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ken ik, maar Vader Enwright ken ik niet en die is oak
niet genoemd."
Die deugelikheid van Ds. Du Toit s'n saak, maar
ook sijn biesondere vlugheid als debater het hom, naar
algemeen geoordeel werd, oak hier die oorwinning besorgo
GERT BEUKES.

Op sijn herd.erlilre kwartaaLsreise (waaroor later)
het Ds. Du Toit in 1905 kennis gemaak met 'n sekte
in Standerton en Ermelo onder leiding van mor. Gert
Beukes. Mnr. Beukes, wat daar nag al opgang gemaak het, was bereid om met Ds. Du Toit te ,disputeer.
Die disputasie werd gehou te Standerton ~p I I en 13
Norember, in die huis van mnr. Laurens, 'n volgeling
van Beukes. In beide gevalle was die belangste1ling
so groot, (fat Ibamg g'n plek kon krij nie en buite
moes blij staan. Dile samespreking is uitvoeiig gerapporteer in die "Stemmen" van 190 5, no. I 2 bi. 6 v. v.
Verder werd op die saak teruggekom in die "Stemmen"
van 1906 no. 4 bi. I I v.v. en no. 5 hI. 7. Eienaardig so'n Boere-sekte IOns gee h~er net die resultaat
waartoe Ds. Du Toit gekom het : We kunnen ten slotte nogeens getuigen dat de ganse
samenspreking plaats had in christelike, vriendschappeJike
geest. Bij de samenspreking is echter duidelik gebleken, dat
de heer Beukes ell zijn volgelingen 'Verwerpen:
I) de Bijbel, zover die niet met hun geestesopenbaring overeenstemt;
2) niet slechts de Kerkgenootschappen. maar ook de gemeente van Christus onder ouderlingen en diakenen;
3) het gebruik van de Sakramenten i
4) de openbare eredienst :
5) de huisgodsdienst, tafelgebeden, enz.
Daartegenover p;eloven zij slechts aan de geestesopenbaring
van de heer Beukes en van henzelven (vooral door dromen) als
verklaard door de heer Beukes, die zij als hun ., voorganger .,
onbepaald vo)gen. Zover wij getuigenis hebben is hun wandel
onberispelik; maar veroordelen en verwerpen zij aIles en allen
die op godsdienstig gebied niet met hen meegaan. Zover wij
konden zien zijn hun gronddwalingen:
I) dat zij hun geestesopenbaringen niet toetsen aan Gods
Woord, maar dat Woord verwringen naar hUll openbaring; en
2) dat zij niet de gebreken in de Ktrk willen hervormen
overeenkomstig Gods Woord. maar alles verwerpen dat naclr
hun mening misbruikt is."
.1

DIE APOSTOLIESE BROEDERS.

Al enige tijd lang maak hierdie beweging heelwat opgang, ook in onse Afrikaanse gemeentes. Van-
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daar dat Ds. Du Toit ook hier als kampvegter vir
die oue en beproefde waarheid opgetree het.
In April, 19°9 het hij te. Middelburg, Transvaal,
twee onderlinge bijeenkomste met Apostolies-gec:;inde
broeders gehou. 'n Uitvoeiig verslag daarvan vind
die leser in die "Stemmen" van 1909 (no. 5 bi. 23
v.v.). Daama het gevolg 'n openbare disputasie te
Somerset 008 op 23 Februarie, 1910, tussen Ds. Du
Toit en mnr. S. Hulley. Uitvoerig rapport hiervan is
afgedruk in die "Stemmen" van 1910 (no. 4 bl. 16
v. v. ) . Eindelik het nog plaasgevind 'n disputasie,
oak te Somerset 005, lOp 16 J unie, 19 10, en weI tussen
Ds. Du Toit aan die een kant en mnre. Lake ~n Van
de Wall aan die ander kant. Hierdie disputasie, eers
in di1e "Stemmen" afgedruk nadat Ds. Du Toit· reeds
oorlede was, is daama in boekvorm verkrijgbaar gestel.
Net SOlOS in die geval van mnre. Schreiner en
Scholtz had Ds. Du Toit ook nou weer moeite met Isijn
teenpartij, deurdat hul viIr hulle nie gehou het aan die
V'Ooraf vasgestelde ooreenkoms nie, wat betref die publikasie van die vers1ag, na korreksie deur die woordvoerders. In die geval van die Apostoliese Broeders
werd selfs hulle gedeelte van die reeds versonde perskopie weer opgevraag. Die stukke van Mnr. Lake
werd ewewel gepubliseer in de "Comforter and Messenger of Hope", orgaan van die Apost. Broeders.
Daaruit het Ds. Du Toit 'n ;resume laat maak, sodat
die disputasie weI n~e volledig is nie, maar tog uitstekend aan die voorgestelde doel beantwoord, n.l.
bestrijding van die "Apostoliese" dwaalgevoele. Die
bome word dan ook baing gelees, veral nou dit deur
die "Kerkbode" so gunstig aanbevole is.
Ook hier is dit ondoenlik 'n·oorsig te gee van wat
verhandeld werd. Aneen ikan ons hier die "Slotsoml',
opneem.
als 'Voig : e'l) Hun oorsprong komt (om't minst te zeggen) ons heel
verdacht voor. Christus heeft door de H. Geest en door zijn
Apostelen slechts ~en vereniging gesticht, d.i. zijn gemeente.
Die moge vertakt en in menig opzicht ontaard zijn, toch gint(en
Luther en Calvijn geen nieu"Re Kerk stichten maar kervormden
die Kerk, brachten haar terug tot de dagen van de stichting door
de Apostelen onder leiding des Geestes. Maar de geloofsbrieyen der uZending van 't Apostolies Gelool" zijn ver van bevredigend.
2} Eveneens is de naam Apostolies zeer dubieus. Vanwaar
.deze naam 1 Dat is ons niet verklaard. Die naam is nooit door
.n enkele kerk aangenomen dan door de "E~ne Heilige Katho-

pis
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lieke Apostoliese Kerk," dieverschenen en verdwenen is met de 12
nieuwe Apostelen, terwijl Paulus nadruklik verklaart dat zij "de
laatste Apostelen zijn," I Cor. 4: 9; en aIle Apostelen d&or
Christus zelf geroepen zijn, tot Paulus CHand. 9) en niet door de
H. Geest. De oorsprong en betekenis van deze naam is ons niet
verklaard; schriftmatig is zij zeker niet.
3) De A postoliesen berQepen zich op 'n nieuwe uitstorting des
H. Geestes 4 jaren geleden in Azusastraat, Los Angeles, Californie, N.A., in strijd met de Bijbelleer en Kerkleer van de ganse
Kerk van aIle eeuwen.
4) Zij maken aanspraak op ontvangst van aUe buitenge
wone Geestesgaven met de Gecstesdoop, terwijl de Bijbel en
Kerkgeschiedenis ons leren dat deze gaven ophouden of terugge·
trokken worden wanneer zij niet langer vereist worden tot be
waring en instandbouding der gemeente...
5) Zij leren delt het spreken in talen lIet onfeilbaar kenmerk
is van het ontvangen van de Geest welke gelijkstaat met de
Geestesdoop (o.a. Pentecostal Testimony, NO.2, bl. 3-5t..
Daarmee verwerpen zij de gause Christenkerk van alle eeuwen
en meteen aUe Kerkvaders, Martelaren, Hervormers, enz.
6) Zij achten dat het ontvangen van de Geest samenp;aat
met de Geestesdoop en dat dus bekering, geloof, rechtvaardigmaking, wedergeboorte, heiligmaking door Christus direkt in de
mens gewerkt worden zander die Geest (o.a. Pentec. Testimony..
NO.4, bl. 10-13). terwijl de Schrift ons leert dat al deze door de
Geest in ons gewerkt worden (o.a. Joh. 3 : 3-8; Tit. 3; 5 : 1 Cor.
6: II; Rom. 15: 16; I Petro I: 2; 2 Thess. 2: 13).
7> Zij hebben geen gemeenten of Kerkeraden, terwijl de
H. Geest door de Apostelen overal de gelovigen tot gemeenten
met Kerkeraden stichtten.
8) Zij hebben geen geloofsbelijdenis, ja verklaren zich tegen
belijdenisschriften, terwijI de Apostelen onder leiding des H.
Geestes van den beginne nadruk Jegden op de leer en belijdenis
(o.a: Hand.2: 42; Rom. 16: 17; [Tim.4: 6; 6: 1,3; Tit. I: 9;
2 : I, 7 ; 2 Joh. V5. 9. 10).
.
9) In de openbaring dt'r buiten~ewone geestesgaven stellen
zij de talen het hoogst en de profetie het Jaagst in strijd met de
Schrift.
10) Hlln geestverrukking bij 't spreken in talen en profeteren is in strijd met de Schrift.
II) Hun voorgewende geloofsgenezingen dragen niet de
2 hoofdkenmerken der Godlike genezingen van de Schrift, namelik dat zij ogenbllkkelrk en 'lJolkomen zijn.
12) Met hun verwerpen· van Kinderdoop en Besprenging
wijken zij af van de Bijbellcer en Kerkleer en praktijk van aIle
eeuwen.

Laat ons nog bijvoeg dat Ds. Du Toi sig biesander daarop t egel~ het m hierdie d wali.q.g te bestrij. Sorgvuldig het hiJ siJn gedeelte van dIe disputas'e vir die pers bewerk. Dan het hi) ook reeds
vroeer in die "Stemmen!" (1909 no. 8 en 9) uitvoerig
die "Leringen en \Verken' van die Broeders "onder-
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zocht ell aan Gods Woord getoetst''J, rerwijl liij sekere
onderdele, soos wederdoop, anderdompeling en geloofsgenesing, telkens in afsonderlike stukke bespreek het.
ANDERE DWALINGE.

In "die "Getuige" en "Stemmen:' werd allerlei ander
dwalings bestrede, bijv. die "Leger des Hells" in vier
stukke (G. xv bi. 192, 247, 266, 278); die Plymouth Brethe.m (Oarbisten) in drie stukke (St. I no.
S bi. 14, no. 8 br. 8, no. 9 bi. 16); Mrs. Eddy in
een stuk (St. III no. 7 hI. I), en die Pinkster-Opwekkinge in een stuk (St. III no. 12 bi. 8).
Inderdaad het dus Ds. Ou Toit die basuin geblaas om te waarskuw teen die gevaar wat van buite
kama
Maar h!j het oak sijn stem laat hoor teen wat fJerkee,d was in eie k,ing. Van hierdie ar'beid moet ons
nou 'n kort oorsig gee.
OPWEKKINGE EN SPESIALE DIENSTE.

Reeds in sijn jeug had Ds. Ou Toit beswaar teen
Opwekk.inge. Na wat daaromtrent -reeds meegedeel
is, gee <IDS nog hierme stukkie; geskrewe deur
Ds. Ou Toit naar aanleiding van die Opwekkinge
in Wa11i.s onder Evan Roberts : "Hetgeen tans gebeurt in WaINs herinnert ans aan
de eerste opwekkingsbeweging in Zuid Afrika uit onze
kinderjaren, bijna een halve eeuw gelJeden.
Toen
gingen oak hier bijna aIle rechtzinnige leeraren daarin
samen, behalve wijlen Os. Van Velden, van Ladismith,
en wijlen Os. A. du Toit, van WeLlington, welke van
het begin af daarin niet wilden meedoen, maar integen..
deel openlik daartegen waarschuwden-, eerstgenoemde
door de drukpers in zijn (naamloos verschenen) vl'ugschrift. "Oude of Nieuwe Paden?" en laatstgenoemde
van de kansel. Zel'fs de streng gereformeerde wijlen
Os. Van der Lingen ging aanvankelik met de opwek:king mee,"baar leidende in de Paarlse gemeente. Ooch
toen te Worcester het tweede stadium began, van gelijktijdig hardop samen bidden, flauw-va11en, en dergelike ongeregel{iheden, en deze opwindingen zich ook
binnen zijn gemeente· begonnen te openbaren, bij name
te Klein DraIrenstein, heeft hij daartegen ten emstigste
gewaarschuwd, o.a. met heenwijzing op I Cor. 14,.
en aandringende dat allIeS "met orde moest geschieden." Het gelukte hem dan ook aan die v:erwarringen
een einde te maken.~· (St. I no. S, bi. 7).
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Ook teen die Spesiale Dienste het Ds. Du Toit
'Vroegtijdig opgetree. In die "Getuige", van 1882
vind ons 'n preek daaroor, op grond van Mat. 13: 5, 6,
20, 2 I, waarin aangetoon word dat die Spesiale Evangelieprediking groot .ooreenkoms het met die saad op
die steenrots gesaai, bepaaldelik wat sijn oorsprong,
ontwikkeling en end betref.
.
Herhaaldelik het Ds. Du To-it daartlOOn gewaarskuw en sijn getuigenis was steeds dieselfde. Vandaar dat ons kortheidshalwe kan volstaan met hierdie opsomming : Wij hebben meermalen onze bezwaren tezen dergelike opwekkingen kenbaar gemaakt.
Doch daar
we van meer zijden gevraagd worden om voorlichting
willen wij nogeens kortelik ons standpunt in dezen
vrerklaren. Wij voor ons gevoelen geen vrijheid aan
~mllre bewegingen .deel te nemen; doch wiJ willen ze
ook niet onbepaald veroordelen. Zolang men daarbij
nog de V'erzoeningsdood van Christus als enig heilsmiddel verkondigt verblijden wij ons veel'eer met
Paulus in dit feit (Fil. 1 : 15- 18) en zien wij daarin
een teken des tijds (Mat. 20: 8-10; 24: 14; 0p'. 14:
6, 7). Dit neemt ~chter jIliet IWeg dat wij tegen Viele van
de praktijken bij deze opwekkingen, ja, tegen haar
hoofdstrekking, ernstige bezwaren hebben, welke wij
hier kortelik samenvatten:
1) Deze opwekkingen
gaan meestal uit van het beginse~ dat zij een nieuwe ten
telkens herhaalde "uitstorting des Heiligen Geestes"
zijn; dit nu is in strijd met de Schrift daar de Geest
eens en voor altijd is uitgestort, gelijk meermalen door
ODS is aangetoond, en is dus feitelik een miskenning van
de Geest die eenmaal gegeV'en is en in de gemeente van
Christus woont.-2) Die opwekkingen gaan gepaard
met drijverijen en gevoelsopwindingen, terwijl de inwonende Geest niet met kracht noch door geweld
werkt (Zach. 4: 6), niet in stormwind of aardbeving of
vuur, maar in het suiZien van een zachte stilte (I Kon.
19: 1 I, 12)-3). Die opwekkingen mis.Irennen en leiden
tot minachting van de g-ewone heilsmiddelen door God
verordrnd (Ef. 4: 11-13)-4). Die oprwekkingen worden door menselike middelen rond gebracht, terwijl de
Geest Ibij de twedergeboo:rte a1s de wind bLaast waarheen
Hij wi! (Joh. 3: 3-8) 5). Die opwekkingsleringen
zijn doorgaans in strijd met BijbellJeer en onze Kerkleer, doordien zij het menselik bekeringswerk! in de
plaats stellen van de wedergeboorte door de vrijmachtige en onwederst,andelike werking van de H. Geest,
m. a. w. doordien zij de algemene genade en's men-
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sen vrlJe wil verheffen tegenover Gods soevereiniteit
-6) .
Die opwekkingsdrijvers miskennen het stil genadewerk Gods bij zijn uitverkorenen en achten aIleen
diegenen behouden die met hun woelingen meegaan.
-7) . Dat tellen van uiterlik bekeerden als behouden
is in strijd met de doorgaande bijbelleer.
"Wij raden dus onze le~ers met die bewegingen niet
mee te gaan, zich daarvan te onthouden; maar ze ook
niet te verachten of onbepaald te veroordelen. Laat
ons ter zijde staan, ze aan de Schrift toetsen. de 'boom
uit zijn vruchten beoordelen en stil de uitkomst op Gods
tijd afwachten". (St. I, no. 10 hI. 12).
Die belangstellende leser word ook nog naar die
volgende plekke verwese: "Getuige" I I bI. 17, XI I
bI. 2 I, 313. "Stemmen" I IIlO. 2 bl. 3, no. 5 bI. 5,
no. lobI. 12, IV no. 2 bI. 4, VI no. 6 boI. 4.
BIDURE.

In verband met bowestaande moet melding gemaak
word van Ds. Du Toit s'n besware teen die gebruikelike Bidure. Ons gee weer die opsomming van Ds.
Du Toit self : " a.Openbare Biduren, geregeld ~ehouden, wekeliks of
maandeliks, en waar men bijeenkomt, gelovigp.n en ongelovigen,
euke) om samen te bidden, afgewisseld slechts met het zingen
van enkele verzen, en het lezen van enige Schriftafdelingen.. geJijk nu veel geschiedt, en wat oDze broeder schijnt te bedoelen
met • ~eregelde biduren ',-daarvan vinden wij noch in 't Oude,
noch in 't Nieuwe Testament enig voorbeeld of voorschrift.
b. Daarentegen wordt en in voorbeeld ell in voorschrift,
beide onder Oud en Nieuw Verbond, het gebed ons voorgesteld
of als behorende bij de openbare eredienst, of als beoefend in de
eenzaamheid. bijv. als Izak zich afzollderde in 't veld (Gen. 24 :
63), of Daniel in zijn huis (Dan. 6 : 1 I), en geJijk Christus uitdrukkelik en herhaaldelik vvorschrijft, (o.a. Matth. 6 : 5-6),
c. WeI vinden wij dat de kleine kring van gelovigen zich
afzonderae in de opperzaaJ" gedurende de 10 dagen tussen
Hemelvaart en Pinksteren, ,. volhardende in het bidden en smeken," om de H. Geest, (Hand. I: 14); doch I) zulks was enkel
.voor de ~elovigen, en 2) v6br zij de H. Geest ontvingen. Nadat
zij de Geest ontvangen hadden, vinden wij in hun onderlinge
bijeenkomsten 4 elementen: U Zij waren volhardende I) in de
leer der Apostelen, 2) en in de tl:emeenschap, 3) en in de breking
des broods, 4) en in de gebeden," (Hand. 2: 42, vergelijk 1 Cor.
14)·

.

