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VOORWOORD. 

\\'anneer 'n Gemeente 'n :'\ieuwe K erk bouwt , 
dan moeten wij het als 'n \Yeidaad des Heere be
schomven die aan haar betoond wordt. De H eilige 
Geest is dan werkzaam in haar midden om tot Lof 
des H eren 'n betere plaats der aanbidding tc heb
ben. In 't gebouw openbaart de Gemeente, zij 't 

dan door steen, hout en ijzer waannee gebom\'d 
\\·ordt, de begeerte om haar Veriosser en Koning, 
Jerns Christus te eren. ::\let 't bomn:n, bij aan
vang zowel als \·oltooiing, is de Gemeente meestal 
bezield met ' t hoge ideaal waarvoor gebouwd T\ordt. 
De mens is echter \·ergeetachtig, en de Christen is 
helaas, niet altijd 'n uitzondering op die regel. 
't Xieuwe van zulk 'n gebouw slijt spoedig af, en 
de Christen \·ergeet al te lieht, dat bij als 'n nieu
we mens in deze oude en ten ondergang gedoemdc 
wcreld zich moet gedragen; zowel in zijn kerk
gang op de Zondag als in heel zijn le\·en elke dag. 

Om nu juist 't geestelik Ic\·en cler Gemeente tc 
bevorderen heeft de ondergetekende het goedge
dacht om de ernstige \YOOrden, gesproken geduren
de 't bouwen en de \·oltooiing van de :'\ieuwe Ge
reformeerde Kerk alhier in schrift te bewaren. 
Hiermee worden ze dan tezamen met 'n kort ver
slag van de verricbtingen de welwillende lezer aan
geboden. 

Onze hartelike dank betuigen wij aan de !eden 
Gedenkscukken. 



van de Bom1·kommissie die met zoreel ijver en 
zelfopoffering hunne plichten die ncgentien maan
den lang hebben vcrricht . De h:erkeraad, die: met 
wijshe!cl en beleid de Gemecnte hecft geleid om de 
Bmrn·kormnissic te helpen bouwen, ont\·ange hier
mede onze dank. De Gemeente, clie tot hiertoe op 
loffelike n·ijzc hare ga\·en hecft gegeven om de 
bom1·kosten te bestrijdcn, wordt hiermede ffien
delik bcdankt, en moge de H eere uwe harten steeds 
gen-illig maken om 1·erder te betalen wat 11-ij nog 
schuldig zijn. \Yij gcdenken ook aan de milde 
gcyers 1·an andcrc knken en 't algemeen publiek~ 
en bctuig-en ook hen hiern1ede onzc dank. 

Eindclik zcggen wij hartelik clank aan Prof. Dr. 
Du Toit en de andcrc B.n. Prcclikantcn voor de 
n~rgunning om hunne weldoordachte Feest- en 
Lccrrcdcn te mogen publiceren. Dat dezc crnstige 
woorden nog Yelc dagen na dezc 'n gc.:zcgende uit
wcrking mogen hcbben is de bedc rnn 

C11· d.w.d. 

D. POST~IA, ::\Izn. 
Prcclikant Geref. Kerk_ 

Bnrgersdorp, K .P. 
Dec. 1913. 



INHOUDSOPGAVE. 

\ ' oorwoord ... 

(;esc/1 icde11 is • '<lll 't Bou•<en :-(door Ds. D. 
Postma). 

I. D(; Aanvang ... 

II. De Hoekstec:nlcg_g-ing ... 

III. De: K c:rkinwijding 

Brief -c·u11 l'residoll Stcy11 

Ve Citerste Hoeksle e11 

(Pn::c:k rnn Prof. ]. D . du T oit ). 

De Roepi11g :·an de I ;erl!for111 cerdc tege 11 o•·«r 

Biz. 

3 

20 

39 

44 

de Staal... 55 

(Lezing door Ds. T . H ame::rsma) . 

De R oepi11g •:an de Gereforn1t:erdt' tcgrnv·:·cr 
de Sclzool 91 

{Lezing door Ds. I. D. h:rugc:r). 

!Jc (; ereformeerde Hfsclzou:.-ing : «111 hcl 
Hu ;.-e/ik... ro6 



GESCHIEDENIS VAN 'T BOUWEN. 

DE _-\_-\:'\L\:'\G. 

Toen up S Junie 1912 de Hod:stern rnn de ~ie111»e 
1:crk der Geiom1ec-rdc: Cemc:ernt: 1·an Burgersdnrp 
gdegd 11·trd, zag mee:r clan e:en ill dezt: Plechtigheid 
'n begin van de \-ern1lling nm 'n harte1n:ns, jaren
Lng door hem gekoe:sterd. \ "66r deze: Plechtigheid 
beschre1·en 11·ordt, zal 't got:d zijn om eerst te ver
halen wat rnoraf is gebeurd. \\-ant gelijk Rome niet 
in een dag gc:bOU\\·d 11·erd, ZO i;;; 't ook nit:t 't wer k 
\·an slechts een jaar om 'n Xiem1.·e: 1-:c:rk te bou11·en. 

Reeds lang Y66r 1912 werd door n•le!l 1·an de 
Gemeente geyoel<l <lat de Oude .Kerk 11·cl sterk g<:

bom1·d , toch niet groot en doelmatig genocg 1rns 
1·oor ck: tredienst. :'IIet alk lof 1·oor 't werk onzer 
\-aderen, zoals bcschrn·en in 't boekje ;,Go\!den Ju
hileum" OYer 't bou\\·en 1·an de Oude 1::e rk, 11·aren 
zij in die d&gen, nu meer dan 'n hah·e eeu\\· g ;:!e
den, niet in staat om gelijk 11·ij Yandaag, technies 
bou\\·kunclig ad1·ies te 1·erkrijgen en moesten zij 
zich maar zelf behelpen. Gevolgelik 11·aren de mu
ren en 't dak gans te laag, 1rnt natuurlik oorzaak 
gaf, dat in de zomer het schrikkelik ben&uwd \\·as 
in de kerk. Yerder , doordat de ruimte maar klein 
\Yas, moest zulk 'n grote Gemeente, tellende soms 
bij de Soo lidmaten zich met zitplaatsen behelpen 
op 'n opper\"lakte \·an s1echts 33 n. bij -;o vt. G e-



volg hiervan was, dat de banken zo nabij elkander 
moesten geplaatst worden, dat als men eenmaal op 
zijn zitplaats was, bet dan uiterst moeilik ging om 
weer uit de bank te komen. Dan moesten de ban
ken wegens gebrek aan ruimte ook zo rechtop ge
maakt worden, dat men niet met gemak lang op hen 
kon blijven zitten. Verder waren de gallerijen zo 
gem&akt, dat net de lidmaten die op de eerste rij 
banken zaten, de Predikant konden zien. Eindelik 
was het licht in de kerk zo zwak, dat als 't maar 
enigszins bewolkte Iucht_ \•.-as dan moest de Predi
kant zelfs al om een kaars vragen om op de preek
stoel te kunnen lezen. 

Onze vaderen verdienen zeker alle lof voor de de
gelikheid van bun bouwwerk, <loch ontstoken a.ls 
zij waren van 't voorrecht om architekten te beko
men, konden zij natuurlik niet aan al de eisen van 
de bouwkunde voldoen. Velen van 't jongere ge
slacht spraken dus als lang over verandering van 
de Oude Kerk, maar zoals te begrijpen is, leefden 
ve1en Vd.n die ouden nog en \\ilden zij natuur1ik 
niet hun handemYerk afgebroken zien. In r905 
echter lezen wij in de Notulen van 2 Junie 'n voor
stel van Oud. J . J. de Klerk, Diak. Johs. Coetsee : 

,,Voor 't tegenwoordige besluit de Gemeente. dat 
Kerk en Pastorie gerepareerd zullen worden. " ·aar
voor nu door kollektanten gekollekteerd moet wor
den, zegge een schaap uit de honderd. of anderszins 
n aar evenredigheid. \\'at overig is zal 'n begin ma
ken vd.Il 'n Bouwfonds, waarvoor jaarliks gekollek
teerd zal worden door vrijwillige bijdragen." 

Xa deze reparatie, die zowat £400 heeft gekost . 
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verkrijgt de Kerkeraad van de Municipaliteit 'n 
stukje grand van de straat aan de zuidzij \·an de 
kerk om later op te kunnen bouwen . De zaak blijft 
nu voor 'n paar jaar rusten tot er eerst wet:r in 1908 
aan geroerd wordt. En de eerste melding die dan 
weer hiervan geniaakt wordt zal niet door iedereen 
\·erstar.n worden. 

Als u b.v. leest in de Xotulen Yan de \"ergadering 
op 5 Sept. 1908, Art. 6: 

,,Van Br. Cornelis Grobler en anderen \Yordt 'n 
petitie gelezen, de .b:.erkeraad vragende zo 'n ver
andering aan onze Kerk te maken, dat de trek niet 
zo hinderlik zijn zal." 
dan vraagt u : maar \\·at heeft dat te maken met 
kerkbom\·? J a, Geachte Lezer, er zijn vele zaken 
in de \rereld die zo begonnen zijn, <lat men zich 
<likwels meer verwonderen moet over hun klein be
gin, dan o\·er hun grote voltooiing. Daarom zegt ook 
Gods Woord : ,,Yerac<lt de <lag der kleinc dingen 
niet." 

Op <le volgende vergadering had die z.g. ,,trek 
petisie" al zo 'n uit~·erl.-ing gehad, <lat \dj kzen : 

,,Besloten met de n~rr.ndering van de h:erk eerst 
te \rnchten; maar aa11 de Financielc Komrnissie op 
te clragen uit te vinden wat hct kosten zal om 
.scherms voor de deuren te plaatsen voor de t rek, 

· en meer licht op de preekstocl t e verschaffen." 
Xiet lang dar.rna b..-amen de tenders Yoor <lie 

klein{:- vfiandtringen in, doch de Kerkeraad be
schomYde de som van £45.10 

1
-, de laagste tender, 

te hoog. De enigste verandering die toen gemaakt 
J.\·erd was 'n ,·enster boven de preekstoel. De zaak 



10 

was echter niet dood, \\·ant \\·ij lczen in de 1\ otulen 
Yan 16 April 1909, Art. 12 : 

,,Diak. G. A. Coetse~ geeft kennis om op de Yol
gende ,-ergadering te zullen voorstellen om jc.arhk$ 
te kollekteren voor ' n Bouwfonds om de h.erk 'n 
vleugel aan te bouwen of om 'n geheel Nieuwe Kerk 
te bou~·en." 

Daama komt Art 5 van de volgende vergadering : 

,,De aanbouw Yan de Kerk wordt door D iak G . 
_-\._ Coetsee bepleit. Bes1oten op rnorste1 OudL J. I 
de Klerk-Diak. G . A. Coetsee : De Kerkeraad ?.iet 
de wenselikheid in om de Kerk te Yergroten. 'n 
Kommissie rnn 5 leden worde benocmd om tc on
derzoeken de kosten en de wijzc van aa.nbomL 
Deze h.ommissie later te rapporteren en dan 't rap
port aan 'n goed vertegenn·oordigde vergadering
voor te leggen. _-\ls Kommissie \rnrdt benoe:md uit 
de Kerkeraad Oud. D. T. Stijger, Diak . G. A. Coet
see en uit de Cemet:nte Brs. J. J. \\". Xicnaher en 
Cornelis Grabler met Ds. D. Postma als Voorzitter.' ~ 

't R apport Yan deze h:ommissie op de Yoige11de 
Yergadering Juidt a.ls volgt : 

(a) \\"ij bevinden <lat onze tegemrnordige Kerk 
tc klein en te ongeriefelik is; 

(b) Wij hebben 'n architekt geraadpleegd en zijn 
tot de overtuiging gekomcn, dat wij 'n deugel , 
30 vt. Jang bij 30 Yaet breed rnn 't ene u iterste 
venster tot 't andere moeten ~anbom,·en, naar de 
kant Yan de strr.at ten zuiden. Daarvoor hebben wij 
toezcgging rnn de }Iunicipaliteit om re rt. grand 
extra te krijgen b ij <lat ge<leelte ons reeds toege
:;taan; 
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(c) \Vij berekenen, dat deze aanbouw ons pLnL 
£1500 zal kosten." 

Na de K erkeraad deze aanbeveling voor de ge
meente gelegd had op 9 Julie 1909, wordt besloten 
de gehele zr.ak 'n jaar uit te stellen. Br. Comdis 
Grob1er is echter niet teueden, \\"ant in de :Kotulen 
\·an de Yolgende vergadering zien \\·ij \\·ee,r A rt. 14 : 
,,Brief gelezen van Br. C. Grobler, vragende '11 Ge
mecnte Vergadering met e.k. Kachtmaal om 'n plan 
te maken om 'n ~ieuwe Kerk te botrn·en . Besloten 
dezc zaak tot e.k. Xovember uit te stellen." Op de 
~ovember \"ergadering \rnrdt besloten de zaak \\·ccr 
tot later nit te stc11en. 

Op de vergadering \·an 25 F ebruaric: rgro Iezen 
\Yij \\·eer in Art. 2 0 : ,,Oud. H. S. Coetsee gecft 
kennis op de Yolgende \·erg. \ree:r \·an ons 1'.c rkge
bom\· te zullen spreken." Op de \·olgende \·ergade
ring vordert de zaak van onze kerkbomr merkbaar, 
\\·ant wij lezen in art . r 1 : ,,Ingevolge art. 2 0 Yorige 
\·ergadering \rnrdt de Predikant verlof gegc\·en de
wijken der Gemeente door te gaan om te kollekte
ren voor de verbetering rnn ons 1'.e rkgebom,·." Om 
de za:;.k echter in samem,·erh..-ing met de Gemeente
te laten geschieden wordt door de Gemeente zelf 'n 
dergelik besluit genomen op 8 Julie 1910. Dit j,.; clan 
ook net een jaar nad:;.t de J..:e rkeraad zijn aanbeve
ling tot verandering gedaan had. T egen de 14dc Ok
tober rnn dat jaar was de Predikant de gehele Ce
meente toen door ge\Yeest en de(:(l hi j ,-erslag, dat 
ZO\rnt £1850 beloofd is en er <laan·an reeds £;,50 op 
de Bank -gedeponeerd is. 

De Cemeente benoernt nu 'n J..: omrnissie, bestaan-
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.de uit Ds. D. Postm:., Oud. H . M. H enning, Diak. 
A. J. J. Venter en de Brs. J. F. Coetsee Sr. en Cor
-nelis Grobler om 'n bouwplan uit te kiezen en dat 
aan de Gemeente voor te leggen. Op de volgende 
vergadering doet de Konunissie verslag, aanbeve-
1ende. 't plan van de Kontrakteur R. Orr, die de 
aanbouw berekent op zowat £2,490 . De Gerneente 
·besluit nu om tenders te vragen en bij de vorige 
Kommissie worden nu gevoegd de Brs. A. P. van 
·Heerden en T. J. Kruger. Als de tenders inkomen, 
begint de Gemeente t e ondervinden welke slimrne 
-pl:innen er in de bouwwereld zijn. De ontwerper 
van 't bouwplan tendert ook en zijn tender is nogal 
-de laagste, nl. £2,944- De behandeling van de ten-
-<lers wordt uitgesteld tot er eerst meer geld in 
·handen is . In de Bank is nu al £1,252 en verder ge

tekend voor £ 669. H et is nu 2 Junie l9II en de 
Oerneente besluit <lat de P redikant dadelik weer 
za1 kollekteren. Na deze kollekte luidt 't verslag. 
-Oat de Gemeente beschikken k&n over £2,364 en 
\\'Ordt besloten op 18 November 1 9 11 de tender val' 
Mnr. Orr aan te nemen en wordt nu als Bouwkom
missie gekozen de Broeders wier narnen later zul
len voorkomen op 't dokwnent <lat onder de H oek
steen gelegd is. Doordat de hr. Orr bezig was met de 
voltooiing van 'n Ned. Gere£. Kerk op Jamestown 
en begonnen was met 'n andere N. G . Kerk op Lach 
Grey, kon hij niet beginnen met de onzc voor r 
Maart 1912. ' t Plan was nu tn vleugel aan te bon
wen. de muren hoger op te trekken en clan natuur-
1ik ·nieuwe banken enz. te krijgen . T oen men ech
'ter aan de oude muren begon af te brek en en t c: 
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zien, hoe dat als de nieuwe muren _ccm·oudig daar
tegen aangebouwd worden hct toch niet degelik 
,,·erk zou zijn, gevoelde elkeen dat 't veel beter 
zou zijn om liever al de oude muren tc slope11. 
\\'at was de Bouwkommissie en de gr.nse r · 
toen niet verblijd en dankbaar, toen Br. Cornelis 
Grobler aanbood om zelf de kosten van 't afbreken 
en weer opbouwen der overige muren te betr.Ien- , 
en natuurlik kreeg Br. Grobler toen zijn zin om 
'n geheel nieuwe Kerk te krijgen. 

Voordat met de sloping van de oude muren be
gonnen was, nam de Gemeente plechtig afscheid 
van de Oude J..;:erk. Uit 't verslag ,-an ,,De Stem". 
de plaatselike krant nemen wij 't volgendc oyer : 

(18 April 1912) . 

DIE OU GEREF. KER:r..;: GEBOU\\·. 

Laaste Sondag namiddag om vier uur het op uit
nodiging van die Kerkeraad van die Geref. Ge
meente alhier in die Kerkgebouw vergader bene
vens die lede van die Geref. Gemeente, Ds. H . 
Geyer en Kerkeraad en Gemeentelede van die N e<1 

Geref. Gemeente, Ds. Ecclestone en lede rnn die 
Congregational Gemeente, 'n aantal lede van die 
Episkopaalse Kerk, die ~fagistraat , die Burgemees
ter en lede van die Mu.nicipale R aad. Die doe! van 
die samekomst \rns om vir die laaste ma&! in die 
gebouw te vergader, daar men die volgende dag sou 
begin met afbreek. Ds. D . Postma liet sing Ps. 
roo : 2, waarna S.Eerw. in gebed voorging. Nadat 
Ds. Postma allen verwelkom h&d las S.Eerw. voor 
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uit die l'\otule die Besluite re die Geschiedenis rnn 
die Bouw van die Ou_Kerk a .v. 

Art. 4-Jlergadering 25 Febr. 1860. ,,Ene be
spreking over cen te stichten 1\:erkgebomY, waar bij 
zich inwoners van Burgersdorp openbaren met een 
gunstige presentatie, \\·anneer de K erk op Burgers
dorp wordt gcbouwd. De K erkeraad en Gemeente 
besluiten hiertoe en nemen die presentatie m et h ar
telike dank a&n. Die zaak \\·ordt in handen van ene 
Bouwkommissie _gesteld. '' 

Door bemidcleling Yan Prokureur H offmeyer 
wcrd 't stuk grond \\·aar de 1\:erk nu op staat ge
k6cht voor f,200 . 

Voor zover wij konden nasporen werden de \"ol
gende Broeders tot !eden van de Bouwkommissie 
gckozen: Andries Krnger, Rietpoort; Abraham 
Coetsee, Driefontein; Gert Steenekamp, \Volvekop; 
H endrik Coetsee, Olievenfontein; G. Krnger, Thijs 
du Plessis en \\- . de Klerk. Men begon 'n weinig 
later met 't bouwen en in de "'.\"otulen lezen wij "·eer 
aangaande de H oeksteenlegging : 

Art. 5. r·ergade·ring 26 Noi'. 1860 : _\l de !eden 
der vorige Yerg&dering tegenwoordig. En nu ook de· 
Ouderling ...\.. Steyn van .:Uiddelburg (K aap), als
mede de H.H. de Resident ::\Iagistraat en Vredc
rechtcr; ook is de gehele gemeente vergaderd op , 1 

plaats, waar de 1\:erk zal gebou~·d worden, bene
vens velen van de burgerij. De oudste Ouderling. 
K . Kruger , \Yas het, op voorstel van de Leeraar 
(wijlen Prof. D. Postm&), door de Kerkeraad opge
dragen de Hoek steen te leggen; heb;yelk door hem 
ook \\Ordt volbracht. Uammer dat onze ouden geerr 
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opschrift op, of iets onder de hoeksteen geplaatst 
hadden, zodat wij die niet vinden konden.-De 
Schrijver) . De Leeraar houdt hierbij een toespraak 
aan de Gerneente, Kerkeraad, Bomrkommissi<:. 
Overheid en Burgers naar :;anleiding van de volge11-
de Bijbelplaatsen : Jes. l : 2, Joh . 4 : 23, 24; I 
K or. 3 :ro, rr; Hebr. 13 : 8, 9; Gal. 5 : 1. Daarop 
doet de Leeraar een gebed en laat zingen Ps. 100 : 2; 

l 18 : l 1; l 3 l : 3 en spreek t de zegen O\·er de Cc:
meente uit. Hierop werd onmiddellik een biduur 
gehouden tot het beroepen van <:en H erder <:11 
Leeraar uit H olland_" (Dit \\·erd gedaan in ck 
stoor van de \\·inkelie r :.Inr. Otto Pieters, thr.ns de 
,,Burgersdorp Stores"; en Ds. P ostm a \\·as toen P re
d ikant van Hustenburg, Transvaal, en R onsu!_ 
van Burgersdorp.-Dc Schrijver) . 

Later lezen \\·ij, dat de K erk op 4 }lei 1861 ingc
"·ijd \\·erd. Zo staat dit gebouw nu 51 jaren. In 't 

geheel kostte de ke~k £s,500 en toen 't Jaatstc: 
paa iement betaa ld werd was er £40 over. \\"el '11 
Geschiedenis om over na te denk.en als 11 ij Gods 
goedertierenheden over onze Gemeen te opmerken . 
Voor 52 jaren geleden gesticht met 70 lidmaten, 
telt zij nu meer dan tienmaal zoveel, nadat er ze:o 
andere Gemeen ten uit haar zijn gesticht, nl. Dor
drecht, Steynsburg, V entcrstad, Sterkstroom. 
l\Iolteno en Jamestown. De meestcn ,-an onzc G(·
rneente die thans hier zirten zi jn in dit gebouw ge
d oopt, aangenomen, getrom\·d en hebben hier ' t 
Avondmaal gebruikt, terwijl velen hier ook \\'eer 
zc:lf kinderen ten Doop hebben gebracht en in ' t 
huwelik zien bevestigd_ Hie r was 't dikwels voor 
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velen onzer 'n Bethel, i.e. 'n Huis Gods, of ·n 
Pniel waar we in 't geloof God van aangezicht tot 
aangezicht zfi.gen en 'n zegen ontvingen. Denk er 
ook nog aan, hoe dat voor meer dan 30 jaar lang 
de Kuratoren van onze Theologiese School hier jaar 
na jaar vergaderden en namens de Synode onzer 
Kerk 25 Studenten tot Proponent bevorderden , op
dfi.t zij van hier uit over bijna gans Zuid Afrika 't 
Zaad des \Voords zouden strooien. Van die 25 Pre
dikanten zijn al r eed 9 gestorven, en zijn er twee 
zo oud en zwak, dat zij hun dienstwerk niet meer 
kunnen verrichten. 

En nu staan " ·ij gereed om 'n nieuwe en grotere 
Kerk te bouwen. \Vij zijn dankbaar voor de ruime 
giften door de Gemeente geschonken . Dit is prij
zenswaardig .. '.\Iaar er is meer nodig om 'n Gemeen
te op te b0tm·en. D at zegt Jezus ons in M&tth. 
16 : 18 : ,,Op deze petra zal ik Mijne Gemeente 
bouwen", nl. op deze Belijdenis van de Apostel 
P etrus : ,,Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden 
Gods." Laat deze Belijdenis 't fondament van ons 
gecstelik leven wezen, dan zal onze wandel Hem 
tot eer strekken en zullen \•;ij bewaard Worden voor 
zulke afval als gedurende de Revolutie in Franl.'Tijk 
toen de K erken gesloopt en niet weder opgebou wd 
\verden ; ook zullen >vij d&n vrij blijven van zulke 
bijgeloof .als in Portugal b .v. \Yaar de R oomsen Ker
ken van manner en goud hebben, waarvan zij aan 
sommigen al bijna 'n eeuw of meer bouwen; maar 
waar ' t zuivere geloof geweken is en men de beelden 
kussen en aanbidden. Laat onze Belijdenis zniver 
blijven en onze \\7 andel in overeenstemming daar-



17 

ruet, da groeit de Gerneente wezenlik, want Chris
tus heeft zelf gezegd : ,,Op deze Petra zal Ik mijne
Gemeente bouwen.'' 

Na dit het Ds. Geyer namens die Ned. Geref. 
Gemeente, Ecclestone namens die Congregational'. 
Gemeente en \\·egens die noodzakelike afwezigheid 
van hulle Predikant Mnr. J. Blake namens die Epis
kopaalse Kerk 'n paar woorde gesproke, die Geref. 
Gemecnte sukses toewensende met die bouwe. Ka 
die Singe van Ps. 146 : 1 sloot Pn,p. J. Snijman met 
'n dankgebed." 

