Echt Isra.ëliLiseh klinkt het, uit den bloeitijd van het 

godsdienstig leven van de zesde eeuw, toen de profetie den 

godsdienst had verhoogd en veredeld, in die mate, dat wij 

hier, neven het volharden in ouderwclsche begrippen , als 

het onwillekeurige opbloeien van iets evangelisch ontdekken 

en soms aan een woord n aan den zin van J ezu herinnerd 

worden. 

Het is in Ps. 37 het oude lied, het oude zegelied van 

Gods gunstelingen ; het is het oude , ronde vertrouwen in 

de goede uitkomst, het goede einde - al laat het zich 

ook wachten, al verloeft de Heer ook - van allen, die 

den Heer vreezen. Geen nood voor hen I 

Wat de boozen betreft - zij zullen uitgeroeid worden; 
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zij mogen geweldig zijn, het zwaard trekken om den el

lendige en arme te vellen, om te slachten die oprecht 

van gedrag zijn, het zwaard zal in hun eigen hart dringen ; 

zij mogen den rechtschapene belagen, en tegen hem de 

tand ·n knar.·en, de Heer lacht er om, want zijn dag 

komt ! De arm der boazen, het werktuig van hun geweld, 

zal verbroken worden, en het gaat met hen, als met de 

pi'Onk der weiden, zij verdwijnen als rook. Zij verdwijnen! 

\7\Tat de oprechten betreft, de Heer zal hen niet ver

laten, hen niet en hun kroost niet; hunne harlcwenschen 

zal Hij inwilligen, in veiligheid zal Hij hen laten wonen , 

door g •en belager ' veronlrm;l. Vallen zij in een ongeluk, 

de Heer za.l hen schragen. H~j heen het recht lief, Hij 

zal hu u vrede geven, hen Levreden stellen, zij zullen met 

één woord 11 het land beërven". 

Ziehier wal de p~almdichter verwacht. Hij ziet het vóór 

zich, als ware 'tal werkelijkheid. Het werkt op zijn ver

beelding. Hij komt er over in verrukking: hij heeft al 

zoo'n booze gezien, zoo'n geweldenaar! Hoe breidde hij 

zich uit in zijn deftigheid en voomaamheid, en zette ecu 

borst , als een bi·eedgetakte cederbo m , een se houwspel 

voo1· de meu ·chcn; maar toen hij weer eens voorbijkwam 

- weg wat~ hij! Hij ging zoeken, maar de m;w waH 
nergens meer te vinden ! 

vVaarom nu ziet onze dichter voor den booze dit ramp

zalig einde, waa.rom voor den oprechte al die verzadi

ging, dien levensduur, dit heil? 

AllereerAt omdat deze uitkomst naar zijn weusch is, en 

hij deu een CI'Cnzeer liefheeft, als hij den ander haat. 

Het ü; een quaestie l'an sympathie. Het zijn zijne vrienden 
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en vijanden, het is zijn partij en tegenpart~j. Op de hrwd 

van hen, die hij de zijnen acht, is hij ook met zijne 

goede verwachtingen aan hunne zijde. Du.· zingen oorlog

voerende natiën van weerskanten ovcrwinningsliedcrcu en 

profeteeren van elkanders nederlaag. Dus is men te Pretoria 

en in de laagers van de Zuid-Afrilmansche republieken 

zoo goed als zeker, dat de Engelsche macht uit Zuid

Afrika in zee gedrongen zal worden, en overdenkt men 

in Londen wat men doen zal, wan neet· Pretoria genomen 

7.al zijn en de Engel chman met de puul vau het zwaard 

zijn wil en wel behagen aa.n de ov rwonncn SL<tten zal voor

schrijven. 

Maar het lied van wachtende zegepralen voor zich, en 

van wa.chtendc verneeleringen voor den vijand ru t mede 

op de gedachte, da.t men :r.elf het recht. aan zijne zijde 

heeft, en dat het billijk is dat de rechthebbende zaak het. 

pleit wint. Er is bij den psalmdichter geen twijfel aan, 

of de onrechtvaardigen, de boo:r.cn, kwaaddoeners, slecht

aards en hoe zij verder mogen heeten, moeten een slecht 

einde vinden, en de oprechten, de vromen moeten in hun 

ondernemen t!lagen. Waa.r het •·echt is, daar moet ook de 

overwinning zijn. Waarborg daarvoor is de Heet· zelf, de 

God van het recht en van de rechtvaardigheid, die a.ls 

zoodanig recht en rechtvaardigheid verdedigen zal en niet 

dulden zal, dat zij worden geschonden en vertra pl. De Heer 

is met de vromen. Hij zal hen helpen. Hij zal hen steunen. 