Onze Gereformeerde vaderen kenden weI een Bededag.
of dag van algemene verootmoediging, van wege nationale ram...
pen, welke echter samenhing met de openbare eredienst op zulk
een dag; doch wij vinden bij~en niet de geregelde biduren van
tegenwoordig.
d.
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e. Zulke biduren schijnen on~ dan ook evenmi~ overeen te
komen met een gezonde praktijk der godzaligheid, als met Gods
W oord. Waar toch is een kring van gelovigen, waar men op
gezette tijden een uur lang achtereen kan bidden? Is ~ulk gebed niet veelal slechts om de tijd om te maken? Maar mag
men weI aldus rie tijd ommaken met bidden. enkel omdat men
toch nu tot gebed samengekomen is en bet toch zo
pijnlik is om stU Ie zitten? Het waar gebed moet een
waarachtige begeerte zijn, (o.a. Matth. 21: 22), maar bidt men
weI altoos in de biduren ult ware begeerte en innerlike drang.
des Geestes?
f. Naar onze eigene olldervincHng, (en wij zijn met biduren
opgegroeid), is er iets ziekeliks in die geregelde biduren, die dik
wels de geest meer neerdrukken dan opheffen. Daarom bevelen wij steeds aau de biduren te veranderen in onderlinge bij~
eenkomsten, volgens Gods Woord (onder c), waar de bespreking
en behandeling van dat Woord de hoofdzaak uitmaakt, en men
het gebed slechts beoefent naar behoefte en drang des Geestes."
(G. XII bl. 334)

Die dusgenoemde Pinkster-Bidure het Ds. Du Toit
s'n goedkeuring ook /llie kon wegdra nie. Die volgende
Bijbelse gronde werd deur hom daarteen aangevoer en
in sijn "Stemmen" uitvoerig blootgeleg:"Over Bidur,en in 't algemeen spreken we ~teeds
het bezwaar uit dat wij ze niet voorgeschreven vindell
in Gods Woord en dus volgens ons gereformeerd beglnsel er geen deel aan nemen, hoewel WIC ze niet onbeFaald veroot:delen als direkt tegen de Bijbel. Maar de
Pinkster-Biduren of 10 daagse Biduren, tussen Hemelvaart en Pinkster, Biduren gehouden, bepaaldelik om
te bidden om een uitstorting van de H. Geest, aarzelen
we iIliet te veroordelen als direkt in strijd met Gods
Wcord; want daardoor wordt I) de gemeente terug-gevoerd tot de toostand der discipelen v66r Pmksterfeest en 2)' de Geest, eenmaal der gemeente gegeven,..
en die in haar WlQort tot Christus' toekomst, miskend.
De bewijsgronden hiervoor behoeven we niet te h('rhalen. Ze zijn volledig gegeven en gestaafd uit Bijbellleer en Kerkleer in een reeks van stukken in de Getuige van 1897 en overgedrukt in een boekdeel onder
de tite! "De Bedeling des H. Gteestes"; en deze bewijsgronden staan tot heden daar als· een 6"etuigenis door
niemand weerlegd." (St. IV no. II bL. 7).
ONDERLINGE BIJEENKOMSTE.

Maar Ds. Du Toit wou nie net afbreek nie. Hi}.
wou ook opbouw. Daarom bet hij aanbeveel dat in
die plek van Bidure sal gesteLd word "Onderlinge Bijeenkomste". Ons lesers weet misskien dat in dle re-
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formasietijd dergelike bijeenkomste, na die openbare
saamvergadering van die gemeente, in die Geref. Kerk
van Londen werd ingevoer.
Die naam het Ds. Du Toit ontleen aan Hebr. 10:
2;. In 'n artikel, gepubliseerd in die IIGetuige'~ van
1882 (bi. 161 voer hij sijn bewijse aan dat die "Onderlinge Bijeenkomsten~' nie onse Openbare Erediens
is nie. Die artikel is 'n bewijs, dat Ds. Du Toit grondig op die saak ingegaan het.
In plaas van nader op die grondslae in te gaan, gee
'Ons Hewers wat Ds. Du Toit meedeel omtrent die in.rigtillg van die "Onderlinge Bijeenkomste" : 10 Natuurlik juist
orudat deze onderlinge bijeenkomsten
buiten de vastltestelde kerkediensten bestaan tot onderlinge
·sticbting en opbouwinl?:, daarom ondergaan zij ook wijzigingen
naar tijdsomstandi~hedenen de behoeften van de gemeen ten.
Vorm en inhoud blijven echter in hoofdzaak dezelfde: Naar de
"'Vorm zijn de onderlinge bijeenkomsten beveiligd tel?:en twee
uitersten door twee gezonde regels. De bepaIing: "Waar de
Geest des Heeren is, daar is 'Vrijheid" vrijwaart haar tegen
·overdreven vormelikheid en gebondenheid aan m~nselike regels
-en inzettinlten (3 Cor. 3 : 17; vergeIijk de vrijheid in de grondregelen door Paulus gesteld, I Cor. 14). Daarentegen de regel:
"Laat aile dingen eerlik en met orde geschieden" beveiligt haar
tegen ongere~eldheden en geestt:Jrijverijen. Naar haar illhoud
bUjft de hoofdzaak bij aIle onderlinge bijeenkomsten het onderzoeken van Gods Woord onder de Ierding van Gods GeestWoord en Geest ml>eten samengaan. Betrachting van het
Woord alleen zender d~ Geest maakt ons tot 1/ schriftgeleer.
den;" het volgen van de Geest met Joslating van het Woord
geeft aanleiding tot geestdrijverij en ketterij en was fie bron
van veJe dwalingen.
Bij het onderz0ek van de Schriften in de onderlinge bijeenkomsten kan men op tweeerlei wijze te werk gaan. Men kan
de Bijbel. of gedeelten van de Bijbel, in geregelde volgorde
lezen. Of men kan zckere bijbelse leerstukken behandelen naar
verschillende uitspraken van de Bijbel. Deze laatste schijnt
ons de vruchtbaarste te zijn ; doch zeker is in beide gevalIen,
maar vooral i,l de Jaatste, een bandJeiding of leiddraad hoogstwenselik ... Wij hebben besloten in elk nom mer een leiddraad te
g~ven, eerst bet Kerkjaar volgende en daarna in de volgorde
waarin de Ieerstellingen van de BijbeI door de Gereformeerde
godgeleerden zijn behandeld, inzonderheid in Calvijns Institutie.
Doch voor we daarme~ beginnen willen we het voorgaande
kortelik samenvatten. Men beeft ons meermalen gevraagd
Regelen op te steIIen voor Onderlinge Bijeenkomsten. Dat peen
we ongaarne om voorgfnoemde redenen : zij moeten niet vormeUk ingericht zijn naar menselike voorschriften en verordeningen.
Wi! men echter een leiddraad, dan geven we daartoe de voIgende grondbeginselen aan:-
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I. Het aantal dergenen die samenkomen behoeft niet I:troot
te zijn. Jezus stelt als minste getal 2 of 3. Maar zij moeten
kil1deren Gods zijn die daarin voorgaan; hoe weI deze anderen
als toehoorders kunnen medenemen. Wij menen dat zusters
ook kunnen deelnemen aan zulke onderlinge bijeenkomsten
(H and. I : 14).
.
2. Daartoe is geen bepaalde tijd in de Schrift vast~esteld.
ODS schijnt de beste bepaling eens per \lI, eek, en dan Hefst Zondag namiddag of a\"ond.
3. Wat de inrichting betreft bJijve men slechts tussen de
twee grenzen door Gods Woord gesteld: enerzijds" Waar de
Geest des Heeren is, daar is vrijheid " : en anderzijds I, Laat
aile dingen eerlik en met orde· ge~chieden." Maar juist voor
die goede orde zouden we aan de hand geven;oj Bepaal u tot een uur en wees zo geregeld mogelik in het
beginnen en eindigen op de bepaalde tijd.
b) Kies een of meer voorgangers, die van God de gaven
daartoe hebben ontvangen ; waar el" meer dan een voorganger
is nemen zij de leiding bij beurten waar.
cJ Begin en eindi~ elke samenkomst met zingen en "ebed ;
doch geef daarin vrijheid adn allen die deelnemell om een ~e
past vers op te geven of in het gebed voor te gaan.
4. Bid om d~ leiding des Geestes bij uw Schriftonderzoek en
geloof dat God Zijn Woord juist voor eenvoudigen heeft I{egeven ; en hoe kinderliker men zich aan de leiding des Geestes
\lvergeeft en Gods Woord opneemt hoe meer men er van verstaat (Ps. 19: 8-IS; 25: 4-15; Mat. U: 2S ; Luk. 10: 21).
Verwerp vooral de Roomse dwaling: dat de Predikant of gestudeerd persoon aIleen de Bijbel kan verstaan en verklaren.
Neen, de Geest leidt alle gelovigen in .aile waarheid (o.a. Joh.
14: 26; 15: 26 ;'16: 13; I Joh. 2: 20, 27)." {St. 1 Nu. 3 bI. 8.}
Behalwe wat reeds aangehaal is kan die leser, wat

in besit is van Ds. Du Toit s'n werke, nog naslaan :
"Getuige" VII! hi. I 77, XIII 210. "Stemmen." IV
no. I I hi. 3, VI no. 4 b~. 14.
Ons voeg hierbij, dat Ds. Du Toit sig vanself tot
die "Bijeenkomst" aangetrokke gevoel het nadat hij
nie meer die kansels van die N. G. Kerk heklim het
nie. Ook op sijn latere herderlike reise het hij veelvuldig in praktijk gebreng wat hij daaromtrent geskrewe het. Hij deel in die "Stemmen" mee, dat hi}
gewoonlik Qa sijn dienste 'n Onderlinge Bijeenkoms
gehou het. Soms het dit van 8-12 uur in die nag
geduur, s6 groot was die belangstelling.
Die Bijeenkomste het Ds. Du Toit oak aanheveel
teenoor die Strewers-vereniging, waarvan hij 'n gedugtc teenstander was. (St. I no. 3 hI. 3).
NUWE UITSTORTINGE.

In verband met die Pinkster-Bidure het Ds. Du
Toit 'n reeks stukke in die "Getuige" oar "De Bedeling
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des H. Geestes" gepubliseer. Die stukke is oorgedruk
in 'n boekie, wat vanwege sijn doelmatigheid biesonder
aall te bevele is. Vanself kan 'n mens nie ve)"wag
dat die gewone leser hom sal heenwerk deur die groot
boeke van Owen en Kuyper nie; daarom hoop ons dat
die boekie van Ds. Du Toit herdruk sal word. Daar
bestaan tog al te veel onkunde en dwalings omtrent die
persoon en werk van die Heilige Gees I
In die "Getuige'" van I 892, hI. 3 7 gee Ds. Du Toit
in 15 pantle 'n 'oorsig van wat hij geleer het. ·On5
ruimte gedoog net hierdie aanstippinge:
"Na Pinksteren vinden wij geen enkele belolte
meer van een uitstorting des H. Geestes; geen gebod
of voorschrift meer om daarom te bidden; geen VOO1"beeltl van zodanig gebed. Wij· 1ezen ,enkel van de
H. Geest als inwonenae in de wedergeborenen en in de
~M~h1'e; als zijn woonstede of tempel...
Het bidden
om een algemene uitstorting des H. Geestes was ee.n
onbekende zaak bij de Kerk' van Christus in vorige
eeuwen en kwam eerst in zwang in de tweede helft
dezer I ge eeuw, vooral met de opwekkingen in Amerika en elders, sedert I 8 59. "
O.m. word dan die vo!gende dwalin$e weerleg =
"I) dat de H. Geest verdeelbaar zou zl]n, want dat
is feit,elik een opheffen zijner persoonlikkeid: een
kracht of invloed kan men verdelen, maar een fjersoon
niet; 2) dat het bidden om een algemene uitstorting
a) feit,elik is een miskenning van 'de Geest die ons gegeven is in zijn volheid en algenoegzaamheid, b) de
rnaat oVlerschrijdt door Gods Woord ook aan'de gebeden der gelovigen gesteld."
Verder deel Ds. Du Toit mee hoe sijn stukke
ontvaIl;ge werd. Hij se eers daarvan dit: "ze zijn
slechts vluchtige schetsen, geput uit jarenlange Bijbelstudie en gerijpte levenservaring, doch ietwat haastig neergeschreven in de uitgekochte standen van een
druk leven... Naar de aard van ons werk zijn ze 1getuigenissen der waarheid aangaande de Bedeling des
Geestes. "
Die stukke het "heftige tegenstand" opgeroep. Op
aIle manier werd teen Ds. Du Toit als dwaalleeraar
gewaarskuw. Aan 'n leser van die "Getuige,t het 'n
leeraar gese: "Ds. Du Tait word nou mal." Veral
aan naamloos geskrijf het dit nie ontbreek nie. Daarom roep Ds, Du Toit. uit: "Indien we nu al eens wan
de waarheid zouden afgeweken zijn, wie van al de
leeraren in Zuid Afrika heeft ooit naar de Bijbelse
regel getracht ons terug te brengen van de dwaling?
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Kom aan, waar zijn onze beschuldigers? ... \Vat hebben zij gewoonlik: gedaan? Nu eens doodzwijgen;
dan weer doodslaan I Maar altoos in het duister, van
achter de schans van naamverberging."
In Gunstige uitsondering, deur Ds. Ou Toit seer
gewaardeer, was sijn vroeere medestander Ds. W. P.
de Villiers. In die "Getuige" van 1 892 vind :n mens
die stukk,e, oor en 'Weer geskrijf insake 'n nuwe uitstarting.
KINDERHARP.

In 1887 het Ds. Du Toit in 'n reeks artikels geprotesteer teen die invoering van "Kinderharp" in die
Kerk. Die liedjies.twerd toen 'aan Gods 'Woord getoets.
In d~e Inleiding vraag Ds. Du Toit: "Wie zoekt het
waarachtig heil van het nageslacht? Wie wenst en
bidt dat "On7Je kinderen getrouw zulIen blijven aan het
voorgeslacht, aan het geloof, aan de kerk hunner vaderen? Die volge ons in dit onderzoek.
Dan volg 'n groot aanta1 besware:
I. Die bundel is seer onvolledig; hoofleerstukke word verswege.
2. Die bundel is sonder enige orde saamgestel; daar
is hoegenaamd g'n plan of orden-ing nie; en juis aan gestadige voortgang het die kindergemoed behoefte. 3.
Daar heers 'n vreselike begripsverwarring; bijv. in
no. 103 werd die veiligheid in Jesus' arme besonge,
maar die veiligheid is dan in Jesus' arme in die hemel
dan weer in sijn arme op die aarde. 4. Daar is wansmaak; bijv., die Evangelie word bij 'n skip vergeleke
(lnQ. 134); die kinders wens om duisend tonge te h~
(no. 179). Wat sou die arme bloedjies begin, ieder
met duisend tonge, J akobus vind een a1 genoeg om te
bedwingl
5. Daar is valse sentimentaliteit; bijv.,
die kinders word naar Bethlehem genooi, naar "een
kind, zo zwak en klein"; moet dit nou hul Kersseen
wees dat Jesus 'n swak, teer kindjie is? 7. "l\1aar,
lieve heme~,. welk een dicht-maat I 't Is om van te
. gruwen". So beantwoord dan die bundel nie aan die
eis van Paulus nie. Die wil dat 'n mens sal sing o6k
met die gees en die verstana.
Ernstiger besware is: I) pie "Kinderharp." leer die
kinders om hul gebed d~rek tot die Zoon te rig, ook
weI tot die Gees, maar seIde tot die Vader; die .,"erlossing word uitsluitelik aan die Zoon toegeskrewe;
die werk van 'Vader en Gees word aan die Zoon toegeken; selfs kom die uitdrukking voor: kind "an
Jesus. 2) Vergeefs soek 'n mens naar die leer yan
die algehele bederf en onmag van die sondaar; nie
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die biesondere maar algemene genade word verheerlik. 3) Soms word die ,olmaakbaarheidsle~r van die
Methodiste voorgestaan en word die H. Gees misken.
4) Aangaande die laaste dingle "is die bundel vaag en
onbestemd, verward en onbijbels.
DIE EVANGELI ESE GESANGE.

Die groot belang van gesu\werde kerkgesang het
Ds. Du Toit ingesien. Vandaar dat hij die bundel
EvangeHese Gesange aan skerpe kritiek' onderwerp het.
Sijn standpunt was duidelik: daar moet wees !n gesuiwerde bundel van berijmde Psalme en Ge~ange,
op Gods onfeilbaar Woord gegrond en kerkelik goeclgekeur. Naar die maatstaf het hij sowel die Evangeliese Gesange als die Berijmde P~alme beoordeel.
Dat albei op baing plekke daar sleg afgekom het,
hoef ons maar net te vermeld. En dat Ds. Du Toit
()p die manier teenstand gewek het sowel bij Psalmals Gesangsingers, spreek vanself. Partij vrinde het
hom dan oak gevraag am die beoordeling liewers te
laat staan. Maar' Ds. Du Toit het geantwoord : "Wij
menen dat ons kerkgezang van zoveel belang is, dat
een getuigenis in dezen nLet te onpas kan geacht worden... Gods Woord is een tweesnijdend zwaard, ook
hier. En onze roeping is in het midden van de rechte
paden te blijven en de waarheid getuigenis te geven,
zonder te wijken uit mensenvrees of te jagen naar
mensengunst. "
Die resultaat van die ondersoek was, dat Ds. Du
Toit 'n lijsie van Gesange opgestel het, waaruit die
gemeentes kon sien wat gesing moes word en wat nie.
Die lijsie bevat drie soorte:
"I) Gehele gezangen
die oj. af te keuren zijn: Gez. 18,31, 53, 66, 78,
81, 88, ISO, 151, 173, 17'4, 175. 2) Dito enkele
vter~en:
Gez. 2:4,26:5,6,74:2,3,82:8,9,98:
2, 105: 5, I 12: 10, I 13: I, 2, 3, I 14: 7, 8, 153: 3, 4,
169: 3, 7, 182: I, 185: I. 3) Gezangen welke met
geringe wijziging gezongen kunnen worden"; daarvan volg dan ook 'n korte opgaaf. (Sie "Stemmen"
April 191 I).
Bij die Psalmsing.ers was daar naar Ds. Du Toit
s'n mening 'n "viervoudige dwaling1 ' : "I) dat de Bijbel.aIleen het zingen van Psalmen wettigt, 2) dat zij
in het zingen van de berijmde Psalmen de onfeilbare
woorden Gods gebruiken, 3) dat de Psalmen beperkt
zijn tot David en zijn tijd; en 4) dat Gods gelo~~g
volk in alle eeuwen slechts de 150 Psalmen DavIds
zongen."
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Verder verwijs ons die leser naar die geskrif: "De
Evangeliese Gezangen aan 'Gods Wooid getoets'i:", 'en
gee nog net 'bierdie inleidende stukkie : "Meermalen h~dcJen wij de gelegenheid om met President
Kruger, als Christenbroeder, hoewel behorende tot de Gereformeerde Kerk, te spreken over de Evanl!eliese Gezangen. Natuurlik ver~childen wij van standpunt, toch gaf dit nooit enige
verwijderin~ tussell ons. Al de argumenten voor en tegen bet
zingen van Gezangen bij de Open bare eredienst tussen ons gewisseld kunnen wij hier niet herhalen. Doeh een punt uit de
bespreking moeten wij toch me~delen. lJe President zeide eens
ongevcer het volgencie: "Ik erken er zijn sommige heerlike Gezangell in uw bundel, maar er zijn ook ~ezan~en' met een verkeerde zuurdesem. Om een beeid te ~ebruikell: het is als een
J·uime tafeI. met allerlei gerechten. Nu zijn er zee[ goede sehotels, maar er zijn ook sehotels met vergift gemengd.
Gij en ik weten mogelik.te onderseheiden,in welke sehoteis het
gezond eten is, maar anderen niet DCJeh als wij IlU gaan aanzitten en eten, dan trekken wij met ons voorbeeld anderen om
zuJks ook te doen; zij hebben die gave der onderscheiding niet,
eten het vergifr, en zijn wij dan niet schuldig aan Rom. 14: 21 ?'..
Ik rooest erkennen, dat er waarheid in deze opmerking zat.
Daarop zeide ik: Maar, President, als er nu een uitgave van
onze Gezangen kornt, waarin, bij wijze van Kanttekeningen, debijbdwoorden gepJaatst worden waarop de gezangen gegrond
:djn, en aantekeningen aanwUzende waar zij van de Bijbel afwij
ken, zult gij dan zulk een bundel willen gebruiken 1"-"Ja. zeker,'r
was zijn antwoord. "In Gods kracht zal ik zulkllt beproeven,"
liet ik er op volgen. Met dit werk zijn wij nu bezig, en reeds
gevorderd tot Gez. 22. Niet wetende of wij ooit verwaardigrl
zuBen worden dit werk. te eindigen, geven wij intussen aan de
Jezers van de Getuige telkens een Gezang als proeve.·'
DIE TAFEL DES HEEREN.