Deze verandering, vm nu niet meer 'n stuk 
nieuwe Kerk aan 'n oude aan te lassen, heeft de
Gemeente n&ast Br. Cornelis Grobler vooral te dan
ken aan :\Inr. \V. Donaldson, van Harrismith, 
0.V.S. die door de Bouwkommissie als opzichter 
over de Bomrwerken werd aangesteld. Van hij op. 
't bouwterrein kwam, wees hij er met nadruk op, 
<lat het nooit goede werk zou afgeven. Zo werden 
dan al de muren afgebroken en niet nodig om te
zcggen, da.t toen er zo gebeukt werd aan de oude
hechte muren en ze met 'n doffe slag op de grond 
neerploften, <lit 't h art van meer <lan een zeer deed_ 
Gcdukkig <lat het niet alleen bij 'n afbreken zou. 
blijven , maar dat er ook 'n weer opbouwen op vol
gen zou. Dit gaf troost en bemocdiging. T och kon
den we niet helpen om bij 't afbreken van de han
denarbeid van onzc vromc v&deren met wecmoed te 
denken hoe dat er door velen van 't jongere geslacht 
'n dagelikse afbreken en verwoesting van 't maat
schappelik en geestelik ,-.;erk der vaderen geschiedL 
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Hoc velen zij11 er niet die vandaag gebroken hebben 
met de godsdienstige gewoonten der ouden? H oe 
,,·ordt de Zondag b. v. ontheiligd? de huisgodsdienst 
n:igelaten. ) de vrome gesprekken door \\·ereldse ge
.zelschappen vervangen ? En menige <lag baden wij 
·de Here om ons niet alleen ijver en lust te geven, 
·Om brede en diepe fondamenten te leggen voor de 
muren van 'n XieU\\·e Kerk, maar ook geestelike 
ijver om de zcdelike en godsdienstige beginselen uit 
Gods \V oord als de onvergankelike fondamenten 
van 'n Volk des Heren te mogen leggen . 

YFij ontblootten toen de oude fondamenten om de 
niem\·e net zo breed en diep te maken. Op som
mige pl:.;atsen gingen \\·ij zclfs dicper. tot mecr dan 
7 Yt . b.v. Dan werd namYkeurig gezorgd dat alleen 
blokklippen, door ~Inr. Donaldson , die toen nog 'n 
eerste klas \Yerksopzichter was, goedegekeurd, in
g emetseld \\·erden. Ook \Yerd ' t gehele fondament 
6 tot vt. diep bij 2 vt. 9 d. breed in kalk gemetseld, 
teru-ijl 't oude fondamen t maar gedeeltelik 111 kalk 
gemetseld \\·as. 

Toen eindelik a1 de muren afgebroken waren en 
we bezig waren de fondamenten te leggen, kwa.m 
de gedachte op bij een rnn de Bomvkommissieleden 
nl. Br. Andreas Coetsee, Editeur van ,,De Stem". 
'n Broeder aan wie de Gemeente veel dank ver
schuldigd is voor zijn beb ,ame ijyer als Bouwkorn
missielid, om de kerk weerskanten in de lengte 8 vt . 
grater te maken om alzo niet a!leen 'n bcter aanzien 
filin de vorm van de Kerk te geven, \\·ant de gevels 
zouden nu prominent uitstaan rnorbij de portaleu ; 
maar de kerk zou nu ook meteen groot genoeg 1..'ltn · 



nen gemaakt worden. Zoals te begrijpen is, zou de 
kerk nu veel meer kosten, · want niet allet::n waren 
al de muren nu afgebroken en \\· crdcn de fonda
menten dieper gemaakt en ook 'n pilli r \·oet hog,_.r 
uit de grond opgebouwd dan volgens de c:erstc spt:
cifikaties; maar de kerk zou nu ook veel grater gc
maakt worden. Zo werd dan ook op 'n Gemeentc 
\-ergadering, gehouden 8 Junie 1912, besloten, de 
Kerk alzo te bouwen, indien mogelik de som \·an 
£5000 niet te boven gaande en : ,,als het meer zal 
kosten komt de Bouwkommissie weer tot de Ge
meente." ~1et betrekking tot 't bestrijden rnn d1: 
extra bouwkosten besluit de Gcmec:nte (.p Yoorstel 
Dud. G. A. Nienaber-Br. Cornelis Venter (nu ook 
al overleden !) ,,Elk lidmaat geeft 3 ooien , van :? tot 
4 tanden, uit de 100 schapen; zij die: salarissen 
t rekken geven geld naar de waarde van de schapen; 
en zij die met beesten , paarden of hamels hot:rcn 
geven da.arvan? Ondertussen hadden 1,·jj moeitc 
gekregen met de kon trakteur, ~fnr. Orr, die zo be
zig was met 't bom,·en rnn de X ed. Geref. Kerk tc 
Jamestown, dat hij zijn aandacht nie t naar behon:n 
volgens de gedachte van onze Bou11·kommissie. aan 
onze .h:.erk besteedde, en die bovendirn had uitge
vonden, dat hij voor onze Kerk te goedkoop g1:
tenderd had. Op zijn Yerzoek ontsloegen 11·11 hem 
van zijn kontra.kt en besloten ,,·ij zelf te OOU\n: 11 

met mnr. \\-. Donaldson als Bestuurder 1.'11 \\ .erk
opzichter tegen 'n salaris rnn [ 1 . .=; - per dag en r '·: 
percent voor tekening-en en specifikat ics die 1·cnkr 
moesten gem:tak t worden. 



II. DE HOEKSTEEXLEGGING. 

Zo brak dan eindelik de dag van de H oeksteen
legging aan, nl. 8 Junie 19 1 2. Tot ons waren over
gekomen Di. W. J. Snijman, v~n Venterstad; H. 
Pasch, van Ladybrand en J. Kruger, van Aliwal 
Noord, en verscheidene Kerkeraads- en Gemeente
leden van de naburige Gemeenten. De schare men
sen rondom de Hoeksteen \Verd geschat op uoo, 
terwijl ook tegemrnordig waren de Predikanten 
van de andere gezindten met hunne Kerkeraden, de
M~gistraat en de Burgemeester. De verrichtingen 
begonnen met 't zingen van Ps. 146: 1 , waarna Ds. 
Snijman 'n ernstig gebed opzond, 's H eren zegen 
afbiddende op de verrichtingen en de bouwlieden. 
Vervolgens las Ds. D. Postma I Kronieken 29 en 
't volgende dokument dat in 'n bottel met cemenr 
in 'n kJip onder de H oeksteen werd verzegeld : 

Ere zij God aJleen ! 

, ,Met 't bouwen van deze Gerefonneerde Kerk van 

Burgers<lorp, Kaap Provincie, werd begonnen de 
1ste Maart, 1912. 't Plan was eerst net 'n v1euge1 

liail de oude Kerk aan te bouwen, maar door de 
goedheid van Oud-diaken C. G . S. Grobler, Schil
derkrans, die aanbood de verdere kosten van 't af
breken en weer opbouwen te betalen, besloot men 
'n geheel nieuwe Kerk te bouwen. 



De K erk \·an de \Y es tzijde . 
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Deze Hoeksteen, met de zilveren troffel, beiden 
' n geschenk van Diaken A. S. Coetsee, Knapdaar, 
is gelegd op de 8e Junie 1 9 1 2, 

Toen Leeraar van de Gemeente was: Ds. D. Post-
ma, Mz. B.A. 

· Toeti Ouderlingcn waren: H. C. Kruger, J. H . 
v. d. W:.>lt, H . S. Coetsee, H . M. Henning , I. J. 
Aukamp, G. A. Xienaber, J . P . A. Venter, H . B. 
Coetsee, J. M. Venter, T . J. Kruger, ]. H. Steene
kamp. 

Toen Diakenen waren: \\·. J. <le Klerk, A. G. 
Coetsee, J. H . Crobler, A. P . Smit, J . J. H enning, 
Azn.; J. H. Venter, S. Buys, J. J. Henning, Jzn.; 
H. B. Coetsee, L . J . P. Grobler, J. C . .Kruger. 

Toen !eden van de Bouwkommissie waren: Ds. 
D. Postma, Voorzitter; L. J .P. Grobler, Vice-Voor
zitter; A. J. Venter, Thesaurier-Sekretaris; J. J. de 
Klerk, Andreas Coetsee, C. C. S. Grobler, T. J. 
Kruger, T. J. Kruger, H . ~I. Henning, D. G. 
Venter Sr., G. A. Coetsee, J. M. Venter. (N.B. La
ter werden bij gckozen H. C. Kruger, B. Grobler, 
Johs. de Klerk en H . B. de Klerk, terwijl T . Coet
~e en J. F. Coetsee Jr. benoemd werden in de 
plaatsen van X . Breed en \V. Coetsee die bedankt 
h~dden). 

T oen Kontrakteur was tot met de legging von 
de Hoeksteen, R. C. Orr, van Ali wal Noord . 

Toen Klerk van \.Verken was \V. Donaldson, van 
Harrismith, 0.V.S. 

Toen Bonwmeester was H . C. H assell, Aliwal 
~oord. 

Oedenkstukken. 2 



'22 

'foea Pre;uic:r van <le C n iC; Regcring van Z uid 
!Urika \vas Gen. L. Botha. 

Toen Goeverncur Gener::.al was ZEks. Lord Her
bert Gladstone. 

\\'aar de Bouwkommissie met hartdike dank er
kent al de bijdragen van de lede11 onze:r Gemecnte, 
aisook van al onze Engelse en dotpsvrienden, en 
van velen der Xed. Geref. Gemeente, moct ook met 
dank melding gemaakt \rnrden van 't heuglik feit, 
dat de twee broeders Ouderling ] . A . Coctsee, Oude
fontein, en Oud-di::.ken G . • -\. Coetsee , Xooitge
dacht, de nieuwe Preekstoel zullen gcven en de 
zuster Andriesina C crtruida Coetsee, Paardcvlei, 
voor de cerste gift £25 voor 't Orgel. 

\Vij hebben goedgedacht de gc:zindheid onzer 
harten te · vertolken in de \rnorden van David,. 
I Kron. 29: ro-18 : ,,Daarom loofde David de Here 
voor de ogen der ganse gemeente ; en David zeide: 
Ge1oofd zijt Gij , H ere, God ,·au onze Vader, 1srae1,. 
vm eeuwigheid tot eeuwigheid ! Uwe, o H ere! is. 
de grootheid, en de macht, en de heedikheid , en de
hemel en op aarde is, is Uwe; U\\·e o H ere, is het 
Koninkrijk, en Gij hebt U verhoogd tot cen H oofd 
boven alles. En rijkdom en eer zijn voor U \\" aan
gezicht, en Gij heerst over alles; en in u\\·e hand 
is kracht en macht; ook staat het i.n uwe hand alles
groot te maken en sterk tc maken . r\u dan onze 
God ! wij danken U, en loven de X aam F "·er 
Heerlikheid. Want \\ie ben ik, en wat is mijn 
volk, dat wij de macht zouden verhegcn hcbben, 
om vrij\Villig te geven als dit is? want het is ::.lles 
van U, en w1j geven het u uit u,,-e hand. \\rant ,,·ii 
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zijn vreemdelingen en bijwoners voor U v.· aange
zicht, gelijk al onze vaders; onzc dagen op aarde 
zijn als 'n Schaduw, en er is gene verwachting. 
H ere, onze God! al deze menigte, die wij bereid 
hebben om U een huis te bouwen, de Na.am Uwer 
heil igheid, dat is van Uwe hand, en het is alles Uwe. 
En ik wcet, mijn God ! dat Gij ' t hart procft en 
dat Cij 'n welgevallen hebt aan oprechtigheden. Ik 
hc.:b in opre<:htigheid mijns harten al deze dingen 
nijwillig gcgeven, en ik heb nu met vreugde Uw 
volk , dat hier gevonden wordt, gezien, dat het zicb 
jegens U vrijwillig gedragen heeft. 0 H ere, Gij 
God onzer vaderen, Abr<iham, Izak en Israel ! be
waar <lit in der eeuwigheid in de zin der gedachten 
van 't hart uws volks, en richt hun hart tot F." 

De Voorzitter van de Bouwkommissie verklaarde, 
nadat bovengemeld dokument gelezen was, dat in 
de bottel ook geplaatst wc.ren : 'n Almanak van 
onze Kerk van 1912, de jongste uitgave van ,,Het 
Kerkblad", 'n exemplaar van ,,Couden Jubileum" 
bevattende de Geschiedenis van 't 50-jarig bestaan 
onzer Gemeente en de volgende muntstukken : 
£r, ro/-, 5/- (' n geschenk van de zuster Bettie 
Venter, Wonna:>rsboken) 2/ 6, 2/ -, 1/ - 6d., 3d. en 
Id. van verschillende jaartallen. 

Na dit sprak Mnr. v.-. N. Kuys, de Residen t 
Magistraat. Hij zeide, uitgenodigd te zijn deze 
pleclitigheid bij 'te wonen als vertegenwoordiger 
van de Staat. Hij is slechts 'n nederige dienaar vc.n 
de Staat en als zodanig heeft hij de verantwoorde
likheid op zich genomen om deze beugelik e funktie 
bij tc wonen. Personen die Dnrgersdorp 52 jaar ge-



kden gekend hadden kunneu ons diugen verhalen, 
die ouze harcn zullen laten rijzen . D&ar was toen 
groot verscbil en de gemoederen waren toen opge
wonden. )iu echter in 't jaar rg r2 hebben wij vre<l ~

en nie:ndschap. Het gebeurt dikwels dat hecb tc: 
\triendschap ontstaat uit worstelingeu in 't verle
dene. \Yij zien <lit rnudaag in onze tevredene 
Unie van die Zuid Afrikaanse Staten; waar daar kort 
geleden bloedvergieting en haat was, is er nu 'n 
geese rnn verzoening. Zo zien wij hoe de Voorzie
nigheid op 'n ·gcheime "\\·ijze te "\\·erk gaat om goede 
uitkomsten te weeg te brengen. \:Vij zien ook dik
weis op 'n ander gebied <lat hoe 'n mens ook al 
tracht zijn 1e.-en te \·erbeuzelen er 'n Opperwezen 
is Die zijn weg bestnurt , al dwingt hij ook om ver
keerd te gaan. }[et betrekking tot 't vriendschap
pelik gevoel dat er nu bestaat tussen de hvee voor
naamste kerken in dit distrikt, is 't geen twijfel 
.dat wij die mensen danken ruoeten, die in ' t verle
clene tot vaudaag toe deze Gemeenteu hebben g e
lcid. H et is door Gods gena<le aan hunne goede 
diensten, aanhondende en onvcnnoeide pogingen te 
danken dat wij vandaag n-ede en rnorspoed genie
t en . Hij wenst Ds. Postma te bedanken dat hij de 
gelegenheid had om in publiek zijn waardering uit 
te spreken \'Oor wat deze kerk doet om 't dorp te 
versieren. De Gemeente zon zeker hun kerk meer 
gewaardeerd hebben indien zij ook eigenhandig ge
bou~·d hadden - zelf de klippen kappen en de 
stennen metselden. Hij wenst de Bouwkommissie 
en Kerkeraad \'an l:i.arte geluk 

De Burgemeester, meneer C. _\_ !.Iaasdorp was 
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de volgende spreker. Hij zegt <lat het hem waarlik 
'n eer is om bij dE.ze plechtigheid tegcnwoordig te 
zijn en bedankt namens de Municipale Raad voor 
deze uitnodiging. Het is voor hem 'n merkwaardig 
feit en 'n teken van blijdschap dat hier gebouwd 
wordt. Dit toont dat als wij de schouder aan het 
wiel zetten wat wij doen kunnen; want 'n korte tijd 
geleden werd de oude kerk afgebroken en reeds nu 
al wordt de hoeksteen g elegd. Hij kan 't niet ver
zwijgen om melding te maken van zijn dank aan 
meneE:r Comelis Grobler, dat hij niet alleen deze 
Gemeente, maar ook de Municipale Raad zulk 'n 
voorbeeld hecft gezet. Hij hoopt de Raad zal deze 
les ter harte nemen. Dat men zo ijverig is om te 
bouwen toont <lat on Burgersdorp nog pal staat op 
zijn oude goede fondament. Wij zijn nog niet in de 
sloot. Neen, ou Burgersdorp leeft nog. Doch er is 
'n groter zaak, waar we op letten moeten, en bet is 
op deze steen hier, deze hoeksteen. Die heeft 'n be
tekenis. De kerk is 't fondament waarop alles ge
bouwd wordt. De Municipale Raad kan niet be
staan zonder de kerk. Ja, wat veel meer zegt, de 
Unie van Zuid Afrika rust op de k erk; zonder de 
kerk is ons land, is ons bestaan niets. En daarom 
is 't dat hij zich zo verblijd, dat men hier 'n de
gelik gebouw gaat oprichten; niet alleen om ons 
dorp te versieren en ons 'n voorbeeld te zetten, 
maar om alzo 'n blijvende fondament voor ons land 
en volk te leggen. Hij wenst de Bouwkommissie 
en de Gemeente hartelik geluk en alle sukses toe met 
dit gebouw. 

De hoeksteen, 'n wit soliede mam1eren blok we-
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gende r8oo lbs., die gedurende deze toespraken 
boven zijn plaats aan 'n zware ijzeren ketting 
hing, was bedekt. Op verzoek van de voorzitter van 
de Bouwkommissie liet de kontrak-teur, Mnr. 
Orr hem zakken en ontblootte hij hem, zodat de 
toeschouwers de volgende opschriften, ingekapt en 
toen in load ingedreven letters, lazen : -

Op de Noord zij: 'n Bronzen gravure voorstellcn
de de Oude Kerk en daaronder: ,,De Gere
fonneerde Kerk gebouwd door onze Vaderen , 
2 Nov. r86o." 

Op de Oostzij: ,,De Gereformeerde Kerk her
bouwd 8 Junie r9r2." 

Op de Zu·id zij : ,,Op deze Petra zal Ik Mijne 
Gemeente bouwen. Matth. r6 : 18." 

Nadat deze sierlike manneren blok, groat 2 voet 
3 duim bij 2 vt. 3 bij 2vt. kostende zowat £50, 
langzaam op zijn plaats was neergelaten verklaarde 
Ds. D. Postma de Hoeksteen voor waterp_as, goed en 
stevig gelegd en sprak verder naar aanleiding van 
I Kron. 29: 18 :-

,,0 Heere, Gij God onzer Vaderen Abraham, Izak 
en Israel, bewaar dit in der eemvigheid in de 
zin der gedachten van 't hart Uws volks, en 
richt hun hart tot U !" 

'n Zekere Hollandse dichter zegt van onze Heere 
Jezus: 

,, 't Strand, 'n schip, 'n berg, ' t kruis 
Waar Hij ook tot zijn God wou smeken, 
Van 't hemels rijk op aarde spreken, 
Diiar was des Heeren bedehuis." 

Elke . plek, waar Hij nederknielde of leerde, 
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wijdde Hij door Zijn gebed en lering. Te Jeruza-
1em ging Hij echter met de 5chare op naar de Tem
·pel. .bit voorbeeld volgden ook zijne discipelen. In 
·de Zuilengang van de Tempel kwamen ze bijeen , 
totdat de Heidenen · 't Christendom omhelsden en 
"'t zo onmogelik werd langer daar te vergaderen. Van 
toen af werden de woningen van de gelovigen d.: 
bedehuizen waar zij zich tot h unne godsdienstoefc: · 
-ningen verenigden. Zo vinden wij de eerste Chris· 
tenen in opperzalen en andere ruime vertrekken, 
b.v. te Efeze in de school van Tyrannus, te Ko
Tinthe in de woning van Gajus, te Laodicca in die 
>'an N ymphas en te Xolosse in die van Archippus. 

Omtrent 2 eeuwen lang waren deze de bede
lmizen, en in dagen van vervolging waren weer 
-dichte bossen, donkere graven en dompige holen 
·de enige plaatsen waar de Christenen bunne lofzan
gen en gebeden aanhieven. Naarmate echter 't 
'Christendom veld won, werd de bouwkunde in 
-staat gesteld om met grote sommen gelds sierlike 
kerken te bouwen. De eerste kerk waar wij van 
1e-£en is 't door zijn schoonheid beroemde bedehuis 
te Kikodemie (Klein Azie). Onder de wrede vervol
gin_<;!"en van de Romeinse Keizer, Diokletiaan, wer
<len cchter de eerste Christclike kerken verwoest. 
Doch door de genade des Heere brak het gulden 
tijdperk voor de Christelike kerk aan toen de Kei
-zi;r, Konstantijn de Grote, zelf 'n Christen werd. 
W anneer de kerkvaders van deze tijd schreven dan 
<>ntvonk--ten zij in heilige geestdrift en 't is of hun 
-schrijfstift in 'n penseel wrandert in de beschrij
ving b.v. van de kerken te Antiochie, Nazianze, 
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Alexandrie, en boven allen 't monument van Kon
stantijn, de St. Sophia Kerk te Konstantinopel, 
aan de Sophia, de Wijsheid Gods in Christus ge
wijd, door Wiens krnin hij overwonnen had. 

V olgens de kerkgeschiedenis is 't schoonste tijd
perk der Christelike Bouw1.'Ullde van de 12e tot de 
14de eeuw. Men volgde toen de germaanse, gothiese 
of spitsboogstijl. Ernstig is de indruk <lier gebou
wen, zoals b.v. van de eeuwen oude kerken of 
kathedralen te Keulen, 's Hertogenbos en \Vest
minster Abby te Londen. Krachtig en vol majes
teit verheffen zij zich in de hoogte, doch spreiden 
daarbij tevens zulk 'n rijkdom en grootste pracht 
ten toon, dat 't gevoel, zo 't zui'l.ler godsdienstig 
blijft, tot iets hogers en beters wordt opgevoerd
zoals geen vroegere bouwstijl kon opwekken. 

't Gevaar echter om de kunstzin van de mens en 
zijn godsdienst te veel te strelen is, dat men ver
leid wordt om in zulke prachtige kerken meer de 
aanbidding van 't stoffelike krijgt, dan 't dienen 
van God in geest en in waarheid. Diep doordrongen 
van de gedachte reeds door Jesaja vertolkt: ,,De 
heme! is mijn troon en de aarde is de voetbank 
mijner voeten; waar zou <lat huis zijn dat gijlieden 
.Mij bouwen zoudt?...... Op deze zal Ik zien, op de
anne en verslagene van geest, en die voor 'Mijn 
\Voord beeft" ...... diep doordrongen van deze ge-
dachte, vindt men <lat na de Refonnatie de ker
ken eenvoudiger worden gebouwd. Daarom no~t 
de Gereformeerde Protestant zijn kerkgebouw liefst 
' t Huis des Gebeds. 

~ict dat de Gereformeerde de bouwkunde als iets 
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zondigs beschouwt; wij denken b.v. aan Kalvijn,. 
die . de .beste architek"t uit Italie ontbood om o .a_ 
zijn school te Geneva, vandaag nog 'n monumen
tale stuk werk, te laten bouwen. Maar nooit moet 
ons streven worden de aanbidding van pracht en 
praalwerk <loch altijd zij1i de betraditing van de 
zufaere godsdienst, bestaande volgens de Apostel 
Jakobus in onszelven onbesmet te bewaren van de 
wereld. Op de gesteldheid des harten voor de· 
A.twetende God, op de zin der gedachten des harten: 
komt 't aan. 

Daarom toen David de ijver zijns volks voor de 
uitwendige bouw des tempels zag bad hij emstig
tot God : Bewaar <lit in der eeuwigheid in de zin. 
der gedachten des harten en richt hun hart tot U,. 
o God! 

Er is thans 'n grote en lofwaardige ijver in ODS· 

vaderland om nieuwe ke:::-ken te bouwen. Ja, zij 
worden bij de tientallen gebouwd. Is er ook zulk 
'n ijver voor nieuw geestelik I even ? V ermeerdereru 
daarentegen niet de zonden ook in ons land en ...... 
in onze dierbare gemeenten? De zonden b. v. varu 
Z-Ondagsontheiliging, wereldgelijkvormigheid, on
zedeli~id, enz? 

0, laat 't toch nooit bij ons worden 'n uiterlike
godsdienst, bestaande in de verfraaiing van onze 
kerken, terwijl er achtemitgang is in de vroomheid 
van onze wandel ! 

Bij 'n mooie kerk past toch zeker 'n schone
levensgedrag. 

Wij danken n voor de ijver die thans door u 
betoond wordt in 't bouwen van onze kerk; rnaar 
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11.aat bovenal de ijver om uw hart tot Cod te rich
.ten nooit verflauwen en ieder onzer make dit tot 
zijn bede: ,,0 Heere, Gij God onzer Vaderen · 
Abraham, Izak en Israel '! bewaar dit in der eeuwig
:heid in de zin der gedachten van 't hart uws volks 
.~n richt hun hart, ia miin hart tot U !" 

