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LEWElrS-FJ7 D.
Sous die le,,,ers weet het Ds. Du Toit sijn laaste
lcwcnsjare op clie familie-plaa::, in Daljosafat deurgebring. Daar het hij met eie hancle gewerk om t·e
\ oursie11 in die behoefte van sijn ge:iin; daar het hij
ourclag sijn boerderij-werk waargeneem en saans (soms
tut oor micldernag) sijn "Stemrnen" geskrijwe, en vandaaruit het hij sijn kwartaalsreise ondernoem om die
\'erstrooide geloofsgenote te besoek en t•e bedi·en.
Voor ons die lewens-end vermeld, moet eers met 'n
paar woorde gewag gemaak word van sijn tro1rne eggenote. wat horn in sij11 laa:-,te lijde, meer ale, 'n halfjaar
lang-, nag en dag met grnot upoffering en liefderijke
toewijcling verpleeg het.
Die vacler van mevr. Du Toit was mnr. Charl Wijnand Ylalan en haar moeder ?II agdalena Hugo, albei
afkomstig uit Hugenutl· families. 1'\a hul huwelik
het hullc gaan woon in Klein Drakenstein. Die familie was ge,.,eend, ook in die aantal kinclers: daar was
r o ::ie1mo. •en 5 dogt·ers, wat almaal groot geword het.
Op later leeftijd het men. Du Toit haar ouers aan
dif' Paarl gaan Mij, nadat die plaas aan een van die
s·eun;:; verkoop was (dis nog in besit van 'n klt>inseun).
Daar i:, die oue \·ader en moecler kort na mekaar oorlcde. Respektiewelik bet hul die ouderdom van 7 I en
64 ja.ar bereik.
Die familie bet behour aan die Noorder Pa.arl _gemeente, waarvan D,,. Du Toil Loen lenaar was. Ook
in die huisgesin werd Ds. Du Toit s'n wcrk ::,eer gewaa.rdeer en si jn persoon innig gelief. Die ou moeder
het horn genoem:
'"n Zoon des huizes maar ook een
gcc;:;tclike vacler." Sijn vertrek naar Tranwaal was
vir cli'e ou rnense 'n onoorknmelike clrocfheid.
:\Ievr. Du Toit wa.., di·c jongstc clogt-cr en werd aan
die Paarl en \Vellington (Hugenotcn-skool; opgerned.
\'ir die openba.re belijdenis .werd sij deur Ds. Du Toit
klaar 1gemaak. In r 88 5 is sij met horn getrouwd .in die
Xoorder Paarl Kerk. Die huwclik was gescencl, en die
sorg vir d~e 4 wc,;e was die tweede moecler ( soo'3 sij
self skrijwe) : '"n groat voorrcg en genot. ''.
Die swaarste jare van Ds. Du Toit s'n lewe het
~ij met horn in rnlkome eenheid \'an gees en harmonic
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van oortuiging deurgemaak, en tot di·e laaste toe het sl]
met al haar krag en sympathie als vrouw horn ge,,tcuu
en gckoester. Haar toewijding in die laaste krankheid
het' die bewondering van vele afgedwing.
BEGI~

VAN DIE S:\IARTE.

