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,,WIE VERACHT DEN DAG DER 

KLEINE DINGEN?" 

Lezen Zach: 4. 
Zin.gen Ps. Si : 1. 89 : 7, 71 : 12, 13. 

,,Geef rekenschap van uw rentmeesterschap". Ernstig 
woord. voorwaar, dat meer dan eenmaal in ons leven 
tot ons komt, en eenmaal met volle kracht tot ons ko
men zal, als ons laatste uur zal slaan en wij opgeroe
pen worden om voor den rechterstoel >an Christus te 
verschijnen. In deze ure komt het ook t0t rnij . ~egen

tien jaar ben ik nu als Professor aan de school onaf
gebroken werkzaam geweest, terwijl ik vroeg er r eeds 
zes jaren als docent het werk verri;;htte, en dus bijna 
zes en twintig jaren als leermeester in de kerk diende. 
Ik ben de eenige leeraar. die overgeble>en is rnn de 
leeraren. die t\\ee en ,-eertig jaar geleden de school 
hebben opgericht: misschien-ik ben niet zeker-de eenige 
overgeblevene van de Synode van 1869; in elk geval er 
zullen nog maar enkelen in het le\·en zijn. Al deze 
overdenkingen Stemm.en mij tot ernst, nu de ure daar 
is, om mijn ambt als P rofessor neder te leggen, en het 
werk aan een jongeren broeder over te geven. 

Maar niet alleen tot mij komt dit ernstige ' rnord. het 
komt ook tot de geheele kerk. Door mijne aftreding en 
de be\·estiging ...-an een anderen Professor is alweer 
een deel van de g eschiedenis der school gesloten. Het 
tweede deel van die geschiedenis wordt toeg emaakt, het 
derde dee! begonnen. Ook de kerk moet rekenschap 
geven \'an de twee en ...-eertig jaren, die de school heeft 
doorleefd. W at hebt gij met de school gedaan: Wat 
zult gij doen: Deze mee n agen behoren bij elkander. 
zij kunnen niet gescheiden worden. Van de beantwoor-



ding van de tweede vraag hangt de toekomst der kerk: 
af, en zij kan niet beantwoord worden zonder de eerste 
te overdenken. Het verledene moet ons leeren, hoe wij 
in de toekomst moeten werken. Laten w1j dan achter
uit en vooruit zien. 

Het :woord, waarbij ik u heden wensch te bepalen, is 
een woord dat de vaderen goed verstonden en dat ik 
aan de kinderen wensch toe te roepen. Het is bet woord 
van den Profeet. 

.. Want wit otracbt dtll dag dtr kl tint di•At• ?" 
ucb: 4: 10 a. 

Juichend keerden de bannelingen uit Babel terug. De 
ouden onder hen zagen met verrukking de toppen der 
bergen weder, die zij met smart als kinderen hadden 
zien verdwijnen. V elen onzer kennen dit gevoel bij on
dervinding, ook hunne barten waren met blijdschap ver
vuld toen zij wederkeerden uit de gevangenschap. Hoe 
schoon waren de bergen, hoe heerlijk was de oude be
kende vlakte. De blijdschap van deJoden duurde niet Jang. 
Toen zij aan bet werk moesten gaan, kwamen ecbter de 
moeilijkheden. Het land was woest en ledig, de stad 
was een puinhoop i de naburen waren nai.verig en vij
andig, en wij zien ook uit ,,Maleachi," dat het met de 
oogst niet voorspoedig ging. Met vollen moed begonnen 
zij den tempel te bouwen, maar de tegenstand werd 
heftiger en de handen werden slap. Het plan van den 
tempel was ook zoo klein. In Babel hadden zij zoo veel 
prachtiger tempels en paleizen gezien, en het geslacht, 
dat in Babel was opgegroeid, was aan die heerlijkheid 
gewoon geworden. Geen wonder dan ook dat alles in 
J eruzalem tegenviel; alles was zoo eenvoudig en gering, 
en ongetwijfeld waren er niet weinigen, die aan Babel 
en Babels heerlijkheid terugdachten. Zoo was het vroe
ger ook geweest. Met lofgezang trok Israel uit Egypte, 
maar in de woestijn dachten zij aan ,,de visschen, die 
zij in Egypte om niet aten, aan de komkommers, en aan 
de pompoenen, en aan het look, en de ajuinen, en aan 
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het knoflook ;" en vergaten zij de zweepslagen en de 
tichelovens. Wij vinden dit verschijnsel niet alleen bij 
Israel; want het is den mensch eigen geleden smart te 
vergeten, en de moeilijkheid van het heden te zwaar 
te tellen. .Met moed een werk te beginnen en weldra 
mismoedig bij het werk neder te zitten; den dag der 
kleine dingen te verachten. 