Nadat Di. Preston Thomas van de Episkopaalse 
Xerk, W. J. Snijman van Venterstad, H. Pasch 
-van Ladybrand en I. Kruger van Aliwal Noord, 
.elk 'n kort woord van gelul.-wensing, bem~ging 
,en vermaning gesproken had, werd gelegenheid ge
geven aan el.keen om 'n bijdrage tot 't bouwfonds 
1op de hoeks.teen. te legg~ de opbrengst waarvan 
nrim. £zoo was. Na nog versclieidene telegram-
· men en brieven van gelul.."Wensing van afwezige 
"leeraren en belangstellenden gelezen waren, ein
.a.igden de plechtige verrichtingen van de hoek
::;teenlegging. 



III. DE KERKINWIJDING. 

De plechtigheid die volgt op de Hocksteeuleg
ging ·is de Kerkinwijding of 't in gebruik nemen 
van de Nieuwe Kerk, want bij ons bestaat nict 
zoiets a1s 'n biezondere funk1:ie van kerkinwijding, 
-0rgelinwijding enz. ' t \Voord ,,Kerkinwijding" 
hceft echter nu eenmaal burgerrecht onder ons gc
kregen en daarom gebruiken "vij het ook maar kort
heidshalve. Wel deze Plechtig.heid vond plaats OJ? 
23 Oktober, 1913, zestien maanden na de Hoek
steenlegging. 

Gedurende deze tijd ondergingen de bouwplannen 
tweemaal veranderingei,, omdat eerst door Mnr. 
Donaldson veranderingen en in vele opzichten ver
beteringen op de plannen van Mnr. Orr gemaak. 
werden, en toen later weer besliste verbeteringen 
gemaakt werden door de bekwame architeh van 
.Port Elizabeth, Mnr. Orlando Middleton. Zoals te 
begrijpen beliepen de bouwkosten iedere keer 'n 
hogcrc som. Eerst van £s,ooo tot £7 ,ooo, omdat 
"'ij toen besloten ook 'n toren met uurwerk en 
klokkenspel aan de kerk te bouwen. Van £7,000 
steeg de bouwsom weer tot £10,000, omdat wij 
toen weer de nieuwe plannen kregen van architekt 
Middelton, tot de kerk eindelik voltooid werd voor 
'n som van iets over de £13,000, omdat de uitvoe
ring van de plannen meer kostte dan "'-ij ons voor
stelden. De Gemeente werd echter, gelijk bij het 

• 
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begin, zo ook nu, steeds op de hoogte gehouden,. 
en elke keer werd eerst 'n Gemeentevergadering 
gehouderl om toestemming tot verder bouwen te 
verkrijgen. 

De vraag kan misschien gedaan worden : maar 
kon de Bouwkommissie dan niet vooraf geweten 
hebben dat de bouwsom zo hoog zou zijn ? Hier-
op moeten wij antwoorden, dat na de Hoeksteen
legging wij niet meer volgens 'n kontrakt, maar 
bij stukwerk lieten bouwen en doordat wij geen 
eerste klas metselaars, pleisteraars en timm_erlie-
den konden krijgen, tenzij wij hen de lonen tot 
zelfs 'n 2 / 6 per uur volgens de tarieven van de 
W erklieden V ereniging betaalden, kwamen de kos
ten veel hoger dan wij eerst berekenden. Een an
der reden van de stijging der bouwkosten was, dat 
wij gaandeweg beter bouwmateriaal gebruikten_ 
De kerk zou b. v. eerst in klei gemetseld worden, 
<loch na w ij de fondamenten zo goed gelegd had
den, eerst op 'n 2 voet laag konkreet en toen met 
kalk gemetseld, besloten wij de muren ook · met 
kalk te metselen. Toen wij weer met de toren be-
gonnen, metselden wij die met cement in plaats 
van kalk. En na wij de muren · alzo met degelike 
bouwmateriaal badden opgetrokken, kregen wij 
voor 't dak ook weer beter zink dan wij eerst ge
meend hadden. Om 't pleisterwerk nu ook weer in 
verhouding met 't metselwerk te laten zijn gebruik
ten wij kalk, cement en plaster of P aris in plaats 
van gewone _ klei. En daar wij tot hiertoe nu al
leen eersteklas bouwmateriaal hadden gebruikt, 
maakten wij al de deuren en de trappen naar. de 
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gallerijen van teak hout in plaats van de gewone 
goedkope houtsoorten. Als dit nu alles in aanmer
king genomen wordt dan verstaat iedereen waarom 
-0.e kerk ons duurder uitkwam dan eerst berekend 
werd. 

Gelukkig dat de Gemeente steeds gewillig was 
-0m de Kerkeraad en de Bouwkommissie te steunen 
in hun moeilik werk. Het zou ons te ver voeren om 
'n beschrijving te geven van al de wederwaardig
:heden van de Bouwkommissie gedurende die zestien 
maanden. Hoe zij geregeld elke maand vergader
-Oen en soms urenlang moesten doorbrengen in 
.emstige bespreking van allerlei en nog Wl!t in ver
band met 't bouwen : was 't niet over stenen en 
klippen, dan was 't weer over water en zand; was 
het de volgende keer niet over de bouwstoffeo, dan 
was het weer over de bouwlieden. Want men 
moet verstaan dat de l3ouwkommissie nu zelf de 
kontrakteur was. Om dan behoorlik toezicht te 
houden besloot de BouwkoIIlll!-issie, dat twee leden 
-0m de beurt voor 'n week lang op 't bouwterrein 
moesten blijven. Geen bestelling van bouwmate
-riaal werd gedaan zonder toestemming van de 
beurtsleden en moest dan getekend worden of door 
-de Voorzitter, of door br. Andreas Coetsee. Ook 
werd geen van de bouwlieden gehuurd zonder ver-
1of van de twee beurtsleden. Als men nu nagaat 
-0.at de verschillende bouwmaterialen en 't ameubel
ment van de kerk besteld werden van de versclll1-
1ende grote steden van ons land en tot zelfs van 
~uropa, en dat de meeste bouw- en timmerlieden 
van Kaapstad, Bloemfontein en Johannesburg ver-



kregen moesten worden en dat er op 't bouwterrein: 
souis tot 40 mensen werkten, dan kan de Lezer 
enigszins ·'n gedachte l.-rijgen, niet alleen van de 
drukke korrespondentie, maar ook van de honderci 
en een hoofdbrekens en slapeloze nachten die 't de 
Bouwkommissie kostte. Hadden wij 'n teleurstel
ling met de eerste kontrakteur, Mnr. Orr, en meen
den wij beter en makkeliker met de werksopzichter ,. 
Mnr. Donaldson, te zullen bouwen, zo werden wij 
ook hierin teleurgesteld en moesten wij hem ~aten 
gaan. In zijn plaats stelden wij toen zijn neef aan, 
Mnr. ]. Donaldson, nog 'n jonge man, die, hoe
wel ook in enkele opzichten onervaren ons trouw 
en vlijtig hielp tot de kerk klaar was. Aan hem 
komt veel lof toe voor zijn ijverige pogingen waar
op hij trachtte de dikwels ingewikkelde plannen van: 
de architekt uit te voeren, en vooral voor zijne
beleefdheid jegens de Bouwkommissie. 

Terugziende op al dJ:! moeite, de zorg en de te-· 
leurstellingen -die -wij hadden, knnnen wij niet 
anders dan verklaren <lat de Heere met ons was. 
Elke vergadering ·van de Bouwkommissie, en wij 
hadden vijf en dertig vergaderingen, werd altijd 
door bijna al de leden bijgewoond, en hoewel wif 
soms emstig van gevoelen verschilden, konden wij 
elke keer na wij met gebed geopend hadden ook 
weer met gebed sluiten. En waarin wij kennelik 
de hand des Beere zien is in de wonderlike lei-· 
ding der Gemeente, die, niettegenstaande er elke 
keer 'n verandering in de bouwplannen-en 'n ver
meerdering van de bonwkosten kwamen, altijd : o. 
te zeggen eenstemmig was. 



35 

Toen de dag van Kerkimvijding nadcrde kwam 
dan ook de Gemeente op met grote blijdschap> 
r-eeds vroeg in de week om klaar te maken voor de
ontvangst van de vele belangstellende broeders en. 
zusters van de naburige dorpen ~n provincies. Tot 
ons waren overgekomen Prof. Dr. J. du Toit, van 
Potchefstroom, Dr. S. 0. Los van Pretoria, Di. 
T. Hamersma van Philipstown, G. Kruger van_ 
Barkly Oost, I. Krnger van Aliwal Noord en J. 
Snijman van Molteno. De volgende kerkeraads
leden vereerden ons met hunne belangstellende
tegenwoordigh_eid: Oucll. A. J. S. Kruger, van. 
Bloemfontein; Oudl. J. A. Venter, Boshof; Oudl. 
W. P. J. Pretorius, Barkly Oost; Oudl. D . J .. 
Coetzee, Reddersburg; Ouddl. J. P. du Plessis, 
D. G. v. d. Walt en Diak. J. J. Grobler van James-
town; Ondl. P. C .. Coetsec en Diakk. A. P . van. 
\V ijk en A. J. Venter van Venterstad; Oudl. B. R. 
Buys en Diak. F. ]. Venter van Aliwal Noord; 
Ou-01. ]. J. Coetsee," Steynsb\ffg; Oudl. J. v. d. 
Walt en Diakk. W. van Heerden en G. Olivier, 
van Molteno. Van al deze gemeenten, maar vooral 
van Venterstad, Molteno, Aliwal Noord en James
town, kwamen honderden belangstellende broeders. 
en zusters. Van de drie andere kerken hier kwamen 
hunne Predikanten, Kerkeraadsleden en verschei
dene Lidmaten. 

De winkels werden met de eerste dienst geslo
ten, zod.at bijna al de winkeliers en klerken met" 
ons vergaderden. 

De Magistraat, met zijn Assistent, de Municipale 
Raad, de Dok-ters en de P rokureurs waren allen. 
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<daar. Het was waarlik 'n feesthoudende menigte, 
volgens schatting meer dan 2,000, die de eerste 
.dienst bijwoonde. Wat 'n getuigenis was dat niet 
voor de ere Gods ! of ·was het meestal uit nieuws
:gierigheid? 0, dat onze godsdienst niet gelijk . 'n 
·voorbijgaande wolk zij ! 

. Volgens de Regelingskommissie vergaderden al 
<le Kerkelike en Publieke Lichamen en Ambtena
·ren vocir de Vrije Christelike School, waarin wij 
gedurende 't bouwen gekerkt hadden, en gingen 
wij vandaar in geregelde orde naar de Nieuwe Kerk 
waar de Gemeente ons opwachtte. Bij de hoofd
-ingang van de kerk gekomen heette de V oorzitter 
van de Bouwkommissie alien welkom en na de aan-
1wndigillg ·aat · de -zusters der Gemeente bij ·de 
boofdillgang nioesten inkomen en de Broeders bij de 
Zuidelike deur, ontving hij de sl.eutel van de jonge 
beer. J. Donaldson, die eerst de Bouwkommissie har
-telik . bedanl.."1:e voor alles wat zij . aan hem gedaan 
badden .en voor- de vriendschappelike verhouding 
-die · er altoos ·tussen hen bestond, ontsloot Ds. D. 
-:Postma de deur en ging men in geregelde orde de 
Nieuwe Kerk binnen. Het duurde 'n geruime tijd 
·voor die schare mensen alien in de kerk waren, en 
:zoals te begrijpen moesten velen zich maar met 
-sfaanplek behelpen. 

De Leeraar verzocht de Gemeente toen om staan
~e Psalm 146 : I te zingen. Met voile borst en 'n 
-recht dankbaar hart :zong de ·gemeente toen : 

,,Prijs de Heer met blijde gal.inen;''. 
·want eindelik kon men da:n toch door de. goedhei~ 
<les Heere de nieqwe kerk in gebruik nemen. 



De Kerk van de Zuidzijde. 



Daarna bedanl-te de Voorzitter de Bouwkom.missie 
voor alles wat zij gedaan hadden, de Bouwmeester, 
en de Gemeente alsook alle vrienden die iets had
den bijgedragen tot 't Bouwfonds. Voorts werden 
gelezen brieven en telegrammen van gelul"Wensing 
van: Di. L. J. du Plessis, L. P. Vorster, J'.. N. 
Venter, P. Postma, \V. J. Snijman, W. Postma; 
de Kerkeraad van Middelburg (Kaap}, en van Pot
chefstroom.; van de Professoren en Studenten; van 
weduwe S. Postma. Middelburg; Mnr. F. C. Eloff, 
Pretoria; J. Henning, Ventersburg; Henning, Am
sterdam, Transvaal; Eerw. Zendeling Stander, 
nabij Kaapstad; .Mnr. Carel van Rooij, L.P.R., 
Kaapstad; en onze Architekt, Mnr. Middleton, 
Port Elizabeth; terwijl President Steyn ons 'n zeer 
hartelike en tevens belangrijke brief schreef, die in 
't volgende hoofdstuk volgt. 

Daarna ging· Prof. Du Toit verder in de dienst 
voor en hield de zeer boeiende predikatie-die ook 
later volgt. Bij de uitgang werd 'n gave voor 't 
Bouwfonds gevraagd en zowat £50 werd bij. de 
verschillende deuren outvangen. 'n Paar uur daar -
na was er 'n grote schare kiuderen die de Kerk 
bijna geheel vuldeu en met wie Ds. G. Kruger de 
weeklage van David over zijn Absolom behan
deld~. In de namiddag ging Dr. Los in de Voor
bereidingsdienst voor en preekte over Simson, die, 
zo verstrikt in de listen van Satan, niet wist dat 
de Heere van hem geweken was. In de avond wer
den drie lezingen gehouden over de Roeping van 
de Gereformeerde jegens de Staat, jegens de 
&hool, en in 't Huis, door Di. Hamersma, I. 

Oedenkstukkeo. 3 
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Kruger en Los. Deze lezingen worden ook hiermee 
gepubliceerd. De volgende morgen trad Ds. Ha
mersma op voor de Gemeente en wees ons bemoe
digend en onderrichtend op de eenheid der Ge
meente on<lerling en met Christus in de A vond
maalspreek over de woorden: ,,Een brood is bet, 
zo zijn w.ij velen een Lichaam,'' (I Kor. ro : 17}, 

en in duidelike taal wees Ds. Kruger ons in d.e
Nabetrachtingspreek de wandel van de Avond
maalsganger aan, naar aanleiding van I Joh. ~: J.· 
Bij deze dienst bediende Ds. Snijman van Molteno. 
de H eilige Doop aan vier kinderen der Gemeente. 
onder wie ook 'n kind van de plaatselike Leeraar 
was. In de avond toen de Gemeente voor 't laatst 
vergaderde was het om de Heere te danken. De 
Leeraar sprak naar aanleid:ing van II Kor. 3 : 18; en. 
toonde aan dat onze dankbaarheid daarin moet uit
komen, <lat wij ons gedurig bewust moeten zijn,, 
dat wij door de werking des Get:stes naar 't bt!eld 
van Christus in gedaante veranderen, van heerlik
heid tot heerlikheid; terwijl wij met Oudd. J. M_ 
Venter en J. H. v . d. \Valt onze dankgebeden op
zonden. 

D . POSTMA. Mz. 

B'dorp, Dec. :r9r3. 



BRIEF YAN PRESIDENT STEYN. 

Ds. D. Postma, 

Burgersdorp, K.P. 

WelEerw. Vriend, 

Onze Rust, 
5.10.13. 

Uw scbrijven namens de Kerkeraad mij en mijn 
echtgenote uitnodigende om tegenwoordig te zijn 
hij het ingebruik nemen van uwe nieuwe kerk heh 
ik ontvangen. 

Ik dank u en uw Kerkeraad voor de vriende
like uitnodiging. Als mijn gezondheid zulks had 
toegelaten dan zouden wij zeker een poging heb
ben gemaakt om tegenwoordig te zijn. Nu is het 
echter oillllogelik. 

Ik wens u en uwe gemeente van harte geluk 
met die heuglike gebeurtenis. 

De opening van 'n nieuwe Kerk is altijd een 
mijlpaal op de weg van ene gemeente, en een blijde 
gebeurtenis ·waarover een ieder die bet wel meent 
met ODS volk zich mo-et verheugen, want in Gods 
Buis heeft de gemeente de gelegenheid om Yoor
zien t e worden in hare geestelike behoeften en 
uiting te geven aan hare diepgevoelde geloofs
overtuiging. 
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De Kerk is niet alleen de vergaderplaats van de 
· gemeente maar is ook een middenpunt van bescha
ving waaruit naar alle richtingen edele en P,ogere 
gedachten zich verspreiden. In dit opzicht heeft 
de Hoilandse Kerk een groot en edel werk ver
richt. W einig weet blank Zuid Afrika wat het 
aan die Hollandse Kerken te danken heeft. Door 
hare strenge opvatting van het leven, door hare 
strenge geloofsbeginselen en door haar nog stren
gere tucht hebben zij een invloed uitgeoefend 
direkt op hare !eden en indirekt op andereri die met 
die leden in aanraking kwamen, die een gezegende 
uitwerking heeft gehad 

Niet alleen zijn daardoor hare leden die de wilder
nis ingetrokken waren van verval gered, maar het 
ras werd zuiver gehouden. Wat Zuid Afrika ver
schuldigd is aan de Hollandse Predikanten, over 
.wie dil.-wels met smalende toon wordt gesproken, 
zal de onpartijdige geschiedschrijver die de be
schavings geschiedenis van Zuid Afrika te boek 
stellen zal wel openbaren. 

De Kerk was in 't verleden alles en alles voor 
het volk, en hare gezegende invloed werd dan ook 
in alle richtingen gevoeld. Is het echter heden nog 
zo, of begint de Kerk haar invloe<f te verliezen ? 
Niemand die de zaken ernstig in de ogen ziet kan 
er aan twijfelen dat er een verwijdering van de 
Kerk overal te bespeuren is, en de gevolgen daar
van nu al reeds gevoold worden. 

In vroegere dagen werd het beschouwd als een 
schande, niet lid van de Kerk te zijn, tans is dit 
gevoel er niet meer. Het opgaan naar de Kerk 
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wordt langzamerhand geen behoefte meer. De be
langstelling in de kerk-aangelegenheden vennin
dert op een zichtbare wijze. \Vaaraan is dit ver
val toe te schrijven ? Is er dan geen !even in onze 
Godsdienst meer? :Keen, maar er is geen Gods
dienst meer in ~ns leven. De grote kracht van de 
godsdienst vindt men bijna niet meer in ons leven, 
namelik ,,de lief de." 

Als wij ons ogen slaan op ons maatschappelik 
zowel als ons politieke leven dan kunnen wij dui
<lelik zien <lat bijna al ons moeilikheden daaraan 
toe te S;Chrijven zijn. 

Het zou mij te ver leiden om al de bewijzen hier-
omtrent aan te stippen, laat mij echter een paar· 
noemen. Het onderling vertrouwen is zeer ver-· 
minderd, het w<iord van een man heeft tans niet de· 
waarde dat bet vroeger had. In vroegere dagen zou 
geen van onze v_oorouders er aan gedacht hebben 
om een schuldbewijs of schepekennis van zijn 
schuldenaar te vorderen, tans is dit geheel anders, 
maar dan moet het ook erkend worden dat in die 
dagen insolventie en banhoetschap bijna onbe
kend was en als een schande beschouwd werd. 
Thans is het dikwels een uitweg om de betaling van 
.~ettige schulden te ontduiken en heel di1..'Wels zelfs 
om schatteu op een oneerlike wijze te venneerde
ren. Neem nu het geval van onze annen die lang
saam maar zeker achternit gaan en voor ons ver
loren raken. \Vij verwachten dat de Regering 
moet redden terwijl het onze plicht is, want te
recht heeft de heer Merriman de ,,Boeren Vriend" 
onlangs er op gewezen dat als wij volharden om 
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uiettegenstaande teleurstelling op teleurstelling. di~ 
annen op onze plaatsen te bezigen er geen arin¢ 
blanke 1...-westie in ODS land ZOU zijn. Wij laten hen 
echter aan hun lot over om alzo rijp te worden voor 
de verleidelike beginselen van het Socialisme en 
rijp te worden voor nog erger n.l. rijp voor Syi:i.di
calisme. 

Als wij dan voor feiten komen te staan als b.\r.; 
de onlusten in Johannesburg dan schrikken wij ·en 
zoeken de oorzaak overal. Ja, wij zoekcn het zelfs 
bij de arbeid en de arbeiders ·alsof de Heilige 
Schrift niet zegt : ,,In het zweet uws aanschijns 
zult gij uw brood eten en het dus een . van de hei
ligste plichten en rechten van een mens is ·ofr1 · te 
arbeiden inplaats van de oorzaak bij ons zelf te zoe
ken. Ons gebrek aan liefde is de enigsfe en war'e. 
oorzaak. Ook daar waar de Regering onze anne~ 
bezigt wordt dikwels vergeten dat het goede sfaat
kunde is om die mensen zodanig loon te g even dkt 
zij hunne famielies goed en degelik ~nen ondcr~ 
houden en opvoeden. Als burger en Sfaat eenmaal 
begrijpen dat zulks hun plicht is en in belang va1,1 
het volk zelf is dan zullen wij minder horen . van 

Terwijl onze kerken rekening ... 1oeten houdcn 
met de tijdgeest en waar nodig daarvan gebrui k 
nioeten maken in de dienst van onze Heer, moeten 
zij de wereldse geest vermijden, want als de we
reldling slechts in de kerk krijgt wat hij aldag 
er buiten vindt dan heeft hij waarlik geen kerk 
nodig. 

Het zal ons niet veel nut zijn om kerken en 
scholen te bouwen als wij de eerste vereiste voor 
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bciden bij ons laten uitsterven, n.l. de Liefde. Als 
wij haar aankweken en voeden, dan zullen onze 
ikerken niet meer beschouwd worden als de plaats 
waar droge dogma fijn gemaald wordt, maar als de 
-plaats waar de vermoeide strijder nieuwe krach t 
zal opdoen, waar de moedeloze nieuwe hoop zal 
"hTijgen en waar de zondige en zwaar beladen men~ 

zal komen, wetende, dat daar ~ de tegenwoordig
heid van de reine Almacht alien gelijk zijn. \Vaar 
<le grote Liefde de harten van iedereen zal vullen 
die zij dan met zich in hun dageliks leven kunnen 
brengen, dan zal er weer leven in onze godsdienst 
&:omen, leven in onze kerken, en het ware leven on
<ler ons volk. 

Dat zulks <le ondervinding van u en uwe ge
meente moge zijn is de innige bede van 

· Uw Vriend, 

M. T. STEYK. 



DE UITERSTE HOEKSTEElf. 

Daarom is ook vervat m de Schrift : Ziet Ik leg 
in~ Zion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en 
<licrbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet be
schaamd worden. 

1 Petr. 2 :6. 

Toen ik laatst onder U verkeerde, Gel., stond 
alhier nog het oude kerkgebouw met zijn spreek
woordelik-diepe fundering, zijn somber-zware mu
ren en zijn zielloos-doffe gewelven, 'n monument 
van eenvoud en degelikheid, maar ook van offer
vaardigheid en zedelike moed. \Vij vernamen toen 
van de nog overgeblevene vaderen welk een moeite 
en zorg het gekost heeft om een bouwwerk van die 
grootte en hechtheid, met die doelmatigheid en ~ 
here eenvoud tot stand te brengen. 

Nu is het gesloopt. Alleen de weg der herinne
ring- leidt ons weer naar dat oude terug, voert ons 
weer die poorten binnen, doet ons aanzitten in die 
simpele banken en doet ons schouwen naar boven, 
waar de dienaar beklimt bet bruine spreekgestoelte. 
Ja, niet licht zullen de sporen van die herinnenng 
in ons worden uitgevaagd. \\7ant, zie, het stoffelike 
en geestelike, het tijdelike en bet eeuwige zijn in 
ons zieleleven innig samengeweven . Wij zijn we-
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zens der eeuwigheid, maar ook kinderen des tijds.-
Menigeen zal dan ook nog lang in dat oude te-

rugleven en--daarvan genieten. De dingen in de· 
verte toch zijn dikwels schoner dan die nabij zijn 
en herinnering aan genot gaat dikwels het gcnot: 
zelf te boven. 

En dan, 'n kerkgebouw is geen kleinigheid in het 
leven van een gerefonneerde. Al is het gebouw hem 
geen tempelheiligdom, toch heeft zijn veelvuldig:
verkeren daarin iets van het ,,geplant" zijn in de 
voorhoven des Heeren. (Ps. 90}. 

Ik kan met U in deze meevoelen. Onder dat oude · 
dak heb ik bet eerst de eenvoudlge dienstoefening 
bijgewoond, en heb ik daarna 3~ jaar geregeld 
verkeerd. Dit woord is dan ook een woord uit mijn 
hart tot uw hart. 

Maar dit oude is verouderd en verdwenen en het: 
gloednie!1we is daarvoor in de plaats gekomen. On-
<ler de belichting van de eeuwigheid ons stellend,. 
kunnen wij ook van 'n gebouw zeggen wat de &hrift
van de bloem getuigt : zijn plaats kent bet niet 
meerl 

Alzo met U heimwee voelend, kunnen wij even-
7.eer delen in Uw dankbaarheidsstemming en feest-
gevoel. Op dezelfde plaats spn1it een andere, sier
liker bloem uit de grond, een plant door men.sen-· 
hand gekweekt en gekoesterd, die bloeit uit dicp-· 
heid van wortel in fijnheid van hannonie en lijn, 
in frisheid en kleurigheid van uiterlik. Als wij dit: 
gebouw rnogen aanmerken als een dienen G<>ds met_ 
het kostbaarste en fijnste en edelste <lat wij bezit-· 
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ten-en wij doen <lat naar het oordeel der liefde
.dan is hier een grote taak verricht. 