Die laaste smarte het begin in Augustus 19 to toen
Ds. Du Toit 'n reis naar Calvinia gemaak het om teen\\"oorclig te wees bij die 1 oo jarige verjaardag van
"Oupa Klaas'' Louw -"Oupa Klaas in letterlike zin van
bijna de hah·c Calvini.a en in ;,praakgebruik van de
game Cah·inia. ·• Bij die gelcenheid het Ds. Du Toit
·n woord gespreek tot die patriarg en "ijn kroos op
groncl van Jes. 46: 3, 4. Die hoofgcdagte was ~hoc
kan ons dit van Ds. Du Toit anders verwag?): felwva's
rerbo11dstrouw i11
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Deur rli<:> ou vader werd toen ook vir sijn nageslag plegtig ·n verklaring ondertPk<:>n. waari.n Gods \'erbnnd als enige grond van l>chouckni.s word geroem.
Ds. Du Toit skri.jf dan vercler in die September
no. van die "Stemnwn"' : "Onze reize naar Calvinia had ·n treurig ei.ncle.
::'det het \·erjaarfeest van de stamv:J.der "oupa Klaa-.,
Lauw." krneg ik nag 2 beml)edigenclc telegrammen:
een van huis van mijn lieve gade, clat de familie
nog wel was: ·en e·en \an Bloemfontein, clat mijn
jop.gste zoon uit mijn eerste lmwelik, Dr. J. D. du
Toit, 'gekozen was tot Professor in de Theologie voor
de Gereformeerde Kerk. waarin ik onder erkenteni.s
der goddelike rneping mij dankbaar verhlijden kon.
Daawp ging ik om 'n paar dagrn bij mijn pleegki.nderen, Frans en Kitty van der ::\Ierwe. aan De Drift
door te brengen, ong•C:'\'Ccr 7 nur van Calvinia, \•66r
mijn terugkecr. Zo gclukki.g waren we daar samen.
::\Iaar ach. wat is aards geluk onbestenclig ! Zondag
morgen vroeg kwam {?r 'n cxpres:oe met 'n tdegram van
't dorp, waarin mijn lieve gade mi.'j 't treurig bericht
zond, dat mijn oudst·e zoon David, hekencl als "011bro·er," die 1't opzicht had ·over mi.jn boerderij, de
vorigc dag 11lotselinig overleden was door bezwi.jking
van 't hart. .. I k kan en behoef mi.jn vrienden ni.et te
zeggcn, hoe verscheurd mi.in hart was door de droevt'
tijding. En 'n telegram is zo kort. zo onbevredigencl !
Duiz·end vragen. duizcnd overdcnkingen bestormden
het verbrijzeld Yaderhart.
En het is Zondag morgen; 2 malen moest ik di·e dag di.enst do en met 'n
neergebogen zicle.
Dnn S dagen ri.jdens \·o6r ik
t·ehuis kwam. met alle spoed. Die 5 dagen waren mi.j
Lild.
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al" 5 ceuwen !
Al wat ik wist was dat hij v6ur
mijn vertrek enige tijd klaagde over n \Teemde pi1n
die telkens uit z.ijn arm Lffer de schouclcr en bor->t
trok, maar dan was alles weer voorbij; zodat wij
wlks be,,chouwden als 'n gewune "zinkingpijn. ··
"Vrijdag morgen tehuis komcrnle \ ernam ik toen
ecr'it de biezonderheden. welkl:'. ik tcr wille van, de
wle Hienckn die mij hun dee1neming hctuigden, hier
mededeel. De \'Orige Z::tterdag 1110rgen was hij naar
gewuont c 1 •rgestaan en naar zi jn werk gcgaan. :'\ adat
hi] enige zaken be-,chikt had, 1106" vuur 1mthijt. klom
hi] dL' trap op. dak vo0r mijn studeerkamer, leidendc
naar ck buvenste v,erdieping oµ de Cedenbchool, waar
hi] in de laatst.e tijd bezig was, met regenweer en 's
avonds, bijenkorven te maken, denkelik met 't doel
om 'n kurf, die hi] de vorige a\·ond voltooicl had.
af te halen. Toen hij de "landing" bo\·en op de trap
bcreikt had zeeg hij neer, zonder 'n geluid te maken.
:\Iijn gadc had hem echter gezien toen hij cle
trap opklom, en e'en klein jongen zag hem ncl'rvallen.
Dadelik snelden mijn li'eve gade en anderen toe, cloch
hoe men ,hem ook "laafde," hij was clood! ... Tot onze
vertrousting getuig'dc de clistriktsdokter dat de dood
ogenhlikkelik was. verolirzaakt dom de pijn waarover
hij klaagcle, zijnde 'n zt>ldzame kramppijn, welke op
't hart samentrekkende 'n gewisse doocl veri >orzaakt,
en waartegen gecn doktcr enig voorbehoedmiddel of
geneesmiddel hcdt. lk belangstdling en cleelnc-ming
bij het afsterwn en bij de bcgrafenis wa.;; buitengewoon
groot.
"Ter wiHe van die vele cleelnemenclc \Ticnden,
vooral dP verafwonenden, die om biezondcrherlen vra,gen, gee{ ik ,enige biczonderheclen van de overleclene.
Sedert hij de school verliet was hij werkzaam aan
drukkcrijen aan de Paarl en Kaapstad. Hij was zeer
vindingrijk; kon niet slechts haast allcs maken wat
hi] zag, doch maakte tevens verbeteringen aan alle:--,
zoals nog l[)p 't laatste aan bijenkorven. Dan was hij
z~er werkzaam en gedienstig.
H ij had ~eclert zijn
kindse jar,en slechts ecn fout: hij was /c f:OPrfarzrr/ig;
hi] kon nooit "ncen'' zeggen. Hij zou zijn e\gen baatje
uittrekken en aan 'n ander geven. Zijn zelfopoffcring
kende geen perken; hoogmoed was in hem nicl; met
~1et minstc wa<; hij tevreden. Bijna 2 jaar geleden nam
ik hem op de plaats alis opziener en bec,tuurder, ,en
daarin was hij mij bij toeneming tot grate hulp en
stcun, zodat ik met minder zorg tehuis mijn geestelik
wcrk kon doen en op langdurige herderlike reizen gaan.
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"En nu ncem ik mijn vrienden hier nog meer in
mijn vertrouwen en open u mijn doorwond vaderhart.
i'.li]n eer::,te indruk bij 't ontvang,en van de verpletterende doodstijding wa'i: dat ik ni,et gedaan heb aan hem
wat ik mo,est doen en nog st,c.eds v:an plan was te
docn. Ja. mijn 'eer!--te gedachte was aan Tran0ivaal,
toen ik daar dag en nacht als Superintendent van Onderwij-, (en ln::,pckteur van al1e schol,en door 't land
te,·,ens) zo bezig was, dat ik aan mijn familie, toen
4 kleine kindertjes. haa'it nicts kon do en; dat mi jn
Jie,·e cerstc gaclc, (mij ook ach zo plotseling ontnomcn ! ) mij eens er op wees dat ik al mijn tijd
aan andere kinderen besteedde en aan mijn eigen kinderen zo weinig deed, waaro_p rriijn antwoord was: ) a,
ik moet ook met de Sulamith z9ggen:
"Zij hcblJen
mi j gezet tot 'n hocdcrin der wi.ingaarden.; mijncn
wi]ngaard. <lien ik hcb, hcb ik niet gel10crl". ( Hoogl.
1 : 6).
:\bar LPn ovcrtuiging troDsttc mij toen en troo.ot
mij nu : 11 mijn kindercn wetcn, dat mijn dagelikse
beclc rnor hen tot God is, niet om aard~e rijkdom, of
,ere, of aanzicn, maar dat de Hccre ons de genade gevcdat wi] allen mogcn behor,en tot "het on~rblijfsel naar
de vcrkiezing cler gPnade,"' en dat ik zelf dat niet in
hen werken k;-in, maar zulks ,gelovig vcrwacht van de
vrijmachtig'e en onwederstandelike werking· des
H.
Geestc:.. En wat nu cle uitVioering van dit gcnadewerk
in deze afgeston·en zoon hetreft,zaligspreken mog,en we
evenmin al5 verdoemen, met 't woord van onze· Zaligmaker voor ons, Mat. 20: I 6:
"Alzoo· zuHen de laatst,en de eersten zi in, en de eersten de laatstcn: want
vielen zijn g,eroepen, maar weinigen uilverkoren."
Paar wcken voor ik op Peis ging kwam hij op 'n
anmd op mijn ::.tudeerkamer en na over ,een en ander
gc.,;rroken tc hel1ben toondc hij mij 'n bundel van
T«:T Baars Gedichten, welkc hij in de hand had, en
vroeg mij of ik reeds 't gedicht "Johannes en Thcagene< gelezen harl? Op mijn ontkenncnd antwourd zeide hij, dat het vour hem toch zo mooi en nuttig was en
dat ik het toch lezen moest. Ik beloofck hem zulks te
docn zodra ik 1de tijd daartoe \'inden kon. Twee malcn
vMir mijn vertrck kwam hij mij weckr vragen. of
ik 't gedicht al gelez,en had. Telkcns moest ik antwoorden. clat ik 't toen te clruk had. Na mijn tr,eurige
t,ehuis.komst vond ik "t boek nog op mijn tafrl liggen
en tc0en ik het door hem gemerkt geclicht las, was het
als sprak zijn nu zwijgend hart daarin tot mij en openhaarde wat hij mij door zijn mond ni(•t kon openbaren.
Elkeen die dit gedicht leest en zich daarbij in mijn
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toestand verplaatst zal zulks be~cffen. Dat hij ~gdijk
hct on:o uit 'ervaring voorkomt me·er algcmccn 't geval:
tc zijn dan men gewoonlik opmerkt~ 'n voorgevoel
hacl van zijn eimle blijkt van achteren uit menig woord
en daad.
,,Zijn bedrnefde \vcduwe had opgemerkt clat hij zo
gejaagcl was, 's avoncls laat en 's morgen-. vruf:'g, om
zijn werk clat hij op handen had af te cloen. En moral trof het haar dat hij in mijn afwczen telkf'ns tot
haar zcicle, dat hij bij mijn terugkomst met mij sprekl'n wildc om zijn lrv·L•n te laten n·rzekercn.
,,lk beclank hicrbij de wle vriendcn die mij hun
hartelike deelneming hebben betoond in dit smartelik
\er lies; en verzoek hen dringend de Heere met ons
te bidr1en om kracht en troost, maar vooral om zijn
licht en lei.ding ten cimle wij mogen \·erstaan wat zijn
clod en weg is met rleze zware bcprueving; want niel
slechh de hartewunde geeft pijn, maar vo<>r mi_;n tijdelike helangcn is clit wrlies onbcrekenbaar. ~Iaar onzC'
truuwe. Bondsgocl zal ons ni·ct bcgeven.
"O:\T>ER PIJl'\ E:'\ S?\1ARTEN."