Dat zij vertrouwen op den Heer! Hier vinden wij dan ook die 

keur van goclsdienstige uitdrukkingen, die door den Bijbel 

het gemeengoed geworden zijn van alle vromen, hier dat: 

11 Wentel uwen weg op den Heer", dat "Wacht op den 
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Heer!" dat 11 Hij zal 't maken", dat intusschen in den 

mond van den p almdichter nog niet anders beteekent, 

dan - eenvoudig weg - dat de Heet· het op zich neemt 

voor 't welslagen van de hedoelde vromen lc zorgen, en 

dat Hij 't zoo zal maken, als met hunne zielewcnschen en 

verwachtingen overeenkomt. In het laatste vers wordt het als 

in één o·reep samengevat: 

.Jahve helpt en verlost hen, 

11 ij Yel'iost hen van de b 07.~n en redt hen, 
Omdat zij tot Hem toevlucht hebben genomen. 

Dus zal de Heer aan de zijde moeten staan van 't in 

zijne bedehuizen naar Hem opzieud Engelsche volk! Zijn 

zij niet een groot volk? Hebben z~j geen groote dingen ge

daan voor de beschaving? Zijn zij geen volk van vrome 

daden? Bet is als wilden zij in den zondvloed van hun 

grootheid, edelmoedigheid en waat·digheid, met alles wat 

een volk verheft en sterk maakt ouder water, verdronken 

in een draaikolk van gretigheid en grootheidswaanzin, nog 

grijpen naar een stroohalm van recht, en zich vleien met de 

hoop, dat een volk met zooveel recht op onder,.cheiding door 

den Hemel wel met eenige onderscheiding behandeld zal 

worden. 0, wanneer er in een godsbetrouwen, als van 

onzen psalm, eenige eigengerechtigheid mag schuilen, hoe 

hebben zij die uitgezuiverd, haar voor hun deel genomen, 

en van hun eigengerechtigheid een soort van godsbetrou

wen weten te maken. Veilig blijven daarbij hunne eigen

lijke zonden, ook waar zij zich op de borst slaan ! Hoe veel 

waardiger klinkt het in den mond der Boeren, wanneer zij uit 

hun Statenbijbel oplezen: nde godrleloozen hebben het zwaard 

uitgetrokken, en hunnen boog gespannen, om den ellendige 
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en nooddruftige neer te velHen ; om te slachten die oprecht 

van weg zijn; maa1· hun zwaard zal in hun harL gaan. De 

godrleloozc bedenkt. listige aanslagen legen den rechtvaardige 

en hi..j knerst over hem met zijne tanden: de Heer helacht 

hem want Hij ûet dat zijn dag komt." Bij de ervaringen, die 

zij hebben opgedaan, hij oe ontdekkingen , die gcv0lgcl zijn , 

gaat het hun zeker beter af, dan hun tegenparlij, over 

geschonden recht te klageu en op herstel te rekenen. Ook 

lijken bij hunne minoer ingewikkelde om landigheden, bij 

hunne eenvoudige zeden en aartsvaderlijke hcgrippl•n die oud

testamentische gevoelens en gedachten zoo eigenaardig thuis 
~ 

Ie behoOJ"en. 7-e ûjn eenvouclig en klaar en liggen als voor 

het gr~jp •n. Men he •ft 7.e in omt>tandigheden, als waarin 

de beide Hcpublielwn verkeer •n, maar op Ie nemen. "Wij 

zijn de onclerdrulden, wij hebbeu een gerechte 7.aak, de 

Heer zal on" helpen!" Wal i" eenvoudiger clan dit? Zij 

rekenen er op, a,]t; op 't rij7.en van de 7.0n des morgens. 

Zij kunnen, 7.00 zonde1· erg, vr~j, spreken vnn den I-Teer 

der heer"charen, die aan hun zijde is, ourle Puriteinen 

die ?.ij zijn, of n vcrzekeren drü rle Heer cig •nhanclig de 

kogels stuurt, die n,lr; een ijzeren regen van verderf, wel 

gemikt en nimmer fa.lend, uit de wolk •n hunner verslcrk!c 

kopjes gudst. Hier staan zij, de breedgerande hoeri en af, 

de gevreesde geweren om den schouder, de pa!rone11 voor 

de hors! , gereed voor den dood , om cl i en Le geven of te 

ontvangen, en houden meL eerbiedige ha.nct het oude p;;alm

boek vast en zingen, varlcr c11 zoon , broede1· en broeder 

ncl'ens elkander. 