Hoeveel bezwaren zijn niet uit de weg geruimd ! 
Hoeveel beleid en voorzichtigheid is niet gebruikt [ 
Hoeveel offers zijn niet gevraagd ! Nu is het werk 
·volbracht en gij geniet er van. Dit gebouw zal n u 
·staan als een voorwerp van schoonheid en wij kun
'llen het ook hier de dichter nazeggen : ,,een ding 
<dat schoon is, is een bron van voortdurende 
·vreugde". Tot in lengte van dagen zal aan deze 
aangename plaats door U \Yorden aangebeden. -

Maar laat ons nu met de gedachte vooruitschie
ten. Ook dit gebouw zal eens-het mag duren zo-
1ang het wil-als een bloem verwelken. Ook uwe 
·vaderen hadden gemeend iets groots en iets zekers 
"te bezitten toen zij het eerste gebouw hadden vol
tooid. Doch hun werk is niet meer ! 

Deze opmerking maken wij niet om u zwaannoe
<lig te stemmen. Gij kent de Schrift. Jesaja spreekt 
net zo roerend uit, juist wanneer voor Israel een 
tijd van verblijding aanbreekt : ,,Een stem zegt : 
Roep ! En hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees 
-is gras en al zijne goedertierenheid als een bloem 
-des velds." De Schrift is hier het orgel van Gods 
:SOevereiniteit en zijn geluid beeft ons door het hart. 
~faar zie, ook een ander geluid dringt ons in het 
binnenste. Er staat enerzijds: hct gras verdort en 
de bloem valt af, maar 00-k anderzijtls : Het woord 
des Heeren bestaat in der eeu\\'igheid. 

Dit dubbele refrein klinkt door heel de &hrift 
been en ook Petrns zcgt het Jesaja na, dat het gras 
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verdort en de bloem afvalt; maar ook dat het woord 
-des Heeren blijft in der eeuwigheid (1 : 24,25}. 

\Velnu, daarvoor hebt gij immers <lit huis ge
:Sticht : opdat U gedurig toegeroepen worde bet 
woord aangaande de ijlbeid en wezenloosheid der 
aardse dingen, en daarnaast U verzegeld worde de 
belofte des eeuwigen levens. Dit kostelike g.ebouw 
2al middel en niet doel zijn. Het zal, gelijk wij 
allen, de tijd en raad des Heeren moeten dien en. 
En o, in die dienst is het niet onverscbillig welk 
instrument \Yij kiezen. Geve dan God dat dit pracht
i nst rument bevorderlik rnoge zijn tot uitbrenging 
Yan zijn roep in de wereld, die roep van de vergan
kelike bloem en bet blijvende \Voord. Niet alleen 
beden en morgen,. maar op elke Sabbat ,-ergadere 
-Christus als de opperherder zijn 1..lldde aan 
<leze plaats. 

Van harte bidden wij, <lat ook <lit eerste samen
zijn ons . krachtdadig I ere de onvastheid all er din· 
gen, opdat wij nu voor bet eerst of nu wederom 
mogen zoeken de vastheid van ons eeuwig huis. 

Ons tekstwoord laat u zien de onvergankelike 
tempel G-Ods, waarvan de gelovingen zijn de Ie
vende stenen en Christus is de uiterste hoeksteen . 
In verband met die hoeksteen wijst ons de apostel 
op drieerlei vastigheid. 

I. 
\Vanneer wij een fondament leggen, zoeken wij 

een vastigheid onder de begane grond. \Vij g raven 
tot op de gruislaag of rotsbank. De eerste steen van 
dit gebouw rust in de stille, onbewogen diepte der 
aarde. 
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Zo doet God. Christus, hoek- en grondsteen zijn
de, is niet onze eerste vastigheid. Petrus zegt : 
,,Daarom is ook vervat in de Schrift : Ziet, Ik leg 
een uiterste hoeksteen." 

,,Ziet"-zo wordt de aandacht gewekt voor de· 
bekendmaking van de Raad des H eeren. 

En dan: ,,Th leg in Zion een uiterste hoeksteen". 
Dit is de inhoud van de Raad des Heeren. Hieruit 
blijkt dus dat de Raad des Heeren , zo onwrikbaar 
sterk (Ps. 33 : II), onze eerste vastigheid is. 

Dit woord is aan Jesaja (28 : 16) ontleend en 
wordt door <lit Schriftverband ons geheel duidelik. 

Zion was een rotsgebergte, de machtige burcht 
van de Jebusieten. De berg Zion wankelt niet (Ps. 
125 : r ). Op die rotsgrond zonk de eerste steen van 
de terrmel. Daarom was de tempel vast. 

Wei zocht het volk zich andere sterkten : een 
verbond met de dood en een voorzichtig verdrag 
inet de beL Maar die toevlucht der leugen ZOU weg
gevaagd worden, want God had in Zion ziin ,,on 
wrikbare vastigheden" gelegd. Daar was zijn wet, 
zijn woord, zijn dienst en tegenwoordigheid. 

Dit alles was echter afbeeldsel van de toekomen
<le, laat ons liever zeggen, eeuwig-voorbestaande 
goederen. 

,,Zie ik leg een grondsteen in Zion" is bet Be
sluit Gods, waardoor Christus ons als Middelaar 
werd besteld. Die Middelaar a1s hoeksteen heeft een 
vaste grond onder zich, t . w. de Raad of het Besluit 
Gods. Daar nu het besluit Gods tevens is de beslui
tende God, zo rust de Middelaar op de Vader, die 
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uitgangspunt en diepste grnndslag is van onze ver-
1ossing: Het grote ,,Ik" van God spreekt hier. 

W aarom graven wij zover in de eeuwigheid te
-rug? Omdat de Schrift het doet, en daannee een 
-doel heeft. 

Wij als gelovigeri. zijn al te onvast, worden te 
Iicht bewogen. Een <lag in de hoogte en een antler 
.dag in de diepte. Dit komt omdat wij met ons be
:sef nog niet worstelen in de absolute diepte Gods. 
Dit wil de Schrift ons leren doen. 

Tevens waarschuwt zij ons hier, om het eeuwige 
huis onzer zaligheid niet te vestigen op de zand
grond van een overhaaste bekering. De zaligheid is 
een zaak der eeuwigheid-geen tent of hut inder
·haast uitgespannen of opgetrokken, maar een ge
bouw, waarvan de eerste steen in Gods eigen We
zen gegrond moet liggen. 

,,Daa.rom is vervat in de Schrift" ,---0pdat gij 
vastheid zoudt hebben. Gij rust ter laatste instan
tie niet in uzelf, ook niet in Christus, maar in de 
Rotssteen, wiens werk volkomen is. (Deut. 32 : 4). 

Nietig is de verschuifbare bodem, waarop gij uw 
tent uitstrekt in vergelijking met de vastigheid, 
waarop het fondament van dit kerkgebouw ligt . 
Nietig weer is deze onderbodem, vergeleken met de 
.diepte, waarin uwe bergen worstelen. Nietig is ecb
ter dit alles in vergelijking met Gods eeuwig, on
wankelbaar Wezen. Eer de bergen geboren waren, 
ja van eeuwigheid tot eeuwigheid is Hij God. 
(Ps. go). 

Petrus, voornemens Christus te eren, blijft bij 
Hem niet staan. Hij is 'n Rots, maar onder Hem 
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ligt nog een ander Rots-Gods Raad en \V elbe
hagen ! Dit is geen spitsvondigheid, maar Schrift
waarheid, aan u geopenbaard zo goed als aan de
cerste gemeente. 

Wat maakt deze waarheid ons stil en gerust ! Bij, 
eTu:e storm bedenken wij dan, dat wij rusten op de· 
onroerbare, onverstoorbare kristalberg van de
ceuwigheid.Wij zijn door Christus gevoegd in Jc
hova, m Hem Die zegt : ,,Ik zal zijn Die Ik zijn: 
zal." 

II. 

. Onze tweede vastigheid is, blijkens de tekst, a~ 
Hoeksteen zelf. N aar goddelike architektoniek is. 
die Steen de onderschraging en samenvoeging van 
het ganse bouwwerk (Efere 2 : 21). Daarom moet 
hij goed vastliggen in bet goddelikc wezen, zal de: 
satan zich tegen <lat onbewegelike en onverschuif-· 
bare te pletter lopen. 

Uit de oergrond der onzichtbr.re wereld komt Hij 
dan ook op in het licht, gelijk cen fundament uit 
de diepte der aarde. Hij kan niet bewogen word.en : 
(1) omdat waar Hij vastligt de mering van de op
pervlakte niet gevoeld wordt en (2) omdat Hijzelf 
zo vast is. 

Dit laatste bewijst Petrus met het woord ,,uitver
koren". Bij Jesaja staat daarvoor ,,beproefd". Beide
betekenen hetzelfde, want in vs. 4 zegt Petrus van: 
die Hoeksteen dat Hij ,,bij God uitverkoren" is. 
Het woord ,,bij" heeft hier biezondere kracht . Het 
betekent : Uitverkoren 11oor God, in zijn tegen
woordigheid, onder zijn oordeel. 
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Dat zegt wat ! Laat eens een mens door dat oor
deelsvuur gaan, voorbij die gloeiende ogcn Gods L 

Maar Christus komt er beproefd uit. Hij door
staat de oordeelskeur van God en is daarom uitver
koren. Uitgezocht omdat Hij al1een goed is. De· 
grnte Keunneester heeft het merk van zijn goed
vinden daarop gezet. En wat voor Zijn oordeel kan. 
bestaan, zal nimmer, nirnmer ornge"·orpen worden . 

Die beproeving en uitkiezing was nodig, want 
God moet kunnen zeggen : ,,een iegelik die in Hem 
gelooft, zal niet verdorven worden." Een iegelik-
zo heeft God het laten proklarneren in de hele we
reld en gedurende alle eeuwen die geweest zijn. 
Nooit heeft Hij daar iets van temggenornen of daar 
wijziging in aangebracht. Dat hoeft ook niet, want 
God kent de grond waarop Hij het zegt en die· 
grond is Christus. 

0, daar is wat gepoogd om te laten wikkelen die · 
Steen! Door satan in al zijn verzoekingen, tot aan 
het kruis toe. Door de overpriesters en schriftge
leerden met hun woorden en werken. Door de dis--_ 
cipelen en alle gelovigen met bun twijfel. Al maar· 
cen beproeven of Hij wel is de Christus. 

,,Beproefd is Hij, want die s.chare die niemand 
tellen kan, die levende stenen zonder cijfer, in de-
loop, der eeuwen torenhoog gerezen-zij rusten alien. 
op Hem en nooit is er een enkele scheur in het ge
bouw gekomen. Van af Abel msten zij allen op-
Hem en nog beet het : zalig zijn allen die op Hem 
betrouwen. 

Daarom noemt de apostel die steen ook dierbaar 
of kostbaar. Dat is Hij reeds in zich zelf. Goud dat. 
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-uit de beproeving komt, nit de smeltk:roes, heeft 
-koopwaarde en is ons dierbaar. 

Zo krijgen wij door de oordeelskeur die over 
~hristus ging een begrip van zijn heerlike l\fidde-
1aarsnatuur, die nooit vallen of vervallen kan. Die 
noeksteen is dierbaar, kostelik, onhetaalbaar. Ber
gen van edelgesteenten halen er niet bij _ 

Tweeerlei vastigheid dus : een Rots op een Rots; 
-0p Gods Raad ligt Gods Zoon gefundeerd_ 

Zulk een Christus prediken wij. Betrouw op Hem 
al gij Volk! 

III. 

Onze derde vastigheid is het geloof. Petrus zegt : 
nDie in Hem gelooft za1 niet beschaamd worden". 
Jesaja zegt : ,, Wie gelooft die zal niet haasten". 
Hetzelfde dus, want vluchten in haast is beschaamd 
worden. 

De vastigheid van bet geloof blijkt hieruit dat 
het woord door Jesaja voor ,,geloven" gebruikt, 
van dezelfde wortel is als het bekende Hebreeuwse 
woord ,,Amen". Gij weet wat de laatste Zondag 
van de Katechismus ervan zegt : ,,Amen wil zeg
_gen: Het zal waar en zeker zijn". \Vilde Jezus iets 
met nadruk bevestigen, dan zeide Hij : amen, 
-amen, door onze Bijbel vertaald: voorwaar, voor
waar. 

Geloven is dus amen zeggen. Vandaar dat Pau
lus het geloof noemt een ,,vaste grond" (Hehr. n). 
Geloven is onverzettelik zijn. En dit kan slechts 
van een geloof volkomenlik gezegd worden, nl. van 
het zaligmakend geloof. 
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Het geioof is ook een rots. Onze derde vastigheid 
is dus een rots, op die tweede rots, terwijl deze 
weer vastligt op de eerste rots. Een waar geloof is 
volgens de KatechismQS een zeker d.i. stellig weten 
en 1Jast betrouwen. Op dat ,,zeker", ,,stellig" en 
,, vast" komt het aan. Een geloof dat gcen vastheid 
brengt is geen geloof. 

Een martelaar krijgt gij van zijn punt niet af. 
Zijn lichaam kan tot as verbrand worden, maar zijn 
overtuiging blijft. De hele wereld kan tegen hem 
zijn als tegen een Athanasius, maar hij wijkt geen 
duimbreed. 

Daarom leert de Schrift de volharding der hei
ligen en zij is ons geen afgetrokkenheid. De in 
Christus vernieuwde menselike natuur kan niet 
vallen, of Christus zelf moet kunnen vallen ! Een
maal geloven is altijd geloven. 

Op grand van Christus' vastigheid, ja van de vas
tigheid van "Gods Raad onder Hem, is er een 11e1'

zekerdheid des geloofs. Bij al het weifelende en 
mistroostige in ons, blijft een Steen onverwrikt : 
,,Jezus is de Mijne !" Zelfs al moeten wij in doods
nood met Esther uitroepen : ,,Korn ik om, zo kom 
ik om !" dan is hier nog een waagstuk des geloofs. 

Waarom kan het geloof zo vast zijn? Omdat het, 
gelijk Christus, uit het oordeel opkomt, m .a.w . uit 
de wedergeboorte. De wedergeboorte is, voor al 
wat vlees is in ons, het oordeel Gods. Dan gaan 
Gods golven en baren over ons henen. 

Daarom vergelijkt de Schrift het geloof en de 
gelovige bij kemgesteente . Denk aan de borstlap 
van de Hogepriester en aan het edelgesteente van 

Ge c!en kst ukkea. 4 



1 Cor. 3. Door het oordeel van water en vuur wordt 
het keurgesteente gevormd. \\Tat na het oordeel 
overblijft, nl. het geloof, is Gods eigen werk. \Yie 
zich dus tegen het geloof verzet, verzet zich tegen 
God zelf, tegen zijn werk. 

Dit geloof draagt bet karakter van het geloof in 
Christus. Niet los ligt de gelovige op Hem, maar 
Christus is het saambindende element van de 
gemeente. Daarom zegt Paulus, tevens sprekende
van de vastigheid (of liever bolwerk) van het ge
loof, <lat wij opgebouwd zijn niet op maar in Hem. 
Kol. 2 :6, 7). Door e:en onverwrikbaar cement zit 
de gelovige aan Christus vast. Die twee zijn tot 
een geworden. 

Een granietrots kunt gij in tweeen doen splijten 
met uw springstof; maar de gelovige van Christus. 
wegscheuren-nimmer ! 

Geve ons God dat geloof, dat niet beschaamd 
maakt en dat vastligt in zijn eigen Wezen l 

. ,.._ ..... 
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DE ROEPING YAN DE GEREFOR
MEERDE TEGENOYER DE STAAT. 

De roeping van de Gerefonncerde tegen
over de Staat is het ondcrwerp, waarover we 
vert.0cht zijn heden een lezing te houden. 

Het sprecl'i: wel van zelf, dat met Gerefor
meerde hier niet juist bedoeld wordt hij, die 
lid is van de Gereformeerde kerk, maar dat 
we hier het oog hebben op alle Christenen, 
die de Gereformeerde belijdenis zijn toege
daan. 

Dit is op zich zelf reeds duidelik, maar om 
misverstand te voorkomen, achten we het 
niet overbodig, <lat hier uitdrukkelik te zeg
gen. 

Een kenmerkend eigenschap van de Gere
formeerde belijdenis is, <lat ze eist, dat de 
naam van de Heere op alle terrein of gebied 
van het leven moet worden geeerd. De Heere 
heeft alles geschapen om de eer van zijn hei
lige naam. Ook de ·menselike samenleving. 
Deze samenleving is een samenstel van aller
lei Icvenskringen, die alle hunne verschillen
cie werkzaamheden, verrichtingen, doelein
den en roepingen hebben. 

Hoewel dcze kringen nooit juist door dui
delike lijnen van mekaar zijn te onderschei-
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den, is toch elke kring zeUstandig en heeft 
iedere kring ook zijn eigenaardig leven, zijn 
wetten en aard. ' 

Om duidelik te zijn noemen we een paar 
van die kringen als : het huisgezin, de 
school, de kerk, de wetenschap, de kunst als 
ook de staat. Al deze kringen moeten nu be
staan en zo ingericht zijn, dat de naam des 
Heere et door wordt groot gemaakt. 

Onze menselike samenleving is alzo dan 
zeer rijk samengesteld en daarbij ingewik
keld en het kost veel studie om juist te zeg
gen; wat de Christenen in elke kring juist 
als zijn roeping heeft te beschouwen. De 
Christen toch heeft in elke kring, waarin hij 
verkeert of waarmede hij in aanraking komt, 
zijn invloed te laten gelden en zijn licht te 
laten schijnen. 

Hoewel de Christen een burger is van het 
koninkrijk van de Heere Jezus en Deze aan 
Pilatus gezegd heeft, dat zijn rijk niet van 
deze wereld is, moet toch de Christen- zich 
niet van de wereld afzonderen en zich van 
alles onthouden nit vrees besmet te worden 
met het kwaad. Matth. 5: r3-r7. 

Onze samenleving, die we ook in de ruin1-
ste zin van het woord, maatschappij zouden 
k::unnen noemen, is met hare instellingen wel 
zondig, d.i. met zonde besmet, maar tocli 
niet een stuk zonde. Door Gods genade is er 
ook nog veel burgerlik goed in die maat
schappij. 
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Wij nemen aan, dat een ieder van U als 
een Gereformeerde, instemt met de stelling, 
dat de Christen een .eerlike roeping heeft te 
vervullen in die laing of dat gebied van h_et 
leven, dat we staat noemen. 

\Vat is nu de roeping van de Christen van 
Gereformeerde belijdenis tegenover de staat 
in· b et algemeen, en onze roeping tegenover 
ooze staat in 't biezonder? Ik meen, dat ik 
het. best aan de bedoeling van de opstellers 
van deze vraag voldoe, als ik haar ga beant
woorden in deze zin. En om nu niet in -een 
afgetrokken redenering te vervallen, zal ik 
het woord ,,staat" zeer wijd nemen en er 
soms overheid en regering bij insluiten. 
V oor we tot de beantwoording van onze vraag 
overgaan is het nodig, dat we eerst weten wat 
een staat is, hoe hij is ontstaan en wat zijn 
taak is. 
. Makkelik is het niet om een juiste bepa
ling te geven van wat eigenlik een staat is. 
\Vij menen, <lat bet is : ,,een gemeenschap 
van personen, meestal van eenzelfde stam en 
met eenzelfde taal, die gezamenlik en onder
ling verenigd, eenzelfde land bewonen, welke 
gemeenschap een welgeordende regering of 
overheid over zich heeft, waaraan allen ge
hoorzaamheid betonen." 

De verschillende staten met bun overhe
den zijn ontstaan tengevolge van de zonde. 
Indien de zonde niet in de wereld g ekomen 
was, zou er .geen overheid zijn en ook geen. 
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staat. Met de wederoprichting aller dingen, 
dus na de opstanding, zullen daar geen ko
ningen en overheden zijn. Dan is God alles 
fo allen. (1 Cor. 15 : 28. 

Was er geen zonde in de wereld geko
men, dan zou het grote beginsel dat we God 
moeten liefhebben boven alles en de naaste 
als ons zelf, in alle mensen onverzwakt heb-_ 
ben gewerl1: en, waar dat beginsel heerst, 
daar loopt bet alles van zelf in heerlike, hei-
lige harmonie. · 

God de Heere heeft de staat met de over
heid in het aanzijn geroepen om voor , de 
mens in zijn zondige toestand tot een zegen 
te zijn. 

De overheid in de staat is met gezag be
kleed en <lat gezag' heeft zij van God ontvan
gen. Dit is een hoofdpunt in de Gerefor~ 
meerde belijdenis, dat door zeer velen beslist 
verworpen wordt. Die het verwerpen, zijn 
voor het merendeel zij, die de H. Schrift niet 
erkennen als het \Voord Gods. Deze leren, 
<lat de Illensen als bij afspraak de overheid 
hebben aangesteld en met gezag hebben be
kleed. Naar hun opinie zou het dan onge
veer als volgt hebben plaats gehad. 

Toen de mensen in grate groepen of getal-
1en begonnen samen _te wonen, hadden ze een -
-zeer onrustig leven tengevolge van vele 
roverijen, diefstallen, moorden en doodslagen, 
gepleegd door het schuim der mensheid. De 
grate meerderheid werkte. echter vlijtig en 
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begeerde iets te verzamelen, maar de minder
heid stoorde <lat vreedzaam bedorven door 
rulerlei baldadigheden en kwaad. Toen kwam 
men bijeen en zeide: ,,Zie, we zullen nu 
wetten maken en een aantal personen aan
stellen, die voor die wetten waken en ze 
uitvoeren. Wie zich niet onderwerpt en kwaad 
doet wordt gestraft." 

Dat werd door de meerderheid toen aange
nomen en een overheid werd aang~teld, die 
namens de meerderheid de orde handhaafde, 
de onrustmakers, dieven en moordenaars boe
ten oplegde, in de gevangenis zette of ook 
cloodde. 

Dit is veel te mechanies opgevat. 
De staat met de overheid wortelt in het 

huisgezin, bestaande uit vader, moeder en 
kinderen. In <lat huisgezin had de vader 
macht en gezag. Dat kunnen we afleiden uit 
Gen. 3 : r6, laatste woorden. 

Een huisgezin werd een familie; de families 
stammen, en die weer een volk. 

De vader, de oudvader, de patriarch was in 
zijn kring de aangewezen persoon om ·te 
raden, te besturen en te bevelen. Oudsten, die 
uit de aard der zaak ook meest hoofden van 
geslachten of families waren, deelden met 
hem de bestuursmacht. In Gen. 9 :6 lezen 
we, dat de Heere God de doodstraf instelt en 
alle Gereformeerde Bijbeluitleggers verkla
ren deze plaats zo, dat hier zeer bepaald de 
overheid wordt ingesteld met de Goddelike 
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opdr-acht om het zwaard te gebruiken in Gods 
naam. 

GOO heeft alleen aRe gezag, en bet gezag 
op aarde komt van God. Hij is de enige ko
nmg, de koning van de koningen, en Hij stelt 
als de Opperregeerder onderambtenaren aan, 
die aan Hem verantwoording 5chuldig zijn. 

,,Door Mij regeren de Koningen en steUen 
de vorsten gerechtigheid, (Spreuken 8: 15} 
zegt dan . ook de H. Schrift. 

Dit is een punt van gewicht, want indien 
de Heere niet de vorsten en reehters had aan-
geste1'd, wat recht zouden ze dan over hun 
medemens hebben. Die medemens zou Jnm
nen zeggen: ,,Wat heb Th: met de rechter te 
d'~n. Hij is ook slechts een mens, zoals ik. » 

Ja, antwoordt ge misschien daarop: ,,Maar 
de minderheid is toch schuldig onder de meer
derheid te bukken en die te gehoorzamen.'" 
Dat deze theorie niet opgaat, kunnen we zien 
aan Naboth, aan David in zijn vlucht •,,oor
Absolom, aan Daniel, aan de Heere Jezns, aan 
de discipelen, welke alien in de minderheid 
waren, en toch gelijk hadden en niet konden 
noch mochten bukken. Zie vooral over dit 
pnnt Rom. 13 : r-8. 

Onze geloofsbelijdenis zegt dan oo-k met be
tr:ei:king tot de instelling en de macht van de 
~verlteid : ,, Wij geloven, dat onze goede God, 
nit oorzaak der verdorvenheid van het men
se1ik geslacht, koningen, prinsen en overhe
den verordend heeft, willende, dat de wereld 
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geregeerd worde door wetten en politieen. ,,. 
Hoe ·beantwoordt de staat met zijn overheid 

en met zijn regering het best aan zijn doel. 
om te zijn tot zegen en tot nut voor de
mensen? 