Ds. Du Tait \'Cffulg : "Rampen komcn zelclen alleen.
.\!J:et haastig
rijclcn naar Cah·inia bij nacht door cle Pakhuis Bergen
had den we 't ongeluk om te \ allen met L'l'l1 kar, de ref'hter.schouder licht bt>zerende. :\fet c\p snell.· terugreis.
na voormE'ldc treurige tijding, nacht en clag in 'n biezonder kuml en clampig weder, bemerkten wij reeds
clat zinkenrjijnen zich in cle bezccrdc :-,choudcr bcgonnen te \·estigen.
Tehuis gekomcn vcrergcrclen
cleze pijnen bij de dag: maar we haclckn hcl te druk
binnens- en buitenshuis om aan de kwelling behm>rlike
aanrlacht tc wijden. 't Gevolg wa':> dat de pijn zo
erg wercl dat zc ons te bed wierp. waar we nu al
ongcvoer drie wekcn op cle rug liggcn en zdf nict
schrijven kunnen, onder g·~ne·cskundige behanclcling.
Oncler pijn en smart alduc, ne·ergckgd moe5ten we ons.
rnlgL·nd Reisplan upstellen, verzenden,wijzigcn, e11 cindelik vaststellen, op geloo/ dat de Heer·c on<.; zal o·prichte11 om dit zijn werk t·e cloen tot ziine eer; waartoe
wiJ ook cle gelovige voorbeclc van alle bclangstelkndcn inroepen."
"DOOR DIEPE \VATERE:\'".

Under hiercli·e opskrif lees ons in die "Stemmen··
\an Oktober : --
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"Unzc trouwe Bondsgod hccft ons m ck laatstc
tijcl door diepe watcren gcleid, waar "de afgroncl
riep tot clc afgrond".
1-<~Prst de treurmarc dat ecn
dochter des huizc'=> aangdast wa~ door Gods Hanel
mf't cle lungtering, in \Crbincling met andere kwalen;
zodat er mensclik wieinig te hopen blef'f. Pas begon
ziJ tl' bctercn, onder Cods zegen, hoewel niet zoncler
memelikc middelen, of ccn clubbde slag trof ons in
Augustu;; op de r,ei~ naar Calvinia. \'o.<Jreerst het plot~eling afstenTn van onze oud~tc zoon, tijdelik be~chouwcl een afgchouwen rechterhand.
).faar het
werd nog ,ergcr. Hct 1J111-.,ban met een kar, ge\·olgcl
,n'.lar dokter~ mening' door het ber;,ten van "t binncn-dies van ·de hal.o-ader; het haastig terugreizen
--..j. dagen en 4 nacht,cn ,onafgebroken in een bittcre
kouclc dat aUL·s saamgl'nonwn wa'i te veel voor een
ri3 jarige. Zinkcnpi}nen die ons zo lang reeds plaagdcn in verschillendc lichaamsclelcn, trokken zich samen
bij cle aarbreuk z·n omligg1mdc gekwetste spieren, in
bi.Jna on uithoudelikc fol teri ngen.
"Daar liggPn we nu al 3 maand.en neclergeworpen,
maar Code dank! niet \ c·rdorven ; en 3 bekwamc Doktoren met ;:illP hulpmiddelPn ,zclb electriciteit •f'n Rontgen Stralen \ kunnen ems \·an cle smarten niet verlossen,
at wat ZlJ ClOCl1 kunnen i,;. de heftigste pi_jnen dour
morphia clf'rmate te bf'teugelen dat het gefolte1"d lichaam tusseribeicle wat slaap ·kan krijgen, onder God::.
gun"t.
"Ons rcisplan hebbf'n wij dus onbepaald uitge~teld,
en wij smeken hierbij alle broeders en zusters, in
dringend gehed God nwt on:, te smcken: I) om als
het mag zijn tot Zijn et•r ons tc sparen, en dagen
tot nnze rbgf'n tne t·f' do en, gelijk aan een H iskia (]es.
3 7 ten einck che overigc: d:igen gehecl en orwercleeld
aan Zijn werk en tot Zijn cer te wijden; en 2) u11s
cluicklik tc cloen verstaan waarom Hij dezc weg m2t
on<-: houclt, om ons clan licht en kracht tf' schenken om
ZiJn wil volkomen te kenncn en te cloe11 in al onze
dagen.
Laat ons ons gd1eel op de Beere werpen, temeer w'lar mt.:nsenhulp feilt. Jehova zij onze hedmce~ter in dezc krankhcid.
"J uist omdat wi j in onzf' bediening in 7wakheicl
maar nprcchtheid, nict eigen eer of voordeel hebben
gezodH, maar de ere Gods; daarom herinncren wij
heclen met k' meerclcre vrijmoedigheid onze broedcr::.
en zustcrn er aan dat hier nu de gelegenheirl is tot
het doen van dif' liddadigheid die bij God wclaangenaam is ·en schatten weglegt in de hemelen.
1
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"De groote Yoorbidder bidde ook rnor nu] en
u, en de Heilige Gee:,t bidde in ons, en lere ans Yoor
elkander te bidden!.,
''HERDERLIK :-.CHRIJn:~ '.

In die "Stemmen'' \'an :\member werd 'n herderlike skrijwe afgedruk. \an hierdie inhoud : " Genade, !:>armhartigheid en vrede zij u vermenigvuldigd
"Geliefde Broeders en Zusters in onze enige Zaligmaker !
"Het i~ nu ongeveer 4 maanden dat de Heere naar zijn
alwijze en ondoorgrondelike raad ons aan het krankbed heeft
gekluisterd, zodat wij u niet persoonlik bezoeken kun11en, hoewel wij u nog gel ukkig door middel van de drukpers bereike11
kunnen.
"Wat mijn lichamelike toestand betreft is er, Gode zij
dank, "n aan111e1kelike beterschap, vooral daarin bestaande dat
de zware pijnen dermate. verlicht zijn, dat wij in geringere mate
behoeven gebruik te rnaken van m0dia.
"Wat mijn gemoedstoestand aang2at zijn wij gedurig in de
Geest met u bezig, in de verzuchtingen dat de lieve Hemelvader
ons zo spoedig en zo volkomen m0ge herstellen, als naar 7.ij n
Raad bestaanbaar is, voornarnelik um uwentwille. Nu eerst op
ons krankbed gevoelen wij l10ezeer wij aan u verhonden zijn in
de geest. En nu die honderdtallen stemrnen van deelneming
bij woord en schrift tot ons komen ; nu juist bij ons laatst vuorgenornen reisbezoek meerdere en dringender aanzoeken vour de
verkondiging van de zuivere leer en <le reine bediening van de
Bondszegelen ons bereiken van alle delen des lands; nu wordt
de vraag des te ernstiger: waaro111 de lieve I leere ons jui!>t nu
op bet ziekbed heeft doen nederliggen ? llaarom verz0ekcm wij
u nogeens dringend om eenstemmig en gelovig de Beere te
vragen, als het kan zijn ons op te richten en weer tot u te brenom samen zijn Naam te verheediken; dat Hij ons zijn Wil doe
ve1staan en genade geve dat al onze verdere dagen enkel aan zijn
dienst en tot zijn ere besteed moge warden; maar is zijn Wil
anders, dat Hij ons dan geven wil een ruime ingang in zijn
eeuwig Koninkrijk.
"Intussen, volgens geneeskundig advies bestaat er in onze
toestand geen dadeli k gevaar, maar ook geen uitzicht op 'n heel
spoedig en volkomen herstel.. Wilde Heere dus, dat het nog
enige tijd duren zal voor wij u bezoeken kunnen, dan wensen
wij u te raden gebruik te maken van de voorlopige schikkingen
tot hulpbetoon door leraren van de Gereformeerde Kerk, die
zich daartoe bereid hebben betoond.
"Weest inmiddels aan de opperste Herder aanbevolen met
al uw belangen, behoeften en begeerten. Hij wPide ons met
zijn staf, Hij leide ons door Zijn Woord en Geest. Hij beware
ons door zijn kracht, onder alle beproeving en ziftingen des
Satans, en stelle ons onstraffelik voor zijn heerlikheid in vreugde !
"Wij betuigen hierbij onze innige dank aan de lieve broeders en zusters die ons door de toezending hunner welkome
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liefdegaven 't hart verkwikt e·1 de zorgen en smarten des !evens
verzacht hebben. De Heere vergelde het aan hen en hun lrnisgezinnen."
"IN GEl.IEE:.'\SC'HAP DES LIJDEC\S."