God roeit l1en uit, die 's nomen rust vc1·~toren. 

Zij hebben he! maar op te .-laau, het oude pHalmuock der 
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vaderen. Overal is het toepasselijk. Het komt hun als te 

gemoet, met zijn klare, eenvoudige taal: 11 De Heer heeft 

het recht lief en zal zijn gunstgenooten niet verlaten!" Daar 

kan men een mannelijke daad mee wagen, oordcelen zij, 

Inderdaad is er iets aantrekkelijks in dit mannelijk doen 

en dit mannelijk vertrouwen. E1· is tegelijk een oud

testamenti che geur en een oud-testamentische geestdrift 

in dit alles, en geestdrift wekt geestrlrif'L Er is in de 

oude wereld een levendige sympathie ont taan voor deze 

mannen, voor hun an,n vroeger dagen herinnerenden vrij

heielshijg en, in één adem mee, voor hun stoer, een

voudig kort-en-goed vertrouwen. De oude wereld, met 

hare vragen, met haar weet-ik-het?, zet grootc oogen op, 

niet gewoon zoo cordaat en bont den half vergeten naam 

van God, als epn ontzaggelijke realiteit, iu 't midden van 

't geschil te hooren werpeu ; niet gewoon ook zoo kort en 

goed Hem en zijn hulp te hooren opeischen. Dat stoere geloof, 

dat daar als een vm·sch\jning uit den grond rijst, is een 

openbaring voor de slappe zielen, die aan weinig meer 

dachten dan aan een voordeelige speculatie en deze en 

gene aangenaamheden des levens. Het is iets verrassends 

en nieuws geworden. Het valt in ledige zielen als iets 

moois en wondcrbaars Het. primitieve ervan is een aanbe

veling te meer. Het is een standpunt, dat men van den platten 

grond af spoedig bereikt Het heeft een houvast voor rlen 

eer te den beste, het laat. zich overnemen; het is ge ebapen 

om populair te zijn. Men neemt het zooals het is. Mooi 

dat. vertrouwen der Bocren! zegt men. Het kon een mode 

worden 1 l!Jn er is iets verheffends en versterkencts in , een 

vast bewustzijn, een kloeke ve1·zekerdheid van r.ich zelf 
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en van zijn zaak. Het staalt slappe r.enuwen. Het bindt 

weifelende gemoederen op. En et· is iets groots in elk ver

trouwen. 11 In vertrouwen", zegt de Schrift, 11 zal uw sterkte 

zijn." Het is als een sterk scheepsanker, dat men er ergens 

liggen ziet. De golven hebben er om heen gebruisehL en gebul

derd; het heeft in den vasten zandgrond gerust, en de kiel, die 

er boven lag te .·lingeren en aan den ketting rukte, behouden. 

Oude droom en worclen levendig van vroeger, v:1n volharcling 

en strijd en vertrouwen, tachtig jaren lang; heilige ge

voelens omtrent schoone zekerheden treden nader - en 

wanneer wij, met het beeld vaJ1 Christus vóór ons en met 

het Christelijk bewustzijn in ons, een paar vmgen willen 

doen, een opmerking willen wagen, en ons godsbetrouwen 

z\jn Christelijk karaktet· willen doen bchouden , dan is het niet 

omdat er in vertrouwen geen edele en groofe kracht van 

behoudenis liggen of een anker geen mooi ding wezen zou. 

En dan wil ik dadelijk, recht op de zaak afgaande, 

vragen: wat er wan.r is van het clogma, dat. een goede 

11aak overwinnen moet, en dat zij overwinnen moet, omdat 

zij de zaak is van God. De dichter zegt dat hij jong 

geweest is, dat h~j oud geworden is en dat hij nim mcr 

den rechtvaardige verlaten heef'f. gezien. Alle eerbied voor 

zijn levenservaring; I!laar, is de natuur soms terker dan 

de leer, de leer wil soms op hrw.r beurt sterker zijn dan 

onze blik. Ingenomenheid met een geliefd denkbeeld maakt 

wel eens blind voor de tegenspraak der weerbarstige wer

kelijkheid en voor het onredelijke van de eischcn, die wij haar 

stellen. Is het voor een zaak genoeg, dat zij goed en recht-
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vaardig zij, om nu ook, ik zeg niet, haar met vuur en 

geestdrift te verdedigen en voor haar te staan a.ls een 

man; maar haar ook de zegepraal toe te zeggen? Over

winnen goede zaken in deze wereld , als door een natuur

lijke, in haar aard gelegen noodza,kelijkheid, c!oor God 

daarin gelegd, of onder een bijzondere goddelijke hoede, 

en is het redelijk va,n goede zaken en · ondernemingen, 

van rechLvaa1·dige oorlogen, van den strijd der oprechten, 

zooals onze psalmdichter het zou noemen, immer een ge

lukkige uilkomst te verwachten en zulke eischen aan 't 

leven te stellen en aan Hem, die de dingen stllln-t? 