Op deze vraag zijn honderde antwoorden_ 
Alie staat.knnde en politiek draait eigenlik om. 
deze vraag. We kunnen niet allen noemen nog_· 
minder bespreken. Er zijn er, en dat zijn 
zeker wel ae meesten, die zeggen, dat het 
doe} van staat en overheid moet zijn door 
bestuur en wetgeving ,,het grootste geluk 
voor de grootste menigte" te zoeken en te
~vorderen. Dat lijkt een heel mooi antwoord 
en velen, die nog nooit over de zaak hebbell
nagedacht znllen dadelik zeggen : ,,Ja, dat: 
is het; kort en mooi uitgedrukt." 

Terstond zullen de aangezichtEn evenwel: 
betrekken, als er een antwoord moet worden 
gegeven op de v:raag, maar wat beschouwt ge
ntr als het grootste geluk voor een mens ? 

De - · genot-mensen znllen antwoorden : 
,,Geef ons wijn en bier, spel en dans zoveel 
aJs mogelik en werk zo weinig mogelik." 

De sport-mensen zullen terstond proteste
ren tegen de sterke dranken, dewi.jl, die het 
lic&aam verzwakken. Zij zullen zeggen : 
,,Geef ons zoveel vennakelikheden als moge
lik, en daarbij dan zeer vele vakantiedagen. 

Weer anderen begeren noch genot noch 
vermakelikh~den, maar hebben lust om nutti
ge arbeid te verrichten en wensen een i::-oe-i~ 
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:gelegenheid om hun kinderen degelik onder
wijs te laten krijgen. 

De korte "Vraag wat eigenlik nuttig is voor 
ode mens is een van ·die, waarover de grootste 
:Strijd op aarde wordt gevoerd. 

De ongelovige zegt : ,,Laat ons eten en 
odrinken en vrolik zijn, want dat is het beste. 
Morgen sterven we ·en dan verrotten we, en 
het is met ons gedaan." 

Dat komt neer op wat, volgens Strabo op 
de grafzuil van de grote koning Sardanapalus 
stond : ,,Eet, drink, scherts, bet overige is 
niet zoveel waard." 

De . Christen spreekt .· geheel anders : Hij 
.zegt : ,,Het leven is mij Christus en bet 
:Sterven gewin." 

Eens wenst hij ontbonden te worden en 
IDet Christus te zijn, want dat is verre het 
heste. 

Bij de vraag wat het beste voor de mens is, 
·gaan de wereldling en de Christen dll§ uit
-een. Zij hebben verschillende levensbescbou
:wing, wat in bijna alles uitkomt en voorna
melik ook in de beschouwing van de roeping 
van de staat. 

Onze belijdenis zegt, dat de overheid tot 
roeping beeft om de ongebondenbeid der 
mensen te bedwingen en bet alles met goede 
<>rdonm~ntie onder de mensen toega. Tot dat 
oeinde h~eft Hij (God) de overhetd het zwaard 
in handen gegeven tot straffe der bozen en 
bescberming der vromen. En haar ambt is 
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niet alleen acht te nemen en te waken over 
.de politie, maar ook de hand te houden aan 
<le heiligc kerkedienst : om te weren en uit 
te roeien alle afgoderij en valse godsdienst 
<>m het rijk des anti-cbrists te gronde tc: 
werpen en het koninkrijk van Christus te 
bevorderen, het woord des Evangelies overal 
te doen prediken, opdat God van een iegelik 
geeerd en gediend worde, gelijk Hij in Zijn 
Woord gebiedt. Verder een ieder van wat 
kwaliteit, ko~ditie -of staat hij zij, is schul
<lig zich der Overheid te onderwerpen, schat
tingen te betalen, haar eer en eerbieding toe 
te dragen, en haar gehoorzaam t e zijn in alle 
.dingen, die niet strijden tegen Gods Woord: 
voor haar biddende in de gebede, opdat de 
Heere haar sture ~il in al hare wegen, en 
dat wij een gerust en stil leven leiden in alle 
Godzaligheid en eerbaarheid. En hierover 
ven\rerpen wij de W ederdopers en anderc: 
-0proerige mensen; en in het algemeen die
genen, die de Overheden en Magistraten ver
werpen, en de Justitie omstoten willen: in
voerende de gemeenschap der goederen, en 
:verwarren de eerbaarheid, die God onder de 
mensen gesteld heeft. Tot zover de be1ijde
nis. 

Rust en orde, recht en gerechtigheid moe
ten dus worden gehandhaafd. De uitoefening 
van de Godsdienst moet worden vrijgelaten 
en worden beschennd. Hoe dit behoort ge
<laan te wordeu is een zeer moeilik punt en 
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de Gereformeerden verschillen bier ook van 
elkander in opinie. 

Verder moet bovenal de zedelike welvaart 
van de bevolking ·worden bevorderd. Het is 
een goddelike · plicht van de ouders om him 
kinderen goed onderwijs te laten geven en' 
waar zij daar in - nalatig zijn, behoort de 
Overbeid daarvoor te zorgen. Ook moet bet 
gevoel van saamhorigbeid bet stamgevoel, 
bet gevoel van nationaliteit worden v:_er
sterl"t. Eendracht maakt immers macht. Dit 
wordt het best gedaan door. de lief<le tot het 
geboorteland aan te kweken. De oude traditie 
en de taal te handhavem- Elk volk heeft zijn 
eigen karakter, waardoor bet van andere vol
ken onderscbeiden is en waarom bet met 
eigen zelfstandigheid optreedt. 

Verder moet de overbeid toezien, dat de 
stoffelike welvaart van het ·volk wordt bevor
derd. Wegen moeten worden aangelegd, 
landbouw, nijverbeid {fa~rieken), mijnwer
ken worden aangemoedigd. 

V erreweg bet merendeel van een bevolking 
moet leven van handenarbeid. Een aanwaS
sende bevolking \rraagt altijd naar meer 
werk en daarom moet ook de staat zorgen en 
belpen dat door het volk zelf vooral datgene 
gemaakt wordt, wat voor het volk in __ de staat · 
zelf nodig is en gebrui:L..'1: wordt. Hieruit volgt, 
dat handel en nijverheid door beschermende 
rechten krachtig dienen aangeinoedlgd en ge
steund te ·worden. Er moet gewaakt worden 
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land en worden gewaal..'1: voor gevaren, die yan 
.buiten dreigen. 

Al de genoemde dingen kosten geld en de 
.overheid is gerechtigd om door een billike en 
.evenredige belasting te heffen in de kosten 
van bet bestuur te voorzien. 

Verschilt nu de Gerefonneerde opvatting 
.aangaande Staat en Regering wel van die van 
.andere richtingen ? 

Ongetwijfeld. 
. Calvyn zegt in zijn Institutie, Boek IV, 

:Kap. 20. IS , I6, dat de grote, waarachtige en 
.eeuWige regel, die ook in bet bestuur en in de 
wetten moet worden betracht deze is, dat 
we God moeten liefhebben boven alles en de 
·naaste als ons zelf. Dit is in Gods \Vet ge
schreven voor de meusen van alledei natien 
en tijden: Het moet dus gaan om de ere van 
.Cod. God heeft ons zijn openbaring gege
ven en daarin vinden we, wat zijn wil en wet 
-is voor het publieke leven. · 

Dat willen vele mensen niet. Met God 
wordt in het staatsbestuur van verscheidene 
1anden niet gerekend.' In de konstitutie van 
-Oe Unie is ook de naam van God Almachtig 
·uitgelaten. Dat is een zeer zwak teken voor 
-een volk als 't onze, dat als zeer godsdienstig 
·bekend staat. ' 

Zij die van God op dit gebied niet willen 
-weten zeggen, dat de menselike rede en 't 
-verstand zeer volmaakt zijn en alzo voldoen-
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de om ons daar genoegzaam licht te ver
schaffen. 

\Vaartoe dat echter leidt kunnen we wel 
zien in die landen, waar met God wordt ge
spot. Denl."1: rnaar aan Frankrijk in de dageu 
van de Revolutie. 

Er is ten alle tijde onder de Christenen een 
groot verschil van rnening geweest over de 
vraag of de Overheid alleen rnoet zorgen voor 
de geboden van de 2de tafel of ook voor die 
van de eerste. V olgens onze geloofsbclijdenis 
behoort de overheid ook toe te zien dat de 
geboden van de eerste tafel, waarin van afgo
derij gehandeld wordt, niet worden geschon
den. Dat dus de naam des Heere niet wordt 
gelasterd en dat de dag des Heere niet wordt 
overtreden. 

Bijna alle christelike regeringen hebben 
zich, de een mecr de andere minder, in gela
ten met de geboden van de eerste tafel, maar 
het is zeer moeilik om te zeggen, hoever ze
daar in moet gaan en kan gaan. Bij de hei
liging van de Sabbat schijnen stoffelike en 
geestelike belangen met elkander in botsing
te komen. 

Bij de bespreking van de Zondags wetten is 
een paar jaren geleden door een belijdend 
Christen in ons parlement gezegd, dat als. 
die \vetten streng worden gemaakt voor de 
mijnen, het vreemd kapitaal nit ons land zal 
worden geweerd. \Vij menen, dat het hogere 
hier voor het lagere moet wijken; op ons. 
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standplmt gaat hct geestclike voor het stoffe
like, ook bij een volk als geheel genomen. 

Dat de Christen ccn roeping heeft tegen
over de staat zal niemand ontkenncn. ::\laar 
gaat die roeping zover, dat hij zich moet inla
ten met de regering van zijn land? "Moet hij 
trachten daarop zoveel mogelik invloed uit te 
oefenen ? ~fet andere woorden moeten we aan 
politiek doen en indien ja, hoe hebbell we te 
staan tegcnovcr vele vraagstukken van onS> 
land? \\·e menen, <lat van ons heden ver
w:.;.cht \rnrdt, dat we deze punten voomamclik 
zullen aanroeren. 

Korteliks bespreken we eerst de inter~ante

vraag of een Christen aan politiek mag doen_ 
Is het niet beter, d:.;.t hij zijn tijd nuttiger· 
besteedt en a.au anderen ovcrlaat het land te 
regeren? Er is grond voor bet bcweren, dat 
bet 't beste voor een Christen is buiten de
politiek te blij,·en. In en met de politiek en. 
met de regering van een land \rnrdt toch soms. 
zo ergelik geknoeid. Regeringen stelen wel
ecns door land te annekseren, wat ze niet toe
komt. Denkt m::.ar aan wat een paar jaren 
geleden gebeurde met Bosnie en Herzegowina, 
welke -eenvoudig door Oostenrijk, tegen alle
recht in, van Turkije werden genomen. 
Italie heeft niet Jang geleden aan Turkije 
kortweg een oorlog aangcdaan om Tripolie in 
handen te krijgen. 

Verder wordt bet geld v:.;.n de onderdanen: 
meermalen lichtzinnig vennorst en ook he-· 
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<dektelik aan vrienden in handen gespeeld. 
Wie haar niet geneg~n is, wordt door de rege
:ring soms verdrukt. 

't Parlementaire stelsel wordt erg mooi ge
.noemd, want, zo zegt men, daarbij regeert 
het volk zich eigenlik zelf door het parle
ment. 

Iedereen, die iets vu.n politiek afweet, heeft 
al lang gezien, dat de schijn ook hier be
.driegt. Dit stelsel van regeren is ook verre 
van volmaakt en ook met ,, vele zonden" be

.smet. 
Door de partij, die aan het roer is worden 

.er niet zelden hele en halve onwac.rheden ver
te1d, en wordt gedraaid, met valse beloften 
.gepaaid om maar op het 1.-ussen te blijven. 
Men acht dikwels al die middelen geoorloofd 
met de eenvoudige redenering, dat men hc.n

·delt in het belan~ van land en volk, want 
als de tegenpartij aan het bewind komt, lijdt 
het land schade en ga<it zelfs te gronde. Daar

.om bedriegt men maar en is soms niet bang 
·voor bedektelik om.kopen. 

Versta ons wel, we zeggen niet. dat het bier 
'in ons land zo gaat. \Ve sprekeb in het alge
meen. \Ve zeggen evenwel ook niet, dc.t deze 

-Oingen in vroeger en later tijd in ons land 
.geheel onbekend zijn. 

Om al deze dingen zijn er nu, die zeggen, 
· dat het voor een Christen veiliger is zich uit 
die dingen te honden en zich bij zijn werk te 

:bepalen. 



De politiek is, zegt men kortweg, uit de 
duivel. 1\iet lang geleden kreeg ik nog een 
brief van een man van betekenis, die ook 
:aan politiek doet, wa:;rin deze woorden ston
lien als een verzuchting. 

Hoewel de genoemde bezwaren tegen de 
politiek bestaan is <lit toch niet een reden om 
ons daarmede niet te bemoeien. \Ve zouden 
eerder willen zeggen, dat het omgekeerd een 
reden te meer is, dat de Christen zich we! 
met de politiek bernoeit, teneinde deze boze 
pr· !".tijken te keren. 

J:;, maar zo wordt er geantwoord, als ge 
.niet meedoet met die draaierij en die sluwe 
listen en daartoe ook niet de toevlucht neemt, 
wanneer ge deelneemt aan elekties of een zetel 
in het parlement of zelfs in het kabinet hebt, 
zult ge nooit iets tot stand brengen . Als ge 
vroom wilt zijn in de politiek en rechtvaardig, 
moet ge m:.ar 1iever bij uw zaailand of bij uw 
kraal of handwerk blijven. 

l\Iet deze \Yoorden kunnen we niet instem
men. \Yie zo spreekt heeft de indruk, dat hij 
aan politiek wil doen in de eerste plaats om 
<iadelik sukses. ,,Als we niets prakties en dat 
<>0k zeer spoedig kunnen uitvoeren \Yillen we 
niets m et politiek te doen hebben," zeggen 
dezulken. 

\Vij achten het een va.n de grote kwalen in 
de politiek van ons land, <lat men zo belnst is 
op spoedig sukses. 

Oedenkstukken. 
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, , Vandaag zaaien e11 morgen oogsten.'' Dat 
is natuurlik dwa:>sheid. 

In ons eige parlement is het bcwezen door 
de heer Saul Solomon in zijn strijd voor de 
Hollan<lse taa1, hoe een beginsel met gloed 
en volharding bepleit, na veel tegcnstand toch 
de overwinning behalen kan. 

\Vij beweren d:;n, dat de Christen \Yel ge
roepen is aan de regering van zijn land dee! 
te nernen hetzij direkt of indirekt. 

:\ls hij belastingbetaler is, behoort hij toe 
te zien, <lat de regering zijn geld wel besteedt. 

Verder moet hij ook als bchorende tot zijn 
volk, daarvan een deel vonnend, bclangstellen 
in het bestuur en de opvoeding Vd.Il <lat Yolk. · 
Hoe de staat wordt bestuurd en welke wet
ten worden gemaakt, is v::.n het hoogste belang 
zowel voor het hedcn, als voor de toekomst 
en <lat zcdelik ZO\Yel als stoffelik. \'oor de 
fouten die daarbij bega&n worden is de Chris
ten mede verantwoordelik, als hij z,,·ijgt. 

Grote Kwesties. 

Een an<lere vraag is, hoe hebben \\·e ons 
nu positie t" kiezen met bctrekking tot ver
scheidene grote kwesties van ons land. Wij 
verkeren in ons land in een zeer eigenrir.rdige 
positie, want het land onzer inwoning kan 
niet gcnoemd \rnrdcn ecn eigenlikc , ,staat." 
De Unie van Zuid Afrika · heeft ·wel - zelfbe
stuur, maar is toch riog een kolonie, die af
h r,11kclik is van Engeland en in haar wetgc-
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ving niet geheel vrij 1s. Dan is de bevolking 
niet van een stam en ook 11iet van een taal, 
maar van drie. 

De Z\Yarte bevolking is verre de meerder
heid en heeft hare eigene talen. Het bl:.nke 
ras, <lat gcnoemd kan worden het land te 
regeren, valt weer hoofdzakelik uiteen in bet 
Holl. Afrikaanse ras en het Engelse, elk met 
ecn afzonderlikc t:.al. 

\Ve zullen nu allcreerst de moeilikste en 
tederste van alle vragen behandelen, n.l. die 
van nationaliteit en taaL 

Het grootste <led van de bbnkc bevolking 
van de Unie behoort niet tot het Engelse Yolk, 
hoe\\·el het wel Jeeft onder de Eng else dag. 
Veien ervan zijn niet eens geboren onder de 
Engelse vlag, maar tengevolge van de oorlog 
van voor II jaren er ender gekomen. Nie
mand mag het deze Ia.atsten kwalik nemen, 
zelfs niet de ergste imperialist, dat zij nog 
met \\.·eemoed terug verlangen naar hun ver
loren vrijbeid. 

Deden ze dat niet, dan zouden ze sdmldig 
staan tegenover de bloedigc offers, die in 
vroegere oorlogen en vooraI in de I:.atste, ge
bracht zijn voor land en volk. Het onderdaan
schap van de Hollands-Afrikaanse bevolking 
in de Kaap Kolonie d~teert van oudere da
tum. Die bevolk-ing verkeert dus in een enigs
zins andere omstandigheid, dan het pas be
doelde deel. 

Het is evenwel een onlochenbaar histories 
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feit , dat de gehele Hollands-Afrikaanse bevol
king nooit het Engelse onderd::.anschap zelf 
heeft gezocht, doch dat het haar van buiten 
is opgelegd. 

Door onze Engelse landgenoten wordt dit 
bij de beoordeling van de Afrikaners gewoon
Iik veel te veel uit het oog verloren. 

\\T elk standpunt heeft nu dit deel der be
voll.'ing ill te nemen in hun land, dat onder 
de opperheerschappij van Engel&nd staat ? 

Moet het zeggen : \Vel, we zijn nu eenmaal 
onder Engeland en <lat is geschied door Gods 
bestel. \Vij leiden daaruit af, dat het Gods 
wil is, dat we zo spoedig mogelik onze eigen
a::.rdigheden en taal moeten wegwerpen en, 
zo goed <lit kan, Engelsen worden ? 

Hoewel sommigen antwoorden: Ja, dat is 
het makkelikste en het beste; en dan ook 
reeds met hart en taal, met naam en kerk tot 
de Engelsen zijn overgeg::.an, zegt toch bet 
merendeel van die bevolking: ,,Neen, dat 
kunnen we niet. \Vij wensen te blijven, die 
we van ouds zijn geweest, Hollands-Afrika
ners met een eigen nationaliteit, kerk en taal; 
met eigen zeden en gewoonten en een eigen 
traditie. 

,,Zijn we gevallen, we zijn niet verbrijzeld; 
zijn we ovenvonnen, we zijn toch niet ver
delgd. Hebben we onze onafh;;nkelikheid 
verloren, we bezitten toch nog onze zelfstan
digheid. ,, 

Niemand zal ontkennen, dat ze politiek en 
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zedelik het volste recht hebben om zo te 
spreken, en om ook in die geest te handelen. 
Engelse landgcnoten mogen <lit niet aardig 
vinden en het zelfs afkeuren, dat wij in deze 
geest spreken, <loch we kennen hun eigen 
ao.rd en karakter wel zo goed, dat we weten, 
dat zij, verkerende onder dezelfde omstandig
heden, evenz:o zouden spreken en ·handelen, 
en dat wellicht nog met meer opgewektheid 
dan wij. 

Van een Gereformeerde Afrikaner kan het 
speciaal worden verwacht, d<.t hij voor na
tionaliteit en voor zijn taal ijvert. 

Volgens Gereformeerde beschouwing heeft 
God de Heere in zijn voorzienig bestel de 
mensheid ingedeeld in volken, welke alle een 
eigenaardig karakter en type vertonen en die 
biezondere trekken hebl:>en, wa<.rdoor ze van 
andere volken en natien zijn ondC:rscheiden. 
Meestal hebben ze een eigen taal, die er zich 
biezonder toe leent om daarin hun gedachten 
te gieten en zich daarin uit te drukken na<.r 
hun biezondere denk- en zienswijze. 

Elk beschaafd volk, dat nationaal welbe
wust ledt, is gesteld op zijn eigen type. Zulk 
een volk heeft ook een geschiedenis, die ver
telt van zijn ontstaan; vo.n de roemrijke en 
lijdensvolle worsteling om het bestaan, waar 
datzelve bedreigd \•.ierd, te handhaven, en van 
goddelike uitreddingen .in tijden van nood. 

Gelijk het voor elke m:>n, die naam waard, 
vernederend is om zich naar karakter en aard 



tot een kopie te maken van een ander per
soon, eveneens is het voor een volk vernede
rend en verachtelik om zijn taal, tr:.dities, 
karakter moedwillig weg te "·erpen en zich 
te 1aten absorberen of samensmelten met een 
ander en zich te voegen naar een ander. 

Ik weet, dat men zal vragen: En wat dan 
van de Franse vluchtelingell, die hier vroeger 
gekomen zijn? \Ve kunnen daarop antwoor
den, dat zij in een gchce1 ander konditie ver
keerden, dan de tegemrnordige Hollands
Afrikaners. 

\ ' oor de .<\.frikr.ner bevoiking is het wel zeer 
moeilik en zwaar om nationaal staande te 
blijven en haar taal te h:.ndhaven, want de 
zuigkracht van Engeland is zeer sterk. Het 
kost mocite, tijd en geld. Toch is de zaak dit 
alles overwaard. De man, die vraagt of het 
niet beter is de strijd op tc gcven, dewijl we 
dan een gemakkeliker en geruster !even 
hebbcn en het ook '"el zo voordelig zal zijn, 
is eigenlik niet een antwoord waard. 

\Vat zoudt ge denken ~an een man, die in 
een ::.fhankelike betrekking tot een rijk en 
machtig beer staande, ten\ille van een aan
genaarn !even en wat geldelik voordeel en zn 
nu en dan een glimlachje, zijn persoonlikheid, 
zijn k:;.rakter en eigen opinies zou prijsgeven ? 

Hoewel zo iemand fijne vormen mocht heb
ben, en naar de mode gekleed gaan, zou hij in 
mijn oog niets anders zijn dan een aangeklede 
aap. Een wezen zonder karakter. Hij zou • 



75 

2edelike zelfmoord gepleegd hebben. Zich 
zedelik h(;bben laten verworgen met een g-ou
den ketting, 

Een persoon, die zich opoffert, zich bekom
mert, zich moeite getroost om een geesteli".-. 
ideaal te bereiken staat altijd hoger, dan een 
ander, die alleen stoffelikc dingen n:-..jaagt. 

Van toepassing zijn hier de woorden van de 
staatsman Groen v. Prinsterer: Altijd is het 
in bet belang van een sfaat burgers te be
zitten, die iets over hebben voor een begin
seL .. .. Het is gelukkig voor ecn land, dat er 
nog zijn, die een hoger doel hebbeu, dan 
eigenbelang en zich voor het hogen: laten 
kweHen of verdrijven." 

Daarom mogen we de strijd voor nation::.li
teit, taal, tradietie, eu godsdienst, welke alle 
in zeer nauw verband met elkander st~an, 
niet opgeven. Die dingen verheffen een volk. 
Veredelen zijn zedelike kwaliteiten. Stalen 
zijn karakter. Sterken zijn moed. 

V el en van de leden van de Gereformeerde 
kerk voelen dat ook. 

Daarom heeft advokaat Esselen on1angs ook 
een telegram aan Ceneraal Botha kunnen 
zenden, dat <le mensen, die Hertzog steunen 
in zijn nationnle strijd voor een groot deel 
Gereformeerden zijn. 

Hij meende da;:;rmede natuurlik ons te 
smaden, doch er ligt, naar mijn beschouwing, 
een lofspraak in. 

Om dus te staan voor nation~1liteit en taal, 
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"'aar de Gereformeerde godsdienst ten nauw
ste mee in verband sta&t, is te strijden voor 
een groot, zedelik levensbelang van het 
Afrik. volk. 

Wie zijn traditie, taal, karakter, godsdienst 
prijsgeeft, de edelste dingen, die hij van God 
ontvangen heeft, doet zonde. 

De Afrik&ners behoeven niet een haar
breed wat afk:omst betreft, achteruit te staan 
voor bun Engelse landgenoten. Hun bloed is 
Genzenbloed en Hugenotenbloed. Het Duitse
element van de Afrikaners komt van een volk, 
dat een Luther en een Melanchton voort
br&cht. 

Intellektueel staan ze ook bij geen volk 
achter. Dat heeft bet verleden bewezen en 
het heden is er ook een be\\ijs van. 

Korteliks zullen we nu nog bij een DJ.ar 

punten stil staan. In de eerste plaats is daar 
de kwestie van lager en hoger onderwijs. Het 
onderwijs shut voor een groot deel de opvoe
ding in. Ware dit niet zo, dan zou de mees
ter, die het kind het best en het vlugst leert 
rekenen en schrijven, de voortr.:-ffelikste 
meest~r zijn. l\:Iaar nu gaat er van de school 
een vormende kracht uit en is bet nodig, dat 
wij onze aandacht ook aan wat anders geven, 
dan aan lezen en rekenen en dus wel terdege 
op onze scholen letten. 