'n Ander iets, waar Ds. Du Toit veel teen gewaarskuw het, is die wegneming van die Tafel bij die
Avondmaalsbediening. Kijk "Getuig,e" April 1888,
April 1909 en Augustus 19 10.
Ds. Du Toit het die wegneming vergeleke bij die
wegvoering van die ark uit Israel s'n heiligdom. "Men
verwerpt, s~ hij: I )de naam Avondmaal, 2) de instelling door Christus, 3) het voorbeeld van de Apostoliese
Kerk, 4) de inzetting van de Hervormers, 5) de verordening van de Dordtse Vaders, 6) ons heerlik avondmaalsformulier, 7) onze avond.maals-gezangen, en 8)
het aanzitten aan het Hoger Avondmaal." Die punte
word dan almal afsonderlik uitgewerk. (St. VI no.

B hI. 10).
GEREFORMEERDE KERKREG.

Die laaste belangrike getuigenis V'an Ds. Du Toit
was 'n I"eeks artikels in die "Stemmen'~, waarin die
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Kerkwette van die Ned. Ger. Kerk aan Gods Woord
en die Geref. Kerkreg getoets werd. Gns verme::ld
hier net die aanleiding tot die strijd, wat meteen
karakteristiek is in verband met Ds. Du Toit s'n kerkelike standpunt. Die inleidende woorde van die boekie spreek voor sigself : .1 s. J. du Toit
aan de HoogEerw., WelEerw. en Eerw.
Leden der Hoog Eerw. Synode van de Oranje Rivier Kolonie,Groetenis I
Onverhoord en onschuldig hebt gij mij veroordeeld, in strijd
met aIle Goddelike en menselike, ja in strijd met lIW t'igen Wet·
ten (Art 289-386).
Zonder akte van beschuldiging, zonder verhoor, zonder getuigen. zonder hoger beroep...
In strij(i met Gods Woord (o.a. Mat. 18: I5--li) n strijd
mt"t de Dordtse Kerkorde CArt 72), in strijd met uw eigen Kerkwet (Art, 291 en 315)....
Wat ik in de offi.ei~ele Notulen uwer vergadering desbetref.
fend vind, is wat voIgt :-...
De vergaderin~ stemt toe om het besluit van gister in zake
S. J. du Toit in revisie te brengen, waarop het vole;end voorstel
van de predikanten van Vredefort en Harrismith zonder tegen..
stem wordt aangenomen: "Naar aanleiding van een schrijven
door de Pred. van Hoopstad aan de Wd. Moderator gericht en
naar aanleiding van wat door andere Predikanten en enige afge\7aardigden aan d~ze HoogEerw. vergadering is mede-gedeeld
neme de Synode er kennis van dat zekere Predikant mer name
S. J- du Toit van tij-l tot tijd sommige gemeenten in de O.R. K.
bezoekt. en aldaar zonder toestemming van de pla.atselike Kerkeraden godsdienstoefeningen houdt. met het doel om leden van
de kerk afvallig te maken en er onafhankelike gemeenten te
stichten. De Synode veroordele deze handelwijze van gezegde
S. J. du Toit ten sterkste, waarschuwe de gemeenten tegen hem
en betuige de leden der Kerk ten zeerste dat zij zich door gemel..
de Predikant niet moeten laten bewegen am aan hun Kerk on
trouw te worden. Voorts worde het gedrag van deze S. J. du
Toit in genoemde gemeenten ter kennisse van de Alll:. Synodale
Kommissie van dt' Kerk in de Kaapkolonie gebracht.'·
Aldus zijt ge klager en reehter tegelijk.-Aldus keert ge de
grondrelltel door Christus neergelt>gd om (Mat. 18: 15-17> en
begint waar ge moest eindigen.-Aldus veroordeelt ge mij onverhoord ...
Hier roep ik u tans voor de rechtbank van de drukpers en
de publieke opinie en daag u uit te bewijzen :
dat 't mijn I'doel IS leden van de Kerk afvallig te maken en
onafhankelike gemeenten te stich ten" :
wat mij beJet. waar gevraagd, Gods Woord te v:erkondigen
en Bondszegelen te bedienen aan leden der ·'Geref. Kerk onder
't Kruis" wier Konsulent ik ben.
Intussen getuig ik van mijzelf niet. Hier is de getuigenis
der leden van de Kruisgemeente te Hoopstad, bevestigd door 'n
tal van uw eigen lidmaten, aantonende hoe onschuldig gij mij
veroordeeld hebt. (Dan volg die getuigenis.)
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De enige andere plaats waar ik de Bondszegelen heb bediend
is te Leeuwspruit, distrikt Frankfort, onder volkomen gelijke
omstandigheden, waarto.e ik desverlangd eveneens verklaring
tans als voorgaande kan voorleg~en.
Voor de rechtbank der publieke opinie, waar we tans, terechtstaan, verklaar ik openlik :dat ik "let ten doel heb leden der Ned. Ger. Kerk, waarvan
ik zelf predikant bel'l, afvallig te maken ;
dat lk lZiet bedoel of streef naar de stichting van zelfstandige
gemeenten;
clat ik nimmer enig lidmaat heb pogen te bewegen zijn kerk
te verlaten en 'n andere gemeente te stichten ;
dat ik, volgens mijn ambtseed slechts de zuivere Gereformeerde leer verkondig, waar ik ~evraagd word;
dat ik als Konsulent de lotenademiddeJen bedien aan gemeenten die zich zelf vrijwillig, door eigen gewetensdrang, aan de
Ned. Ger. Kerk hebben onttrokken en mij daarom hebben gevraagd;
dat ik zodanige bediening slechts aanvaard waar zodanige
gemeenten gegrond zijn wat de Leer betreft op de 3 Formulier~n
van Eenigheid, en wat Kerkbestuur aangaat" op de Dordtse
Kerkorde;
Dat ik daartoe geen va!'lt salaris ontvang, maar de broeders
51echts mijn reiskosten betaten ell mij vri]willige Jiefdegaven
schenken, waarin ik Paulus voorbeeld volg (o.a. Hand. 18: 3 ;
.20: 34; I Thess. 2: 9; I Cor. 9: 7, vlg.; 4: 12; 2 Cor. II: 7-1S;
.2 Thess. 3: 8).
Hiervoor heb ik taJrijke getuigen. Wat heb ge hierin te
verool'delen: Of is het juist daarom dat ge mij veroordeelt? ...
Gij hebt mij veroordeeld, maar ik oordeel u niet. Die ons
allen oordeelt is God, aan Wie ik mijn rechtzaak toevertrouw
(Mat. 7: 1-5; Rom. 2: 1-3; 1 Cor. 4 ~ 1-5; Rom. 12: 19-211
Daarom geef ik u tijd en gelegenheid tot erkentenis en belijdenis, voor zo ve)en gij nog 'n geweten hebt voor recht en waarheid. En in de geest der Hefde blijf ik voor u bidden, omdat ik
mij overtuigd houd, dat velen uwer mede bewilligd hebt in deze
raadsJag in onwetenheid, en dat anderen hebben samengestemd,
hoewel hun geweten getuigde dat zij verkeerd deden. Ik laat
deze getuigenis toezenden aan elk lid der Synode en beloof strikte geheimhouding aan elkeen die mij zijn betuiging van leedwe
zen wil toezenden en aan wie ik dan ook vol~aarne alles verge-ven wit (Luk. 17 : 3· 4.)
lVlet uwe wederrechtelike daad hebt ge ons 'n hoge ere bewezen en ons werk verzege/d en bekrachtigd. Dat is voorwaar
~n wederdienst waardig f Die willen we u gaarne bewijzen, en
we kunnen daartoe geen beter vorm vinden dan in 'n reeks artikelen uw Kerkwetten le toetsen aan Gods Woord en de beginselen van Gereformeerd Kerkrecht.
Oit dusver ongedaan werk
zal u overtuigen hoever uwe "meoselike geboden" (Mat. IS: 9)
daarvan zijn afgeweken.

Ds. Du Toit het groot sorg aan die beoordeling van
die Kerkwette bestee, blijkens die aantekeninge wat
ODS in sijn studeerkamer gevonde bet en ook blijkens
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die uitgegewe boekie self. Die beoordeling wa~ hom so
hoe ems, dat selfs sijn laaste sware siekte hom nie
weerhou het om met die werk voort te gaan nie.
Verskeie artikels werd geskrewe met sware pijn in di~
regterskouer, terwijl die orige in pijnlose oomblikke
opo die siekbed moes gedikteer word.
Ons sou in hierdie hoofstuk nog gewag kon maak.
van sijn getuigenis teen basaars, prediking van vrouwe,
hedendaagse sending, lijkredene en soreel meer. Maar
genoeg. Dis ons il1lOU geblij'k dat Ds. Du Toit weI
was 'n man van n11we dinge (S005 gese ,-ja sijn meeste teleurstellinge is daaraan te wijte dat hij sijn tijd
te VIer vooruit was,-maar van "nllwigh.ede" het hij 'n
hartgrondige afkeer gehad.
En so gaan ons nou daartoe oor om aan te wijs
wa~ Ds. Du Toit in positiewe sin vir die oue waarheid
gedaan het.
PREDIKING.

Van die begin af maar veral in sijn 1aaste lewenstijd was Ds. Du Toit s'n prediking 'n pleidooi vir die
gereformeerde waarheid. Soms het 'n preek net bestaan uit die toeligting van een of ander leerstuk, soms
was dit 'n saamvatting van die vernaamste leerstukke.
Bi] sijn latere rondreise het hij opgemerk, dat daar
groat &1eestelike onkunde is.-vandaar die soort van
pl'lediking. Dns hoop dat die leer-preke weer sal gedruk word. Dis nou net te vinde in ou nommers van
die "Stemmen" .
BEKENDSTELLING GEREFORMEERDE LEER.

Ons ,geloof nie dat daa.r iemand in Suid Afrika te
noem is nie wat soVleel gedaan het als Ds. Du·Toit om
die gereformeerde leer met mond en pen belrend t
maak.
Hij was die man \ran die lewende
woord. Jij moes luister als hij spreek. Maar hi}
was ook die man van die pen. Jij moes lees wat hij
skrijwe. Hij het die Franse spreekwoord goed in
beoefening gebreng, dat aILe stijle goed is, uitgenome
die vervelende. Hij was, 66k in sijn skrijwe, om 'n
ander Franse uitdrukking te gebruik, die man van die
direkte sprong.
Wat het, om hiermee te begin, meer ingeslaan.
als Ds. Du Toit s'n stukke oor die Predestinasie? Hij
het die leerstuk beskouw allr die "hart van die k'erk"
en het daarom baing moeite gedaan om dit weer op die
kandelaar te ste]. Wie het bij'V. die vol~nde verhandelinge sonder aandoening gelees:
I). Het begraven Talent, (Mat. 2S ~ 18, 28, 30); 2) de Ui.,tver-
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kiezing inzonderheid het Leerstuk vaor de Gelovigen
der laatste Dagen (Mat. 24: 22-26); 3) de Verzekering onzer Uitverkiezing de enige Grond van on!)
Geloofsvertrouwen (2 Petr. I: I 0); 4) Verwerping der
Predestinasie is Opstand tegen God (Rom. 8: 7). ?
Ds. Du Toit se dan ook in die voorrede van sijn
werk "De Predestinatie", onder meer dit: "Wij ontvingen brieven bij dozijnen, uit aIle delen des landsvelen' waarvan in. de "Getuige" opgenomen en be.antwoord zijn -:-inhoudende bezwaren en bestrijding
dezer leer, deels de uitdrukking van bevreemding alsof
wij een gans nieuwe leer Vlerkondigen, deels O~lS bedankende voor het weder aan' het licht brengen dezer
waarheid. "
Nouwel, die hoek is daar vir ieder om te lees. Dit
gee in kart (naas die stukke van Ds. Du Toit self)
wat Dr. Kuyper in sijn werk: "Dat de Genade partikulier is", en wat Kalvyn in sijn "Institusie" geleer
het. Prof. Cachet het altijd d,ie boek bij sijn studente aanbeveel .alJs die beste wat oor die onderwerp
kan gelees word. -Inderdaad is dit die geval. Wat 'n
mens aangaande die Predestinasie behoort te weet,
staat daarin, beknop, duidelik en pakkend.
Naas die Predestinasie is die Verbol1dsleer die
tweede grondsuil, waarop die gereformeerde waarhcid
gebouw is. Die twee hoort onafskeidelik bij mekaar.
Sander die Verbondsl,eer blij die Predestinasie onbegrijpelik. D~e een se: "niemand kan tot mij lromen,
tenzij dat de Vader hem trekke" (Predestinasie); die
ander se: "en die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen" (Verbond). Vandaar dat Ds. Du Toit in die
"Stemmen" (1908, no. 7) begin het am die Verbondsleer te ontvouw. Hij se vooraf : .• Bij de oppervlakkige Godsdienst onzer dagen worden
vooral 2 grondleerstellingen, door ooze Gereformeerde vaderen
op grond van Gods Woord, erkend en beleden, bijna geheel uit
het oog verloren, zowel in de prediking als in de praktijk der
godzaligheid, namelik: I) de leer der Verbonden, en 2) wat
daarmee innig verbonden is, het levend verband tussen Oud en
Nieuw Verbond.
Reeds lang gevoelden wij de behoefte deze vernalatigde
Verbundsleer ook voor ooze lezers weder op de kandelaar te
plaatsen. Te sterker werd deze drang toen wij op onze herderlike reizen bier en daar over de Verbondsleer predikende, in
verschillende ~emeenten. broeders hoorden verklaren: da t zij
nag nooit over de Verbondsleer hoorden preken en dat onze
-prediking daarover voor hen een nieuw licht deed opgaan en
hun tot een vast fondament terug bl'acht."
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Hoe diep Ds. Du Toit s'n geloofslewe in die
Verbondsleer gewortel het, kan uit verskillende van
sijn geskrifte blijk, maar °insonderheid uit sijn preek
oor: Simson (Rich. 16: 22) . Die preek het die
skrijwer hiervan uit Ds. Du Toit s'n mond opgeteken
en is opgeneem in die tweede uitgaaf van die "Huiskerk". Onder trane het Ds. Du Toit die grootste deel
daarvan gedikteer, totdat hij geheel oorstelp was toen
hij die Gesangvers laat opskrijf:
"De grond, waarop ik eeuwig bouwe,
Ligt niet in mij, ligt in Gods trouwe,
En daar alleen op sterf ik, Heer I"
la, die figuur van Simson in die Filistijnse tronk is
baing tragies; maar Gods verbondstrouw verheerlik
sig so wonderbaar daarin dat Simson s'n Nasireershare
weer begin te groei 1KERKFORMASIE.

Dit was duidelik dat Ds. Du Toit s'n kerkelike
aksie uiteindelik tot kerkformasie moes lei. Lang het
dit egter geduur v'Oordat dit sover was. Die rede
is dat Dso Du Toit dadelik vrijmoedigheid had om sijn
roeping als getuige te aanvaar, terwijl hij eers later
oortuig werd van die noodsakelikheid van kerkformasie. Laat ons nou eers iets omtrent sijn kerkelike
standpunt meedeel.
Reeds in 1886 het Ds. Du Toit 'n boekie gepubliseer oor die vraag: "Gemeente of Kerkgenootschap"? Dit was oordrukke uit die "Getuige" van
dieselfde jaar. Daarin werd die gereforrneerde stanclpunt verdedig, dat die H. Skrif alleen autonome (selfstandige) plaatsel,ike gemeentes en g'n kerkgenootskappoe ken nie. Die laaste hoofstuk korn tot die gevolgtrekking: "De tijden van ontbinding der lCerkgenootscbappen, tot behoud der gemeenten, zijri voor de
deur. " Op die vraag: waar dan been? het die skrijwer toen als volg geantwoord : Waar dan benen? Nieuwe genootschappen stichten?
Neen, terug naar Gods woord. De gemeenten moeten de phats
innemen der kerkgenootschappen: gemeenten, slechts op het punt
der leer overeenkomende; gemeenten, slechts onder een Hoofd
gesteld. door een Woord bestuurd. door een Geest geleid.
"Of meent men dit woord te vroeg ~esproken? Meni&maal
kwam de vraag tot ons : uitgaan of blijven ?
"Nog steeds was ons woord: "Blijf, zolang men slechts uw
geweten niet bindt om deel te hebben aan de zonden en afdwalingen der kerkgenootschappen. Doch het laat zich nu allerduidelikst aanzien, dat die dag niet lang meer op zich zal laten
wachten.
II
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" Of wij dan bedoelen de velen die zich reeds bezwaard gevoelen in hun kerk~enootschappelikverband aan te zetten tot
dadelike afscheidin~ en stichting van nieuwe gemeeoteD?
"Geenzins. Wij waarschuwden steeds tegen overhaastin~
en waarschuwen nog. Maar wij wekken de zodanigen op tot
ernstig schriftonderzoek, tot nauwlettende waarneming van de
tekenen del' tijdeD, en tot tijdige voorbereiding voor hetgeen te
komen staat en zeker komen zal."