De Hugenoten hadden in Frankrijk ecu rechtvaardige 

zaak, en met de I-I u genoten is geschied, wat volgens den 

psalmdichter met de boozen en de goddeloozen ge chie

den zou : zij zijn zoo goed als uitgeroeid ; men zocht en zij 

waren er niet meer; zij waren gebroken. Welk een plaats 

nam Israël in onder de volken, Israël, de uitverkorene! 

In de dagen , dat deze psalm werd gedicht, was Israëls 

volksbestaan vernietigd. Als een ander Transvn,al, was het 

a.rme Juda door een uilgebreide wereldmacht aangegrepen 

en zonder veel omwegen, met zijn koningshuis, met zijn 

f.cmpel, met zijn Jeruzalem, met zijn hardnekkigen weder

stand en zijn nimmer wankelend goc!svertrouweu, dat het 

onmogelijke bleef verwachten, overmand, neergeworpen 

en uit. de rij der vrije en zelfstandige volken geschrapt, 

om te leven onder de suzereiniteit van Babel en van Perzië of 

van de Gricksche heerschappij. Het had het tegenovergestelde 

ondervonden van wat de dichter van den 37slell psalm het lot 

der vromen noemt en het deel der rechtva,ardigen, en in 

plaats van hel land, het simpele hoekje zijner vaderen te 
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beërven, m plaats van een duurzame woning te vinden, 

was het. verdwenen, was het als de pronk der weiden, 

als rook opgegaan en leefde bet bij de gratie zijner gewel

dige overhem·schers, in rust wanneer het gehoorzaamde, 

geplaagd wanneer het zich zelf wilde zijn. En in den zin, 

dien onze psalmdichter aan het woord hecht, is niemanrl 

méér een 11 verlaten" mensch geweest, dan de Christus 

zelf, om wiens gezegend kruis de Joodsche spot kon roe

pen: 11 Hij heeft op den Heer vertrouvvd , dat die hem nu 

verlosse ! " 

Waarom moet eeu recbtva.a.r~ige zaak 't winnen in de 

wereld ? Waarom , waarom Loch? Waarom zou niet bet 

tegenovergestelde dezelfde kansen hebben? 

Hoe nu? Jaren lang hebhen wij, meenend de wijsheirl 

en de waarheid t·e hebben die van Boven is, geloofd en 

geleerd, dat op God te vert.rouwen voorwaar wel ids anders 

is dan een verheerlijkt zelfvertrouwen; dat op God te 

vertrouwen iets anders eu iets beters is, dan de verwach

ting van zegen en voor. poed op de zaken , ook op de 

rechtmatige zaken, van onze voorkenr; dat op God le 

vertrouwen het vcrtrouwen is op 7.\jne wijsheid , niet op 

de onze, en dat "zijn weg te wentelen op den Heer" hooger 

cu vertrouwelijker zin heeft dan de verzekerdheid van 

over den weg des Heercn tot. zijn doel te zullen komen' 

Jaar en dag hebben wij geloofd en gepredikt dat heL schoon 

is goed te doen, dat het edel eu verheffend is voor een 

goede zaak te leven en le Htrijden met al de bezieling 

en kracht, die een goede zaak inboezemt , en dat het onH 

genoeg moet z\jn daarmede het. bewustzijn te hebben van 

Gods gemeenschap. Ja, dal het scl10o11 is en een bewijs 
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van Rtille, heilige trouw, den uitslag te laten aan Hem, 

van wien alle dingen zijn, en ondertu schen in lief en leed, 

't ga er op of er onder, te staan in zijn kracht en aan 

zijne zijde - en wanneer nu de omstandigheden komen 

en het om ons heen roept en de zwaarden omhoog geslo

ken worden, laten wij on. meesleepen, en in plaats dat wij 

zouden zeggen: 11 Indien de Heer wil en w~j leven", ver

zekeren wij : dat wij met de wapens in de hand naa,r deze 

of gene stad zullen trekk n, en in phats dat wij zeggen: 

11 Uw wil geschiede", schrijven wij deu Hemel voor, wat 

Hij in dit bizondere geval zal moeten doen en willen, en dat 

onze zaak, de zaak die wij liefhcbb n en die de zaak 

i:; van recht en billijkheid, ovenvinnen zal onder de leiding 

van God, die een God is van recht en rechtvaardigheid. 