Wij achten het als een onafv.ijsbare eis, dat 
bet kind in de eerste plaats godsdienstig moet 
worden opgebracht en dan ook dat het bij ~, 
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door het onderwijs \rnrde versterkt in ziju 
nationaal gevoel. Door het onderwijs Chris
tehl"'-nationaal te maken, bereik-t men <lat.. 
doel. \Vaar de oud.ers, aan wie de school fei
telik behoort, vrije scholen willen oprichten, 
behoort de regering geldelik te steunen. Zij. 
steune allen of niemand. 

Het tegenwoordig onderwijsstelsel deugt 
niet. 

E;igenlik. hoger onderwijs wordt in ons. 
land nog niet gegeven, zoals in Europa. Er 
bestaat plan om een Universiteit op te rich
ten. Als men daartoe komt, moet bet een van. 
de beste zijn. Geld moet er n.iet voor worden 
gespaard. Zij moet naai de eisen van de tijd. 
zijn ingericht en naar de behoeften ook van 
de Afrikaanse studerende jongelingschap. Na
tionaliteit, taal en godsdienst mogen daar 
geenszins in gevaar worden gebracht. Als de
bekende half millioen pond bezwarende kon
dities voor ons mede brengen, moeten ze 

vriendelik <loch beslist worden van de hand. 
gewezen. 

Over Zondagsheiliging en huwelik.swetten 
kunnen we nu niet spreken. Zij behoren ge
regeld te worden naar de beginselen van Gods. 
Woord. 

Een grote kwestie, die we de laatste jaren 
in ons land hebben gekregen is die van Let 
Socialisme. Zijn oudere broeder bet Kapita
lisme kenden we reeds lang in ons land in 
zijn \·erderfelikste strekking. 



Beide komen voort uit de algemene zon -
·dige trek van eigenbelang, die in de mense
]ike natuur ligt. 

Ret kapitalisme heeft zijn goede zijde. Als 
·de geldmannen de handen in mekaar slaan, 
·kunnen ze bijna wonderen doen. Te Kimber
·1ey en te Johannesburg is dat te zien. 

l\faar geld brengt macht. En macht heeft 
·steeds de innerlike drang in zich om zich uit 
·te breiden. Wie veel geld heeft, is zo licht 
geneigd tot machtsmisbrnik. In ons land heb
·ben we <lat gezien met de sluiptocht van Dr. 
_Jameson. 

Het geld heeft en maakt vele dienaren. 
·v olgens Gods \V oord kunnen we niet God 
·dienen en de Mammon (de geldgod). Nie-
· mand kan ook zijn volk dienen en Mammon. 
Mammon is ook een jaloers god, om zo te 
:zeggen. 

Daarom moet er gewaakt worden tegen te 
-grote invloed en de heerschappij van het ka
·pitaal in ons land. 

De zonde van het kapitaal heeft het Socia-
1isme in het leven geroepen. Er kwam verzet 
·tegen het misbruik van het kapitaal en toen 
·hebben de werklieden zich aaneengesloten 
en nu komen ze met eisen van zeer hoog 
loon, weinig werkuren en andere 
-waaraan niet kan worden voldaan. 

dingen, 
In hun 

grieven en in hun eisen zijn de Socialisten 
-ten dele recht. Zij zijn door hun aaneenslui-
-ting een geduchte rnacht geworden en door 
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h.un werkstakingen zijn ze zeer sterk. Op 
kun beurt maken zij ook misbruik van macht. 
Zij worden evenals de kapitalist gedreven 
.door zelfzucht. Daarom ook geen socialisme, 
doch laat de werkman een rechtmatig loon 
-0ntvangen en behandel hem als een mede
mens en medechristen. 

De kapitalist vergete niet, dat de werk
man hem rijk gemaakt heeft, maar de werk
man bedenke ook wel, <lat hij in vele geval
len geen brood zal hebben zonder de kapi
talist. 

\Vij kunnen in ons land niet over politiek 
spreken zonder te handelen over rie kwestie 
van de gekleurden. Dezt: h.westie is een van 
de grootste of liever een van de moeilikste 
van ons land . .Met een paar woorden 1..llil!len 
we dat aantonen. In de Unie zijn de kaffers 
vijfmaal zo sterk als de blanken. Zij hebben 
geen sternrecht. Zij zijn daar praHies van 
nitgesloten en dat terecht. .Maar die tien 
millioen kaffers zullen over 50 of roo jaren 
verdubbeld zijn en ook zeker voor een groot 
<leel ont\\ikkeld en beschaafd zijn. Zij zulier. 
gekleed gaan als wij, k:unnen lezen en schrij
ven monogaam zijn (een vrouw hebbend) eli 
naar de kerk gaan. Als ze dan het stemrecht 
vragen, op welke gronden zal het hun wot" 
<len onthouden ! En als ze stemrecht krijgen 
zullen ze ons overstemmen en feitelik moe
ten regeren. 

De enigste oplossing van de kwestie .schijnt 



mij is afzondering of "segregatie" . Zij moe
ten het ene deel van de Unie bewonen en ·wij 
een ander. Dat is evenwel zeer gemakkelik te· 
zeggen, maar wie kan ze daartoe dwingen en; 
welk deel van bet land moeten zij krijgen .. 
V oorwaar de toekomst lijkt donker op dit 
punt. Het is en blijft eis, dat we de kleurling· 
re<:htvaardig behandelen. Hem naar de ei& 
van de H. Schrift gelegenheid geven zich te 
ontwikkelen en hem Christelik op te voeden. 
Velen zeggen, neen, dat moeten we niet. Dan 
bewerken we onze eigene ondergang Het is. 
beslist verkeerd zo te spreken. Het E vangelie 
moet hem warden gebracht door de kerk, 
en de staat heeft de kerk daarbij te helpen. 
Het Evangelie voedt op, dat is zeker en 
brengt ook verstandelike kennis. Hoe ge
vaarlik d?-t nu mag zijn naar m enselike be
schouwing, aan het woord des H eeren moe
ten we gehoorLamen. Gehoorzaamheid aan 
God heeft nog nimmer een schadeilke vrucht 
afgeworpen voor wie zc betracht. De blanke 
bevolking aan de Zuidpunt van dit grote we
rclddEel, heeft een ontzaglike roeping en ver
antwoording tegenover de zwarte bewoner 
van bet grote land. 

In landbouw moeten we progressief zijn. 
De oude Gereformeerde vaderen stonden ('P 
de voorpunt van beschaving en onderneming. 
Denkt maar aan de Hollanders, waar heen 
bun schepen voeren om ontdekkingen .te 
<loen. Een Gerefonneerde is nooit bang voor 
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licht, voor deugdelike verbeteringen, die we 
met maar z.g.n. nieuwigheden, moeten noe
.men. Alie verbeteringen zijn gewoonlik: tleu
wigheden en zij zijn niets anders dan schre
.den op de weg der vooruitgang. 

\Ve gaan nu over tot behandeling van •'e 
vraag, hoe het best bet doe! berei.l...-t wonlt, 
.dat we ons voorstellen met de politiek. In de 
.eerste plaats door mannen naar het parle
ment af te vaardigen, die het van harte met 
.onze beginselen eens zijn. Zij moeten dan 
.daar in het parlement onzc beginselen beplei
ten en dat niet maar, omdat hun kiezers dat 
van hun verlangen, doch in de eerste plaat:::., 
.omdat ze zelf die beginselen lief hebben en 
met vuur en ijver voorstaan. Die beginselen 
moeten in hen leven. 0-een mannen, .die daar 
.met een vloed van woorden als betaalde ad
vokaten staan te pleiten, zonder <lat het hei
lige vuur der overtuiging in hun woord tin
telt . .Mannen die net naar de gevoelens en in
.zichten van hun k.iezers sprek:en om hun zetel 
te behouden, kunnen daarvoor niet in aan
merking komen. Afgevaardigden, die naar 
het parlement worden gezonden om aan een 
_zekere opdracht van hun k:iezers te voldoen, 
zijn ook niet de rechte mannen daar·nor. Zij 
"hebben te veel van poppen, die net stemmen, 
.wals het hun wordt voorgezegd. 

Neen, de mannen die daar gaan, moeten 
zijn de !eiders van de partij en de voorvech
-ters van de beginselen, welke beginselen in 



hen zelf moeten zijn belichaamd en door 
'velke zij als !eiders zelf worden geleid. l\locht 
er tussen hen en hun kiezers een ernstig· ver
schil van opinie ontstaan aangaande de be
ginselen, dan moeten die mannen de zedelike 
moed hebben te zeggen : ,,Ik kan uw !eider, 
uw vertegenwoordiger niet meer zijn en ga 
aftreden." Tegenwoordig wordt onder ons een. 
lid van het parlement veel te veel beschouwd 
als een afgevaardigde, die gaat om een op
dracht te vervullen en dan tevens zoveel voor 
zijn kiesafdeling moet zien te verkrijgen, als 
maar mogelik is. 

In de tweede plaats moeten we propaganda 
maken voor onze beginselen. V oor we <lat 
kunnen, behoren we ze zelf eerst wel en 
grondig te bebben bestudeerd en ze dus !:e 
kennen, en wel te kennen in al bun gevolg
trekkingen en konklusies. 

Onze beginselen staan niet letterlik uitge-
drukt in Gods Woord in die zin, dat w~ tle 
Bijbel maar kunnen opslaan en kunneil ; q:r
gen : ,,Zie hier zegt Gods W oord dit van deze 
biezondere zaak. Er zijn ,,eeuwige beginse
len voor alle tijden, alle landen, alle toestan
den en voor alle volken passend," zegt Cal
vijn. Gelijk de religieuse (godsdienstige) 
waarbeden van het Evangelie voor alle volken 
en tijden zijn, zo zijn ook de zedelike en bur
gerlike beginselen van bet \V oord Gods voor 
alle tijden en volken. 
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De studie om die beginselen op te sporem 
is niet gering. 

Telkens wisselt het toneel. Er komen altijd! 
weer, met nieu·we toestanden ook nieuwc 
vraagstukken en .nieuwe moeilikheden. Om 
te weten, hoe dan te handelen, moet het God
delik kompas en de heilige kaart worden ge-
raadpleegd. 

Aangczien er tegeuwoordig heel weinig 
van een en antler bij onze partij te vinden. 
is, vraagt men misschien of ik fan ccnk, dat 
er een nieuwe, politieke bond ,)£ trtij rnoet 
worden opgericht. Deze vraag wensen we he
<ien nict tc bcsprcken. Naar onze bcschou-

, ' wing is de Zuid Afrikaanse Partij te veel 
zonder beginsel. Om die partij w !{':u')t '110--

gclik te kunnen krijgen en ecn ieder de gele
gcnheid tc gcven om er zich bij aan te slui-
ten, heeft men de deur van <lit politieke ge
bouw zo wijd mogelik gemaakt en de deur-
p<,~ten nog met fluweel overtrok-:c11 om le 
V< c.rkomen, dat tocb niemand zicl:i a:m ecn. 
scherp kantje kan zeer stoten. 

Van Godsdienst wil de partij als zodanig 
weinig weten. De stoffelike belangen staan 
op de voorgrond. Het is jam.mer om te zeg
gen, maar voor iemand de Gerefonneerde 
belijdenis toegedaan, kan noch Botha, nock 
Hertzog de leider zijn in de grote geestelike· 
zaken, bet belang van ons volk en de opvoe
ding van onze kinderen rakende. Dit wordt
door meerderen gevoeld, <lat de toestand niet. 



:m orde is. In de ,,Kerkbode" van de N. G. · 
Kerk, schreef Dr. .Malan 19 Dec. 19I2, pag. 
I-945; 

Onderwijs. 

V erreweg de belangrijkste stnjd >.lit 

in Zuid A..frika gestreden is de strijd om 
.de christelik-nationale opvoeding onzer 
kinderen. Die strijd gaat niet gepaard 
met het gedruisch van wapenen, en is 
·daarom minder opwindend, maar van de 
uitslag hangt er meer af voor de toe-
1.:omst van ons volk dan er afhing van de 
_grote, bloedige Boeren-oorlog. De strijd 
-om de christelik-nationale school is ern
.stiger dan de strijd om de vlag. In de 
Unie is de strijd gestreden, en wat het 
nationale betreft, gewonnen. Of dat oo~ 
net geval zal zijn wat het christelike te
treft, dat zal afhangen van de Kerk, ~n 

:hare geestelike en zedelike kracht en 
vooral van de invloed, die zij uitoefenen 
wil op de vornring van de onderwijzers. 
Met het oog op de toenemende ontkerste
ning van ons volk, zoals blijkt o.a. uit de 
-opzettelike weglating van de naam van 
·God· uit de Unie-Konstitutie, en verder 
·met het oog op de christelike opvoeding 
-van ons volk, de U niversiteitskwestie, de 
Zondagskwestie, enz., zal de tijd mis
-schien ook komen dat er in ons .Parle-



ruent zal zijn een onafhankelike christe
lik-nationale partij, die aan het volk de 
waarborg geven kan dat van zijne hei
ligste beginselen onder gene omstandig
heden koopwaar gemaakt zal worden. 

Of het de tijd daarvoor is, kunnen wij , ge
lijk we reeds zeiden, hier niet bespreken , 
ma:;.r wat Dr. Malan zegt beamen we tenvolle _ 

De politiek onder ons is gelijk een zeilen op 
de wijde wateren van de oceaan en de hele 
k:unst daar bij schijnt te zijn, om zekere klip
rotsen, die hier en daar als opduiken uit de 
diepte, mis te zeilen. Wie daar in het kn:;.pste 
is, wordt beschouwd als een slim politikus. 
Vraagt ge aan menig politikus, wat is de ha
ven waarheen ge stuurt, dan zi>l hij U vreemd 
aankijken. 

Daar is eigenlik geen kaart, waar men na:;.r 
vaart, en geen haven schijnt men op het oog 
te hebben. Vandaar het persoonlike in onze 
politiek. Vandaar die opportuniteit in onze 
politiek. Omdat er geen vast program is, 
draait alles veelal om personen en niet om 
beginselen. 

V eel d£>a.rvan moeten we toeschrijven aa.n 
de geschiedenis en de omstandigheden van 
ons Land. We hebben de beste verwachting, 
dat hierin wel verandering zal komen. Aller
lei grote levenskwesties onder ons wachten op 
een antwoord en er zal emstig moeten wor
den nagedacht om een oplossing te vinden. 

Gedenkstukken. 
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De ene p&rtij zal de andere tot onderwek ·en 
tot· navorsing gaan d·wingen. Het is zeker 
de roeping van de godsdienstige leidslieden 
van het volk, dat ze ook in vele zaken hun 
stem laten horen en hun licht laten schijnen. 
Men late zich niet afschrikken met het latte 
~rgument, dat een predikant niet aan politiek 
mag doen. 

De oude profeten onder Israel hebben, in de 
heste zin van bet woord, alle aan politiek ge
daan. 

Het is ook zeer te betreuren, dat vele van 
onze Afrikaners zich niet aQll de gang van de
landszaken; aan de regering van het land en 
politiek storen. Als hun vee maar vet is, en 
het land goed dra&gt, zijn ze tevreden. Dat 
is al wat ze begeren. Om de belangen van 
land en volk bekommeren ze zich geenszins_ 
En dus eigenlik ook niet om de toekomst van 
hun nageslacht, want die sta&t ten nauwste
daarmede in verband. 

We bejammeren altijd die soort van perso
nen, die nog nooit een slapeloze nacht heb
ben geh&d wegens zorge aangaande de toe
stand en de toekomst van hun geboorteland_ 
Zij hebben wel rust, doch het is een rust, 
waarom ze diep te beklagen zijn. Zij gaan 
dromende het leven door en ze moeten worden 
wakker geroepen. 

Van onze kranten zijn er, die nauweliks OP' 

de been kunnen blijven uit gebrek &.an belang
stelling. Wie zich niet bekdmmert om de be-
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langen van zijn land en volk, schiet te kort 
in zijn plicht. Zijn roeping als Gerefonneerde 
kent hij nog niet, althans hij komt die roe
ping niet na. \Vie zich onder ons wel met 
de fandszaken bemoeien, zijn te veel bezield 
met de geest van opportnniteit en ijveren om 
vooral stoffelike belangen te beho.rtigen. 

Nu is het zeker v;el goed om politiek ook 
te zorgen, dater voor het land goede mark-ten 
zijn en dat er vecl geld in de landskas kOmt, 
maar wat helpt dat :>lies als we zien, dat onze 
kinderen worden vervreemd van het geloof 
der vaderen. 

En clan is tegenwoordig, <lat stoffelike voor
deel en dat geld waarvoor men zegt te zor
gen, nog nict eens dao.r. De kas van het 
land was, menen we, in 1ang niet zo leeg als 
thans. Overal is er ook gemor en ontevreden
heid in het land. 

Van de verbazende vooruitgang, wao.rvan 
men zoveel kan horen op de publieke plat
forms, is ook zo weinig te zien. 

Ook van een geheel volk geldt het woord 
van de Heere Jezus: ,,\Vat baat bet U, al 
zoudt ge de gehele wereld gewinnen en scho.de 
lijden aan Uwe ziel." .Matth. r6 : 26. 

Om de rechte wegen van Gods Woord te 
bewandelen kost altijd veel inspanning en 
zelfopoffering en zo ook op het gebied van 
de politiek. Om maar iets te noemen. Als 
p.v. iemand tegen het beleid van de regering 
in, op het gebied vlill het onderwijs de 
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rechte weg wil betreden, worden zware offers 
van hem gevraagd. En dat zelfs van het 
kind. Niet minder wordt die opoffering ge
vraagd van de Gereformeerde meester. De 
tegenpartij is niet alleen hier, ma::.r ook op 
ander gebied gemeenlik rijk, en bezit rnacht 
en dan daar tegenover te staan met ,,een 
zwakke vertoning" is verre van r.angenaam. 

Alleen liefde tot het beginsel is gewillig 
en in staat allerlei opoffering te dragen. 

V oor een beslist belijdend p arlementslid zal 
het zeer moeilik zijn, krachtig voor zijn be
ginsel uit te komen in de raadza:>l van ons 
land, want daar zal hij niet een sympathieke 
geest bij velen van de groten a:>ntreffen. Wie 
alleen staat, wordt in de regel uitgelachen 
of vinnig bestreden. Er behoort grote zede
like moed en een onverwrikbare overtuiging 
toe, om dat te kunnen verdragen en er wordt 
degelike kennis toe vereist om de aanvr.llen te 
kunnen afslaan. Vele van onze Afrikaanse 
parlementsleden zijn godsdienstig , doch ze 
komen er zo weinig voor uit. Men handelt 
misschien zo om de voonnannen niet in on
gelegenheid te brengen. Mr.ar we vragen, 
mag men altijd zwijgen? 

Groen van Prinsterer klaagde in zijn tijd 
veel over ,,de politiek van zelfwegcijfering ~n 
van meegaandheid bij zijn klein getal van 
volgelingen." Men g r.f veeltijds toe en was 
bang m et zijn eigen beginsel voor de dag te 
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komen. Bang om aanstoot te geven, bang 
voor zure gezichten van vrienden en halve 
vrienden. 

Hoe verkeerd en zwak het nu ook al met 
onze zaak in vele opzichten m::..g zijn gesteld, 
toch zullen ·we de strijd niet opgeven. 

Neen, als christenen van Gerefonneerdeu 
huize en belijdenis, met een roemrijke u
komst en geschiedenis zullen we blijven strij
den voor onze godsdienst en nationaliteit. 

Godsdienst en nationaliteit hebben onze 
vaderen als een duurgekochte erfenis ons na
gefaten met de heilige plicht erbij ze te be
waren. Tevens lieten de vaderen ons na m 
ons bleed hun krachtige moed en taa-ie 'Volhar
ding om, waar alles verloren scheen, met on
verzwakte kracht de strijd voort te zetten. 

,,Gev::..llen maar weder opgestaan" is een 
kenmerkende trek in de geschiedenis van ons 
voorgeslacht. 

Al zouden we nu de strijd u:-ille·~ opgeven, 
we zouden het niet ktinnen . Het strijdt met 
onze afkomst . Het is tegen onze aard. \:Vel 
komen er soms tijden van moedeloosheid. Wie 
kent die niet ! Maar kort daarop bruist het 
bloed weer vol levenskracht door de aderen. 

Er is hope voor de toekomst, vrienden. 
De jonge Afrik::..ners vatten de zaak aan. 

Ze worden wakker. 
De studenten van Stellenbosch en die van 

Potchefstroom laten in de laatste tijden geen 
onzeker geluid horen. 
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Zij kiezen voor nationalitei.t en taal. 
Als ze straks als volw&ssen mannen het land 

ingaan, zal er van hen grote invloed uitgaan. 
En ook van cmzc jonge dochters verstaan, 

wa:uom het gaat. 
Hoe sterk waren de , ,schoonste kinderen 

van het schoonste deel der mensheid" niet 
vertegenwoordigd bij de merkwaardige taal
demonstratie in het voorjaar te Kaapst:>d. 

Er komt leven, er is ontwaking. 
Laten al de Gereform. Christenen hun best 

doen om voor God, taal, traditie te strijden. 
Als we n.iet de moed hebben te leven zul

len we sterven. 
Jongelingen en jonge dochters, de hoop is 

vooral op u gevestigd. 

T. H. 



..,,DE ROEPING YAN DE GEREFORJIEERDE 
IM DE SCHOOL." 

Geliefde broeders en zusters in de Heen~ en zeer 
geachte vrienden en belangstellenden ! 

Dit is een hoogst belangrijk onderwerp, waar 
reeds vee! over geschreven en gesproken is . zowel 
binnen als buiten ons land. Mannen als Groen van 
Prinsterer, Dr. Kuyper Sr., Prof. Dr. H. Bavinck, 
Prof. Dr. J. \Voltjer en vele anderen zijn autoritei
ten op <lit gebied. 

Over de theoretiese zijde van dit onderwerp gaan 
wij ons daarom niet dntk. maken, maar zullen · ons 
bepalen bij de praktiese zijde daarvan, opdat wij, 
<>nders, zien en tasten mogen de gevaren waaron
-der wij zo dood gerust !even. 

Velen uit ons eigen kring hebben u deze zaak 
-ook reeds op bekwarne wijze uitcengezet en voor
gehouden. \Vij wijzen met ernst op die brochures: 
,, Niet om te twisten maar om des gewetens wil", 
·wijlen Prof. J. Lion-Cachet; ,.Christelik onderwijs 
met of zonder dogma", Prof. Dr. du Toit; ,,De 
Vrije School het enige Redmiddel"; ,,De School 
hoort aan de ouders", beide door Prof. J. Kamp; 
Afrikaners ontwaal'i:", Ds. S. W . van Niekerk; 
,,Die Esels K:.kebeen," Dr. O'culis; ,,Het Cbriste
lik Scboolblad", Pretoria, behalve betgeen betrek
kelik dit ondenverp, reeds in onze kranten is ver
schenen. 



Daar is in elk geval reeds z6veel over geschre
ven, dat wij met billikheid meer algemene bekend
heid met en ijver voor deze zaak konden veronder
stellen bij een volk, dat zich calvinisties noemt, 
dan thans het gevaLis. Doch op enkele sprekende 
uitzonderingen na, is men zelfs in onze eigen krin
gen ook nog zo gerust, en tevreden met de huidige 
stand van zaken op onderwijs gebied. 

Vanwaai: die · algemene tevredenhkeid of lijdelik
heid in bet aangezicht van de grootste gevaren, 
die ons in onze kinderen dreigen ? 

Er kan drieerlei hiertoe medewerken : Of ge
melde brochures worden door weinigen gelezen en 
ter barte genomen, Of men leest ze met een lange 
zucbt daarbij : mooi, waar is 't, maar helaas ! on
prakties, onuitvoerbaar ! In elk geval : God zegene 
u in deze ! Of men beseft zijn roeping en plicht niet 
meer als christenouder. Men zwernt of drijft als 
dode vissen saam met de rnisende stroom weg van 
de Bron des !evens. 

De eerste groep getrouwe strijders vi.illen wij 
Gods zegen toewensen, en scharen ons van harte en 
met alle kracht aan hun zijde. 

De beide andere grnepen verkeren Of in het duis
ter op dit punt, Of in koude onverschilligheid, niet 
naar ons kortzichtig oordeel, maar naar dat van 
Gods heilig woord . Zij doen de naarn van .,gerefo~
meerde Christen" onere aan. Zeer dankbaar zullen 
we zijn, indien ,,de roeping van de Gereformeerde 
in de School" door deze paar gedachten meer 
wordt ccn heiligc roeping in de hartcn van alten, 
die zich gereformeerd noemen. 