Stel nou hiernaas wat Ds. Du Toit gespreek het
in 1907 bij die stigting van 'n "geref. gemeente onder
die Kruis" te Witbank, (Ermelo) : ., GeIiefden in de Heere,-De gelegenheid die ons heden
samenbrengt is u allen bekend. Ook ons standpunt kan de
meesten uwer niet onbekend zljn·. foeh achten wij het niet
overbodig bij een gelegenheid als deze nogeens een duidelike
verklaring deswege af te leggen. Wij radeD niemand zijn kerk
te verlaten of in zijn kerk te blijven; dat moet ieders eigen Jte
weten, voor~elieht door Gods Woord en Geest, zelf bf'slissen.
Doeh waar men aldus uit gewetensdrang uitgaat en zonder bediening zijnde een beroep op ons doet om hulp, aehten wij het
volgens ooze roeping niet te mogen weigeren, maar dan ook onder de volgende voorwaarden: r) dat men zieh grondt wat de
leer aangaat op de Formuliercn van Enigheid ell wat kerkbestuur betreft op de Dordtse Kerkorde zover van toepassing op
on~e omstandigheden ; en 2) dat men ons geen vast salaris geve
maar sleehts reiskosten en vrijwillige liefdegaven.
Maar wanneer wij verklaren, dat wij niemand raden zijn
kerk te verlaten of bij zijn kerk te blijven, daD zegt dit echter
Diet dat wij. door zodanig standpunt in te Demen. nu niet de
vrijheid zouden hebben u vrijuit te verkoodigen wat wij in dezen
de mening des Geestes en de voorlichting des Woords achten.
Neen, het is juist ons doel, naar het Iieht ons gesehonken, heden
vrijmoediglik u op dat punt voor te Iiehten."
'n Antwoord word dan gegee op die vrae:
1)
Vanwaar uitgaan? 2) Wanneer uitgaan? 3) Waarheen uitgaan? 4) Waarom uitgaan? en 5) Hoedanig
uitgaan?-allemaal op grond van Hebr. 13: 12-14
en ander Skrifplaatse.
I edereen voel dat agter hierdie laaste woorde meer
drang en duidelikheid sit, sander dat juis aan die vragers gese word: "june moet nOll uitgaan."
Was Ds. Du TOlt met lrerkst!gting begonne van die
dag af dat hij VlOOr die oue waarheid als pleitbesorger
opget:ree het-dan het sake seker 'n ander verloop
gehad. Nou egter was d.a.a.r skijnbaar weinig vrug
op sijn arbeid te sien. Gewoonlik het bij sijn prediking 'n grote skare sig verdring, maar als hij wegrij
was uitwendig weer alles verdwijn. In teenwoordigheid van die skrijwer hiervan het prof. Cachet Ds~
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Du Toit daarop gewijs, en hom gesa, dat al -sijn arbeid
op die manier verloop en dat hij al die kinders van
sijn volgelinge verlies. Daarteenoor het prof. Cachet
gestel die voorbeeld van prof. D. Postma. Die het,
waar hij gevra word om te preek, meteen gemeentes
gestig 'en, het prof. Cachet daarbij gevoeg, g'n een
van die gemeentes, hoe klein ook, het doodgegaan nie.
Ds. Du Toit het die uitnemende gaW'e besit om, in
goeie sin, 'n skare op te wek; saver was daar ooreenkams tussen hom en Wesley; maar hij het Wesley s'n
talent gemis om, wat opgewek is, nou ook vas ~e
hou en s-aam tie bind met die band ~an 'n strenge
organisasie.
Die woorde van Paulus gewijsig oornemend kan ons van Ds. Du Toit sa, dat die Heere
hom nie gesonde het om kerke te stig nie, maar om
die waarheid getuigenis te gee.
KRUISKERKE.

Tog was die getuigenis s6 kragtig, dat Os. Du
Toit die totstandkoming van kruisgemeentes nie Iron
verhinder nie. Hullie g-eskiedenis vind die leser geskets in die "Open Brief" wat uitgegee werd deur die
Algemene Vergadering van Geref. Gemeentes onder
die Kruis, gehou te Strijdenburg op 22 Februarie,
19 I o. Ons neem hier een en ander oor.
"De meer onmiddel1Ji.ke aanleidin,g tot de stichtin.,g
der eerste Kruisgemeente te Strijdenburg in Junie,
1897, was het houden van 2 Broederlike Samenkomsten aan de Paarl; en de mondellnge en schriftelike
getuigenissen aldaar gegeven, aangaande de verzaking
der zuivere GeJ.'leformeerde leer en beginselen in de
Ned. Ger. Kerk.
De eerste Samenkomst, bijeen geroepen door de
br·oeders Human en De Jager van de VriJstaat, werd
aan de Paarl gehouden in Januarie, 1890., en bijgewoond door ongeveer een lionderd-tal vertegenwoordigers ui;t al1e de1en des lands, ook uit Vrijstaat ~n
Transvaal. 't Eerste Besprekingspunt was: "de verhouding der Gelorigen tot de Kerkgenootschappen," en
't oeerste onderdeel daarvan: "De zuivere leer verwaarloosd, 'VOOral de Verkiezing en Verwerping, en
de persoonlike Inwoning des H. Geestes in de Gemeente.': Dit punt werd door de 0rroepers der Bijeenkomst toegelicht en door 'D. 14 ta andere broeders
uit verschi1lJende oorden bevestigd.
De twede Broederlike Samenkomst werd gehouden aan de Paarl in Januari, 1897) waaraan OIlgeveer
200 broeders deel namen, uit alle deelen des lands.
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't Twede besprekingspunt was: "In hoever gaan de
Gereformeerde beginselen in ons land vooruit of achteruit en in hoever hangt dit samen met onze nationale
ontwikkeling of ontaarding?"
Het volgend besluit werd eenparig aangenomen
(blijvende twee broeders buiten stemming):"Deze Samenkomst betreurt het te moeten erkennen
dat de Gereformeerde beginselen reeds sedert lang,
maar vooral in de laatste tijd, zijn achteruit gegaan
in ons land; dit doet haar temeer Leed omdat zij meent
dat zulks in verband staat met de kwijning van waarachtige Godsvrucht en het toenemend verval in onze
nationale zeden en gewoonten, vooral bijo de schooljeugd;
het ware redmiddel voor land en volk, voor kerk
en staat, acht zij te zijn terugkeer tot die zuivere
Gereformeerde beginselen, waaraan onze vrome vaderen, zo van H ugenoten aIs van Hollaaldse afkomst,
zich hielden;
en zonder enige onbetamelike drang op het geweten van anderen te willen uitoefenen... acht zij de
\veg daartoe te zijn 6f krachtige getuigenis en werkzaamheid in de kerken waartoe men tans behoort,
6f herstlel van Gereformeerde Kerken (onder 't Kruis)
in Zuid Afrika, gegrond op gemelde Gereformeerde
beginselen, lWaarin 'teven'S de eisen van taal en nationaliteit, als onafscheidelik ·aan de godsdienst verbonden.
tot hun recht komen, en de bijzondere roeping der
gelovigen van onze tijd, volgens de profetien en de
tekenen der tijden, niet uit het oog' wordt verloren,
waartoe zij bescheidenlik doch dringend allen opwekt
die samen met haar even dierbaar geloof zijn deelachtig geworden en wakend en biddend on~e Zaligmaker uit de hemelen V1erwachten."
In Junie, 1897, werd de eerste Gereformeerde
Kerk onder het Kruis in Z. Afrika gesticht te Strijdenburg tOO dadelik na haar ontstaan ipubliceerde de IKerkeraad, op last der genleente, 'n "Open Brief aan Allen
die de Gel'lef. Belijdrenis en Beginsellen trouw zijn gebleven in Zuid Afrika."
Op de Synode der Ned. Ger. Kerk in Oktober,
1897, kwam deze zaak ter spralre. Op voorstel van Ds~
A. Murray, werd 'n Kommissie benoemd om staande
de vergadering de zaak te overwegen, welke Kommissie 't volgend voorstel EJ.anbeval, dat oak door de
Synode aangenomen werd: "Dat de ,Synode 'n Kommissie zende naar Strijdenburg om bezwaren uit de weg
te ruimen onder leden onzer Kerk ·en herste~ verder
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te bewerken. 'I' Tot leden dezer Kommissie werden
benoemd Di. A. Murray, A. Moorrees, G. Scholtz en
W. P. de Vill~ers.
Zodra de Kerkeraad der Kruisgemeente hiervan
bericht kreeg schreef hij aan de Kommissie voornoemd,
zich bereid verklarende haar te ontmoeten en de gegrondheid der bezwaren van de uitgetredenen te bewijzen, ja zich zelf "vooraf te v·erbinden tot de Ned.
Ger. K,erk terug te keren, wanneer hun bezwaren wer.den bewez,en ongegrond te zijn, of W3dlneer zij uit de
weg geruimd werden voor zover zij bewezen werden
gegrond te zijn"; maar onder voorwaarde dat de Kommissie de "Kerkeraad als Kerkeraad met zijn Konsulent
erkende en ontmoette en de bezwaren op '.1.1 publieke
vergadering, open voor leden van beide gemeenten,
zouden behandeld worden.
Dit voorstel werd aan de Kommissie eerst schriftelik en l'ater mondelings gedaan, maar telkens beslist
afgeslagen.
"In de sedert verlopen 1 2 jaren tijd is niet slechts
deze gem·eente onder alle tegenstand blijven staan,
maar in menigerlei opzicht was zij ten zegen:
I) Voor de Ned Ger. Kerk zelf had haar uit'gaan 'n terugwerlrende kracht ten goede; zij was bijv.
de aanleiding dat a.) de Belijdenis-schriften die vroeger in de Ordonnantle foutief JOpgegeven waren, door de
Synode dier Kerk gerektificeerd werden; en b) dat 't
toenmalig onbijbels en ongereformeerd Art. 58 harer
Kerkwetten, waarin de Synode dier Kerk zich opwi'erp "als de hoogste wetgeV'ende, rechtsprekende en
besturende macht", zodanig gewijzigd is dat het nu
leest (als Art .. 77): "Het hoogste Bestuur der Ned.
Ger. Kerk in Zuid Afrika, omtrent kerkelike zaket:.
berust bij de Synode of Algemene Kerkvergadering"
en:
2)
Voor de verbreidmg of Hever weder-opleving
der Geref.ormeerde leer en beginselen in Z. Afrika.
Immers zij bleef niet aIleen. In 19°3 werden de
Kerken .onder 't KTuis gesticht te Clanwilliam en Ceres,;
in 1908 te Witbank (ErmelJo) en in 19°9 te Gardoma
en Hoopstad, terwijl nu de Ned.. Geref. Gemeenten in
Transvaal van Breyten, Standerton, Mariko en Pretoria
zich ()()k met haar hebben Vlerenigd, welk tiental gemeenten nu Vloor 't eerst in Algemene Kerkvergadering
verenigd is. ','
Die Ned. Ger. Gemeen1:'en hier genoem werd in
Transvaal gestig wegens die moeilikhede, wat in de
Ned. Herv. of Ger~ Kerk ontstaan het tengevolge

Digitised by the University of Pretoria, Library Services

372

STRIJD VIR DIE OUE WAARHEID.

van de houding van sommige lede in die grote Boer.
Britse oorlog. In 'n "Open Brief, uitgevaardig deur
'n Kerkvergadering van die Gemeentes, se die ondertekenaars dit : "Aldus wederrechtelik van onze Kerkelike voorrechten
beroofd waren ollze eerste pogil1~en eell vriendschappelike schikking te beproeven door herroeping van bet voormeld
besluit. Nadat dit mislukt was hebben wiJ-om niet geheel verstoken te zijn van het gebruik der gelladerraiddeh'n-ons ~enood
zaakt gezien onder protesten met voorbchoud ollzer reehten in
de kerk ons te verenigen tot een ei~en kerk verband onder de
naam van "De Ned. Ger. Kerk in Transvaal," ell bebben Os. H.
du Plessis uitgenodigd ons te bedienen, . wat hij ook voor enige
tijd deed. Toen hij bedankte hebhen wij US. S. ]. du Toit predikant van de Ned. Ger. Kerk in de Kaapkolollie, ~E'vraagd ons als
Konsulent te bedienen, wat hij heeft aangenomen onder de volgende voorwaarden: I) dat wd on!'; gronden als kerk op de Formulicren van Enigbeid wat de leer en op de Dortse Kerkorde
(zover uitvoerbaar) wat de kerkregering aangaat; 2) dat hij
geen vast salads ontvangt, maar dat wij sleehts zijn reiskosten
betalen" (St. II NO.3 bl 7),

Die voorwaardes werd aangeneem waarop Ds. Du
Toit die gemeentes bedien het volgens sijn eenmaaI
aangenome gedragslijn, n.l. dat hij ooraIs gaan waar
hi] geroepe word, mits aan die twee gestelde kondisies voldaan word. In Ermelo-distrik was hij selfs
predikant '\Tan ~wee gemeentes: van die onder die Kruis
bestaande uit "bitrereinders':, en van die "Ned. Ger.
Kerk'~, saamgestelcl uit, wat roen genoem werd, die
"handsoppers" . Later is die twee verenigd en genoemd "Geref. Gemeente onder 't Kruis van Breyten':.
Die bijvoeging "Onder het Kruis" het die gemeentes
ontleen aan die Dordtse Kerke-orde, waar sprake is
van Kruislrerke, d.L Kerke (of gemeentes) wat destijds onder Vlervolging was.
Die ond.errekenaars van die eerste deur ons genoemde "Open Brief" was afgevaardigdes uit die gemeentes Strijdenburg, Clanwilliam, Ceres, \Vitbank,
Hoopstad, Gordonia, Standerton, Ermelo, Zeerast en
pretoria.
Die Ope Brief was op die punt van af.skeiding beslister aIls die advies wat Ds. Du Toit persoonlik gegee:
het. Ons laat hier enige \Tolsinne volg : 4

10 Broeders, wij veroordelen u lliet : maar ons hart is benauwd
over u
Waar gij nu staat, stonden ook wij lange tijd.
stonden ook ]ezus en de Apo!;telen, stonden ook Luther
en Calvijn. Maar hun en onze ervaring worde ook de uwe:,
waar de getuigenis kraehtig is door Gods Woord en Geest,.
daar moet die getuigenis hit kwaad uitdrijven, of waar tial

Digitised by the University of Pretoria, Library Services

KWARTAALSREISE.

373

kwaad te diep doorgedrongen is z~ll die getuigenis u uitdrij'lJen e
Hier is'n kenmerkende toetsteen of UW getuigenis oprecht en g~tr~uw is
.
Gij meent voor u zelven uw overige dagen nag te kunnen
slijten in de kerk uwer vaderen. Maar hoe met uw kinderen en
kindskinderen l-Gij spreelc:t van ".de Kerk uwer Vaderen ;" maar
is zij weI nog de Kerk uwer Vaderen? Staat gij nog op't zelfde standpunt als in de dagen uwer Vaderen? Is de zuivere
Wat zullen. wat mOden
Geref. leer daar nag op de kandelaar
ow Idnderell den ken van uw gedrag in dezen 1" ...
j •••

HERDERLIKE KWARTAALSREISE.