Wie heeft ons zoo stout geman.kt? Heeft God ons zoo ver

wend? Heeft God zoo geregeld met succes bekroond wat 

maar goed en rechtvaa,rdig was? Waarom moet God recht

vaardige zaken 't laten winnen? Waarom zouden er niet, 

te onzer beproeving, mislukken? Wie waarborgt. ons zulk 

een gun tigen uitslag? Waa1· slan,t die wet geschreven? 

.Ja, gel oft men er zelf wel aan? Welaan dan, wanneer 

in de maand Juni of Juli de Engelsche macht, onverhoopt, 

met overweldigende, immer nieuw aeworven massa's de 

gehate Zuid-Afrikaanschc Republiek binnendrong en de 

gedunde IuUgsmacht van rle Republieken, buiten staal hare 

geleder·en verder aan te vullen, het moest aanzien dat de 

vijand in het Noorden doordrong, terwijl zij de handen 

in het Zuiden vol had; wanneer eens de welvoldane 

trots va,n Brittannië met de punt van het zwaard in Pretoria 

de wet mocht voor chrijven, zouden wij dan zeggen dat die 
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degenpunt bet zwaard der gerechtigheid was, en Bri!.lannië 

door God als den rechthebbende was aangewezen - om

dat het overwon? Is de wereldgeschiedenis in dezen zin 

het werelrlgericht., dat elk goed ondernemen zijn goed einde 

hebben moet van God? Leggen wij liever de hand op 

den mond en zwijgen w~j. 11 De Heer zal 't maken" - dat 

wil in onzen mond zeggen: de uitslag is Hem betrouwd. 

Onrecht is onrecht, geen succes of mislukking doet daar

n.an iets af, en het onrecht onrecht te noemen en er tegen 

te strijden op de ·wijze, waarop wij meencn er tegen te 

moeteu strijden, ziehier onze za~k; en veel schoon er dan 

dat vertrouwen, dat Gods beschikking vooruitloopt, is, 

met zijn heilige ingehouden kracht, dat mannelijk ani

woord, dat die drie jonge mannen gaven in 't welbekende 

vcrhaal van Daniël, die niet huigend voor het gouden 

beeld van den Koning in het dal van Dlll'a, naar den 

vurigen oven verwezen werden en die, toen de Koning 

zeide, dat hij wel wist waarom zij zoo stoutmoedig waren, 

dat zij zeker op de redding van hun God vcrtrouwden, 

maar dat Die hen niet uit zij11 hand zoude halen, de 

stoere zclfbeheersching hadden van in hun eenvoudigheid 

te antwoorden: 11 0f de Heer ons uit den oven des vuurs 

zal redden, dat weten wij niet: maar u zij bekend, o 

Koning, dat vrij mve goden niet zullen eeren !" Hape~·dc het 

dezen mannelijken zielen, meent gij, aan cuthousiasmc; 

beklaagt gij hen om hun zwak geloof? Zij wisten wat zij 

te doen hadden, en God zou weten wat zijn zaak was, 

en die volbrengen ! 

Ik waag een tweede bedenking en wilde vragen of 
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deze gcheele voor ' tclling van de overwinning van den 

rechthebbende en van de zaak des rechts, als iets dat wij 

bov n alles, boven elke nederlaag , waardecren moeten , 

wel ligt binnen de sfeer van het Christelijke. 

Het Hoofd van onzen godsdienst is niet alleen voor de 

wereld ondergegaan, maar dit lijden onder de ongerech

tigheid voor de wereld, deze vernedering zonder smet of 

blMm, deze gehoo1·zaamheid buiten alle wercldsche glorie 

tot den einde en tot welk een einde toe, is ook voor het 

bewu;;tzijn van de Christenheid als tot een heilig ambt, 

een nieuw geschapen wartrdigheid geworden. Het ·y mbool 

van het Christendom is niet een kroon met twee zwaar

den er onder, ook niet een meesterachtig paar sleutels, 

maar een kruis. Dus i;; ook de Christelijke overlevering. 

Aan de zijde van de wereld is het geweld, het ~ucces. 