Wij zien dit ook nu onder ons, vooral ook met be
trekking tot onze school. Hoewel in vergelijking met 
het begin de school nu groot is. hoewel, in plaats van 
het kleine achterkamertje in de achterplaats van de 
pastorie van Burgersdorp, de gebouwen nu L:ene goede 
vertooning maken; hoewel, in plaats van een paar docen
ten, die tegelijkertijd ook als leeraars in de gemeente 
moesten werkzaam zijn, er nu een behoorlijk getal pro
fessoren is om het werk te doen ; wat is dit alles in 
vergelijking met de schoolpaleizen door onze regering 
opgericht, met het heir van bekwame leeraren door de 
regering bezoldigd, met het groot getal van studenten, 
die die groote scholen bezoeken. Ons werk is zoo klein, 
bitter klein en zwak; is het dan vreemd dat dit kleine 
werk veracht wordt niet alleen door tegenstanders en 
vijanden; maar ook door broeders? Het waren niet 
slechts de Amonieten en de Samaritanen, die smalend 
over het werk te Jeruzalem spraken, ook Israels zonen 
deden mede en vooral tot hen komt het woord van den 
Pro feet. 

T oen 42 jaar geleden de vaderen vergaderden in het 
kleine gebouwtje naast de kerk alhier, en besloten de 
school op te richten; vormden wij groote plannen. Van 
bet begin af aan werd er bepaald dat de school niet 
alleen zou zijn tot opleiding voor leeraren, maar ook 
voor hen die zieh wilden bekwamen voor andere maat
schappelijke ambten; die wetenschappelijk opgeleid 
wenschten te worden. Ik durf het bijna niet uitspreken 
uit vrees dat een glimlach op uwe lippen zal komen, 
maar fiuisteren wil ik t och, dat wij toen dachten aan 
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eene Christelijke Hoogesehool. T oen meenden wij dat 
er behoefte aan bestond. W ij begonnen; de studenten 
waren weinig en zwak; de docenten hadden geen Aca
demische graden; maar wij begonnen, en groeven bet 
fondament in de hoop, dat eenmaa1 op dat fondament 
een tempel der wetenschap ,·errijzen. zou. waarvan de 
hoek steen zou zijn: .,Gods heilig W oord." 

De behoefte. toen gevoeld, bestaat nog en is zeker 
niet verminderd, maar verergerd. Over de richting 
van het onderwijs in de publieke scholen wil ik nu 
niet veel zeggen; alleen merk ik op, dat ieder Gerefor· 
meerd Christen zeker met beving zijne kinderen 
naar een der inrichtingen voor middelbaar en hooger 
onden,·ijs zal zenden, vreezende dat bet daar zaJ afge· 
leid worden Yan het eenvoudig geloof. De beboefte aan 
een Hoogeschool op Bijbelschen grondslag is in dit 
land zeker zeer groot. De tempel der wetenschap moet 
gebouwd wordeu ; maar in dien tempel moet een R ei· 
Iige der Heiligen zijn. waarin de ark des Heeren een 
plaats kan vinden ! Geen wetenschap. die van God af· 
voert; maar eene die in nederigheid erkent dat zij is 
Gods dienares en dat hare hoogste eer is God te 
verheerlijken. 

De vrees dat van ooze hoogere scholen weldra een 
stroom van ongeloof over ons land gaan zal. is zeker 
geen ijdele vrees. 

Vergelijk nu bij dat heerlijk paleis onzer verbeelding. 
die tempel der wetenschap die wij ons voorsteUen, 
bet schamele hutje dat wij bewonen. en waarlijk wie 
kan bet iemand ten kwade duiden dat hij het hutje 
veracht? 

God nam het Israel echter wel kwalijk, God be· 
schouwde het als eene groote zonde, want het verach
ten van den dag der kleine dingen was 
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I. 

Een bewijs van Groote Ondankbaarheid. 