Ons kan nie lIlalaat om te.n sLotte nag iets te se nie
"an die I1eise wat Ds. Du Toit gemaak het 10m die
verstrooide gemeentelede te b~dien. In drieerlei opsig het hij hom bier onderskei: I) deur die vlugheid
waarmee bij oar die lang pad gekom het, 2) deur
sijn lewendige en veelomvattende opmerkingsgawe, en
3) deur idi,e biesondere krag van liggaam en gee3 wat ihij
als Bestigjarige nog besit het. In die "Stemmen" het
Ds. Du Toit telkens lewendige verslae van sijn reise
gegee. Ons nio,et 0I!gelukk~g volstaan met erilge uit-.
treksels : "Ditmaal was onze r,eize uitgebreider en langduriger. Van 20 Januari tot 8 IV[aart (1906) waren wij
afwezig. In die zes weken tijd hebben wij afgelegd
ongeVieer 2340 mijlen per spoor en ongeveer 475 mijLen
per kar; bebben 8 gemeenten beqiend-Ceres, Strijdenburg, Zeerust, Pretoria, Standerton, Ermelo,. Heldelberg en Betbal-alsook aan een cirkel van heilbegerigen te Frankfort bet evan~e1ie verkondigd. In
al de gemeenten hebben wij de bondszegelen bediend,
benevens gemeente-vergaderingen gehouden, Kerkeraden laten verkiezen en ze bevestigd, lidmaten voorgesteld -op belijdenis,' en op verschillende plaatsen buitenkerken gehouden, zodat wi] bijna geen dag ledig doorbrachten, maar dikwels 3 diensten per dag hadden,
benevens ander werk en onderlinge bijeenkomsten tussen beiden.
~'Hoewel nu zulk een reize uitermate vermoeiend
is. )Vat niet weinig verzwaard werd" door de buitengewone hitte over "het ganse 1and, toch moeten wij er...
kennen dat de Heere onze weg heeft voorspoedig gemaakt en ons met biezondere genade en kracht heeft
gezegend tot het werk.. De .gemeenten der Ned. Ger.
Kerk in Transvaal werden georganiseerd" versterkt en
opgebouwd, en vooral de prediking der zuivere Gereformeerde leer volgens onze belijdenisschriften, inzon-
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q,erheid naar de 5 Dordtse Leerregels, was voor
velen verrassend en toch hoogst welkom en versterkend." (St. II, no. 3, bl.l).
Van 'n volgende reis in I g06 gedaan lees OilS : "Een broeder, diaken der Ned. Herv. Kerk in
Transvaal, schrijft ons: - "Uw laatste kw~rtaalsreize
doet mij denken aan Paulus, behalve de gevaren.'P
J a, eigenlike gevaren hadden we dusver niet te trotseren ; maar aan haat en tegenstand ontbreekt het
niet.
Daarvan zou de broeder zich hebben kunnen overtuigen zo hij onze reis kon meegedaal1 hebben. Doch wij achten dat niet iets "vreemds"; veeleer hebben we zulks verwacht, en is die tegenstand
het waarmerk van ons zwak werk; want naarmate
onze getuigenis voor de waarheid krachtiger is naar
diezelfde verhouding is ook de haat en vijandschap
der wereld. Hoe zouden anders de Schriften vervuld
worden die zeggen dat het alzo geschieden moet.
"Wij volbracht'eill ditmaal onze reis in ongeveer
een maand djd, daar wij met de verschillende gemeenten overeengekomen waren gemiddeld twee gemeenten per week te 'bedienen, ten ei'llde tijd te 'besparen. Onze reis duurde van 26 April tot 25 MeL
Wi] bedienen nu 3 Gere{.ormeerde gemeenten onder 't
Kruis in de Kaa:pkolonie, waarbij D.V. een vierde
komt in het distrikt Ermelo; verder 6 ,gemeenten
der :Ned. Ger. Kerk in Transvaal, en daarbij hebben
wij een geregelde Evange1ieprediking aanvaard in het
distrikt Frankfort, O.R.K., en in dat val). Amersfoort, Transvaal. Indien wij nu aan alle deze 12
plaatsen een Zondag moesten geven elk kwartaal, dall
zouden we geen ZQndag overhebben voor onze woonplaats Daljosaph~t, alrwaar wij 's Zonclags namiddags
een Onderlinge Bijeenkomst hebben warnneer wij tehuis zijn en des avonds een kring voor onze Afrikaanse
Bijbelvertali~g." .(St. II no. 6 bi. I).
In Junie, Ig07 skrijf Ds. Du Toit weer :~
"Onze reis heeft ditmaal ongeveer 7 weken geduurd. We zijn vertrokken op 26 April en tehuis
gekeerd op 12· Junie. In die tijd hebben wij 3478
mijlen per spoor en ruim 500 mijJen per rijtuig afgelegd, en al de tijd was onze reis zeer voorspoedig
en wij volkomen gezond. Wij hebben ditmaal drie
nieuwe plaatsen bezocht:
Niekerkshoop, Marquard.
en J.amestown, Wegens regen en andere onoverko..
mebjke bezwaren konden wij echter 3 plaatsen volgens onze bepaling niet bereiken: Frankfort, Tolaan
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(Rustenburg) en Scheerpoort (Pretoria). Het weder
was over alg,emeen buitengewoon koud en regenachtig,
voor deze tijd van het jaar. Vooral het eerste gedeelte IVan de reis hadden wij veel regen; lroud ;was het
doorgaands.
.
. "NiJet lslechts met gezondheid, maar ook met buitengewone Kracht hee£t de Heere ons gezegend; Hem
alleen zij de eer I Want behalve de ongemakken, beZWal1e!l1 ,en vermoeinissen aan zulk een verre en. snefie
reis verbonden konden wij in de kracht des Heeren in
die 7 weken tijds 36 preekbeurten waamemen, bij 9 gelegenheden het Avondmaal bedienen, op 9 p1aatsen
Onderlinge Bijeenkomsten 'houden, behalve op enige
plaatsen Helijdenis 'van lidmaten afnemen, bij huisgodsdiensten en in kl,einere krilllgen korte diensten hebben,
enz. Overal vonden wij gretige harten voor de zuivere
Geref.ormeerde heilsleer. Op die 3 nieuwe plaatsen
door ons bezocht waren de opkomsten en belangsteltiog
groot. Alom getuigt men van zegen door een duideliker verstand van de heilsleer, beter begrip van Gods
W oord, len meerdere vastheid des geloofs. Code aileen zij de 10£ en de eere I"
(St. III, no. 6. bI. I).
Later, in dieselfde jaar, lees ons : "Wij hebben nu 7 reizen door het land volbracht
en, dank zij Gods genade, op de voorbede van ;yelen
die even di,erbaar geloof zijn deelachtig geworden en
vooral op de voorbede van onze grote Hogepriester,
was onze weg steeds voorspoedig en zijn werk door
onze zwakke hand, naar wij nederig vertrouwetl, niet
ongezegen..d, Vlooral daarin dat de gelovigen werden bevestigd en opgebouwd in het waarachtig geloof naar de
zuivere leer en beginse1en van Gods Woord en onzer
Gereformeerde vaderen. Niet eenmaal waren w~J ongesteld op al de 7 reizen (behaliVIe een nacht 'wat tandpijn); geen enkel ongeval of tegenspoed is ons overkomen (behalve dat wij tweemaal wegens zware regens
onze bepalingen ni·et konden bereiken). Maar verder
heeft onze trouwe Hemelvader onze weg voorspoedig
gemaakt en ons werk bevestigd. Hem' aIleen z!i alle
eere. " ( St. I I I 110. lobI. 9).
Van die drukte ~p reis gee Ds. Du Toit hierdie
skets : "Het gaat op zulk een reis maar druk: dag en
uur is alles vooruit berekend en bepaald; en breekt
een schakel dan is de ganse keten los.
Dinsdag
avond bijna 10 uur kwamen wij op onze bestemming
te Vaalkop aan; Woensdag 3 diensten met al het
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bijkomstige; Donderdag met de morgenschemering alweer op weg, want we moesten ruim 5 uren te paard
met donkeys aflegg·en en nog die namiddag en avond
diensten hebben te Toelaan, Rustenburg Distrikt. De
volgende morgen weer een paar uur per kar en die
dag (Vrijdag) per spoor naar Johannesburg. Daar
des av'oods korrespondentie ontvangen en beantwoorden en de volgende morgen vroeg per spoor naar Breyten. Die Zaterdag avond nog voorbereidingsdienst en
belijdenis van een lidmaat. Zondag morgen nog v66r
de morgendienst een onderlinge bijeenkomst, hiezonder
met het doel om de kwestie der wettigheid van de
kinderdoop met een paar broeders te bespreken die bezwaren hadden daartegen, met het gevolg dat deze
broeders zich hi] de gemeente vaegden (zij zijn van
Middelburg) en des namiddags twee kinderen gedoopt
werden, een van 3 jaar en een van I jaar .oud. Naar
gewoonte hadden wij bij de morgendienst het Avondmaal en bi] de namiddagdienst doo,Psbediening. Na
de middagdienst moesten wij nog een uur ver uitrijden
naar Witbank, waar wij die avond voorbereidingsdienst hadden voor de Geref. Gemeente onder het
Kruis. Die V'olgende morgen bedienden wij aldaar
het Avondmaal, des narriiddags 'hadden wij dankzegging met doopsbediening, en des avonds een onderlinge bijeenkomst. Wij geven deze opsomming van
een gedeelte der reize om onze le:rers een denkbeeld
te geven van de drukte van zulk een reis. Bedenkt
men de biezoridere werkzaamheden en V1elerliei besprekingen die hier nog bijkomen, dan k'rijgt men enigszins
een besef van de vermoeienissen van zulk een reis.
En toch kunnen wij ter ere Gods verklaren dat net
ODS noait aan de nodige kracht en gezondheid ontbrak.
Ja, wij ondervinden het te1kens hoe de Heere de
moeden kracht geeft en de sterkte vermenigvuldigt
aan degene die geen krachten heeft (Jes. 40: 29-3 I)
En dan gevoelen we het niet minder duidelik, dat er
Aarons en Hurs zijn die onze opgeheven handen ondersteunden." (St. IV no. 4 bI. I).
Ja, wat 'n drukte en wat 'n ontberings J Oak
ootberings, want dikwels was dit arme wat moes bedien
word. Soms het Ds. Du Toit dae aaneen op '"die delwerije rondgereis. Maar hij bet hom alles laat welgeval
ret willie van die saak wat hom so lief en kosbaar
was.
Graag sou ons meer gegee het, o.a. om te bewijs
hoe 'n skerpe opmerker· Ds. Du Toit was. . In sijn
verslae vind ons beskrijwinge van alles en nog wat:

Digitised by the University of Pretoria, Library Services

KWARTAALSREISE.

377

Perdesiekte. blouwtong, koelie-kwessie, wonderkinders,
waterwijserij, geselskappe met koetsiers-teveel om selfs
hier 'bijnam,e be noem.
Dog ons meen dat ons in hierdie hoofstuk genoeg
ges~ het om die leser 'n denkbeeld te gee van wat Ds.
Du Toit vir die oue waarheid gedaan en wat hi]
daarvoor opgeoffer het. :\iag in die dag der eeuwigheid die vrug daarvan blijk I
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PERSOONSBESKRI/WI NG.
Ons het tot dusver veel

ges~

van Ds. Du Toit s'n

werk en weinig laat deurstraal aangaande sijn persoofl

So hoort dit, want dis ons in die 'eerst·e plaas te doen
om die grot·e werk wat Ds. Du Toit verrig het. Maar
daarom mag 'n beskrijwing van sijn persoon nie agterwege blij n1e. Ook dit het blijwende betekenis. Ja,
die bestudering van christelike karakters is selfs iets
wat tie veel nagelaat word, en waaraan meer en meeor
behO'efte gevoel word.
Daal10m gaan ons nou Qor tot "1Il persoonsbeskrijwing-seker nie die maklikste deel van ons taak nie.
f)ns sal Ds. Du Toit eers naar sijn uitwendige verskijning beskouw.
UITWENDIGE VERSKI]NING.

Ds. Du Toit s'n v,erskijning was van die aard, dat
iedereen dadelik voel: dis g'n alledaagse persoon nie.
Intcressant is wat die "Zuid Westen" indertijd daaromtrent meegedeel het :
"Op een synodale vergadering te Kaapstad, waar
Dr. Andrew Murray presideerde als moderator, raakte
hi] :iJn gesprek met een van de meest g,eachte predikant,en van de N. G. Kerk, die het weer persoonlik
aan de schrijver vertelde. Dr. Murray zei tot hem:
"G-- kijk rond in de Zaal en jij zal onder de vele
personen niet een vinden met zulk een buitengewoon
int'elligent voorkomen in zijn gezicht als Stefanus du
Toit." Een ridderlik kompliment vaor een man van
groot verstand door een groat genifi en een groat verstand zelf g'emaakt."
Die opmerkmg is waar.
Ds. Du Toit s'n bree,
kale skedel met weinige krullende hare, sijn lange
skerpe neus, sijn skerpe ken met matige baardgroei
bedek, maar veral sijn skerp deurdringende oog-het
nooit nagelaat om indruk te maak nie.
Ons spreek van 00Ig in die enkelvoud, want so moet
dit hier verstaan wQrd. Hij had in werkelikheid maar
een oog. wat goed kon kijk. Die ander was dof en
tot weinig diens in staat. Daar is egter maar min
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mense wat dit geweet het, s6 weinig was daarvan te
sien. Selfs het sijn eerste vrouw eers na jare van
huweliks-saamlewe dit agterge~om.
Eendag het sij uit 'n grap naar hom toegeloop met
n vooruitwijsende stopnaald om hom 'n prik te gee,.
en toen het hij die openbarende aanmerking gemaak:
"wiI jij mijn enigsue oog wat ik besit ook nog uitsteek?""
Van liggaamsbouw was Ds .Du Toit nile groot niesijn hoogte was van d1e middelmatige soort en sijn
gewig o ok, wat gewissel het tussen 135- I 45 pond.
Hi] was altijd aan die magere Kant, maar tog £link van
stuk. Sijn gang was regop en sijn voetstap was ferm.
Bi] konversasie kon hij soms die bors uitsit en sig ietwat naar agter oorbuig.
Wat sijn kleding aangaat, daarop was Ds. Du Toit
nie al te netji,es nie. altans wat die .latere lewenstijd
betref, die tijd waarin die skrijwer hiervan sijn vader
nader Leer ken het en waarvan hij nou veral spreek.
Een pak klere werd gewoonlik gedra, totdat dit nie
meer kon nie en ook die aanmerkings van die huisgenote (Vieral van die vrouwmense) te veel werd. Dan
eers bet Ds. Du Toit in 'n ander pak gestapo Kleding
was vir hom heLemaal 'n bijsaak, i,ets waar fiij amper
nie aan gedenk het nie. Vandaar dat hij altijd klaar
wa" om kongresSoe, tentoonstellings en dies meer te
open met die daeliks-e pak. Net nou en dan het sijn
nouwgesette huisvrouw hom oorg-crhaal om tog 'n manel of nuwe pak aan te trek.
Hieruit moet etWewel nie afgelei word, dat Ds. Du
Toit slordig was nie. Van water het hij baing gehou
en sijn huisvrouw het dikwels die opmerking gemaak,.
dat hij smorrens bij di'e waskom te kere gaan soos 'n
voeltjie wat sijn waterbad neem. Dit het g,espat en
g·esprenkel, dat die hele wastafel daar getuigenis van
afgcleg het. Van 'n verfrissende bad was hij ook
'n groot vrind. Ook sijn pak kler~. das, fns., was
gewoonlik tamelik in die plooi.
Om die kale skedel toe bedek het hti (oak dikwels
in huis) 'n "smoking-cap',· gedra, waarmee hij soms
straat-toe ontvlug het I
Van opskik was hij geheel afkerig. Die enigste
versiersels wat hij gedra het was 'n tr.ouwring, en
aan sijn 5ilwer hQrlosie 'n swaar goue ketting, gemaak van die eerste Jonannesburgse goud.
'N LEWENSDAG.

Ds~ Du T,oit was gewoonlik vroeg wakker, maar

hc.. t eers ongeveer son-op opgestaan.. 'n Uur of wat
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het hi] gewoonlik eers in die kooi l~ lees. Daarnaas
het dau ook altijq. .'n tafeltjie vol boeke en tijdskrifte gestaan, sodat hij net die skerm-Iampie kon
0Fsteek om met sijn lektuur te begin. Teen slaapverlies kon hij maar sleg." Sijn nagrus van ongeveer
6 uur moes hij h~ om die volgende dag iris en opgewek te kan werk.
Sijll -eerste gang was n~ar die blom- of boom~uin.
Ais hij blomme snU dan word dit in sijn hand" so
smaakvol reggepak, dat sijn huisvrouw amper g'n Ius
had 'Om dit weer vir die wasies uit meka"ar te maak
nie. Gaall hij naar die bome dan was dit om somers
die heerlike vrugte te. bewonder en daarvan te geniet,
.of in die winter om hul te snoeL Hij het dan ook
steeds gesorg dat hij 'n groot en uitgesogte board
had, wat deur homs'elf gesnoei en opgepas werd. Die
nuwste soorte fioes daar wees en die nuwste methode
van snoei moes in toepassing gebreng word.
Uit die tl,lin werd Ds. Du Toit naar die brekfis-tafel
geroep. Hij was g'n groot eter nie en sijn maal was
eenvoudig. Vlees het hij slegs eenmaal per dag geeet, en dan maar 'no klein stukkie. Vis daarenteen meer
en met meer smaak.
Was hij aan tafel dan het hij al sijn aandag aan
sijn maaltijd gewij. Hij kon smakelih eet en het laat
verstaan, dat die .maaltijd al sijn attensie w~rd is.
Bij die middag-maal was claar mees gaste aanwesig. Ds Du Toit had 'n -ope huis en was die gasvrijheid self. Aan moeder die vrouw werd egter van
die aanwesigheid van gaste (soms vername) . nooit
kennis gegee nie. Die eerste wat sij tot haar ontsteltenis daarvan moes hOOf, was dat meer dan een
die trappe afkom als daar geroep word om te eet.
Tevergeefs het sij die sug geslaak: "ag, Pa, waarom
het ji] mij nie laat weet nie I"
Van 'br'ekfis het Ds .Du Toit bij sijn studeertafel
gesit en skrijwe, of hesoekers ontvang (die was daar
gewoonlik baing en hul het hom vreeslik' uit die werk
gehou). Na die midda~maal bet bij sijn middagslapie gaan neem, waar hi] baing van gehou het. Dan
werd eers die Engelse dagblad gelees, wat na 'n
halfuurtjie of so op die aangesig neerval om die slaapverstorende vliee weg te hOll.
Als Ds. Du Toit daar opstaan dan was dit om sijn
pittige asteriske te skrijwe, wat nou nog tintel van
lewe al het dit mees gehandel oor die verbijgaande
dinge van die dag.
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Sawends het hij nie veel of laat gewer'k nie. Na
die aandete het hij sijn sigaar op stoep gaan rook,
daarna mees 'n kort wandeling gemaak, enige tijd in
die huiselike geselskap deurgebreng en dan \rroegtijdig (ongeveer 10 uur) bedtoe gegaan.
Op die plaas was dit later enigsins anders. 'Vas
hij lIlie op sijn kwartaals reis nie dan werd ~n groot
deellVan die voonniddag in die boerderij deurgebreng.
So ook in die namiddag, en dan moes hij dikwels tot
twaalf uur in die nag werk om die" Stemmed" en
"Ons Taal" te skrijwe en om sijn opgehoopte korrespondensie bU te hou.
Nou oorgaande tot die beskrijwing van Ds. Du
Toit s'n meer inwendige lewe, natuurlijk 5005 dit sig
naar buite geopenbaar het (want "wie weet wat in
de mens is dan de geest des mensen die in hem i l)? "
salons eers bespreek
SI]N EMOSIONELE (GEMOEDS-) LEWE.