In die volg.cndc no. skrijf Ds. Du Toit: "Overtuigd door tallozc bewijzen van de innige
declncming onzer verspreide broeders en zusters in
ons tegcnwoordig lijden, achten wij het onzc plicht
aan hen 'n korte mededeling te doen, niet slechts \an
onze gczondheidstocstand, maar ook van ons gemoeds
gcsteldhcid onder de langdurige krankheid.
"\!Vat de zickte zdf aangaat is er 'n langzame en
afwissdende v·erbetering duidelik waarnecmbaar, tegen
de verwachting der dokters. Maar Jehova, onze heelmeestcr, is dan oak almachtig. Toch srhijnt 't uitzicht ,op 'n volkomen hers tel ; menselikerwi js gesproken) nog ver af.
Inderdaad is de waarneembare bet·erschap wel genoegzaam om {)!ls te tonen dat onze
trouwe Bondsgocl machtig is ons te genezen ook tegen
de bcrefoeningen en buiten de kunst en middelen dcr
geneeskunde.
"Maar evenecns overtuigt deze aanvanklike bcterschap ons dat ons herstd en bekwaammaking tot verder dienstwerk geheel in 's Heren hand is, 'n gmie
Gods die we als zodanig van Hem moetcn afsmcken:
Hij alleen kan dagen tot onze dagen toedoen, gelijk
van 'n Hiskia (J cs. 3 8.)
.
"VerschiUende l·essen hebben we reeds in dezl'
krankheid -geleerd, welke wij met Gods genadc tt>n
nutt·e hopen te mak·en indien Hij ons verder sparen
w11.
Nu is de tijd niet ze aHen op te sDmmen zelfs.
:.\1aar een punt kan toch niet verzwegen:
Hoe de
Her·e in dcze beproeving u en mij beter clan ooit heeft
leren verstaan wat de betekenis is van de gemee!lsclwp
d('r lleiligen. Wederzijds hebben wij mecr clan ooit
gevoeld hoe wij cen zijn in de Gehiefde.
"Laat ons maar kalm en gelovig op de Hecre wachten. Is 't zijn wil mij op te richten tot verder werk,
dan zal llij .door zijn woord en Geest ons ook wel op
zijn tijd 1eren wat zijn wil is. Daaraan twijfelen we
niet. K·omt di·e tjjd, dan hopen wij mondeling en
schriftelik de ge\nodens onzer broeder·en in te winne.n.
en ons geheel over t·e geven aan wat Hij ons zal toncn
.zijn wil te zijn.
"Intussen hopen we in elk geva1 voort te gaan
met de uitgav.e der Stem men zolang God ons spaart;
en wi] vertrouwcn vastdik dat onzc broeders hun uiter-
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ste zullen doen om onze zwakke getuigenis (?Olang die
er nog is) tc verbreiden, rechtstrceks en zijdelings.
Onzc groete vindt ge in Heb. l 3: 20. z l. Broeders,
l)iclt voor ons."
"IN DE Sl\1ELTKROES DER BEl'ROEVlKG. ''

Jan. r <)-I r skrijwe Ds. Du Toit: "Gclidde br·0>eders en zusters. Wij beginnen dit
jaar als gezamenlik in de sme ltkroes der beprocving,
want dit hedt onze l<:rankheid inzondcrheid ons bewezen dat ze 'n gemPe11schapjJPlilte is; en dit is ons
wel 'n steun.
"Maar deze beproeving is een a/wisselen.de. En
dit hebben we in de afge1open week weer ervaren,
doordien er zulk 'n onmiskenbare vermeerdering van de
pijn en daarmee in verband staande verzwakking van
zenuwgestel, spijsvertcring en vooral van het hart en
van het hoofd plaats vond; waarin cchter tijdcns dit
schrijV'en alweer 'n merkbare vcrbetering te bespeurcn
was.
"Wij kunnen haast zeggen: ml pijn, maar ook vol
van de kracht des Heeren, vol van de lijdzaamheid des
Heihgen Geestes.
"\i\Tat mij, als Redakteur, het zwaarst op het hart
ligt, ,is . dat er nog zoveel onafgedaan werk op publikatie blijft wachten zoals voltooiing van de Sclzri/tzrnklaarder. van de artikelen over cle Vrijstaatse Kerkwetten, de Evangdiese Gezangen aan Gods ·woord geto-etst, enz. ; zo menige getuigenis clie in 'n herziene
en vermeerderde uitgave opnieuw het lichl behoort
te zien; ook nog in menige donkcre schuilhoek \rerborgene zo al niet in 'n zweetdoek der luiheid dan
toch bedolven under het stof van gebreksijver, getuigenissen, als cle "Man Gods uit Juda," l Kon. 23, de
Predestinatic enz. waarbij nog komt cle bundel HallehiJah liederen, nu reeds zo algemeen gebruikt, wclke
nu al vermeerderd is tot 4 r o.
"\Vi] weten niet hoe lang de Heere ons nug spareu
zal maar wij gevoelcn ons steeds vast ovcrtuigd dat
zelfs bij ons heengaan de uitga\'e der Stemmen niet
gestaakt zal kunnen of mogcn warden.
"Bidt vurig en gelovig om krachtshernieuwing, ook
in dezen zodat ook hier in dit Zuider-Oord bij vermeerdering en toeneming, naarmate de schaduwen var1 de
afvalsnacht aan de ene zijde zich verdonkeren en verduisteren, aan de andere zijde door de machtige stem
des Geestes de barrier der waarheid en g,erechtigheid
omhoog gehe,"en worde.
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"Laat dit jaar I The,,. 5: 1-1 I steeds rnor u op{.>n
liggen, \·ooral in uw huisgezin en in uw bidkamer. ··
""~

AXI>ER

."LAL:."