In de term ,,gerefonneerd" ligt, naar Prof. Ba
vinck, inuners enerzijds opgesloten : aanslniting 
aan het verleden, historiese continui'teit, handha
ving van de christelike belijdenis, zoals ze in de 
Reformatie overeenkomstig de H . Schrift van 
Roomse dwalingen gezuiverd werd. En wat wilten 
wij met de C.N.O. Scholen anders clan ons verle
den handhaven? En anderszijds liggen erin opge
sloten de eis en de plicht, om naar deze schriftuur-· 
like en historiese beginselen leer en leven van eigen 
persoon en gezin, en voort van ons ganse omgc
ving voortdurend te herzien. Alzo, het schone, het 
goede en het ware uit het verleden, dat God ons 
volk niet tevergeefs schonk moeten wij bewaren en 
handhaven. Dit was ook bet laatste woord v·an 
Z.H.E. wijlen president Kruger, aati. zijn volk: 
,,Zoek in het verleden al het schone en edele, en 
schep daaruit de toekomst. " 

.Maar tegelijk beseft ge ook, hoe juist uit deze 
Reformatie-gedachte onze roeping voortvloeit re
kening te houden ook met heden en toekomst . 

Niettegenstaande wij dit wel doen, wordt ons. 
toch nog die lastertaal naar 't hoofd geslingerd, 
dat en wij en onze ideen oud en verouderd zijn; 
uitgediend hebben. Ook uit onze scholen klinkt 
't de ouders tegen. Genoeg zij 't daarop te ant
woorden, dat al wie uit een vast histories beginsel 
leeft deze taal steeds van de wereld zal rnoeten ho
ren. Simei' zal bijven vloeken; mocht het ons ten 
zegen gedijen ! 

In elk geval, bet goud van Gods woord nit het 
verleden door onze vaderen in bet zweet buns rum-
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'5Chijns opgedolven, zullen, noch. durven wij god
-deloos wegwerpen. Ze in een zweetdoek wegleggen 
-evenmin, Het is roeping daannee te woekeren 
-<>vereenkomstig de eisen des tijds. Dat pogen wij 
-clan ook te doen; daartoe zijn we hedenavond Jiog 
·weer. saamvergaderd, ten einde de zaak bij de wor
tel, het onderwijs, aan te pakken. 

Doch er is nu een groep onder onze gelederen, 
-die zegt : heel mooi van u; prachtig; de Heere ze-. 
gene u ! Maar...... helaas ! een onbegonnen taak; 
-onuitvoerbaar; onprakties; de financiele lasten 
-~en al zo zwaar ! 

Broeders, gij die zo spree~'1:, bedenkt eens : zijt 
gij niet reeds uit uw Christelik, nit uw . histories · 
milieu; betoont gij uzelven daardoor niet reeds meer 
·gedeformeerden dan gereformeerden te zijn; doet 
·dat u niet denken aan hen, die ,,de kracht der 
-godzaligheid verloochend hebben" en nog alleen 
maar den schijn daarvan bewaren ? Zekerlik, zulke 
-ouders zijn hol, ledig wat betreft bun godsdienst 
en de opvoeding en 't ondel\\ijs hunner · kinderen 
in de leer der godzaligheid, en doen ons denken 
aa.n ePn slangenhuid · (vervelsel) waaruit het levende 
-<lier weggekropen is. 

Neen, ouders, die niet in het duister ,·erkcren en 
wie het waarlik emst is met hunne kinderen, zo 
-naar ziel als naar lichaam, znllen en kunnen zo niet 
spreken. Zij zullen in rle christelik nationale sehool 
net enige redmiddel zien en aangrijpen. 

Want dat soort school alleen is, onder Gods ze
·gen, bij machte de og-en van de ,,hope des vader-
1ands" te openen Yoor de leidmg Gods, beide op 
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natuurlik en geestelik gebicd; die goddelike leiding, 
z6 merkhaar ook in de planting en lotgevallen van 
ons Hollands-Afrikaanse natie op Zuid-Afrika's 
bodem. Neen, geen zware, en inderdaad onpraktiese 
zucht, zal ons redden uit de strik der mooie goe
vernementsscholen ! Integendeel; ze werkt doodend 
en verlammend in op het hartelik en godvruchtig 
_streven onzer leiders. 

\Veet toch, zolang wij onprakties zuchten, den
ken, willen en doen, zolang zal ook de zaak C.N.O. 
onprakties links blijven liggen. 

Het komt bier aan op :.ktie; op de levende kracht 
van ons nationale trots en op de energie van de 
religieuse overtuiging van ons volkshart; beter nog, 
van de Kerk van Christus, of wij met open ogen lij
delik- zullen toezien hoe onze kinderen nationaal 
verknoeid en religieus gedeformeerd en geruineerd 
worden; dan of wij in onvoorw~ardelike gehoor
zaamheid aan God, zeggen: ,,Neen, zo mag het 
langer niet ! Ons nationaal bestaan is van Boven; 
onze tradities onder Gods leiding eveneens vr.n 
Boven, en Gods Woord. ons door de vaderen over
geleverd, in dierbare leerstukken ontwikkeld en 
als dierbare panden ons en onze kinderen toever
tronwd, - \vij 1aten ons die niet langer stelsel
matig ontroven ! 

\Vij zoeken nu en voortaan ons goed en heilig 
recht bij <:ms goevernement in de wettige weg der _ 
Christelik-nationale school. 

En wel niet als bedefaars, vragende om een aal
moes, maar als vrije, godvrezende, belastingbeta
lende burgerouders. 
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\Vij willen, naar bet heilig recht, restitutie uit 
de Staatskas; ,kwijting van voor een ander gedane 
uitg&ven." 

Ja, - zo hebben vele anderen ook al v6or u ge
sproken, maar daar komt toch niets van, · zegt 
iemand wellicht in zijn hart. Doch waarom komt 
er zo weinig van? Is bet niet om des ,, velen ijdelen 
zuchtens" wille, zonder zelf een vinger te verroe
ren of in de beurs te steken ? 

Laat daar maar een einde aan komen, dan komt 
van een avond a]s heden wel veel terecht. · Och 
ouders van wat slag of nationaliteit of godsdien
stige overtuiging gij ook zijt, maar weest toch 
ouders; weest die veelzeggende naam waard ! 

De school behoort u toe, en niet het goeverne
ment. Het zijn onze kinderen, bet moet ook zijn 
onze school. Het goevernement heeft nog gene 
kinderen geteeld; en toch doen vele ouders, in 
zake opvoeding alsof er , ,goevernements kinderen" 
rondlopen. 

Over de vele bezwaren, meestal schijn- en moed
willig-gemaakte bezwaren, zwijgen we thans. \Vij 
weten, dat de praktiese oplossing daarvan reeds 
gevonden is. 

:Maar waarom dan zo streng volgehouden : ,,de 
scholen aan de ouders ?" 

In 't kort even hierom : God schenkt die kin
deren aan de ouders; zij zijn daarvan de natuur-
1ike opvoeders; van die ouders eist Hij rekenschap, 
en niet van 't kinderloze goeveniement in de 
eerste plaats. 

Het zijn de gelovige ouders, die zich bij huwelik 
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en doop aan God verbinden oni hunne kiuderen in 
's Heeren vreze op te voeden en te onderwijzen. 
Hierin mag geen sterveling noch ook de overheid 
hun de weg versperren, gelijk dat nu wel gebeurt. 

Laat ons u hier slechts op een punt mogen .. vijzen , 
als de wrange vrucht van ons prachtig, eenvor
mig goevernementsonderwijs, opdat uwe roeping 
.daardoor te meer in het oog springe. 

Daar is een breuke tussen ouders en kinderen in 
het ene huisgezin. Sterk komt die uit - en wel 
zeer natuurlik ook - in de stedelike en dorps
gezinnen. 

Die breuke bestaat ontegenzeggelik. Het ouder-
1ik huis is niet meer gezellig voor de jongeling
.,,;chap. Zij gaan heel natuurlik hun plezier buitens
lmis zoeken. Het ouderlik gez&g en toezicht lijden 
.en kwijnen daaronder. 

Met diezelfde klacht k<Jmen ook de kerken, ook 
<le zusterkerken voor de dag : de jonge mensen 
bezoeken de kerk Of niet meer of zeer ongeregeld. 
De prediking van Gods Woord is hun zouteloos ge
worden; aan vermaning en bestraffing vatten zij 
niet. In ander verband wordt diezelfde klacht ook 
vemomen uit de mond 
jongelui mr.ken geen 
Theaters, bioskopen en 
koren hen. 

van :Minister Burton : de 
emst met hun beroep. 
and~re plezierplaatsen be-

\Vat mag toch de oorzaak van die breuke zijn , 
zo vraagt men dan als na&r iets zeer geheimzin
nigs. Is ons opkomend geslacht dan als vanzelf zo
veel slechter dan vroegere geslachten ? Neen, in 
het geheel niet ! 



98 

De eerste oorzaak ligt in de verdox:ven . menselike 
natuur, w:;arvan onze verlichte eeuw, en mitsdien 
ook onze geleerde scholen, over het algemeen, niet 
willen weten. De tweede oorzaak zien wij in de 
scholen zelve, met hare meestal naturalistiese op
voedkunde ten grondslag, die uitgaat van de op
vatting, dat het kind v&n nature goed is en on
schuldig; en dat het nu rnaar taak der school is~ 
dat goede in 's kinds aanleg, verstand en zintui
gen aanwezig, uit te lokken, te ontwikkelen en in 
het rechte spoor voort te leiden. 

De grondslag is dus ecn geheel andere dan die,. 
welke in het christelike werd gelegd door de 
ouders. 

En nu vragen ·we, kan die breuke tussen oudet5 
en kinderen, in zulke, scholen opgeleid, uitblij
ven? Kunnen die kinderen de ouderlike godsdienst, 
zeden en gewoonten blijven omhelsen? Kunnen zij 
tot een eigen waarlik Christelike c:mtwikkeling ko
men, waardoor zij de rug zullen toekeren aan de 
onchristelike g ezelligheden van onze dag ? 

Onmogelik; gij kunt het tasten. Die breuk tus
sen kerk en jongelingschap is zelfs zo groot, dat het 
de schijn :.anneemt, alsof 'n nauwgezet christelik 
leven met de ware, echte gezelligheid en hoogstaan
de <>nt-wikkeling in lijnrechte strijd zou staan, 
~aardoor de kerk van Christus, uit de mond van 
lidmaten zelf, horen moeten: dat zij toch maar 
zeer eng en bekrompen is; zo groot is die breuke. 
dat jonge ontwikkelde lidm&ten het de Kerk als 
voor de kop gooien: ,,ja, de kerkraad, algemene 
vergadering of synode keurt dit af en verbiedt dat, 



99 

maar geeft ons er niets in de plaats voor !" Die
klacht schijnt billik, ma<>r is toch zeer ongegrond 
en . verkeerd, wanneer alleen tegen de kerk als kerk 
gekeerd: 

Die klacht is niet anders dan de gerijpte vrucht 
onzer goevernementscholen, die een ,,christendom 
boven geloofsverdeeldheid", ons door Christus. 
nooit gepredikt, voorbereiden; maar zt: is tegelijk 
t:en <lirekte aanklacht niet tegen <le kerk als zoda
nig, <loch tegen alle gereformeerde ouders, tegen. 
alle gerefom1eerde lidmaten, hoofd voor hoofd, oud 
en jong, die het, 't zij uit onkunde of nit koude re
ligieuse onverschilligheid, nog maar blijven toelaten. 
en medehelpen, dat die breuke dag aan dag erger 
wordt; dat er niet bij de school, daar onverbiddelik, 
gezorgd wordt voor een waarlik eigen maar oprecht 
christelike ontwikkeling onzer ieugd, waardoor zii 
geheel en al onafhankelik zal worden van de he
<lendaagse gezelligheden, die een christelik jong
lllens in voortdurende verzoeking stellen. De zaak 
LO bezien, moeten dus niet alleen de ouders, maar 
ook de jongemensen de christelike nationale school 
met raad en daad steunen zoveel in hnn vennogen 
1s, om alzo een eigen sfeer van ontwikkeling te
creeeren, waarin steeds de gedachte : ,,maar weet, 
dat gij om .al ·deze dingen zult komen in ·het ge
rich~'. ', de grenzen aangeeft. Is dit nu het geval? 
Helqas ! neen. En toch, op die wijs alleen, zal de 
school worden, wat ze wezen moet : ,,een verleng
stuk . van de hniselike opvoeding en onderwijs". De
breuke zal grotendeels geheeld worden tussen 
ouders en kinderen, hlssen kerk en lidmaten. 
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Och! mochten wij onze huidige school toch in 
haar ware gestalte zien;-niet om haar opzettelik 
slecht_ te maken, verre van daar ! maar wat · niet 
deugi;, deugt nu eenmaal niet, en mag door' ons 
niet verbloemd of goed gepraat ! 

.Maar nu krijgt ge ons derde groep van ouders, 
boven genoemd, die zeggen, dat het toch z6 erg 
niet is; dat wij die scheuring tussen de vermelde 
paftijen toch niet in die mate op de school kunn

1
en 

ve_rhalen. Doch deze tonen klaarblijkelik de zaak 
niet te doorzien, en zien mitsdien niet in de p olitiek, 
maar ook in de C.N.O. beweging een ijdele pogillg 
van een groep I7de eeuwse ,,<loppers en Hollan
ders". 

Zij hebben schik: met ons mooie schoolgebouwen 
.en al meer-eenvormig-wordend onderwijsstelsel, 
waarin het ,,Onze Vader" en w &t Bijbelgeschiedenis 
z onder dogma 6ok een staanplaatsje hebben. Dit 
m~aakt de school dan christelik ! 

.lVIaar och, laat ons toch dieper doordenken ! Het 
kofllt toch hier aan, niet op wat de school van bui
ten aangeplakt wordt, maar wel op haar wezen en 
gr<?ndslag; niet op de kleren, maar op de man! N iet 
-0p , wat we hebben, maar op wat wij zijn ! 

~rof. Dr. Woltjer zegt hiervan : ,,Het christelik
nationale karakter doordringt de School iri haar 
gehele wezen. Bij de logiese ontleding van het be
grip moet ik natuurlik zeggen; de Chr. Nat . School 
is ~en School, die enz. evengoed als ik: zeg : een 
eik~boom is, een boom, die enz .... . . . Maar even-
-m.in · ~.ls het iemand in zijn hoo.fd zal opkomen te 
menen; dat 'er hier of daar 1n /concreto een boom is, 
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aan welke ik cnige eigenschappen zou kunnen me
dedelen, waardoor hij 'n eikeboorn zou kunnen wor
den, evenmin kan men een school wat Christendom 
en wat nationale kleur toevoegen om van haar een 
Christelik-Nationale School te maken. Men vergete 
toch niet, dat de school, zal zij waarlik uit paedag1r 
gies oogpunt die naam verdienen, een organies ge
heel moet zijn, en dat in elk geval het Christendom 
de gehele mens eist : , , want gij zijt Gode gekocht : 
zo verheerli1..1: dan God in uw lichaam en in uwe 
Geest, welke Godes zijn." De zo dikwijls gehoorde 
opmerking : maar het rekenen dan, en het schrij
ven en het tekenen, wat heeft daannede uw chris
telik beginsel der School te maken ? getuigt slechts 
van treurige oppervlakkigheid. Zelfs een man als 
Pestalozzi, die toch waarlik geen Christelik paeda
goog was in de engere zin van bet woord, zegt in 
zijn boek der moeders : ,,de moeder tone het kind 
God . in de aanblik der wereld; nu toont zij hem 
God in zijn tekenen, meten, rekenen; zij toont hem 
God in ieder zijner krachten." . . . Dus zelfs Pesta
lozzi zag een verband tussen de genoemde leervak· 
ken en een algemeen beginsel. 

De Christelike school leert het kind, <lat zijn li
chaam met al zijn krachten en zijn geest met al 
zijn vermogens Godes zijn, omdat het door Chris
tus duur gekocht is waarvan het in de <loop de be
zegeling ontvangen heeft; dat het daarom \"Crplicht 
is en krachtens de eis der liefde gedrongen moet 
zijn .om al zijne gaven en 1..'!achten te besteden en 
te gebruiken overeenkomstig Gocfs wil, in zijne 
dienst, en daardoor tot zijne eer; dat ook het maat-

aedenkstukken_ 1 
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schappelike levcn naar de wil van God ·alzo is inge
richt, <lat ieder lid der maatschappij in zijne kring 
zijn werk heeft te verrichten als een Goddelik be
roep, tot welzijn van het gemeenschappelike va
derland; dat daarom ook de kundigheden, voor dat 
beroep- nodig, met ijver en nauwgezetheid moeten 
worden aangcleerd; dat eindelik Gods \V oord voor 
alle handel en wandel het voornaamste richtsnoer 
moet zijn, en daarom door icder voor zich moet 
wordcn gelezen en onderzocht." 

Legt nu hiernaast een afgemonipeld ,,Onze Va
der'' en een 76 uur bijbelgeschiedenis zonder de 
minste verklaring,-en ge ziet het oogverbiindend. 
en 't voor-de-ouders diep krenkend en onterenct
spel, waarrnee het goevemement nog al vele z.g _ 
ontwikkelde ouders cen rad voor de ogen draait. 

0, laat u niet bij de neus lei den ! Als gelovige_ 
ouders hebt ge hier een heilige roeping te betrach-· 
ten; die stemme komt tot u van binnen, krachtens. 
uw christen-zijn, en van buiten door de tegenwoor
dige stand van zaken op onderwijsgebied. Hoe die
roeping te vervullen en met weike middelen, dat 
is u reeds door bekwame personen in geschrifte
aangewezen. Dat weten we ook nit de geschiedenis. 
van andere landen. 

Aan de klem en betekenis van deze dubbcle roe
ping ontkomt gij noch . ik, dan alleen door godver
zaking en zelf-illusie. Het is hier gehoorzamen of 
niet gehoorzamcn ! Met een half om half gaat de
goede zaak verloren en bedriegen we onze God tock 
ook nooit. · 

N11, nog een enkel woord over het grote beginseL 
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bier in het spel,---opdat ge weet wat u te doen 
staat. 

Ge weet, ons school-onderwijs legt zich met alle 
kracht toe op eenvormigheid, <lode en dodelike een
vormigbeid ! 

W ::-.t God door oorsprong en afkomst, door tradi
toe en levensomstandigheden, kortom door bloed en 
taal gescheiden heeft, willen onze goevernements
scholen tot een tegennatuurlik geheel samenwrin
gen en ciringen. 

Door welk middel ? 
Misschien door het ene, enige en alleen waar

achtige eenheidsbeginsel, n.l. ,,het geloof in onze 
Heere Jezus Christus? 

Neen, dat juist niet ! Dit beginsel wordt juist diep 
onteerd en genegeerd. 

Maar wel door middel van het valse eenhei~ 
beginsel de vleeselike roem van Babel. 

Twee beginselen, welke door heel de H. Schrift 
heen · lopen en tegen elkaar inworstelen, tot heden 
toe nog. 

Dit valse eenhei<Isgevoel n:1m historiese aan
vang in Nimrod's rijksgedachte (Gen . . 10 :8-12) 

en meer bepaald, historiese gestalte in Babel's 
rijksidee (Gen. II :4}; doordrong zelfs bet bonds-
volk, Israel in zijn vleeselike begeerte naar een 
aardse koning; vervoerde Israel tot de Balildienst 
toe; giste door in 't Romeinse Keizerrijk, dat in
worstelde tegen de levensgedachte van bet ware 
Christendom; .woekerde nog verder voort in de 
Roomse idee van een m::-.chtig Godsrijk op aarde 
T>;L Hildebrand); werd gezien in het Hnmanisme 
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en in de Revolutie; en het is clitzelfde valse een
heidsbeg:..nsel, dat heden nog doorwerkt in de zucht 
naar vleeselike emancipatie; in de vrijmaking voor 
de toekomst door eigen kracht, welke openbaar 
wordt in het socialisme, anarchisme en feminisme. 

H et werkt door in de volkerenzee, en wordt zeer 
sterk waargenomen in · dat trotse imperfalisties 
streven der grate konink- en keizerrijken. 

Men wil groat en machtig zijn niet in God de 
Heere, maar inzichzelf, in vleeslike roem. 

W at is dit anders dan 't opnieuw proklameren
hoewel met een christelik vernis Babel's rijks
idee, dat uit moet komen in de algemene broeder
schap, in de konventionele, mechaniese, valse een
heid der mensheid, vastgelegd in de ene gedachte; 
in het ene woord; in hct allen-s&am-een-werk-doen; 
in de ene stad en toren voor ons allen saam; in 
de ene gemeenschappelike naam ? Dit program 
van beginsel van het historiese Babel kan bijna in 
zijn geheel als motto staan boven ons hedendaagse 
progr&m van beginselen voor Zuid Afrika, en het 
zal haast aller goedkeuring wegdragen. 

,,Kom aan: laat ons voor ons ene stad bouwen, 
en enen toren, welks opperste in den hemel zij; 
en laat ons eenen naam voor ons maken ..... . '' 
Gen. 4: II. 

E en groot en machtig Imperium, met een taal en 
een stad, en een nliam, en . een school van de 
Zambesie tot aan de Kaap. En, riet hoe heerlik ! 
clit alles voor ons en door ons en tot ons ! En, op 
de koop toe, onze goevernementschool · moet met 
alle kracht tot dat einde ...... ja tot zulk 'n eindf: 
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meewerken ! Dienstbaar aan ons, tegen de God des 
hem els. 

l\fag dat? Christenouders ! nogal met uwe kin
deren. Oordeelt zelf, alin welke zijde ligt uwe 
heilige roepin~; aan Babel of aan Jernzalem? 

lk h€b g ezegd. 



DE GEREFORMEERDE BESCHOUWING 
YAN HET HUWELIK. 

Het woord ,,Gerefonneerd," wijst op het 
terugbrengen van de vonn van iets. Die vonn 
is de gestalte des levens, die afgebakend in de 
H. Schrift, door de Christenen in de eerste 
eeuwen onzer jaartelling is verwezenliL.."t. 
Deze eerste formatie van het Christelik leven 
was zelf reeds een reformatie, \\"ant zij bracht 
de heidense levensopvatting terng tot het 
scheppings ideaal. De Christelike levensvorn1 
is echter weer verbasterd door de rooms.:: 
levensbeschouwing in de ~1iddeleeuwen, om 
de rechte levensbeschouwing te vinden. 

Passen wij deze loop der geschiedenis toe: 
op het huisgezien, zo is de reformatiese bc
schomving daarvan geboren uit een dubbele 
tegenstelling. Tegenover de roomse op\·at
ting, <lat het huwelik is ingesteld om dc:r 
zonde wil stelden de reformatoren, <lat het 
gezin opkomt uit een scheppingsordinantic 
Gods. En tegenover de heidcnse opvatting . 
die na de Hervonning weer naar voren drong, 
stelden zij, dat het huisgezin nict rus~ op een 
kontral."tuele verhou<ling, rnaar <lat het een 
organisme is, d .i. een natuurlike gcmecnschap, 
die ten doel heeft om te voorzien in de be
hoeften des levens. 
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Rome stelt de ongchuwde staat des !evens 
bet hoogst, en verplicht hare geesteliken om 
.alzo te leven. Het huweliks is iets onreins, 
maar de Kerk heiligt bet door het brnidspaar 
TIIet wij-water te besproeien, en door de trouw
TI.ngen in te wijden. Door middel van de 
Xerk krijgt bet huwelik betekenis als een sa
krament, dat de verhouding van Christus en 
.de Kerk afschadmvt. Het huwelik wordt alzo 
.een leenniddel, evenals de beelden, die als 
boeken der lekcn (gewone kerkleden) dienst 
·doen. De gereformeerden, dit zijn zij, die 
:het standpunt der Refonnatie bet strengst 
:hebben doorgetrokken, stellen het huwelik 
voor de kerk, want het is nit de Schepping_ 
.en de kerk is om der zonde wil ingesteld. De 
.orde is dus door hen omgekeerd en de kerk is 
.een leenniddel voor het rechte gezinsleven. 
Dit is de Schriftuurlike opvatting blijkens 
Joh. 3 vs. 29 en Efeze 5 vs. 25. 

Het Heidendom ging nit van de dierlike 
i:rek in de mens tot voortplanting van zijn 
_geslacht. Deze wordt een teugel aangelegd 
-door bet mondelik of schriftelik kontrakt. 
Deze opvatting wordt ook gedeeld door hen, 
<lie in onze tijd, de huwelikswet willen ver
:anderen in dien zin, dat het evenals een bur
gerlik kontrakt naar goedvinden kan ontbon
den worden. Sommigen lopen al vooruit en 
leven als man en vrouw zonder gehuwd te 
.zijn, omdat het wettelike huwelik cen band is, 
.die hen te zeer zou knellen. Ook zij die de 
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cchtscheidingen zoeken om andcre reden dan 
een overspel, staan op ditzelfde standpunt. 
Tegenover deze bcschouwing nu hebben de 
Gerefonnecrden de gemene genade gesteld, 
,;,·aardoor de scheppingsordinantie omtrent het 
huwelik bewaard blijft, en de biezondere ge
nade waardoor het huwelik weer aan zijn be
stemming gaat beantwoorden. De gemene 
genade wordt uitgeoefend door de wederzijd
se ouders, die plechtig hun toestemming ge
ven to_t de verloving en het hu"·elik , en door 
de overheid, die het huwelik onder wettelike 
beschenning stelt. De biezondcre genade 
wordt uitgeoefend door de Kerk, die het hu
.wclik bevestigt voor Gods aangezicht. Als eerr 
predikant de eer heeft om trouwofficier te 
zijn, verenigt hij de burgerlikc en kerkelike 
handeling in zijn persoon. Hij moet alsdan 
zorg dragen ,·oor behoorlike onderscheiding
van zijn dubbel werk en eerst zijn buigerlik 
werk afdoen voordat hij als kerkcdienaar op
treedt . 