Hierbij salons eers wijs op sijn lie/de-lewe. Daar
was' bij hom 'n sterke Hefde tot sijn 'Vrouw en kinders,
tot sijn familie, tot die natuur, tot sijn land en volk,
en tot God. Die laaste punt bespreek ons Later.
Dat Ds. Du Toit sijn eerste vrouw hartelik lief had
is 1"'oods aan die leser geblijk.
Singend getuig hi)
daarvan in sijn gedigte: "Ik kan haar niet vergeten,"
en "Goon Liefde wnder wonde." Jare na haar dood
skriJwe h~j 1D.0g aan 'n vrind: ,~ik kan mijzelf evenmin hier opo aarde terugivinden als haar die van mij
is ,g1egaan,." Maar hieroor het ons terp~aatse a~ genoeg ges8. Ons stip hier nog aan, dat Ds. Du Toit
vier jaar later weer gletTouwdt I~S en da.t oak sijn
tweede huisvrouw kan getuig van die tere liefde wat
hi] haar toegedraag het.
Wat sijn kinders aangaat kan ons se, dat hulLe,
te midde van al sijn lewensdrukte, altijd oortuig was
dat hul 'n liefhebbende vader besit. Hoe diep het
sijn hart gevoel vir die 4 wese, wat sijn eerste vrouw
hom nagelaat het I ALs hij op !leis is als deputasie-lid
in 1884, dan skrijf hij onder geweldige drukte aan
si]n ;neef D. S. A. du Toit, wat hom altijd met familiesake op hoogbe gehou het:
"Dank vooral voor meedelingen van de kleinen, die
temeer welkom zijn omdat haast niemand anders mil
iets van die weesjes (want och, wat hebben ze aan
hun vader, die haast nooit bij hen zijn kan I) mededeelt. " En wederom: "Zo waren ook de briefjes
van, en de mededelingen aangaande mijne kleinen nog
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meer waard dan de Iangst,e lijst van nieuwsberichten
.()f het belangrijkste vertoog dat gij mij zenden kondet.
Dat tuin-maken zonder tuin-dat rechtsgeding zonder
rechtszaak-die briefjes wnder inhoud . dat handuitsteken van de kleine dochter zonder verklaring-dat alles
is zo naar het Ieven I ... Ach, wat zou het Ieven zijn
zonder bioemen en zonder kinderen? ... Gij zult nu
<lok weI best in staat zijn om Oubroer en J aap te bedanken voor hun onleesbare briefjes, die vo-or mij toch
veel waard zijn."
Maar dis nie nodig om meer aan te haal uit die
weinige bewaarde briewe nie. Die skrijwer hiervan
weet bi] ervaring wat Ds. Du 'Boit als vader was,
en hoe, oak in di-e g.eval van sijn kinders uit die
tweede huwelik gebore, sijn aangesig van besorgheid
.oortrokke was bij k'rankheid en hoe hij al sijn werk
laat staan bet om gedurig bij die siekbed van die
kleintjies te waak.
In sijn boek: "Een sprekend Portret van de Iaatste Dagen (2 Tim. 3: 1-9)," se Ds. Du Toit onder
die boof "zonder natuurlike liefde" o.m. dit, aangaan.de die verhouding tussen ouers en kinders : I. Ik heb gelezen van een vader, die zijn kind naar een kost-school moest zenden maar voor hij hem henenzond bracht hij
hem voor eell spieKel, toonde hem de bemilllike trekken van
.zijn jeugdig onschuldig gelaat, en sprak met een bewogeu gemoed en onder tranen: "Mijn kind, breng mij dat ollschuldig
gelaat weder, als gij van uw stuuie terugkeert." De onschuldige jongeling verliet het ouderlik huis. Maar toen hij wederkeerde was de onschuld van bet gelaat geweken, en de merktekenen van verschillende ondeugden, die het hart bel.oedelden·,
stonden op zijn aangezicht te lezen J Ouders, is hierin niet een
-stem die de diepste snaren yah uw hart trillen doet? Dan vrees
ik dat ook bij u die ,I natuurlike Hefde" grotendeels, zo niet geheel gemist wordt. Die natuurlike Hefde heeft de Heere u niet
vergeefs geschonken ; zij moet lie onschuld van de jeugd bewaren j en als gij u daartegen verz~t onder welke voorwendsels ook.
dan verbreekt gij de tederste en heilzaamste banden door God
zelf gestrellgeld. En weet dit, de genade verbreekt die banden
niet, maar heiligt ze; het is de zonde die ze verbreekt."-

Dat Ds. Du Toit s'n lig-ontroerbare bart biesonder
die krag van moederliejde gevoel bet, Iaat sig gemakli~
denk.
Hoor wat hij daaromtrent se in sijn predikasie:
"Afsterven ener Stammoeder", uitgesproke bij geleenheid van die oorlijde van sijn skoonmoeder; Mevr. Joubert, ploeder van jSijn eerste vrouw. Hij se :"Niemand die onze overleden moeder gekend heeft
zal zicb verwonderen dat haar heengaan gepaard met

Digitised by the University of Pretoria, Library Services

MOEDERLIEFDE.

haar leven bij ons de tederste aandoeningen opwekt ter
overdenking van wat een ware moeder is en wat oprechte moederliefde voor ons betekent... Opent baar
slechts de lrerkerdeuren, en zi] zal afdalen in de donlrerste en verlatenste holen om haar arme veroordeelde zoo.n in zijn boeien te besproeien met tranen heilzamer dan de dauw van Hermon. Geeft haar slechts
toegang en zij zal de galg beklimmen om haar zoon,
veroordeeld als moordenaar, en door allen verafschuwd,
nog eens voor 't laatst tJe omhelzen en te kussen ...
Ja, moederliefde overleeft kerker en gerechtsplaats,
dood en graf... Mijn vriend, hebt ge nog een. moeder
of schoonmoeder? 0 waardeer haar als de edelste
schat op aarde... Van een moeder hebt ge niets te
vrezen dan-haar tranen I 0 hebt gij mogelik uw
moeder bittere bartetranen gekost, haast u, kust die
van haar wangen zolang zij u nog vexgeven en zegenen
kan; anders zullen deze tranen doornen in uw peluw,
angels in uw geweten worden."
VVat Ds. Du Toit hier skrijwe (en ons sou so graag
meer aangehaal het) was gebore uit die innerlike ervaring van moed.erliefde. Hij s@ dan ook wat verder:
"Als schoonmoeder leefde zij de laatste 15 jaren in
ons huis. Haew.el de band door het jong afster~en
harer dochter, onze immer betlleurde gade, sedert jaren
anders verb~oken zou zijn, was len bleef zij ons als
een eigen moeder. Als hoofd van het gezin zat zij
steeds aan het hoofd onz'er tafel en bleef haar kamer
de huiselike verzamelplaats. En geIukkig elk gezin
waarvan zulk een moeder het rriiddelpunt is I"
In ha.a.r groot lijde aan die end het die moeder
harersijds ges~: "Du Toit jij was altijd alles voor mij,
en waarom kan jij m·ij dan nu niet helpen dat ik toch
kan wegkomen? Help mij, help mij tach weg f"
("Stemmen" 1905, no. I bi. 4.)
Hoe diep Ds. Du Toit vir sijn eie moeder gevoel en
hoe roerend hij van haar afskeid geneem het, werd
reeds vroeer meegedeel.
FAMILIE-LIEFDE.

Maar laat ons die kring bietjie wijer trek. In
sijn "Portllet" ens. het Ds. Du Toit so raak geskrijwe
oar die verslapping van familiebande. Hij het aangetoon hoe sterk die bande eertijds hier was, hoe die
stamlijste bestudeer werd, hoe welkom ieder was \Vat
maar in die verte bloedverwantskap kon aanwijs. Dan
spreek hij oor die familiefeeste, wat deur die Engelse
beskawing 'geskaad word deurdat die ons leer: "Vader

Digitised by the University of Pretoria, Library Services

384

PERSOONSBESKRIJWING.

en moeder, broeder en zuster, maar verder geen fanlilie. " Hij skrijf ~ ~
" 0 Hoe levendig staan my nag voor de geest die aartsvaderlike familiefeesten op Nieuwjaarsdag, of op de verjaardag
van grootvader of grootmoeder. Dan komen kinderen en kindskinderell aan, sommi~en over verre afstanden ; ja er moet een
grote hinder in de weg gekomen zyn zo ~el) gemist wordt, en die
wordt dan ook waarlik gemist. Van hebben die kinderen een
waar feest~ op de grassige werf van de oude plaat51, of ondf.r de
oude eiken door oupa gepJant-et:n waar feest, waarby die
nieuwmodiese slyve kinderf~esten niet halen I-Hoe genoegelik
spelen zy sameo ; hoe wordt de band van de" familieliefde van
jongs af gekweekt: welk een spyt gevo~len die jonge hartjes
als het avond wordt en zy Illoeten uit elkaar; hoe verlangen zy
naar een volgende feestviering I Dan scharen zich aIle leden
van de familie om de dis•. De oude port-de-'lJisite deur wordt
geopend en een lange tafel gedekt, waaraan gy dan al die" blyde
gezichten kunt zien. 0 Die waren echte liefdemaaltyden. De
huismoeder, geholpen door haar dochters of ander vrouwelike
leden van het gezin, dienen als echte Marthas; en aan Marias
gesprekken ontbreekt het niet. .A..ch, waar zyn zy nu, die familiefeesten I Ik zie ze nog hier en daar; maar zy worden steeds
zeldzamer; steeds minder be1.ocht; steeds meer betekenloos en
koud." (bl. 71).
Die in besit is van Ds~ Du. To-it s'n werke kan
verder nalees wat hij hieromtrent s~ in sijn preke:
"De Erfbegrafenis" (Gen. 23) in die "Getuige" van
1 885, 'D.o. 7; en "Ret 'afsterven van een Familie-hoofd"
(Gen. 148: ~I) in die "Getuige" van 1895, no. 14.
Natuurlik bet Ds. Du Toit so geheg aan die familieband omdat dit geheiligd is deur die Genadeverbond. Maar daar korn ons later op terug.
Tengevolge van hierdie familJie-waardering was Ds
Du Toit nergens liewer dan in die huiselike kring. Hij
had beswaar om die superintendentskap van onderwijs
aan te neem omdat hij so hq.iselik van aard was. Dan
klaag hij in die reisbeskrijwinge gedurig dat hij so
weinig bij sijn famine kan wees. En in sijn "Bijbellanden Doorreisd" s~ hij: "Hoe schrijven wij TIu?
Onder menigvuldige werkzaamheden die al onze tijd
en al onz.e krachten vereisen.
De stille avondstonden,
en vroege morgenuren als ontstolen, besteden wij aan
deze schetsen. Niet dat zulks ons verdriet. Neen,.
Vleeleer is 't ons een ontspanning en liefhebberij. Wij
schrijven toch in de schoot van het huisgezin, liefelik
~estoord door kind.erstemmen en de vele kleine (gans
niet onaangename) stoornissen van het gezellig huiselik Vlerkeer. En dan, wat 't mij vooral tot een lust
maakt: ik schrijf aan fJTienden, lieve vrienden, van wie
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ik ver verwijderd ben, en met wie ik dus in de geest
gemeenschap heb."
In die aanhaling word meteen gesproke van "vrienden", want ja, windskap was 'n emosie wat ook sterlC in
sijn hart gewerk het. Ds. Du Toit had nie veel vrinde
nie, maar die wat hij had was beproefd, sodat hul vir
hom deur water en vuur sou gegaan het. Sijnersijds
het hij dan ook aan hul tI'lOUW gebl'i.j met sijn hele
hart.
Daar vrindskap wortel in gemeenskappelike oortuiging en daar Ds. Du Toit vas geglo het in die nasic-nale herstel rvan die Jodevolk, het hij ook verskillende Joodse vrinde .,gehad. Dikwels het hij op
sijn reise bij hulle tuisgegaan en het hul hom selfs
pJ:'leekplekke 'verskaf. Twee van hulle het uit dankbaarheid hom later se1fs gedeeltelik in staat gestel om
cor te gaan tot die koop van 'n plaas. So had hi]
vrinde ~it alle moli1re kringe en stande en soorte van
moose. Sijn hart was so ruim I
Die srerkste was egter die vrindskap waar dlt geheiligd werd deur die gemeenskappel'ike geloof in
Christus. So skrijf hij aan mor. D. S. A. du To-it,
onder datum 13.8.83, van Pl'letoria: "Ik verblijd mil
reeds in het vooruitzlcht weder de vrienden en broeders
te zien en te sprekJen. Ik lV100rzie daa.rin weer een
Elim op de woestijnreize. Moge die hope niet verijdeld worden."
Maar memgeen weet uit eie waameming hoe Ds
Du Toit vir sijlll broeders en susters alles oor had; hoe
hij sig aIle opofferings en inspanning-l) getroos het om
maar vir hul te kan dien; hoe belangeloos hij dit gedaan het en hoe hij hom wt verwijt het al.s hij daaraan nie ten V10llle kon voldoen nie. Dit was hom 'n
lewenslleus: "lk ben een schuIdenaar," en: "Ik verdraag allies om der uitv1erkorenen wi!."
Toen hij in sijn laaste siekte nie meer kon weg
nie, was sijn bed 'n vuur onder hom en was die
gedagtc aan sijn V1erstrooide skape hom meer dan eens
n bittere marteling.
Alleen die biesondere genadewerking Gods het hom dan ~leer am te berus.
In verband met.vrindskap noem ons sijn bete.eldhe,d,
sijn respek vir die vrind en medemens. In die opsig
was hi] 'n gebore Fransman. Hoe swaar ook op die
proef gestel, hoeseer oak in sjjn drukke werksaamhede
op brutale manier gestoor, hoe dikwels ook met ldeme
d.in.g1e lastig geva1-nooit was Ds. Du Toit onbeleefd
nie. Die !lClemste kInd en die vervelendste laspos het
hij met V'rindelikheid en geduld bej gen. Net die
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domme drukkersgebroed" ('n uitdrukking van Ds. van
Velden, wat Ds. Du Toit soms gebruik het) wat sijn
werk verknoei, kon hom soms lelik ongeduldig maak.
Maar in elite geval was dit g'n onbeleefdheid, maar
'In regmatige bestraffing van slordigheid en verregaande onopletrendheid.
. Een staaltjie van sijn beleefdheid. In Daljosafat het nogal dikwels bij hom kom kuier 'n jonge
wind, wat baing swaksinnig was. 1n plaas van hom
als I'n minderwaardige te bejegen, het Ds. Du Toit,
oak biJ dringende werksaamhede, steeds geprobeer om
met hom 'n praatjie aan te knoop. En als huL gesels
dan op was, het Ds. Du Toit 'n prenteboclc of iets
anders gesoek, waar die besoeker hom verder mee kon
besig hou. Dit sp!reek vanself, dat die broeder bijgevolg graag sijn besoek herhaal het I
LIEFDE TOT DIE NATUUR.

Ds. Du Toit s'n hartstogtelike liefde tot die natuur
is bij sijn winde seker oorbe~end. Wie van hulle herinner sig nie die pragtige "Lenrepreke" nie wat hij tijdens die voorjaar gelewer het? Die preke is op sigself
al 'n rersameling. Ds. Du Toit het altijd ges~, dat
die mens uit 'n paradijs kom en naar 'n paradijs heen
moet. Van uit die oogpunt was die natuur altijd vir
hom 'n voorwerp van lering en heerlikheid.
Bowe alles had hij blomme lief. Die blomme
word gedurig in sijn geskrifte genoem en geroem.
Ons sal maar inlas wat hij daarvan s~ bij sijn besoek
aan Gethsemane:
"En zelfs die lieve bloempjes onder de bomen, zij hinderden mij niet, maar waren mij
vee1eer we1kiom. 't Is mij of elke drolPpel bleeds,
hier onze Zaligmaker ontperst en op de grond gevallen,
een bloem voor ons doet ontspruiten; en hier vooral
is elkle bloem een glimlach van onze hemelse Vader;
ja, hier is elke bloem mij, meet dan elders, een overblijfsel van een verloren en een belofte van een herwonnen paradijs. Ik plukte deze lieve bloempjes, en
zag met smart hoe spoedig zij verwelkten. Ik nam
van het zaad ()m ze in mtjn bloemtuintje te zaaien"
("Bijbellanden" II bi. 95). Leser, lees dit, en kijk
dan weer 'n blommetjie aan. Is die diepste wese van
die liewe skepsel'tjies nie hier uitgebeeld nie?
NOll gee OIlS nog 'n stukkie oar die Europese en
Afrik:aanse lente-meteen 'n proewe van Ds. Du Toit
s'n beskrijwende prosa : ,. De schoonheid der natuur van Zwitserlalld, door de Europeanen zo zeer geprezen, heeft echter veel minder aangrijpends
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'Voor iemand die van de Kaapkolonie komt en Zuid Afrika door
reisd heeft. Ik kan niet zeggen dat die Zwitserse ber~en veel
voor hebben boven ooze bE-rgen, zij zijn beter begroeid en dan
met sneeuw bedekt) anders niet. Maar wat ik, en -in Zwitserland, en door heel Europa zover ik reisde opgemerkt heb, is;
'ie langzame overgang van winter tot zomer, gelijk ook van dag
en nacht. Men heefl hier een schemeravond van bijna twee
uren lang. En zo heeft men hier ook waarJik Lente, wat wij in
Afrika bijna niet hebben. Wij hebben Winter en dan meteen
Zomer, soms binnen 14 dagen tijds. Wanlleer bij 01 S in Afrika
de bomen beginnen uit te botten, dan een week zonneschijn en
.zij zijn in volle bladerdos, en nog enige warme dagen, zoals wij
bij ons in de lente hebben. en de frisse jeugd is van de bladeren
.geweken, hard en donkerkleurig maakt ze de vroege zomerhitte.
Niet alzo in Europa. lk ben hier nu bijna een maand. Toen
.ik 't eerst voet aan wa] zelle in Engeland, begonnen de jonge
bladeren zich re.lds te vertonen, doch schuchter als een jonge
maagd, zich 'lOg achter hun knopjes verschuiJende, bloo, en
huiverig om zich Ie spoedig bloot te stellen aan de nog wat gure
lucht. En 1.0 staan zij n·og; er is een Jar.gzame, nauweJiks merkbare voortgang. Die jonge bladeren en bloesems schijnen als
in tweestrijd, de koesterende 1.onnestralen doen ze begerig het
hoofd uitsteken; maar de gure winden die nog tussen-beiden
waaien doen ze met schroomvalligheid terug blijven. De roosJmopjes openen zich slechts 1.0 ver dat even de kleuren van
.de verbor~er.e schoonheid doorschemert, en 1.0 blijven zij dagen
lang, alsof zij de ontwikkeling van hun jeugd zolallg mogelik
vertra~en willen, vrezende een te spoedige verwelking.
En zo
duurt het nu heel de lente voort. en geeft u de tijd om u in de
zich verjongende natuur te verblijden. Bij ons in Afrika echter
was het mij elk jaar weder een te]eurstelling als dat jeugdig
groen en de lieve lente zo ras voorbij vloog. Indien ik in Europa prediblnt ware, ik zou een lente-preek houden voor jongelieden, en deze schuchterheid van de natuur aan hun jeugd ten
voorbeeld stellen, vooral aan de jonge maagden. En als mogelik van mijn jonge vrienden deze regelen lezen, dan wil ik hen
vragen, of bij ons in Afrika niet mogelik de jeugd gelijk de lente
te spoedig zich ontwikkelt en te ras voorbij gaat? En deze
vraag wi! ik vooral aan jOllge maagden doen. Ik wenste weI dat
ik al mijn jonge vriendinnen hier bij mij had; ik zou ze naar
een van de fraaie parken of tuinen ~Ihier brengen, en zou haar
op de schroomvallige bladeren en m~deste bloempjes wijzen, en
zachtjes in 't oor o.uisteren: I' Leert hier een les van de lieve
natuur ; ontwikkelt niet te sneI tot rijpheid : blijft kinderen 1.0lang gij kunt, zo lDogelik uw leven lang; dat zal u en allen om
u een blijvende verkwikking zijn gelijk aan die bladprtjes die
1.0 lang jeugdig blijven, ons verkwikken." (Uit IIOp Reis.")
l

LIEFDE TOT LAND EN VOLK.