:\laar ag ! wat was di,t hart\·er::ikeurend toen aarr
die doodkranke grijsaard moes meegedeel word. dat
om c.:ngel \·an \'ertroosting, ons enige Bettie aan appendiciti::i beswijk is ! Behoedsaam en langs omwege
wou uns dil doen. :\Iaar Us. Du Toit het dadelik
agtergt>kom wat gPbcur het en het g·esl- : "Hop <lankbaar is ik dat mijn kinders in die Heere "terf. ·· In
die Fcbruarie ·'Stemmen" staan dit : ·'~lijn :gezonclheidstoestand i'- nug 'steeds afwissclcnd; do ch is Gode zi j dank. o\·er "t algemeen genomen,
niet achteruit. Enkele malen zijn er hevige aanvallen van pijn; doch de HeL,re _geeft ook ogenblikken van
v·eraclerning en verb\ ikkiri_g.
"Een niPuwe zware slag trof ons, door het, zo gocd
als onvierwacht 1afsterven van onze oudste dochter Bettie,
gehmvd met de heer Jae. Myburgh. Stellenbosch, nadat
ziJ. 'twee dagen te \'t>rPn een. ernstige operati·c had ondcrgaan. De Heere heeft echt·er biezonc:Lere genade
en ondersteuning \ erleend om ook deze bcproeving
met lijdzaamheid tP dragen. De hoop die zij ons
hecft nagelatcn maakt clat haar wegneming eer een
\·ertroosting en versterking is, als een verzwaring
van lijden, omdat ik claarin dankbaar de verhoring zie
\'C111 gehC'den vuur kinderen en kindskincler•en.
Terwijl ik gdo\·ig·en oproep tot danken voor genade en
vertrnosting onder lijden. vraag ik uw ,·oorbedC' o.a.
ook ·voor de drie nagcbleven kindertjes."
Haar dood lwt die skrijwer hiervan in "\Vilgerboom-bogie~," 'n bunclcl verse gewij aan die nagedagteni-, \·an "die clrie liewe dodc", aldu" besing : Lewencl beeld van stillP lewe,
{llooiri ,·ier ! ji; is vir mij
ewc-beeltnis \'an haar lewe,
wat so ::,tilkens het verglij.
\:it jouw gras-oorgroeide velde
speur ik nouwlib jou omleeg .En die wereld sag maar selde
haar verbo·rgc stroom-beweeg.
Maar steeds somergroen jouw sijde;
ginds jouw immer groene stad. Om haar heen was 't immer blijde,
blomme waar sij immer trad.
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Seegnend sink jij wcg. o Mooic !
tot jouw kruik is leeg gcdra.Seegnend i;;ink sij in die sooie
e_n laat d'aarde groenend na.
En gelijk in turfvalleic
jij ;n hewe ligtlijn laatso was gans haar aards vcrglije 'n
silwer-blinkc liddedaad.
'N SA:'\IEKO.'.\IS.

Terwijl Ds. Du Toit doodkrank neerle, het broeders
van die kruisg1emcentes in sijn studeerkamer saamgekom om planne vir di1e toekoms te maak. Die Sondag daarop wcrd same avondmaal gevier. Skrijwer
hiervan het daarbi1j voorgegaan. Die "Stemmen" van
April bevat h~erdie verslag : "In de namiddag kwam men samen om random het
ziekbed van Ds. Du Toi1t avondmaal te vieren. Vele
vrienden uit die omtrek waren ook opgekomen, zodat
het v66r- en eetvertrek gehed gevuld waren. Nadat
Gods .\Voord en het Avondmaals formulier was gelezen,
-dat r 1e eds onder de biezondere omstandiigheden een
g 1e weldige indruk maakte -gingen de broeders en zust1ers bij tientallen de naastge1egen slaapkarner binnen
om uit cle handen van· de kranke brood en beker te
ontvangen. Al1een degenen, die aanwezig war1e n, kunnen zich voorsteUen wat toen gezien en ondervonden
werd. Door de bleke, zwakke handen van de geLicfde
dood-kranke werd het brood gebroken en rondgedeeld
en de wijn insgdijks. Ui1t .aller ogen stroornden de
tranen 1en het bedroefde hart werd als leeggeschreid.
· Nooit zal zeker op aarde de indruk worden uitgewist
van die A vondmaalsvi1e ring. Allerwege getuigde men
dat dez1e de heerlikste viering was die men ooit had
bijgewoond. De g1~trouwe Verbonds God verheerlikte
de Jgenade .van 1Jezus Christus aati aller hart.
"Eindelik sprak Ds. Du Toit nog een kort woord
t·ot de wenenden om zijn legerstede. Een doodstijding
had hij nog niet, rnaar zijn innigste wens was uitgedrukt in dat woord: "nu laat gij Beere uw dienstknecht _;gaan in vrede." Waar is het woord van Wesley: "De Heel'e begraaft zijn dienstknechten, maar
zijn werk zet Hij voort." Er zijn nog 7000 stillen
in (den lande, die voor Baal de knie nog niet buigen,
en 'hij zi1et in de aanwezigen de vertegenwoordigers
van de 300 strijders, van de Gideons Jt>ende. Ach,
vriendeR, zo eindigde in tranen en met bevende stem
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de zwakke grijsaard, ach vrienden, "trek op voor de
Heere." ~ict meer: voor de Heerc en voor (;idconlaat Gideon wcg-vour de llcaP, voor Hem aHeen,
tot zijm: eeuwige heerlikheicl. En tocn zonk Ds. du
Toit vermoeicl in de kus:oens terug. God had hem
kennelik onclcrsteund um in zo grate zwakte nog rl.it
laatste wourcl te sprcken.-\Yat later doopte hij ook
nog twee kindcren uit de kruisgemeente van Ceres.
Ja, de Heerc was in ons midden!··
''EUTHA:'\ASIA."

Hier volg nou die laastc woord van Ds. Du Toit,
aan die skrijwer hiervan _gedikteer : ""Want ik word nu tot een drankoffer geoffcrd,
en de tijd mijner ontbinding is aanstaande.. Ik
heb den goeden strijd gestreden, ik heb den
loop geeindigcl. ik heb het geloof behouden;
\·oorts is mij weggelegcl de kroon cler rcchtvaarcligheicl, welke de Heere, de rechtvaarclige Rechter, mij in clien clag geven zal; en
niec alleen mij, maar ook allen, die zijne verschijning lidgehacl hebbcn.-2 Tim. 4: 6--

8.

.