De wereld is een kring van menschen, die u aan rechters 

overlevert, u beheersebt, met u doet naar hartr belie

ven, of naar den krijg gaat. De normale houding van 

Christus' discipden is nit:>t die van mcnschen, welke den 

voet op den nek hmmcr vijanden zetteil, mfiar die van 

menschen, welke, zoo niet ab lammeren ter slachtbank 

geleid, dan toch van de lijdende partij zijn. Zoo was 

reeds in de dagen van den Tweeden Jesaj<t de Knecht des 

Heeren, Gods uitverkorene, een ·tillc in den lande, die 

gebukt ging onder de willekeur der wereld, en die Knecht 

de Reeren i;; omringd geworden van de waardccring van 

eeuwen. In het Evangelie wordt aan de discipelen niet 

anders voorgehouden, dan dat voor een goed deel hun groot

heiel en de waarachtigheid van hunne goede zaak gekend 

zal worden aan de vcrvolgingen en de vernederingen, die 
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zij zullen ondergaan. Het is een omgekeerde wereld ge

wOJ·dcn ''an die van Psalm 37. "Bevt·eemdt u niet 

over de hitfc der verdrukking", zoo luidt het daar, 

waar hart en zinnen soms in opstand mochten komen en 

pleiten voor hno recht. In den Eersten brief van Petrus 

wordt een Christen gekend aan de wijze, wn.arop hij het 

beeld l'an z\jn lijdenden, geduldigen, nimmer twistenden 

Heer gelijkt, met zijn oneindige draagkracht, een draag

kracht, die een hcele wereld gelaten tot den Vader 

droeg. De Christelijke traditie is allerminst die van opge

stol{en, wapperende vaandels, .en voor Israël was in de 

dagen van den 37steu Psalm de oude o·loric van wereldsche 

zegepralen voorbij. Het was al bezig, met zijn lof van de 

zachtmoedigheid Pn van de goedheid den weo- te bereiden 

voot· den Knecht des Reeren en voor het Evangelie, daL 

volgen zou. 

Nu is de wereld , waarin wij leven , zeker anders dan 

die, waat·in de eerste Christenen leefden. Dat de heide 

Zuid-Afrikaansche republieken haar zaak mogen winnen, 

het is onze vurige wensch. Wie kan of mag zich onttrek

ken aan de spanning, aan de levendige deelneming van 

zijn hoog kloppend hart? Het is als een vaderlandsch pleit, 

dat. beslecht wordt, het gaaL als om een nationale zaak. 

Wij vangen met kloppende harten de minste berichten op, 

in duizend vreezen dat wij ieLs zullen lezen ten nadeele 

van onze Boet·en. Het gaa.t niet aan, het gevoel van vol

doening in te Loomen, wanneer bij een nieuwe nederlaag 

van de Engelsehen ons hart juichen wil. Het is of onze 

vuist iets omknellen wil. De onderwerping van die twee 

vrije volken zou voor ons innigst gevoel een nationale 
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ramp zijn, de ondergang van een broederr\jk, van een 

deel van ons zelven. Er is voor ons iets ontzettends in de 

gedachte dat dit onrecht, dat deze staatkunde van roof en 

willekeur, van blinde vcrwn.tcnheid lagen zou en deze 

ceder van den Libanon zich alzoo ";ou moeten uitbreiden 

in zijn domme aanmatiging; maar hartstochtelijkheid is 

een slechte leermeester, en zoo het ont";ettende moet ge

hemen, zal niettemin deze ondergaande wereld hare groot

heid en schoonheid hebben. Zij zal gekampt hebben voor 

haar vrijheid, ";ij zal met. haar lijf de beste schatten der 

menschheid hebhen gedekt, ";ij zal tegenover de ellende 

en de nidighcid van mensehelijke begeerlijkheid de trouw 

vertegenwoordigd hebben van een mannelijk hart aan 

hooge verplichtingen; en zij zal naast den Knecht des 

Hceren, hand in hand met oude Christelijke traditiën, lam 

geslagen en vernederd , de wereld herinneren dat er een 

heerlijkheid is, waarvoor men 11 al deze dingen" moet 

kunnen lijden. 