Dat Ds. Du Toit die twee met sijn hele hart bemin het, stip ons net aan. S. Afrika was vir hom,
na al sijn reise, die beste land in die wereld, selfs die
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"land van die Toekoms". Nooit het hij begeer onl
ergens anders te woon nie.
Vir sijn volk het hij veel tot stand gebreng en "eel
opgeoffer-'n bewijs dat hij hul liefhad. Met 'n bewoge gemoed het hij eens aan 'n kring stu"dente \ertel.
hoe hij boeke uit sijn rak moes verkQop om die "Patriot" aan die gang te kan hou.. Maar genoeg. Ons
het reeds van een en ander melding gemaa k. Belangeloos het hij sijn volk, naar sijn beste oortuiging,
gedien tot aijn dood toe.
N ou /klom ons tot wat die teenbeeld is ,ran Hefde;
namelik
HAAT EN TOORN.

Moet ons dan in die karakter-sk!ets van 'n Christen
ook die affe.kte van haat en toom opneeln en dit
selfs als iets VQorbeeldigs kwalifiseer? Ongetwijfeld.
Die Skrif spreek van 'n "hate" van \Vat kwaad is. En
als iemand sig geheel tot instrument van. die duiwei
stel, .seg die psalmis: "wu ik niet haten die U haten?"
Heilige 100m tref ons dan ook bij die Heere Jesus aan.
AIleen 'IIloet ons hier onderskei tusse 'persoon en saak
en moet ons onsself afvraag of die haat en toorn 'n
keilige ris.
Ds. Du Toit kon sterk lief h~; IIiaar daarom kon
hi] ook geweldig baat, wat )Mar sijn mening sonde
en verkeerdheid was; hij kon geweldig toorn teen wat
in sijn oog als ongeregtigheid moes gebrandmerk word.
M'et een woord-hij kon geweldig skerp wees. Daarvan .Ie sijn geskrifte genoegsaam getuigenis af. Die
"wee u r" van die Here Jesus het hij op sijn lippe
geneem en uit sijn pen laat vloei. In die opsig het
daar iets van die oue profete in hom nagetril.
Maar laat OIlS daarap let, dat Ds.. Du Toit altijd
geprobeer het saver molik persoon en saak van mekaar
te skei.Teenoor persone WlaS hij altijd bij uitnemendheid fJergewensgesind. Hij kon die regrerhand van
vrindskap ,uitstrek tot die felste teenstander. In die
opsig was hij waadik groot'l'Iloedig. Ons glo dat niemand hom die 10£ sal onthou nie. Hij het dan ook
bij al sijn skerpheid gedurig gese: "Ik olQrdeel niemand. Die .ans pordeelt is de Heere."
Oar die verborge ,roersele van die hart, oor iemand s 'n stand teenoor God, het hij g'n uitspraak gedaan nie. Wat hij
geoordeel het was die werRe. Haatdragend was hi]
noait.
Wanneer Ds. Du Toit als .geestelike vader ernstig
moes bestraf#- was sijlll hart bij die minste blijk van
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,oertedering ontroerd. Ja, selfs voor die t!jd, want
dan kles hij die teks: "Is niet Efralffi mij een dierbare zoon? is hij mij niet een troetelkind? want sinds
ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglik
.aall hem; daarom rommelt mijn ingewand over hem".
(Jer. 3 I : 20 .
Laat ons hierbij ,oeg, dat D~. Du Toit sigse.lf
-ook skerp beoQrdeel het. Slegs eell geval. In verband met sijn reisbepalings het hij sig eens misreken
en 'n klein broederkring moes teleurstel. Hij skrijf
daarvarr ~n si]D kwartaalsreis: "Zelf teleurgesteld
moesten wjj dus arideren teleurstellen, tot onze bittere
spijt. l'iemand "erwijte ons dit echter, want wij hebben onszelf dat al te veel verweten. \Vij zijn, als Cato,
strenge rechters over onszelf. Hebben wij verkeerd
gedaan, wij belijden onze schuld aan de mensen evenals
we zulks Gode belleden, en hopen zij zullen ons vergeven
gelijk God ons 've:r:gaf. 'Vij zijn schuldenaars en hopen
beter te doen." ("Stemmpn", IV no. 2 bI. 4).Om tot die hoofpunt terug te keer, Ds. Du Toit
kon skerp oordeel, omdat hij gemeen het, dat die
Izeili,ge wet van God dit eis. Sijn oordeel werd nie
gebore uit persoonlike of tijdelike oorweginge nie, maar
uit liefde tot God en sijn wet. In hoe,~erre hij daarin,
naar eise van Christelike sedeleer, geslaag het, salons
hier /Il~e uitmaak nie. Ook in die opsig sal hij weI self.
Si]Il onvolmaaktheid gevoel en dit voor God belij het.
Ons het egter vrijmoedigheid om te se, dat die eienlike
drang bij hom steeds was 'n ongeveinsde liefde tot
Sijll 'br,oeders, sijn land en volk, en sijn God.
G'N VREES.

BiJ die gemoedslewe moet ons ook die emosie
van vrees bespreek.
Nouwel, ons kan nie van Ds. Du Toit se nie, wat
andere in hul helde prijs, n.1. dat hij g'n V'rees geken
het nie. Dis ook nolg die vraag of die grootste helde
nie juis vrees deur-en-deur ge~en het nie, sodat hul juis
daarom dit met 'n kragtige werking van die wiI kon
oorwen.
Ons weet reeds dat Ds. Du roit 'n sekere bedeesdheid deur die genade Gods oorwen het. Eers
was hi] so skamerig van aard, ciat hij amper nie met
gemak Oip straat kon loop nie. Toen hij dit eens aan
sijn skoonmoedet vertel, wou sij dit nouweliks geloof.
56 was hij op die punt verander. Hij kon later sonder
bedugtheid voor koninge en keisers verskijn, en kon
vijandigc monstervergaderings met onverskrokkenheid
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ill die aangesig sien. Hij was inderdaad 'n man "wat
sijn man kOlIl staan," ja, wat meer is-hij was 'n man
wat alleeit kon staan. Dit het hij sijn hele lewe lang
getoon. Daarin openbaar hij die kenmerk van heroisme, van manlikheid en moed.
Uit Sijll studie-jare w:eet ons dat dit sijn grootste
pret was, om snags saam met Oom Loko, in die grafkelders :weg te kruip, om so grootspreICende studie.broers dIe angs op die Iijf te jaag.
Dan, dit was sijn gewoonte om, als dit ~nigsins
kon, 'n maand naar strand te gaan. Die magtige see
het hom g'n "rees aangejaag nie; inteendeel, hij het
baing van die see gehou, nie net om daarbij, maar
veral om daarop te wees. Een-twee-drie was 'n ou
skuitjie opgedokter en 'n aantal vrinde bij mekaar gemaak om diep in die see te gaan visvang met Ds.
Du Toit als die skipper, agter aan die roerpen gesete.
Wat kon hij interessant vert·el van die toggies I
Hoe 'n sweepsMrthaai aan die hoek kom, al die vislijne
deurmekaar war en m,et die skuitjie oploop sit. Hoe
hij besluit om nie van die gevaarlike monster, wat
die vaartuige kon stukkend slaan, af te wees nie deur
die Hjne deur te snij, maar 'n plan maak om hom aan
wal te breng. Hoe dan die skeepsmes grof geslijp
word opo die ankerklip, om die haai, behoedsaam nadergetrek, 'n haal te gee oor sijn st~rt, waar al sijn
krag saamgevat Ie. Hoe dan die lange kerel eindelik
op strand gesleep word, tot verbasing van 'n menigte
omstanders, vol verbasing oor "wat Du Toit nou weer
aangevang het."
Wat het veral sijl1 eerste gade benouwde ure deurleef als die skuitjie ![lie aankom nie, terwijl dit al
donker word I Groot vure werd dan op Vishoek-berg
aangesteek, am die pad huiswaarts te wijs... Deur
'n plots-opgestane stormwind was hul teengehou I
Later het die skrijwer hiervan self van die toggies
meegemaak, toen ook gevaarlike kunste werd uitgehaal. l\1aar almal het geweet, dat Ds. Du Toit 'n bekwame skipper is, sodat'met stil vertrouwe in sijn beleid
kon berus word.
NUWSGIERIGHEID OF BELANGSTELLING.

Hierdie beweging in die menselike gemoed wa~
bi] Ds. Du Toit in sterke mate aanwesig. Ons verstaan daaronder veral dit dat iemand van frisse voorstellinge hou.
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Nouwel, die voorwerp van onse beskrijwing was
"ijand van wat met die naam van vervelend, langdradig of alledaags kan bestempel word. Daarom het
hi] so graag gereis. In vreemde streke en lande was
daar altijd iets nuws om sig af te spieel op die refleks
\tan sijn helder-fris gemoed, en dit was vir hom so'n
aangename bevrediging gewees. Wat het hij al nie
afgereis nie I Europa was hom bijna heeltemaal bekend. Deur Palestina en Egypte was hij heen; en
si]l1 vaderland het hij bereis van die Kaap tot die
Sambesie, kruis en dwars. Eens was daar selfs bij hom
'11 sterke voorneme om 'n tog van die Kaap naar Kairo
te organiseer. Maar dit het misluk wegens gebrek
aaJl geld 'en tijd. Oak 'n ander reisplan, in 1900 ten
bate van ,enige vrinde georganiseer, het in die water
gevai. ("Getuige" XX bi. 288).
Dieselfde voorliefde vir nuwe voorstellings vind
ons ook in Ds. Du Toit s'n preke. Als hij preek dan
moes 'n mens luister, of jij wi! of nie, s6 nuw en iris
was die gedagtes. :Met gemeenplaat~e het hi] hom nie
opgehou nie, en hij het dit 'n predikant kwalik geneem
als hij gl'n nuwe en oue dinge uit die skat van sijn
hart kon voortbreng nie. Ja, oak oue, maar dan belangstellend en fris aan die gemeente voorgestei.
Van sijn geskrifte kan ons dieselfde s@. Wat hij
geskrijf het, het altijd ingeslaan, en groot belangstelling gewek. Vandaar dat sijn boeke altijd goed.
verkoop het, in weerwil van sijn geisoleerde posisie.
Daarom was hij ook so'n uitnemende joemalis. Dikwels het hij ons gese, dat hij vir ieder nommer van
die "Getuige" of "Stemmen.:' ten minste een stuk voorberei waarvan hij weet dat dit biesonder die aandag
sal trek. Op en top dus 'n Fransman.
Ais hij vIertel dan was dit ook een en al lewe.
'n Transvaalse boer, vir die eerste keer met Ds. Du
Toit bekend geword en bij wie Ds. Du Toit toen 'n
nag geslaap het, se eendag vir ons: "Maar hoor, die
dominee Du Toit is die "leersaamste" man wat ek
nog ooit ontmoet het".
. Natuurlik het so 'n frisse man ook belangsfelling
van sijn hoorder verwag. Vandaar dat hi] midde
onder sijn preke jongmense bestraf het wat sit rondkijk
of op 'n ander manier hul verstrooidheid openbaar.
Sijn belangstelling het ook daaruit geblijk, dat
hij sig so ten volle kon gee selfs aan wat kleinighede
genoem word. Ais hij bij die strand sijn hoeke vir
die visvangs sit regmaak, dan is sijn hele siel daarin
en vergeet hij die hele wel'\eld. 'n l\{ens sal dan se~
'11
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dat die hele wereld afhankelik is van daardie hoekies
en touwtjies I
VREUGDE EN DROEFHEID.

Die inwendige bewegelikheid het sig ook kenbaar
gemaak in sijn vreugde en droefheid. Soms was die
twee so te se gelijktijdig aanwesig. Ergens in 'n
brief gebruik hij die uitdrukking: "Mijn oog weent
en toch verblijdt zich mijn hart." Inderdaad was dit
soms so. Ons sal 'n paar g-e\ aIle noem.
Ds. Du Toit kon bijna nooit 'n kindjie doop nie
of dit was onder trane. Die gedagte aan die hulpelose
verlorenheid van die kindjie, maar tegelijk aan die tere
verbonds-bannhartigheid van GodJ het 'n traan aan
sijn oog ontpers maar ook 'n lag in sijn siel gewek.
Selfs bij dikwels herhaalde doop kon hij nie mechanies
(werktuigelik) wees nie.
Sijn prediking was nie anders nie. Dan 'n vrindelike gl[mlag als hij 'n blije waarheid verkondig, en dan
weer 'n stortvloed van smart bij die voorstelling van
onse menselike ellende en daarnaas die ontferminge
Gods.
Innig kon hij hom verblij als daar stoffe vir blijdskap was. Die blijdskap het hij nooit op stoisijnse
manier weggesteek nie. Kinderlik kon hij sig V'erheug oar die VTeugde wat God hom in die lewe berei het. Selis was bUjmoedigkeid een van sijn heerlikste deugde. Maar daaroor later.
Droefheid, aan die ander kant, kon hom biesonder
aantas. Om dit aan te wijs haal ons aan uit sijn
"OVIerpeinzing onder Beproevingen", geskrijwe in 1902
toen 'n kindjie van sijn d'Ogter Bettie oorlede is : .. Het is Zonda~morgen, de dag door God zelf geheiligd en
gezegend, met een biezondere zegen. Hoe beeft mijn ziel in de
Jaatste tijd de stille Sabbaten genoten. Zij waren mij zovele
Elims in de woestijn , waar jk met mijn ~ezin kon nederzitten
ond~r de palmbomen van vrede bij de fonteinen van levend
water. Wat was zij ODS verkwikkend. die rust te midden van
onrust, aJom die kaJmte te midden van !ltormen rondom. die
vrede te midden van strijd en woelin~ oVE-ral r 0 die rust in de
schaduwe van de steenrots tegen de hitte der beproevingen, dat
schuilen onder de schaduwe van de Almachtige. dat uitrusten
aan bet liefdehart van mijn Zaligmaker, dat berusten in de verdiensten en gerechtigheid van mijn midde)aar,-het was mij een
voorsmaak van de eeuwige rust. druiven van Eskol in de woestijn reeds geproefd. 6 Die stille afzondering met mijn ~ezin
rondom het huisaltaar, het was mij een voorsmaak van de grote
toevergadering van de ki"nderen Gods, van dat samen nederzitten
onder de Levensboom langs de Riviervan het Water des Levens.
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"Maar nu buigt mijn ziel zich neder in mij. De hand van
de Almachtige heeft mij aangeraakt. Twee van mijn kinderen
zijn gehuwd en van beidf'n heeft de Heere de eerstgeborenen tot
zich genomen: het lief zoontje van mijn oudste zoon en nu
laatste week het bevallig dochtertje van mijn cudste dochter;
en teruggekeerd van de begrafenis kon mijn jongste zoontje
nauweliks het huis bereiken, vie! dadeJik te bed aan een ernstige
ont~teking van het hersenvlies, waaraan hij gevaarlik krank
ligt, zodat het ouderhart bezwaard is van bekommernis en de
ziele worstelt; "Mocht bet jon~ske leven voor Uw aangezicht I'
"Oat de Heere mijn twee eerstgeboren kleinkinderen Wf'gnam kan mij niet bevreemden, hoewel het smartlik is voor vlees
en bloed. Immers hij beeft ons duidelik en herhaaldelik verklaard: IIAUe eerstgeborene is mijne," niet slechts van de
IsraeJiet, maar ook van de dierflitmaagn, van de gevangene, ja
zelfs van het vee (Ex, J[: 5; 12: 29: 13: 13, 15; 22: 29; 34: 20;
Lev. 27: 26; Num. 3: )3, 43; 18: 17; Oeut. 25: 6; 33: I7)·
En van dat pas ~estorven kleindochtertje heb ik het verwacht.
Zij was te lief, te rein, te edel voor dit leven ; de wereld was haar
niet waardig. Elkeel1 die haar zag weed aangetrokken door de
aanminnige glans van die helder zwarte ogen, door de vriende
like glimlach die er altijJ om die Iipjf'S speelde. Daarbij was
zij zo lief, zo zoet. zo tevreden en vergenoegd met aUes. Elkeen
kon bet zien, op haar gelaat blonk een hemelse glans. Dan held
zij van jongs af (zij is maar een weiDig over een jaar onder ons
~ebleven) iets eigenaardigs: te midden van onze cirkel van
familie en vrienden kon zii menigmaal de oogjes naar boven
slaan en strak op een plaats zien en dan daarbij zo genoegelik
lachen, en dan kon niets baar aandacbt aftrekken~ Bij wijlen
duurde het een geruime Hjd. Elkeen Icon het bemerken dat zij
iets zag dat wij niet zagen, jets schoons en heerliks, dat haar opgetogen bield. ZeIfs in haar bitter Hjden (en zij heeft Jan~ en
smartlik geleden, zodat de wormen aan haar niet v~el hebben
zuBen,) toen zij geen behagen meer had in iets op aarde, kon 7ij
nog soms die vlag-en van verrukking krijgen; dan blonk nog
dezeIfde glans op haar vermagerd gelaat en speelde die blijde
~limJach om haar bJeeke lipjes.
"Ja, ja. ik heb het gevoeld, ik heb het gezien en gezegd, dat
wij baar niet zouden behouden. Zij was een van die schare van
kleine engelen welke de hemel tot ons nederzendt om ons vlees
en bloed aan te nemen, een weinig met ons te lachen en te spelen,
en dan op een wenk van boven terug te gaan en ODS hart met
zich mee te voeren naar het land van de heerlikheid ...
"Het is haar heengaan meer nag dan de Il:evaarlike krankheid van mijn zoontje dat mUn ziele lane; vervuJt met overpeinzin~en welke ik nterschrijf voor de betrekkingen, en ook voor
anderen; want Wilar is een familie welkf' de hemel niet aldus zocht te "trekken met mensenzeJell en touwen der Jiefde"
(Hos. II : 4)1"
"Lijden moeten die kJ~inen, lijden moeten al die kleinen die
zo jong van ons heen~aan-cJikwels pijnlik, smartelik lijdenmaar nergens zien we Gods heerlikbeid duideliker hierbeneden
doorscbemeren dan juist in dat kinderlijden. Toen die ontslapen
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klei1le uren. dagen lang onder haar smartlik Hjden zo kalm en
vergenoegd in baar beddeken kon Jiggen. soms met die bemelse
~limlach. maakt mijn gade de gepaste opmerking: bet is alsof
de engelen haar daar in haar beddeken oppassen en verzorgen r
zodat zij geheeJ voldaan daar necierligt. En als Engelenglansreeds bier in haar Hjden onder ons afstraalde, hoe heerlik zal zij
het nu hebben in dat beter gezelschap van ander vroeggestorven
kleinen en engelen? Ach, ware ons oog niet zo beneveld. ons hart
niet nog zo vleeslik, wat zou bet beerlik zijn een blik op die
kinderwereld daar aan de andere zijde te slaan 1..•.•.