Uit dezc inleiding blijkt, hoe de Gerefor
meerden <le H. Schrift erkennen als de ken
b_ron van het rechte gezinsleven. Om nu dezc 
kennis in goede orde voor te brengen zal ik 
<1e gang volgen van onzc Katechismus en de 
vraag stelien : Wat leert ons de H. Schrift 
aangaande de ellende, de verlossing en de 
dankbaarheid des Christens in het gezins
leven. 

Op de vraag : waantit kent gij uwe ellen-
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de? luidt he antwoord : Uit de wet Gods .. 
Vcrgelijken wij dus eerst bet tegenwoordige· 
huisgczin met het Scheppingsgebod daarom
trent. · Uit Genesis 2 vergel.eken met Maleachf 
2 blijJ...-t, dat God genoegzame voorraad van 
geest had om meer vrouwen voor een man te 
schcppen, maar <lat Hij opzettelik slechts een 
vrouw schiep. God wilde aan de man een 
bondgcnoot en metgezel geven en aan beiden. 
man en vrouw het vermogen toekennen om 
een zaad Gods te venvekken, d.i. cen kind 
naar het Goddelik evenbeeld geschapen. Xog: 
dieper dan Maleachi leidt Paulus ons in als. 
hij Ef. 5 het huwelik ecn verborgenheid, een 
mysterie noemt. In Cor. 11 lost hij iets van. 
dit mysterie op als hij zcgt, <lat God het Hoofd 
is van Christus en Deze de hcerlikheid Gods, 
<l. w .z. <lat God zijn evenbecld zoekt in de· 
.Middelaar Christns. En Christus is het H oofd 
des mans en deze de heerlikheid van Chris
tus, d. w .z. Christns zoekt zijn evenbeeld iD< 
de man, nict in de eenling, maar in de broe
dcrschap van mannen, waan1it de gemeente 
opkomt. En de man is bet boofd de:r vrouw 
en deze de beerlikheid des mans. Het godde
lik strcven om zich te objectiveren, en het ge
objectiveerde met zich te verenigen (assimi
leren) vinden wij dus terug in het mysterie
des buweliks. Daarom is de vrouw van en uit 
de man gcschapen, en beet ze zijne h nlpe 
tegeno-.;er hem. In het kind ontvangt de man
de. \·oortzetting van zijn beeld, <lat hij in de· 
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-vrouw vindt, waarin in Gen. 5 ook wordt ge
:zegd, <lat Adam een zoon gewon naar zijn 
beeld en zijn gelijkenis. 

De hoofdsom van de huwelikswet is dus 
liefde, niet de algemene naastenliefde, <loch 
een biezondere liefde. l\len zou deze naar het 
voorbeeld van God en van Christus, de beeld

.zoekende of toe-eigcncnde liefde kunnen noe
men. De man moet eerst het huisgezin 

:Stichten, daama vrouw en kind opleiden naar 
_zijn beeld en alzo deze met zich verenigen. 

Op de vraag of wij dezc huwelikswet volko
men kllilncn on<lcrhouden, moct evenals in de 
Katcchismus geantwoord worden met een vcr
wijzing naar 's mensen zondige geneigdheid, 
-om de liefde te verkeren in haat. Die ge-
-neigdheid heeft .zich wat bet gezinsleven aan-
gaat allereerst geopenbaard in de veelwijverij, 
die ingevoerd door Lamech, een Kainiet. Het 
lied van Lamech (Genesis 4) wordt gewoonlik 
-0pgevat als een lied der v.Take, een parodie op 
<le wrake Gods jegens Kains vijanden. Maar 
-dan blijft onverklaard, waarom Lamech zijn 
'-'Tonwen aanspreekt in dit lied, en niet zijn 
·st::nnvt:rwanten. Het komt mij voor, <lat La
mech heeft ervaren, dat uit de veelwijverij 
"twist voortkwam, en dat hij daarom in zijn 
1misgezin het recht van de sterkste heeft af
gekoHdigd . Zie, hoe de vader der gelovigen, 
beeft' g:eledcn onder de twisten tussen Sara 
en ~ar, en hoe Jacobs leven eveneens is 
wcrgald door de \·ecl\vijverij. Zie, hoe tegCn:-" 
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woordig sommige mannen door lief te doen 
tegenover andere vrouwen de jaloezie van hun 
eigen vrouwen opwekken en daardoor aanlc:i
-Oing geven tot twist en zelfs tot doodslag. 
In onzedelike romans en bioskoopvoorstellin
-~en wordt <lit kwaad vergoelikt maar G<Xls 
woord laat ons hierin zien, de geneigd.heid van 
iedcr mens tot omkering van het liefdesgebod 
in het huwelik, zodat de man de vrouw en de 
\.Touw de man haat. 

Nog dieper gaan we in op de huweliks
ellcnde, als we de vraag stellen of God de ge- . 
huwden alzo boos en verdorven heeft gescha
pen. Het antwoord moet luiden, dat God de 
gehuwden goed heeft geschapen, maar <lat de 
mens door zijn afval van God zich van de hu
weliksgaven heeft beroofd. 

Dit feit wordt ontkend door alien, die huo 
wederhelft in het huwelik als een heilige ver
eren en een ideaal huwelikslevcn verwachten. 
De ervaring ontnuchtert dezulken al zecr 
spoedig en doet de man zien, <lat hij een zon
digc vrouw ·en de vrouw <lat zij een zondigc 
man heeft getronwd. De hoofdzonde des mans 
in het huwelik is het verkouden van de lief
de. Zijn gczag moet door liefde geadeld zijn, 
om voor de vrouw en de kinderen ten zegen 
te zijn, want de H. Schrift zegt: ,,Gij man
nen, hebt uw eigene vrouwen lief." Maar 
het spreel..-w-oord zegt terecht : V oor de man 
is de liefde ecn episode (een korte gebeurtc
nis) voor de \'Tonw de beslissing van haar 
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kven. En is de liefde van de man verkoeld 
zo slaat zijn gezag over vrouw en kinderen 
om in tyrannie als bij Lamech, of in slaver
nij als bij Simson. De hoofdzonde van de 
vronw is ongehoorzaamheid aan het gezag des 
mans. In plaats van te buigen onder het juk 
door God haar opgelegd, maaJ...-t zij gebruik 
van het recht van de sterkste, op stoffelik en 
geestelik gebied. De slavemij van een man 
die zedelik zwak is, en gelijk Simson zich richt 
naar de luimen van zijn vrom..-, is het einde 
van alle huweliksgeluk. 

God nu kan naar Zijn recht\·aardig oordeel 
de huwelikszonden niet ongestraft laten. 
Herodes wordt door zijn zondig huweli.k: met 
Herodias de moordenaar van Johannes en 
sterft een ellendige dood. Salomo \\·ordt door 
zijn vele vrouwen verleid tot afgoderij , en 
krijgt God tegen zich in de regering des lands. 
In onze dagen zien wij hoe menig man aan de 
drank verslaafd, en hoe menig vrouw een 
modepop wordt, doordat zij afleiding zoeken 
tegcn hun onbevredigend huweliksleven . Als 
zij dagen van annoede of krankheid moeten 
doonnaken, steunen zij elkaar niet, maar bre
kcn nit in de bitterste verwijten en is de een 
vaak oorzaak ,·an de dood des anderen. 
Sommigen brengen hun ongelukkig huwe
liksleven op straat, zodat het een p uhliek ge
heim is hoe man en vrouw elkaar behande
len. De ~fammon, het geld, maah in het 
huwelik vele dingen tijdelik recht, zodat de 
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man beter gchumeurd is als hij een gelukje 
hecft in zaken en het gelaat der \Touw ophel
-dert door een rnooi presentje of door een uit
·gaansavond naar theater of bioskoop. Doch 
de worm blijft knagen aan het huweliks ge
luk, als het op zondige wijze wordt ingezet. 

Vanwaar echter <lat ook onder de heerschap
pij van de zonde nog zoveel huweliken ge
lukkig zijn ? Dit raadsel wordt opgehelderd 
door het verbond der gemene genade, dat God 
met Noach en in hem met alle mensen heeft 
-0pgericht. Ook de H etrc Jezus sprcckt daar
van, als Hij zegt, dat God zijn Zon laat op
gaan over bozcn en goeden en regent over 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Te 
deze aanzien bcschih.-t God over vele middelen 
.om de zonde te stuiten, b.v. een grootmoedig 
karakter in man of vrouw, veel arbeid of ecn 
aangename vriendenkring. Het meest gewone 
middel, waardoor God in ziju gemene genade 
hmveliksgeluk aanbrengt is het krijgen van 
kindcren. Rachel strijdt om de liefde van 
haar man te behouden, en noemt daarom het 
·tweede kind, dat haar dieustmaagd in hare 
schoot baart, Xaftali, d.i. kind der worsteling. 
Arbeid is cen zegen doordat hij ons vaak de 
zorgen des le\·ens doet \·crgcten, en zo \·erge
ten de man als hij moet werken voor zijn gt.

zin en de \Touw bij de wieg van de zuigeling, 
vaak hun eigen tekortkomingen. Ook voclt 
menig man, wiens liefde \·crkoud is, zich ge
bonden aan zijn vrouw, omdat ze de moeder 
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van zijn kinderen is, en menige vrouw eert 
de man allecn als vader van haar kroost . 

Deze genade wordt echter in vele gezinnen 
tc niet gedaan door de zonde. In tal van ge
zinm:n z1jn de ouders te zwak in de opvoe
ding van hun kinderen, evcnals Eli, en God 
bezoekt h en daarover met zijne oordelen. 
Andere oudcrs worden teleurgesteld in hun 
kindcren evenals het eerste ouderenpaar in. 
Kain. In onze dagen begint de mening veld 
te winnen, dat het gelukkiger is om zonder 
kinderen dan om met kinderen klaar te ko
men. Het gcvolg hiervan is, dat menig ge
zin een moordenaarskuil wordt, waarin de on
gcboren vn1cht worclt afgcmaakt en de moeder 
\·oor haar ganse leven ongelukkig wordt. 

Fit dcze en dergelike vcrschijnselen kan 
men besluiten, dat de gemene genade onge
noegzaam is voor bet huisgezin en dat er ver
lossing nodig is ook voor bet gezin door de
biczondere gcnade van Jezus Christus. 

Volgen wij ook in de verlossingsleer de 
Katechismus, zo komen wij tot de vraag: 
\\'at betekent het waar geloof in Christus
voor het huisgezin ? De H eilige Schrift n oemt 
de vrouw de mede-erfgcn aaru des !evens met 
de man. Is beider hart vernieuwd door Gods 
geest, zo zullen zij saam belijden, <lat hun. 
oude mens verdronken is in de zee om Chris
tus bloed en dat Christus hen heeft opgewekt
tot t Cll nieuw }even, altans in beginsel. 
Deze belijdenis nu doet beide de zonde haten. 
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en geeft hen kracht om daartegen te strijden,, 
ook in de omgang met elkander. Beidc Abra-· 
ham en Sara bogen voor Gods woord en von
den daardoor de gestoorde hannonie van hun 
gelukkig gezinsleven terug. Ook verandert het 
ware geloof iets in de verhouding van man en 
\Touw. Zij worden daardoor broer en zuster · 
want in Christus is noch man noch vrouw . 
Xaast de aardse eenheid bezitten zij ccn he
melse eenheid der zielen, die door 's Hercn 
Geest wordt gcwel't en door de middelen der· 
genade staande gehouden. Is er iets dat de 
eenheid verstoort, zo bemerken zij dit aan
stonds in hun gebedsleven, en daarom waken 
zij des tc strenger tegen de zonde. (r Petr. 3 
vs. 7). En hoe kunnen zij naast elkander 
zittcn in de bediening des woords of aan de 
nachtmaalstafel, als zij tevoren elkaar harde
woorden hebben toegevoegd. Het geloof in 
Christus heiligt het huiselik leven en verlost 
het van de zonde. 

Ook bekwaamt het geloof man en vrouw tot· 
de vervulling van hun roeping in het gezin .. 
H et is een grote k11Ilst om te leven voor een 
µersoon. Velen te dienen is gemakkeliker, 
omdat we dan te doen hebben met verschil 
rnn mening. E en politieke leider kan zich 
staahde houden als de meerderheid van zijn 
partijleden hem volgt, terwijl hij de min
derheid venrnarloost. Maar in het huisgezin 
is die uitweg niet mogelik, want .de man is 
gcroepen ·ene \TOU\V, en de \'TOUW Om een 
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-man te dienen. Het geloofsleven helpt· ons 
:hierin op het rechte pad, door ons het voor
:beeld van Christus en de Bruidkerk steeds 
·voor ogen te stellen. Christus vond zijn 
·vrouw, de Kerk der uitverkorenen, als slavin 
·van de zonde, als misdadigster tegen God en 
_gans melaats door haar geestelike onreinheid. 
En hoe legde Christus het aan om met haar 
te verkeren, en met haar een te worden ? Hij 
"keerde de rollen om, en hoewel Hij Hoofd, ja 
Vader der gemeente is, werd Hij haar dienaar 
en 't middel om haar te heiligen door Zijn 
verzoenend st erven, (Efeze 5 vs. 22). En nu 
Hij als Hoofd in de hemel is en van Zijn Kerk 
_gehoorzaamheid eist, aan Zijn woord, heeft 
Hij Zijn Geest op aarde achtergelaten om de 
Kerk als Trooster te dienen. Zo gaat Hij het 
•ogenblik verbeiden, dat de gemeente tot Hem 
komt, in de hemel, om door Hem aan de 
Vader te worden voorgesteld. .Maar eerst 

·stelt Hij haar aan zichzelf voor a1s Zijn beeld, 
Zijn heerlikheid en kroon. 

Uit deze leerschool des geloofs, die de H . 
·schrift ons voorstelt en die de Christen in 
.zichzelf ervaart, leert de man om zich op te 
·offeren voor zijn vrouw, in de betrachting 
van zijn roeping om haar hoofd te zijn. Het 

-slaafse kruipen voor de vrouw, dat ons tegen
klinkt uit het bekende : ,,de eer aan de da
mes," is heel wat anders dan deze opofferende 
liefde des mans. Het geheim dezer liefde 
·schuilt in het behoud van eigen waardig-
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heid, gelijk ook bij Christus het geval is, 
tenvijl een werelds man met zijn galanterie 
tegcnover de vrouw deze in boet. De vrouw 
1eert jn deze leerschool des geloofs, dat haar 
geluk ligt in het toebehoren aan haar map., 
gelijk het heil der gemeente alleen in Chris
tus is gclegen. Vaak spiegelt zij zich .het te
gendeel voor, maar de positie van de vrouw, 
die tijdelik weggaat uit haar gezin, of van de 
vrouw als weduwe of van de vrouw als zc: 
met een antler huwt, wijst het duidelik uit, 
dat zij zich vergist, en dat h::rar eerste liefde 
de beste is. 

De kennis der dankbaarheid in het gczins
leven hangt aan twee stukken, gebod en ge
bed. De heiden doet zijn plicht uit vrees, de 
modeme mens uit zelfbe~oud en algemeen 
belang, de Christen uit wederliefde tot zijn 
Redder. Wel getuigt het huiselik leven des 
Christens <lat de allerheiligste in <lit leven 
nog slechts een klein beginsel heeft van deze 
liefde, maar men kan toch spoedig zien, <lat 
in een Christelik gezin Gods geboden de 
raadslieden zijn van man en vrouw. Aller
meest wordt zulk een gezin gekend aan het 
gebedsleven, waarin de grondtoon zo heerlik 
wordt beschreven door de Katechismus als 
kinderlike vreze en toevoorzicht. 

De dankbaarheid of liefdevolle gehoorzaam
heid aan God ten aanzien van het gezinsleven 
begint reeds in ·de jeugd. Deze toch is een 
voorbereiding voor het voile rijke leven, ook 

Oedenkstukken. 8 



voor het gezinsleven, dat in nonnale omstan
digheden de mens wacht. De gestalte waarin. 
de wet alsdan tot ons komt is die van twee
wegen. De eerste Adam heeft voor de val 
zijn vrouw onderricht van de weg des doods. 
en de weg des lcvens, beide in verband staan
de met de vrucht van een boom, n.l. de boom. 
der kennis des goeds en des kwaads, en de
boom des levens. De laatste Adam sprak tot 
zijne j~ngeren van de brede weg des ver-· 
dcrfs en de smalle weg die ten ·!even leidt. Er 
ligt voor de jonge man zekere bekoring iii een . 
zorgeloos en bandeloos leven, hetgeen de oor-· 
zaak is, dat vele jongelingen er niet aan den-· 
ken om zich te bekwamen voor hun taak als-. 
man en vader van een gezin. Evenzo is het 
met jongedochters; zij denken gaarne aan: 
kleding , sieraad en uitgaan, maar ongaarne 
aan hare toekomstigc taak als vrouw en moe-· 
der van ecn gezin. H et gcvolg van deze zor
geloosheid is, dat later in het gehuwde !even. 
hun handen verkeerd st aan, en ze niet in. 
staat zijn een kind gehoorzaamheid te leren, 
doch het aan zijn nukken overlaten . Nog 
minder zijn zij alsdan in staat om de voet van 
het kind op de weg des levens te richten _ 
Daarom is deze zorgeloosheid de .weg des
doods. Gods Woord roept onze jeugdigen op
om zich voor te bereiden voor het volgend 
!even, ook voor het gezinsleven. Als Christe
nen heten wij in de H . Schrift een koninklik 
priesterdom, en ieder weet hoeveel zorg ot:d-
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tijds werd besteed aan de opvoeding van pries
ters en koningen . ~Ien denke slechts aan 
Aarons zonen, Samuel, en aan David en 
Salomo. Ook is Christus zelf niet openlik 
opgetreden rnordat Hij zijn dertigste jaar 
hereikt had, terwijl Hij zijn voorbereidings
tijd doorbracht met het dienen van zijn 
-0uders, het onderzoeken rnn de Schrift en bet 
horen naar ervarcne p~rsonen. En dit is de 
weg des levens voor onze. jcugdigen, dat zij 
-de H . Schrift onderzoeken, de geschiedenis 
raadplegen, naar omgang zoeken met oude
r en, uit wier mond de ware wijsheid vloeit. 
E en goede jongelings\·ereniging biedt bier de 
behulpzame hand voor de mannen, de jonge
dochtersvereniging voor de vronwen, want 
zelfs de beste hecft ccn prikkel tot onder
zoek nodig. 

In het huweliksleven bestaat de dankbaar
heid des Christens in gehoorzaamheid aan het 
zevende gebod, het\\·elk kuischhcid eist. Deze 
is inwendig ccn afkeer \·an daden, gebaren, 
·woorden, gcdachten, lusten en al wat de 
mens tot onreinhe:id trekkcn kan. C itwen
dig is ze een eerbied voor de ga ven des 
lichaams, gelijk de Israeliet had voor de 
T empel. Immers ondcr de -:\". Test. bedeling 
is het lichaam des Christens een T empel des 
Heiligen Geestes. 

H et Griekse woord \·oor kuisch is t wee
e rlei in de H . Schrift, n.l. rein en zelfbehecr
.send. · Om rein te zijn moet de christen zich 
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veie dingen ontzeggen, die anders geoorloofd 
zifn, gelijk Job iegt, dat hij een verbond heeft 
gemill-t met "zijn ogen (C. 3i vs. I). 

Voorts iS de regel aer tlankbaatheid voor <fe 
mah, dat 'liij in net geZin opttede als profeet-; 
pne5ter en ltbhirig, oin gelijk het trou"tdor
niulier liet uitdrul.'i:~ de vrouw te oiidera-lj
ien, te troosteil en te beschennen. Dit profe
t1es werk thaakt de man niet tot een school~ 
meester, en de vrouw tot scholier, maar bet 
doet "de man optreden als leidsman en gids en 
de vrouw als befangstellende, die zich laat 
ibndleiden in het strijdperk van het konink
rijk der h~melen op het gebied van kerk, 
sfaat en maat5chappij. Onder het mededt!
Ien van zijn werk worden alle zaken voor de 
man heldcr (objectivatie) en verkrijgt hij in 
de vrouw cen-bondgenoot voor zijn ·optrcden 
(a5Silliilatie). Het priesterlik troosten van de 
vrouw en de kinderen geschiedt als de nfa:n 
steeds wijst op bet hoogste goed voor lichaam 
en 'iiel, in leven en sterven. Gelijk Hope in 
·-Bunjans Kristenreis, houde hij het hoofd orri
h00g, wanneer een enkel reisgenoot de grond 
<hider ·ae voeten wegzinkt. Het koninklik be-
5cheinien zal bestaan in het verdedigen van de 
i£aam en de eer der vrotiw, het waarschuwcn 
van de kinderen voor de verzoekingeil des 
Satans en de verlokselen der wereld. 

De regel ·der daiik:bafi.rheid voor de gehuw
ae \rrJ~w en voor het kind is om het . gezag 
'\;~n ae man te erkennen. Alleen Gods gezag 
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-staat hoger. \Vil de mah strijden tegen God 
en Zijn Woord, zo hebbe de vrouw demoed 
~ih inet Migael de man de teugels van het 
bewm:d uit de handen te neruen, om door haar 
~eh man en gezin beide van de onder
gang te redden. Voorts is de vrouw dank
baar aan de Heere als zij een hulpe is voor 
de man, zijn spijze kookt, zijn ldeed ver
ste1t, zijn 5ponde spreidt, zijn huis in orde
liOndt, zijn zorgen verlicht, en hem op bet 
lrrankbed verpleegt. Een christenvrouw doet 
haar man goed en geen kwaad al de dagen 
haars lev'ens. (Spr. 31). 

in de opvoecling der kinderen eist de darik

baarheid, dat man 'en vrouw een lijn trekken 

en elkaar nooit tegenspreken in het bijzijn: 

van de kinderen. Want het kinderhart is. 

arglistig en speelt io licht vader en moeder 

tegen elkander uit. (Jerem. 17 vs. 9; Marcus. 
7 vs. 2:r, 22). Voorts behartigen christen
·ottdc!rs allereerst ·de verzorging van het 
lkruiam, door het schoon te houden, te voe

·~en ·en te 'kleden. Het kind van de luiaard 
·('Vader ·of moeder) draagt verscheurde klede
ren, wast ·zich niet, voedt zich ongeregeld en 
·gaat waarheen het wil. De christen 'houdt 
'zijn oog op het kind als de Engelen, aan wie
God hun bewa:king heeft ·toevertrouwd. 
{Matt. 18 vs. rn). Voorts houden christen
outlers ·de 'zielSbelangen van hun kind in het 

' beg, ' tloor 'g'oede huiskatechisatie, geregeld 
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"bezoek van een ·christelike school en van de 
bediening des Woords. 

De dankbaarheid omvat ook het gebed. De 
huisvader is niet kfaar als hij alleen het 
,,Onze Vader" kan bidden voor zijn gezin. 
Hij moet zich oefenen in de voorbidding, 
·volgens 1 Tim. 2 vs. I. Ook moet het gezin 
uit zijn belijdenis van zonden bemerken, hoe 
-0nbekwaam hij zich gevoelt om hoofd te zijn 
-des gezins, deze kleine staat in . de staat. Zijn 
_gebed aan tafel zij niet een ijdel verhaal van 
woorden; maar eenvoudig en oprecht. 

\\"at een christen-moeder bidt aan de wieg 
van haar kind; hoe zij haar kind voor 't eerst 

-de knietjes leert buigen en haar gebed na
·zeggen, en hoe ze dageli.ks haar man steunt 
·door haar gebed , gelijk een Hur, kan ik niet 
beschrijven. Alleen God en de heilige Enge-
1en beluisteren die smekingen. 

Het k:indergebed kan men niet anders rege-
1en dan door een formulier. Achter ons 
J>salmboek wordt ook een formuliergebed ge
·vonden. Men zij echter op z'n hoede tegen 
·dode vorm en late het kind zo spoedig mogelik 
l.ets nit zichzelf bidden, waarin het hart 
·spreekt. Zijn avondgebed en zijn morgen
·gebed mag het kind nooit overslaan, want 
-God moet het begin en het einde van ziin 
·1even zijn, de Alfa en de Omega. 

Een biddend gezin is een g~zegend gezin, 
maar het is ook een zegen voor kerk en staat. 

-Ontwaak dan, o zniverende Noordenwind, en 
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kom, o verkwikkende Zuidev.rind des Geestes,.. 
doorwaai onze hof en doe de specerij van. 
biddende huisgezinnen onder ons uitvloeien. 
Dan zullen wij Christus nodigen tot de hof 
zijner Kerk opdat Hij ete van ooze kostelike 
vruchten ! 

S. 0. LOS. 

Pretoria, 18 Ol-t . 1913. 
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