Ten slotte. vVat is, en waar ligt de 7.cgepran.l van recht. 

en gerechtigheid? Zegevieren z~j daarmede, dat de booze, 

zoo:1ls de psalmdichter hem noemt., wordt uitgeroeid en 

niet meer is? Ik vraag : wanneer het eens wezen mag, 

dat de heide Zuid-Afrikaansche republieken aan den greep 

hunner belagers ontkomen, zij de vuist machteloos slaan 

en de aanslagen in nederlagen verkeeren, wanneer het 

wezen mag dat zij in één der hoofdsteden van Europa 

hunne vredesonderhandelingen zullen voeren, als de gelijken 

van Engeland, zullen dan daarmede recht en gerechtig

heid hebben gezegevierd? Er komt een tijd, dat in de 
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rechtvaardigste zaak der wereld recht en rechtvaardigheid 

zwijgen, terugtreden en haar beurt afwachten. Het is het 

oogenblik, waarop het onvermijdelijke gebeurt en men 

elkander te lijf gaat. Er geldt dan maar één recht, het 

recht van den sterkste, dat is het recht om, behoudens 

eenige overeengekomen kamprechten, elkander al de ar

breuk te doen die men kan, en overigens alle cischeu 

der menschelijkhcid , leven en eigendom te schenden. Het 

is niet anders; het woord is aan het geweer en aan het 

kanon. Er zijn gevallen, waarin het daartoe komen moet, 

en zoo laug er natiën zijn en ,grenzen, zoolang er een 

vaderland te verdedigen zal ziju, zoo lang zal het er iu 

oogenblikken van losgebroken i:ipankra,cht toe moeteil komeu. 

Dan regeert geweld, geweld, door menschelijkhcid ver

zacht, geweld, door edele en schoone gevoelens van geest

drift geadeld, geweld in den dienst van een rechLvaardige, 

heilige zaak, geweld door helden geoefend, die hun haard

steden verlaten, die hun leveil veil hebheil, - maar geweld . 

De helden z\jn werktuigen van een vreeselijken oorlogs

drang, en wanneer hun rechtvaardige zaak daar veilig zitten 

zal in vrede, niet meer verontrust, en zij de Afrikaansche 

aarde erfelijk bezitten zal, wij zullen ons verhengen. Het 

is goed, te zien dat een rechtvaardige zaak plaats neemt 

in de wereld, dat zij verdedigers vindt, die haar een erve 

aanwijzen, man,r haar overwinning is die van hare ver

dedigers, en niet door de hand van het recht behaald, maar 

door die van 't geweld , van geweer en loopgraaf en van 

al de zeer vcrschillende menschelijke hoedanigheden, die 

het geweld in zijn dienst heeft gehad. 

De zegepraal van een rechtvaardige zaak en die van 
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recht en billijkheid, rechtvaardigbeid en waarheid zijn 

twee. Recht en rechtvaardigheid zegevie1·en alleen in men

schenharten, in volksconscienties, in levende menschen

zielen, in de geweten.· van kringen, natiën , maatschap

pijen. Waarheid en recht zegevieren, wanneer zij onbillijke 

gevoelens, on rechtvaardige vooroordcelen, haat en hoogmoed, 

onver chilligheid en onmenschelijkheid overwinnen, als de 

zin voor recht hooger stijgt, als er meer rechtvaardige 

zielen, woorden, men ·chen komen, die op hun tijd mis-

chien, warm geworden, rechtvaardige zaken zullen steu

nen en haar een plaats bereiden. De overwinning v::~,n de 

rechtvaardigheid wordt behaald op de onrechtvaardigheid en 

de flauwheid der zielen, op het indommelen van ons 

o·eweten, op het wat-gaat-het-mij-aan van de openbare 

mcening. Dat door het jammerlijke proces van Dreyfus, 

dat door diens veroordeeling, door de nederlaag zelf van 

zijn rechvaardige zaak een schok van rechtvaardigheidszin 

is gevaren door de leden van Europa, dat er op een 

oogenblik een angst i ontstaan, als zouden de heiligste 

goederen onzer ziel veil liggen VOO!" menschengun;;t, d::~,t is 

een overwinning geweest van de gerechtigheid. Dit, dat 

door den willekeurigen, schaamteloozen, overmoedigen en 

verwaten aanval van het machtige Engeland op twee kleine 

republieken - die niets deden dan zijn begeerigheid en 

aanmatiging in den weg zitten - een vlam van veront

waardiging is opgegaan door heel de wereld, dat den 

vriJ" en volken van rgernis het bloed naar het hoofd sti1· o-t . . o ' 
dat de pers overal een kreet van toorn slaakt en de zielen 

dubbel zijn gaan gevoelen voor recht en rechtvaardigheid 

- dat is haar overwinning, haar triumflicd, het zege-
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vierend opsteken vau hrtar banier. Dit, dat in Engeland 

zelf de oogen voor de waarheid opengaan, dat onder 

het profeteeren van Stead de verhardiug der harten af

neem f en niet alleen het heillooze; ma~tr ook de laag

hartige, de diep onrechtvaardige opzet vftn de7.en onnoo

digen, geweldigen, aan Zuid-Afrika's vrije republieken 

ontlokten, afgepersten krijg wordt ingcûen, en er sternmen 

worden gehoord , die hem, te midden der vernedering, 

zonder voorafgaand eerhersfel willen slaken, om der ge

rechtigheidswille alleen, dat is een overwinning van rle 

gerechtigheid en langs deze ban ·n~ viert zij hrne 7.egep1·a,len. 