[Dit is het laatste woord, clat onzc geliefde, nu
ontslapen vadcr op zijn zickbed heeft geclikteercl. Hij
was toen reeds zo zwak, clat de boodschap slechts
zeer kort kon. zijn. en vluchtig van zijn bleke lippen
moest worden opgevangcn. Maar wat 'n boodscha,p I
Zij is zulk een i:even, zulk een lijden waarcl. Lezers,
beschouwt dat laatstc woord als hct stukske goud, hetwelk hij ons in de !:>mcltkroes van 7i jn lijden heeft
geloutercl, ZCVC'nmaal.-£u'lzanasia 'be'. clre:i.t wel-sterven.
Onder die titel schreef de oude Hoornbeek zijn boek.
dat al'> ondertitel droeg:
Wd-~tervcnskunt.
Die
titel is door onze geliefdc dode zelf gedikteerd].
Paulus zit voor de tweede keer te Rome gevangen.
Er is nu geen hoop meer voor bevrijding. "De tijd
zijner ontbinding is aanstaande". Allen die in Azie
zijn vcrlieten hem ( 1: 1 5); ook Fygellus en Herm6genes 1en 'Demas ( 1 : I 5 ; ..i.: Io). J a, ook 'voor Timothcu5,
zijn geliefde zoon, dreigde het gevaar, dat hij zich
voor Paulus, als g evangene des Heeren, zou schamen
( 1: 8).
Z6 verlaten en verloren was die uitnemende
apostel van Christus daar in Rome, dat Onesiforus
"naarstiglik" naar Paulus zoeken moest om hem te
kunnen ivinden (I: I 7). Ja, bier wordt, in die ecnzame ·gevangenis, ongekend van de werel~l en door
1
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zovelen verlaten, Paulus zelf ui~geblust, opdat d1: mens
niets en God alks zijn moge !
Voor het laat::it vermaant hij Timotheus met de
volgende veelzeggencle woorden \ 2 Tim. 4: 1 "I k
betuig clan voor Goel en den H eere Jezus Christus, die
de le\·enden en dooclen oorcleelen zal in zijne verschijning en in zijn koningrijk; predik het woord; houd
aan tijdelijk, ontijdt>lijk; weclerleg. bestraf, \ ermaan
in aUe Jangmoecligheid en leer. Want er zal een tijd
zi jn, \\ anneer zij de gczoncle leer niet zullen \ erclrage11;
maar foetelarhtig zijnde \·an gchoor, zullen zij zich
zelven leeraars opgaderen naar hunne eigcn begeedijkheden.
En zullen hun gehoor van de waarheiGl af·wenden, en zuUen zich keeren tot fabelen. .;\llaar gij,
wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk
van een' evangelist, maa~, dat men van uw dienst ten
.,·olle verzek,ercl zi j."
:\let :de "Getuige" zijn wij opgctreden en hebben
in J anuarie r 88 r ons program gqrnbli<'eerd, roepencle met Jesaja: "Tot de wet en tot de getuigenis''
( zie de derde prnek in fl ttisllerl<). Tot de wet en tot
de getuigenis ri,epcn wij: 1) bij het al om heersend
autoriteits geloof; 2'; bij dt> vde godsdienstige bewcgingen \an onze dagen; 3. bij de nakenclc afval, en
4) al5 de enige hoop voor de toekom~t. Aan die
roeping getrouw \\ illenrle zijn hebben wij I) gewaarschuwd tegen de dwalingen van onze tijd. En had.den wij dat niet gedaan, waar zouden wij reeds geweest zijn ! II) Hebben wij geijvercl vour de ontwikkeling .van de oude gereforme'ilrcle geloofsleer. Hoe
min wiJ dan ook gedaan hebben wii ziJn Gode dankbaar
dat Hi] ons als middel gcbruikte om velen de ogen te
·openen. Dit ,heeft dan ook g<?leid tot de vorming van
een nog wordende organisatic van gemeenten Ol!der
!tet Kruis, wat de kerk van Chri"tus altijcl was 'en
i 5 tot Zijn toekomst in heerlikheicl. I I 1) If ebb en wij
,gewezen op. de tekenen der tijclen in \"Crband met
Christus toekomst. Zi<?. hoe dcLe dric zaken door
Paulus in 2 Tim. 4 worclen besproken.
En zo staan wij met 300 Gideons-strijders en 7.000
Elias-\~erborgenen onder het Kruis.
\'oor mijzelf verwacht ik all'e heil van het Kruis alll>en en wil tot het
Iaatste toe daarop wijzen. Om dat kruis staan onze
lieve broeder- en zusterkringen, nauw aan ons verbonden door lijden en getuig-enis.
Ik smeek u a]1een:
bid voor mij om kracht, vertroosting, bewaring onder de
zifti111g ,des Satans en om een ruime ingang in Gods
heerlik koninkrijk. En ik clraaJg de mijnen aan u op,
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inzonderheid mijn ·gadc. die mij zo ,·oorbccldeloos
heeft vcrzorgd in al mijn kranklwid.
lk wijs u voor
het laatst op haar en ruep uit:
"Brocders, ziet uw
zust•er ! "
Biezondc>r belang heeft deze tekst van Paulus, namelik dat hij ons geopenbaard hcef~, dat allen die
]<ezw; toekomst liefhadden. met Hem zullen delen in
de heerlikheid der eerste upstanding.
Broeders. zuster;,, ik ro·ep u allen toe : Tot 7f"ederziPns.'
"ALS SIJN DAG l7AAN STERWE ..•

l\'l<et groot verlange werd ieder maand die koms van
die "Stemmen" deur die broeders en susters tegemoet
g•esien. Daarin was die "bulletins" vervat, wat gemeld het hoc dit met die siekte gaan. Skrijwer hiervan het daardic feit en die afsterwe aldu:-.. in sijn
"vVilgerboom-bogies" herdag \die bceldspraak is ont1een aan die ondergaandc son 1 : Aangesigte rocrloos staan
als sijn dag gaan sterwe,
als sijn laaste boodskap oor
bree vlaktes swerwe
nes 'n laaste westergloor;
als in stilte, dof-gcweend,
magtige ogclede,
wat met ,groot geglans gebl,ink
het, in krankheidsorriberhede
Iaag en immer lacr sink.
En sijn siel nog
v66r die .'>warte
dodenag, met ,.fr gerug
blaas in diep-bewoge harte
laastc biddcnsug,
tot hij werkensmoeg.
op die verre kuste
in sijn grafstee ondergaan.
Dan sijn wctk, als steen van ruste,
groot hli j staan.
"ZWIJG GODE."