In Babel zuchtten, de J oden. W el schijnt er geen verdruk
king te zijn geweest, maar er was geen plaats waar het God 
kon dienen naar Zijn woord. T empels waren er genoeg, 
prachtig en groot; maar vol van de gruwelen van het 
heidendom. woonplaatsen der duivelen. Jehovah had er 
geen tempel. Geen offerande naar Gods wet kon er ge
bracht worden- De ouden van dagen treurden als zij 
gedachten aan Zion, de gewijde zangers hadden hunne 
harpen aan de wilgen gehangen, zij konden den Beere 
geen lied zingen in een vreemd land. De kinderen 
rungen aan de lippen der vaders als die vertelden hoe 
zij gewoon waren op'. te gaan naar het huis Gods, en 
hoe schoon en heerlijk die tempel was geweest. Hoe 
verlangden zij weer te kunnen opgaan met de feest
houdende menigte, en het liefelijk reukoffer te ontste
ken. Een tent op den berg Zion werd zoo veel hooger 
geacht dan de prachtigste tempel in Babel. Op te gaan 
naar zoodanige tent zou de ziel met dankbaarheid ver
vuld hebben. ,,0 ! Heere breng ons weder," was het 
dagelijksch gebed. Dat gebed werd verhoord. God had de 
gevangenschap gewend. Hij had het hart van Kores be
werkt om de vaten van Zijn huis, aan Zijn Volk weder 
te geven en het te veroorloven om naar zijn land terug 
te gaan. Op Zion verrees geen tent. maar een tempel, 
wel klein, maar toch sierlijk en schoon, en nu in plaats 
van neder te knielen en God te clan.ken, werd de tem
pel veracht en zeide men : ,,Hij is zoo gering en klein." 

Zijn w ij niet menigmaal e>en ondankbaar als Israel. : 
De meesten onder ons weten slechts bij overlevering 
hoe hunne vaders voor de afscheiding zuchtten en ver
langden naar eene kerk, .M.aarin zij zonder kwelling of 
gewetensbezwaar God konden dienen met een vrijmoe
dig gemoed, naar den eisch van Gods W oord. Menig 
gebed werd in stilte opgezonden. Pogingen werden aan-
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gewend; maar uitkomst scheen onmogelik. T och kw am 
er uitkomst. Van de overkant der zee kwam de man, 
die hi er de verstrooiden Yerzamelde en de Geref. Kerk 
herstichtte; en met innige dankbaarheid ging de gemeente 
op naar het eerste bedehuis. D ie eerste tempel was een 
hut van palen en rieten gebouwd; maar daar dacht men 
niet aan, de dag der kleine dingen werd ruet veracht. 
In die hut werden lofzangen gezongen die uit het hart 
kwamen; en nu- bijna in al onze Gemeenten zijn ge
schikte en in vele zelfs sierlijke kerkgebouwen. En is 
het nu niet ondankbaar om al die weldaden te vergeten, 
en steeds het betrekkelijk kleine te vergelijken met de 
grootere en heerlijker dingen die om ons zijn en het 
kleine te verachten ? 

Angstig klopte het hart toen vijftig jaar geleden de 
Kerk werd hersticht. Er was maar een leeraar, een 
man van middelbare jar en ... Wat zal er van de kerk 
worden.. zoo yroeg men. ,,als God dien man zou weg
nemen ?" Die gedachte weerhield meer dan een, om zich bij 
de Kerk te voegen. D e vaderen gingen voort in het 
geleof en de uitkomst heeft bewezen, dat de kerk ook 
in dit opzicht niets heeft outbroken. E en zes en twintig 
tal van leeraren dient in de gemeenten en vijf studen
ten in de theologie zullen binnen eenige jaren in de kerk 
werkzaam kunnen zijn. zoo de Heere wil. Ik spreek nu 
niet van andere jongelingen, die zich ook voorbereiden, 
om later tot de Theologische studie over te gaan. W aar
lijk, God heeft gezegend en hen, die het_ kleine niet ver
acht hebben. getoond, dat Hij het groote geven kan. Dat 
wij dan ook: dankbaar Gods werk: mogen erkennen. 
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Het verachten van den dag der kleine dingen maakt 
niet alleen ans zelven maar oak andereu 

krachteloos om bet werk te doen, dat 
God geeft om te doen. 

Zoo was het in Israel. De handen w-erden in de schoot 
gelegd '.en het werk g estaakt. de half gebouwde tempel 
vorderde niet, men maakte elkander moedeloos. A.ls 
Gods profeten niet scherpe woorden hadden gesproken, 
de tempel zou nimmer voltooid geworden zijn. Als God 
niet een geloofsheld geroepen had als Nehemia. de mu
ren Yan J eruzalem zouden nimmer hersteld zijn gewor
den. In plaats \"an moedig \'Oort te gaan en de bezwaren 
in 't aangezicht te zien en ze te bestrijden. liet men 
zich door de bezwaren overwinnen. ~faar Nehemia komt. 
Hij vraagt niet wat de bezwaren zijn, maar neemt 
Z\Vaard en troffel en begint te botnven. .,Al is het dat 
zij bouwen, zoo er een vos opbvam . hij zou hun 
steenen muur wel verscheuren'· zegt Tobia de Ammo
nietiesche knecht, en meer dan een J ood meende dat hij 
wel gelijk had. Kehemia echter luistert niet, maar
bouwt YOOrt. 