En wanneer het onverhoopte gebeuren mocht, wanneer 

in weerwil van dit edelaardig geroep om een zij het ook 

wmmg eervollen vrede, de oorlog moch f voortelmen; 

wanneer met. den tijd het prestige van hel. Engelsche leger 

7.ich herslellen mocht. en fen laatste, door tegenspoed ge

leerd, een gelukkig krijgsoverste de beide repul)lieken 

overwinnen en een dronken gouvemement den dwinge

land spelen mochL in Pret.oria en Bloemfontein, dan nóg 

7.ou er uit en rondom deze ongehoorde catastrophe zulk 

een kreet om gerechtigheid opgaa.n en zou die met zulk 

een echo door Europa en Amerika weerklinken ; dan nóg 

zou 'f vertreden recht zulk een hl'imwee naar betere dingen 

doen ontwaken; dan nóg 7.0U de beschaming zelve in het 

beter deel van Engeland het hoofd zóó diep buigen, dat 

dit arm beeld van vermoord recht, evenals eenmaal het 

kruis, een teeken van verlo .. sing worden en de eeuwige 

gerechtigheid nóg zegevierend uit den puinhoop verrij

zen 7.0U. 

Niet dit i · de overwinning van recht en gerechtigheid, 
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rla.t de onrechtvaardige wordt uitgeroeid, maa1· dat rle 

onrechtvaardigheid en het. onrecht. worden uitgeroeid; niet 

dit, clat de onrechtvaardige niet meer zijn zal, maar rlat 

er geen onrechtvaardige meer zal zijn, dat waardccring, 

dat liefde, da.t zucht naar rechL en billijkheid, te midden 

van zcgepmal of nederlaag, bij kroon of kruis , het win

nen zullen in de harten van menschen en volken. 

Aan die zegepran.l kunnen wij allen medewerken. vVij 

doen het door alles te zoeken, 'vat rechtvaardig maakt, en 

hier treden die zachtmoerlige, stille woorden van den 

psalm, die aan evangelische lessen doen deuken, in al hun 

vreedzamen ernst voor ons op 

»W ees niet al'gunsti" op de kwaaddoeners. 
noch naijverig op hen , die onrecht plegen." 

•Geef den toorn op en !aal de gramschap vm·en, 
wees niet afgu nRtig, wat slechts tot kwaaddoen leidt." 

»Beter bet karig deel des rechtschapenen . 
dan de rijkdom van vele boozen." 

»De buoze leent en ge ft niet terug. 
maar de r echtschapene toont onlfenning ' n gee ft.'' 

>> De Wet vau zijn God is in zijn hart, 
zijn schreden wnnkelen niet." 

Afgunst ·n nijd, wraak en haal, begeerigheid en hoog

moed , dit zijn de vijanden van recht en billij kheirl. 

Edelmoedigheid en tevredenheid, barmhartigheid en ont

ferming, Gods wel in hel hart, dat zijn de zuilen die de 

rechtvaardigheid schragen, en waar die zij11, daar is haar 

overwinning. Zoo z\jn zij gekomen de goede eu krachligt: 

beginselen in menschenhat·Len en zoo zal heL recht komen, 

door strijd en moeite, door zegepraal en beproeving 

heen. 
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Zoo zal het komen. 11 Vcrtrouw op den Heer en doe het 

gocrle." E r i. · een crfeni;;, m· i;; een land, ct· is een toe

komst voor wat uit Ood ü;. I!J •mvig, als God, zijn godde

lijke beginselen in menschenharten. 

De Heer slaat acht op de dagen der braven 
en hun erve zal duurzaam zijn. 

Dat is het Godsrijk, heilige erve onzer zielen , vaderland 

onzer lt·ouw, niet door om; gesticht, maar gevonden; vader

land , waarin wij werden geboren en mochten won •n , 

eeuwige erve voor die na ons komen, weggelegd voor de 

zrtchlrnoedigen, want "de zachimo!!digen zullen het aard rijk 

heënreu." 
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