Tweemaal het die skrijwer van hierdie boek sijn
vader in sijn swarc krankheid kon besoek. Die derde
keer moes hij bij aankoms verneem: "vader is ontslape''. Hij het toen hicrdi·e woord, onder bestaande
titel geskrijwe : Doch gij. 0 mijne ziel, zwijg Gade. "-Ps. 62: 6.
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Op Zunclagmorgen nm ~ 6, de clag door de kruisgemeenten en broederkringen bcpaalcl. om ecndrachtig
voor het herstcl van onze geliefde vader te bidden,
op die Zondagmorgen. als het nog vrocg was, is onze
rnder kalm in de BePre rmtslapen, zo kalm dat
zijll clit'rbaren, om zijn sterfbcd knielend, nauwliks
ztjn uitgang bemcrkten. Flauwcr en Aauwer werd de
ademhaling, totdat er niets meer tf' beluistercn was.
Bij zijn volle bcsef, met klare kennis, is deze dienstknecht c;ods hecngegaan, als door de liefdekus zijns
Heeren.
En wat zulkn wij nu zeggen? Unz·e lieve vader
heeft alle lofapraak verboclen. Gode alle ere! was
zijn leuze tot op het laatste toe. Tweemaal sprak hij
van zijn st•erfhecl, cn beide keren wa-; zijn besluit:
Goel alles. de mens nicts. De Persk kecr c;prak hij
mTr het wonder bij Lazarus' graf ·en zeicle: als 'n
konPlkf' zands daar waar duinen rijzen en al-, ·n dropje in cle oncinclige oc<t·aan. zo nict ig 1.i jr1 wij. En
de twceck kecr, in de gee::.t clc 300 Gideun::i-:,,trijders
zicnde. riep hij uit:
Trek op "vonr Goel"! maar niet
"voor Gideon". Laat Gideon weg !
Dienovereenkom~tig werd clan ook enkel uit Cod<; \Noorcl bij zijn ter.aarde!Jc,,telling gelezen. "\Vaar Cncl spreekt claar
mod de mens zwijgen", zo h:.td onze vadcr gc'>proken.
\Vanneer wij clan ook dczc mcdeclelingcn docn, zij
alle lofspraak van ons gcwc·crd. \Vij docn deze medede'lingen, opdat Cod zelf tut anclercn spreke, tot de
lievc broeders en zusters onzea vaclers, geli jk Hij tot
ons heeft gcsproken, clif' aan zijn ziek- en clooclsbed
\crwijlen mocsten.
Zo i::. clan dit lijclcnswcrk 'olhracht !
Kcgen
maanden lang hecft het gcduurcl. Zwaar warcn de
.aam·aJ!.en van cle pijn. vcroorzaakt door de ackrhreuk
in de rerhter:.d10ucler, en als er geen aanval \vas,
mocst toch de pijn door morfia in bPclwang worden gchoudcn. Zwaarder was clikwcls clc ,,trijcl in dC' ziel,
niet alleen voor zichzelf. maar ook voor zijn kuclde
m·c-r het land ver~tronicl. t\ls er zulk ccn hevige
.aanval van cle pijn was keel ook de ziel en zeidc hij:
"ik ben in de smeltkrocs; bid vnnr mij dat ik ge::1outcrc1 eruit mogc komen." Ja. God is getrouw, ook
in <le mate zijner kastijclingen. en gcen druppel te
\eel zou in zijn lijdcnsfles komen, clat was het geloof van onze vader. ~faar, opmerkclik, onze vader
heeft nooit gelwden of andercn genaagd om t·c bidden, dal clc Hecre hem tiit clc 1:>ijn rnoest v·erlosc;en.
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Hij hceft ons aUeen gevraagd, <lat wij bidden moetcn, <lat hij moge bcwaard worden om, hetzij
onder invloecl van morfia, of van onbeschrijfe1ike pijn, iets te zeggen tot oneer des Heeren. Altijd
liet hij ons verstaan, <lat het de Vader was di.e hem:
kastijdde en dat hij di{· Vader boven alles li.cfhad. Ja,
hij hL,eft Gode gczwcgen en Hem alle c"er toegcbracht.
Nooit was er zelfs het minstc ongeduld te bcspcur·en, en
cen klacht kwam over zijn lippen niet.
Lang heeft dat lijden geduurd, maar Goel gaf onk
veradcming. Ovierdag kon hij kzen of zich met clikteerwerk bezighouden. Zijn hoofd wcrd door het gebruik van morfia niiet aangetast 1en tot het laabte
toe was hij bi] zijn klare besef geb1•even en herkendc hij iedereen. ;\Hecn in de laatste maanckn ging
het ,h arcl achtcruit. Lezcn kon hij niet meer en spreken wildc hij gaarne, maar clat spr·eken riep, in ziin
grute zwakhcicl, weer de pijn wakkcr, zodq._t hij zich
tot het hoogstnodige moe:ot bepalcn. De twee laabk
aanvallien sloopten clat uitgczwakte en weggemagcrrl~
lichaam, zoclal hij zeH zeide: het zal nn niet lang
mecr cluren. Ecn hegeert•c lncl onz·e heve vader nog,
n.J. dat wij de He·cre zouden bidden dat hij niet
zou heengaan in •cen aanval van pijn.
En
de Beere hedt ons gebed verhoord. De laatste dagcn
lag hij in vrede terneer, stil~wachtend op de komst
zijns Heeren. Hij vrocg nog voor het laatst naar het
"zwarte psalmboekje" waarin hij altij<;l de "ziekentroost" onz·er vade-ren lag te 1ez,en. Daartoe onmachtig
zijnde, las onze ]ieve moeder hem enig'L' Bijbelvierz.en (b.v. uit 2 Kor. 5) voor, waarop hij ieder keer
met: fa, antwoordde. Het laatste woord, tlat wij van
#ijn lippen opving·en., was: f emzalem I Ja, dat nieuwe
Jeruzal·em, .ncderda1ende uit de hemel op de nieuwc
aarde, .was zijn lust ·en zijn lev•en.
Vr·ede was zijn einde. Wat 'n verkwikking voor
ons, dat het juist op de opstandingsdag kwam. Ach,
in de grote onrust en strijd zijns leven.s, heeft onze
vader de Hoere ahijd zo hartelik gedankt voor de
verkwikkingen ,van de Rustdag. N"og klinkt ons dat
gebed in de oren: dat da:nken voor rust in een wereld
van ,onrust; voor een Elim in de wildernis, met zijn
1 2 wat:erfonteinen en 7 o palmbomen; rnor clruivc11 rnn
Eskol uit het beloofde land als v.oorsmaak toeg·ezonden.
Welnu, op di·c Zondagmorgen is zijn geest heengegaan
om te rusten bij zijn Ifoere, totdat de opstandingsmorgen aanbreekt, wanneer ook zijn lichaam, waaraan hij
roved waarde heeft g·ehecht, omdat het handjeyol over-
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blijvcncl stof de kiem be\'at cler ecuwige verrijz·enis,
za l opstaan in onvcrderfclikhci.cl.
Ja. zijn eincle was vrede. Altijd was zijn bede,
dat hij voor de zijncn geen eer of aanzi1en
of goud bcgcerde. maar aHeen dat zij allen mog en behorcn tot het overb1ijfsel dat naar de verkiezing is.
Zijn ziekte begon met hct plotseling afsten·en van zijn
oudste zoon, 'hem z.o na aan het hart en zijn lijden was
nog niet geeindigd of claar ontv~cl hem ook zijn oudste
dochtcr, tengevolge van een operatic aan de maag.
Geve de Ucere clat di.t gebed voor zijn.
kinderen verhoord moge zijn. De gemeenschap des
lijden~ van Christus heeft onz·e vader in ruime mate
gekend. Daarom v>erheugen wij ons in de gedachte,
dat hij nu geniet de gemeenschap cler heerlikheicl van
Christus.
Dil .li.jdemwcrk is volbracht wat zijn clierbarc
brocclers 1en zu~t·ers, \'et en nabij, bctrcft. \Vat was
zijn zickbed voor vden een heiligclom, ·en wat werd
door hem gesmaakt de hecr1i.ke gemeenschap de~ lijdens I Duizenden g·ebeden uit het g·eheH~ Zuicl-Afrika
klommen voor hem op tot de gcnadetroon. ~Ien had
hem zo gaarnc herstdd g«:-zien. Hij had nog zu1k
een g11oot werk te docn, dachten wij. Hij kon nog
vele jaren werken, zo ongerept was nog zijn lichaamskracht, zo om'erkocld het vuul' van zijn ijver, zo onverbleekt de glans van zijn ideaal. Nog op zijn laatste
reis kon hij maanden aanecn voorttrekken, het Evangelie verkoncligende van plaats tot plaat::i, clikwels met,
ongelooflike opoff.eringen, zoals b. v. langs Vaalrivi0r
bi] de geestdik verwaarloo'.:>de diggers.
Maar de Heerc heeft hem in de kracht des 1evens
aangetast. 0, wat was dit ook voor hem een bange
zaak. Kwam er ooit een zucht uit zijn borst, dan was
het clcze (altijd met de nodige onderwerping): Och,
kon ik weer werkenl vVerken was zijn lust ·en vreugde.
Al moest hij de ganse dag in zijn boerderij bezig zijn
toch was 't hem een genocg·en tot I 2 uur 's nachts in belang van zijn verstrooidc kudde te zitten schrijven.
En nog op zijn krankbcd was hij altijd bezig, zodra
zijn krachten het enigszins todictcn. De Stemrnen
konden gercgeld verschijnen en nog is er ko.pi•e over voor
vele nummer~. Eindelik was alles afgedaan, had hi;]
noch naar het tijdelike, noch naar het gcestelike op zijn
gemoed iets meer. De Heere had hem het werk uit de
hand gcnomen. De taak was afgedaan. Wij zwijgen Godel
De Heer e zelf zal in al1e nood verder
1
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voorzien. Van nu aan zal unze lieve dode tot ons spreken, nadat hij gestorven is.
Groot was zijn werk: vader was hij van onze :\ationale b:eweging, van de Afrikaansc taal, van de ~\fri
kaner Bond, van de kruisgemeenten. \Vij zwijgen (;ode 'e,n zijn ldankbaar.
Al rijzcn er ta] •Van nagen uit hPt vers gedolven graf,
en al verm{'nigvulcligen zich de geclachlen daarbinnen
--wij zwijgcn t;ode, van Hem i" <Il onze \l'rwachting.
Als familic wcno,cn en biddc>n wi j onze brueclr·r-. en
zusters lrK', c.lal ook zij, gelijk wij, waar zo dic>p in cle
· ziel gesrheurd is, mogen rickcn de geur van de balsemende H. Cee'>l, die met zijn troo-.t (>ris kwam vc>rrijken.
WiJ zwijgen Corle, want ook naar hcl lijdelike heeft
HiJ uit bekommering gered. Niels onlbrak onzc ,-adcr
in zijn grnte behoeft>C. Door de liefrlehancl van ,-ck
gelovigcn rnurlag elf' Heere in al om gebr,ek. En
zo stierf onzP v;:icler in lwt~clfrl1: lmi-,, waarin zijn varlercn hadden geleefd en ge:,torven wan,n.
IIij ru:,t
nu op de familie begraafplaah in lwt -,till<:, :ochone
Daljosafat, in de> erfPnis ~er vaderen.
l:lEt;RAFENlS.