Dan wijs Ds. Du Toit aan dat haar heengaan was
I) 'n herinnering aan IOns bederf en 2) 'n betoning
van Gods ontfenning. Hij s@ verder :
" Haar heen~aan opende vo')r 'mijn geestesoog eel' donkey
uitzicht op de toekomst. Zonderling was mijn zieJservarin~ in
baar gevaJ. Overtuigd van jongs af dat we haar niet zourlen
bebouden, kon ik nr.uwehks gelovig bidden om herstel, hoezeer
mjjn hart ook verlangde haar te behouden. Welk een tweestrijd
in 't gelled voor Gods aangezicht, nog die Jaatste morgen van
haar sterfdag toen ik haar bezocht te Stellenbosch I N!mmer,
ook niet die morgen, verhelderde het f'tebed mijo hoop op haar
hersteJ. En toch toen we die morgen op de cab terug reden
naar het station en ik in stille overpejnzing en verzuchting zat,
viel er een zeldzarne licht~traal in mijn ziel, welke ik op de trein
aan mijn gade mededeelde. Ik dacht: maar ik hid dageliks dat
God ons een overblijfsel mocht laten in de dagen van afval!
waarin wij leven en mijn bede voor de mijnen is st~eds dat wij
verwaardi~d rnogen worden tot dat overblijfsel1e mogen behoren. Maar als nu de Heere al zijn uitverkorenen jong weg
neemt, wat blijft er dan hierover? Ik dacht aan de kleine en
baar vreemde geestvervoeringen en blijkbare gemeenschap met
de onzichtbare wereld, en vroeg mij zelve af: moeteo dan al
zulke kinderen wep;gaan? ZuBen wij in de donkere tijden. die
wij tegemoet gaan niet juist zulke- edele geesten behoeven?
Heeft God niet in vori~e dagen van donkerheici aan zijn volk
een Mirjam, een Debora. eeo Anna, en zelfs in latere tijdt!n een
Joan d' Arc gegeven ? En voor bet eer~t kreeg ik aandrang de
Heere te vragen : indien er een toekomst is voor een overblijfsel
onder ons volk haar ons dan toch te sparen als zulk een profete sse. En werkelik kwam er, in haar uiterste, bij mij nog eeo
straal van hoop dat wij haar zouden behouden. Doch reeds
die namiddag kregen we een telegram dat zij beengegaao was,
en dat b~richt wierp voor mijn gemoed een donkere wolk op
onze toekomst.
En ten slotte bleef er niets anders over dan dat haar heengaan mij eell erllstige roepstem is tot heiliger wandel. Zij zal tot
ons niet wederkomen, maar wij zullen tot haar fl:aan. Ja, ik ge
voelde als David van aile zieleworsteling bevrijd toen zij eenmaal gestorven was. Ik kon met Job zeggen:
De Heere
heeft baar ons ontnomen ; de naam des Heeren zij geloofd 1"
Maar de verschijning van deze kleine engel in onze familie
kring en haar beengaan blijft vaor mij een spoorslag tot nog
II

II
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hei i~er wandel... Wij Heten op hd lint van onle bloE"ll\enkrans
hij het ~rafje /lnzef kIt ine nt'~rgele~d, dl ukken: ., T"l wederziens, kldne Ellgel:'
HOPE.

Die Iaaste gemoeds-eienskap waar ons op gaan
wijs is "hoop", in die sin van gevoel van :n toekomstigc goed.
Ds. Du Toit was ,n optimis, iemand wat steeds "an
die toekoms goeie verwagting had. Self het hij verklaar, dat 'n pessimis ('n swart-siener) nooit :n volk3.Ieier kan ~es en nooit veel in qie wereid tot stand
kan bI"eng nie.
Uit sijn hoopvolle 1ewenso..pvatting Iaat sig vir 'n
deel sijn taaie volharding verklaar. So wat van aanhou, en nie moed opgee nie, het die skrijwer hiervan
bi] niemand anders in die mate waargeneem nie. Ons
ken sijn ~enigvuldige en bittere teleurstellings. In
hom is indcrdaad die Skrifwoord vervul:
"Een
(lllder is het die zaait en een ander is het die maait."
Gedurig moes hij dit aanskouw dat 'n ander die vrug
van sijn arbeid geniet. Hij het maar oor die harde
kluite moes stap, aldeur saai en d, saaiend en bijna niks
anders aanskouwend dan die kale, op die oomblik s()
niks belowende aarde.
Tog het hij oooit moed opgegee nie. Die vrug,.
hoewel deur 'n ander inge6es, het altijd weer sijn moed
verlewendig. En die eersteling was vir hom altijd
weer 'n profesie van 'n volLer oes.
Daarom kon hij van jaar tot jaar, onder teenwerking
en teleurstelling ,volhou. Volhou bijv. met sijn blaaie
te redigeer. Daarom kon hij als "Patriot" en "Getuige" val weer met die "Stemmen" begin; als "De
Paarl" misluk weer "De Koionis t:I aanvat; ais "Ons
Klijntji" n~e meer wi1 nie dit met "Ons Taa~' probeer.
Uit die hoopvolle tenlperament verklaar ons ook
Ds. Du Toit s'n blijmoedigheid. Die gelaat was verrimpeid van sorg maar die glans van inwendige blijheid het daardeurheen gestraal. Afs hij bijv. van
sijn werktafel opstaan dan was dit nie om met 'n
betrokke aangesig in die huiselike kring te verkeer
nie. Nee, ons hoor hom kom en ons sien hom (naar
sijn eienaardige gewoonte) eers staan op die drempel
van die deur om met blije aandoening aan te staar wat
claar gaande is en 'n vrindelike opmerking te maak.
Neergedruk was hij seIde. Sijn sorge het hij vir hom
saveel als molik gehou en ons net die vrindelike kant
van sijn wese laat sien.
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Bers aan die einde van sijn lewe, enige jare v66r
dood, het skrijwer hiervan, toen hij met sijn vader
n maand lang aan strand verkeer het, opgemerk dat 'n
gedrukter stemming die aangebore blijmoedigheid
merkbaar oorsomber het.
En dan nog was die hope claar als pleganker van
~ijll si'el.
Ja, veral in die later tijd en ook op sijn
~iekbed het die altijd hom bijblijwende hoop haar
suiwer Christelike karakter geopenbaar.
Hoe meer
born die dinge op aarde ontval, des te meer het die
Bijbelse woord hom in die siele geklink:
"uw loon
i~ groot io de hemelen."
Die punt mag ons ook nie verwaarloos nie. Jesus
rooes sien op die vreugde Hom voorgestel om staande
te kan blij (Hebr. 12. Paulus eweso.
Vandaar dat Ds. Du Toit n~e nagelaat het om op
die loon in die hemele sijn oog te vestig ni,e. Oak
andere het hij met die hoop versterk. Ons haal net
aan wat hij in 19°7 skrijwe onder die hoof "Twijfelmoedig doch niet mismoedig" (2 Tim. I: 15) :II Zwakke broedel', teerharthte
zuster, wees dan niet zo
'Spoedig ontmoedigd I Paulus wist en beleed het: "wij hebben
deze scbat in aarden 'vaten, opd~lt de uitnemendheid der kracht
zij van God en niet uit ons " (2 Cor. 4 : 7). En de belofte, hem
gegeven, is ook de ollze: "Mijn genade is u genoeg; want miln
kracbt wordt in zwakheid volbracht" (2 Cor. 12: 9). En moet
ge dan ook met Paulus verklaren : .. van builen strijd, van binnen vrees," al zijt ge 50ms door de zwakheid van het vlees "twijfdmoedig," word nooit "mismoedil?::' Dezelfde Geest, die in
Paulus woonde, woont ook in ons. Hij loddt, vert roost en ver~
-sterkt ook ons. Word dan niet ontmoedigd als alles u schijnt
tegen te lopeno De Heere weegt met een andere weegschaal
dan de publieke opinie, dan uw en mijn m~ning dikwels is. Hij
we.·~t met de weegschaal van 't heilil?:dol11, met de weegschaal van
-de eeuwip;e heerlikheid. Wat OilS hier grom schijnt, is vaak in
zijn oog gering: en wat ons gering schijnt, acht Hij groot. De
tijd is zo kort. de eeuwighe\d zo lang. ,. Vele eersten zullen de
laatsten, en vele laatsten de eersten zijn." ('- Stemmen," no. 5
~ijn

{)l. ~.l

VERSTAND.

N ou gaan ons oar tot 'n beskrijwing van Ds. Du
Toit sijn verstand en wiI. Vanself hoef dit nie so
1.1itvoerig te wees nie. Sijn ganse lewe en werk deur
ons beskrewe Ie getuigenis af van die grootte van sijn
verstand en die krag van sijn wiI. nan,. die twee
\ ermogens dra ook nie so'n streng persoonlike karakter nie. Dis meer 'n verskil in graad bij die een
mens en die ander. Ook moet hier die opmerking
gemaak word dat dit ODS nie te doen is om 'n strenge
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groepering van die sielsfunksies nie. Ons het 'n skema
gemaak wat prakties aanwendbaar is. Bowedien is die
siel van 'n mens 'n eenheid. wat sig nie uit mekaar
laat kerf nie. Op die feit wijs veral die nuwere sielkunde. Vandaar dat ons reeds die verstand en wil
laat inwerk het op sommige van d~e beskrewe emosies
of gemoedsaandoeninge.
Nou rnoet ons eers wijs op die vtugheid van Doli
Du Toit s'n verstand. Iedereen wat met hom gedeba~eer !bet moes erken:
Ds. Du Toit is mij te gouw
Van sijn skrijfwerk kan dieselfde gese word. Een
twee-drie was 'n artikel k1aar vir die pers. AIleen
'n vlugge verstand kion dan oak te midde van soveel
andere besigbeid al die skrijfwerk verrig bet. Een
van sijn sub-1"Ieda.kteurs het ons, nadat hij enige tijd
onder Ds. Du Toit werksaam was, met verbasing gevraag: "maar wanneer doen jouw vader tog 'Sijn werk? ,..
Gereken die kJOrte oomblikke wat hom vir rustige arbeid
gelaat werd, Iron die vraer nie besef hoe Ds. Du Toit
sijn werk klaar krij nie.
'n Ander hoedanigheid was sijn k01llbinasie-vermoge. WeI kon hij streng analyseer (ontleed). Ons
verwijs bijv. naar sijn pfleek oor: "Volg gij Mij",
drie Wloorde wat in drie hoofVlerdelings behandel word,.
ieder weer met drie onderV'erdelings. Maar in hoofsaak was sijn denke synthet~es (saamsteIlend). Ais
hi] bijv. bewijs dat de kooingin van Skeba beldeed
was met goud van Ofir, uit Afrika gehaal, dan is hij
daar ![lie mee tevrede nie, maar vermeld met,eens dat
die profesie spreek van 'n koningin weer beldeed met
gaud van Ofir (Ps. 45: 9). ;'0 het bij altijd die dinge
gesien in hul groot samehang. Dit is dan ook wat In
Skrifstudies en preke so getref het die manier waaxop hij begin, midde en einde met mekaar in verband
gebI1eng bet.
'n Derde punt wat ons hier bespreek is Ds. Du.
Toit s'n sleT// gekeue, want dit is tog ten slotte 'n
Vlerstands-hoedanigheid, al is dit dat Ds. Du Toit (soos
OIlS straks sal sien) hierbij wijs op die werking van die
wi! en die em.osie van belangstelling.
Ds. Du Toit het nie juis so baing dinge geweet
nie, maar wat hij geweet het was volkome sijn eiendom.
Ons het ons dikwels verwonder hoe hij steeds weer
op eenvoudige beginsels terugkom, om dan daarop
se1fstandige 1rennis te bouw. Wat hi] geweet het
bet hij goed geweet. Ons kan gerus s~, dat hij reeds
in sijn studietijd d e Vl{)()rraad kennis versamel het,
waapnee hij Vlerder in sijn lewe selifstandig gewoeker
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heL ~ij had dan oak nie gedurig nuwe boeke en
nuwe ultgawes van boeke nodig nie. Wat elke dag
vir variasie op die lrennis-mark uitgestel werd, was hom
g'n steunpilaar van war,e wetenskap nie.
Daar sijn hoof nie vol was van allerlei feite en
datums nie, kon hij vashou wat hij werkelik nodig had.
Met 'n Davidslinger en weinige k1ippers kon hij sijn
man staan en kon hij selfs bekend word aI'S 'n veelweter. la, hij was .van aile markte thuis en op ieder
lewensgebied het hij hom gemaklik beweeg.
Wat nou meer spesiaal sijn geheue aangaat, moet
ons meld, dat hij op sijn oue dag met gemak sawends
gedigte het sit resiteer, wat hij in sijn jeug en studietijd van buite geleer het.
Sijn geheue het voorts ingewerk opo sijn preekmethode. Sijn professor het gedurig daarop aangedring, dat die studente hul preke volledig moet uitskri]we. Een dag kon Ds. Du Toi~ dit ejgter riie
meer hOll nie, en vra toen: "Maar, professor, sit
dan die H. Gees in die inkpot?" Sijn methode was
dan oak ( soos hij ons meegedeel het) am veel te
medit,eer (na te denk). 1s aan hierdle voorwaarde
voldaan, dan had hij s1egs 'n kart slrets of selfs niks
nodig ni,e am sijn predikasie te kan uitspreek'.
Sijn taaie geheue was so goed als 'n uitgeskrewe
Freek. Nie alleen die gedagtes maar ook die stille
woorde van sijn meditasie het hij gemaklik weer reruggeroep. Daarom is vir die deursnee-student die raad
van uitskrijwe nog nie so sleg nie.
Maar laat ons nou luister naar die merkwaardige
woorde van Ds. Du Toit aangaande die menselike geheue. Hij skrijf o.m. in die "Stemmen" (I no. 5 bI.
10) als volg : "Schrijver dezes had een onderwijzer op het Paarls Gymnasium, wijlen de heer T. S. A. Hofman, die in heel zijn onder
wijssisteem uitging van dit beginsel " dat de mens nipts ver
geet," en nog immer ben ik dankbaar dat ik zulk een onderwijzer had. We konden hem Dooit meer uit zijn humeur ma
ken dan te zeggen : " Ik heb iets vergeten." Hij nam dat eenvoudig niet aan en bield immer vol dat hij zulks niet geloofde,
<>mdat de mens niets vergeet. Het beeld waarme@ hij het ons
trachtte duidelik te maken is: de hersenen van de mens zijn als
-een zeer grote bibliotheek of boekerij va.n duizcn'ie boekdelen.
Wanneer zulk een bibliotheek nu goed geordend is in verschiIJende vakken of afdelingen en onderdelen. zodat geschiedenis,
natuurkunde, aardrijkskunde, enz. elk in onderafdelingen gerangschikt zijn, en de boekell die bij elkaar behoren bij elkander staan, dan kan iemand die in zulk een bibliotheek tehuis is
in de duisternis gaan en zijn hand leggen op elk boek dat hij

Digitised by the University of Pretoria, Library Services

DIE GEHEUGEN.

399

hebben wil, of in elk geval kan hij eJk boek gemakkeJik vinden.
Maar als nu eens die duizende boeken in wanorde dooreengeworpen bij hopen daar Jiggen, dan is het een vreseJik tijdrm"end
werk om het boek dat men h~bben wil te gaan uitsnuffdell en
somtijds kan men het bo~k niet vinden dat men hebben moet;
maar later als men naar een ander boek zoekt. dan kornt men
.er op af.
,. De toepassing hiervan op een goed en slecht geheugen
is zeer et:nvoudig. De man met een goed geheugen is hij die
.zijn bibliotheek in goede orde I{eran~schikt houdt; cn die met
een slecht geheugen is de slordige bibliothekaris, die zijn boeken
in wanorde dooreen Jaat Iiggen en dus niet vinden karl wat hij
nebben moet, aJ is het in zijn voorraad. Een ieder kan zeJf de
proef hierop nemen. Hoe dikwels zeg~en wij: c'Ik heb dit of
·dat vergeten ;" maar morl(en of overmor~en dan " valt het ons
weer bij," gelijk men zegt. War toont dit? Oat hetgeen wij
.zochten niet vergeten was; maar slechts verlegd. zodat wij het
oOp de juiste tijd Iliet konden vinden....
I. nit onderwerp heeft niet sJechts een wetenschappeIik
belang, maar is ook van prakties nut.
e. Wanneer onderwijzers dit beginsel zouden aandringen bij
hun leerJingen, wat zaI dat hUll een aanwinst zijn in hun
studie en voor heel hun leven 1 Onze onderwijzer, van wie
wij hierboven spraken, was een levend voorbeeld vall Zijll thea
rie. Hij vergat niets. Wat kon die man OIlS niet vertellen, van
aile landen en aile tijden! H ij was een wandelende bibliotheek
van praktiese kennis. AI wat hij had doorleefd (en hij had een
veelzijdige ervaring), al wat hij had l1;eIezen, al wat hij had gehoord of olldervonden, dat alles wist hij juist op de tijd zo
Iluttig en aangenaam te gebruiken.
,e En wat was zijn leer en voorbeeld ons in dezen tot nut I
Naar zijn voorschrift hebben wij p:etracht ons geheugen onder
tucht en orde te houden en nog steeds komt zulks ons te pas.
Gedurende ooze theologiese studie lazen we Todd's Student's
Manual. Daarin wordt ons een dergelik beginsel aangedrongen.
Hij zegt bijvoorbeeld, wanneer men Grieks of Latijn leert en
bij vertaling de betekenis van een woord niet weet en dus in een
Woordenboek opzoeken moet, dan moet men niet sIechts die
betekenis nazien ten gebruike bij vertaling van die volzin, die
men voor zich heeft; maar men moet zijn geheugen aIsdan er
bij halen en zeggen: II Let nu op, dit is de betekenis van dit
woord en onthoud het ; ik wit dit woord niet weder opzoeken."
En deze regel voJgende bevonden wij die volkomen uitvoerbaar
en zelfs niet zo zwaar aIs men denken zou. Datzelfde kan men
ook doen met wat men Ieest of hoort. Men behoeft niet juist
aJ]es aan zijn geheugen ter geIegene bewaring toe te verlrouoven.
Dit deed Gladstone i hij wist uit te pikken wat hij spesiaal onthouden wilde, en daarin bracht hij het zeer ver.
Maar oak voor het dageliks Ieven heeft de praktiesE" toepassing van bovenstannde stelling grote waarde. Daar is niets
verfoeielikers, vooral bij jongelieden en dienstboden, dan zich
bij verzuim of nalatigheid te verolltschuldigen met de uitvIucht: cc Ek het dit vergeet;" of sc)ms nogal met de nietOf
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