Hi·ervan lee-; on-, in die "Stcmmen' die volgencle
\Cerslag : Dimidag namidclag voncl de begrafcni<; plaats. Een
grate scharc van dt:clnemenden-waarondcr \)pg•L'illCTkt
werden di. :\Ieiring en Joubert, drs. de Jager L.V.
en Hammann, de heren S. P. H. de Villiers, P . .\.
Myburg, Sir Pieter Faurf' en anderen -wa., aan het
st·erfhuis vergackrcl.
Prof. Ur. J. du Toit liet zingen Ps ...J.2: 5 en sprak
ongeveer a ls vol gt : - Zeer waarde vrienden, onze nu onblapen vactcr
heeft alle lofc.praak verbocten. \Vaar God zclf ~prcekt,
zoais door de cloud, claar moet de men-, zwijgcn, wa-;
de overlectenc gewoon te lcggen. Daarom zullen aan
u slechto, enige g·erleclten ui t Cods hcilig \\ oorrl worclen
voorgelezen, waartoe Ds. Joubert verwcht werct, die
goedwillig toestemd<·. DC' twee laabte gedeelten zijn
mcer opzC'ttC'lik gcko7en.
Pit 2 Tim. 4 heeft unzt·
vadcr zijn r1fsclwidsmeditatie genomen, oncler de titel
E(uthanasia, en Openh. 2 l zal worclen gelPzen omdat
het batste wourd rlat wij van vaders lippen rnochlen
opvangen was:
Jeruzal·em l Dat nieuwe Jeruzalem,
van Cod uit de heme! nederrlalende op de nicnwe aarde, was het midclelpunt f'n de inhoud \an zijn wee-

Gribble en 8eun.

Paarl.

Laaste Aardse Rusplaas.
Op di, gratst een ( vir die onk oste waarvan ook deur vrinde bijgedra is) staan o.a., "Hier rus Stephanus Jacobus
du Toit , V D,M, geb. 9 Oktober, 1847, over!, 28 Mei. 1911. Vader van die Afrikaanse T .. al. Stigter van die
die
Afrikaner Bond en Strijder vir die Calvinisme." En op die kruis: "Ek het hom verwek in geregtigheid,
Heer der Heirskare."

se

,/

"IN

GEREGTIGHEID".

425

moedig v·erlangen. Ds. Meiring hceft welwillend toegestemd het gebed te doen. Heilig·e God zijn woord
aan ons allier hart !
Ds. Joubert las v·ervolgens Luk. 23:50-56; 2
Tim. 4: r-9 ·en Openb. 21: 1-7, waarna Ds. Meiring
'n ernstig gebed deed.
Het lijk werd toen opgenomen en naar het familie
kerkhof op de plaats gebracht, alwaar nog gezongen
werd Gez. 5 2: l I gewijzigd ~ : lk gcloof dat dit zijn lichaam,
Schoon tot stof en as vergaan,
Bij de toekomst onzes Heeren
Weer verhecrlikt op zal staan,
Dan ontst,erflik, onverganklik,
Kent het geen verderfenis,
Dan zal 't schoon en heerJ.ik wezen,
Als zijns Heirands lichaam is.
"IN GEREnTIGHEID."

So rus dan die liggaam in die Daljosafatse begraafplaas. Bo op die graf is 'n kruis van graniet,
waarop uitgebeitel staan:
''lk het horn verwek in geregtigheid" (Jes. 45:13).
Die woorde is naar ons gedagte biesoncler gepas.
ln Jes. 45 tog word van Cyrus, die groot verlosscr
van Israel uit balhngskap, gesproke.
Nou is dit opmerkelik, d::i.t die Grieke vir Cyrus
hoofsakelik als mens, als persoonlikheid, al:s A'arakter
v·erheerlik het. In Gods Woord is cgter vil:n so'n
helde-verering g'n spoor te vinde nie. Jesaja spreek
veel van Cyrus, die Kneg Gods in har!ikheid, als
teenharnger van Chris tus, di:e Kneg Gods i11 lijd e;
maar dis van groot belang, dat met g'n woord gerep
·word van mcnselikc dcugde of karaktereienskappe nie.
God se alleen:
"lk het horn VE'rwek in g,eregtiglzeid." Hierdie woord dui g'n sedelike waarde van
Cyrus aan nie, maar wil se: sijn waarde le in niks
anders clan in mz'jn roeping, in mifn ?'aste wil om 111ij11
planne uit te vocr;
I k he! hom geroe /! e11 I k sa! hom
lzand haaj.
Hier is dus die ware helde-v,crering. c;ecn lof
of prijs vir di'e mern;, want hij is net instrument in
·Gods hand.
Die toeyassing hocf ons seker n~e te maak nie.
Die grondtoon van Ds.. Du Toit s'n lewe, van begin
tot ·end, was:
Soli Deo Gloria l Daarom het ons
daardie woord op sijn graf laat ~krijwe. Mog hij
clan altoos in ons herinnering lewe als geroepe ill
geregtigheid.