Nu moeten wij niet denken, dat de \'erachters van den 
<lag der kleine dingen het Nehem..ia niet lastig maakten. 
Neen. er waren er in overvloed, die de bouwers opmerk
zaam maakten op een scheur in de wal, op een slecht 
gelegde klip, op een te zwakken balk op een seheeve 
hoek; die ze vertelden. hoe men in Ninive en Babel 
muren opmetselde. Kritiek bleef nier uit ; en zoo al de 
vrees voor Nehemia als stadhouder belette om openlijk 
zijn werk af te keuren, zonder twijfel, als bet da,,,rrwerk 
was afgeloopen en men in de woning was teruggekeerd, 
werden er aarunerkingen genoeg gemaakt. ,.Dit '.was 
verkeerd en dat moest anders; en als het niet zoo kon 
moest men maar opgeven, men moest een zaak goed 
<loen of geheel laten blijven, met gebrekkig werk maakte 
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men zich net bespottelijk'' en zulke woorden meer. 
Gelukkig dat Nehemia niet luisterde, en als hij hoorde 
maar een antwoord had en dat was: ,,Vat maar de 
troff el en omgordt u met bet zwaard. De breuken in de 
muur heb ik wel gezien, en beter nagegaan dangij; maar 
omdat ik ze ken. roep ik u op om te werken." 

W ij, die aan een school bouwen of gebouwd hebben, 
weten en erkennen <lat er nog vele breuken zijn. wij 
kennen ze. vooral ook omdat onze v-ijanden en bovenal 
onze vrienden niet achterlijk zijn om ze ons aan te wijzen. 
Geen scheurtje in den muur, geen verkeerd gelegde steen 
wordt overgezien. Zoo worden de handen der bouwlie
den \-erslapt. Ongetwijfeld is het goed, ja noodzakelijk, 
om de bonwlieden op de gebreken te ~wijzen; om er be
lang in te stellen, dat het verkeerde recht gemaakt zal 
worden en het zwakke \-ersterkt; maar die aan- en op
merkingen moeten zijn uit liefde en belangstelling, om 
te versterken. niet om te \-erslappen. Menigmaal was het 
mij, als ik. worsteiende met moeilijkheden g edurende 
den langen arbeid aan de school. zooveel opmerkingen 
moest aanhooren als of ik mij moest omkeeren en de 
sprekers moest toeroepen: ,,Zwijg. wat bebt gij gedaan 
om de zaken te verbeteren :·· Scheuren aan te wijzen is 
een gemakkelijk werk ; maar de troffel te nemen en 
de scheuren toe te maken is niet zoo ligt. Spreekt niet 
zoo \·eel maar doet ~ V raagt: ,,wat kan ik doen. ik }trsoon
lijk om de kleine dingen te doen groot worden, om het 
gebrekkige te verbeteren, om het verkeerde recht te 
ma.ken ... Als een ieder de troffel grijpt zuUen de scheu
ren weldra niet meer gezien worden. en de muur zal 
sterk en sierlijk verrijzen. 

W aarlijk, het tijdvak van twee en veertig jaar van 
bet bestaan der school was . een tijdperk van strijd, en 
niemand kan er beter van getuigen dan ik, die 6f in de 
voorhoede als leeraar, 6f in de achterhoede als curator 
heb medegestreden. Bittere teleurstellingen moesten wij 
ondervinden, en het zwaard en de troffel vielen we! eens. 
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uit onze banden. Doch God gaf ook heerlijke uitkomsten. 
Als wij achteruit zien dan is zekerlijk bet eerste woord 
dat op ooze lippen komt. de uitroep .. G(ldt :;ij dank voor 
Zijnt tJnuitsprekdijke gtnade, maar dan~ ook. gedenkende aan 
bet woord waannede wij begonnen: ., Ged reke11Schap ;•,m 
ww rentmustr:rchaj'' beschaming des aangezichts. Verre van 
mij, dat ik Yooreen oogenblik de opofferingen zou mi:>
kennen. die de kerk gemaakt heeft om de scboo1 in 
stand te houden. en te brengen tot de hoogte waarop zij 
nu is; maar dit neemt de pl!cht niet weg, mijzeh·en en de 
geheele kerk er op te wij zen. hoe veel meer wij hadden 
kunnen doen, a1s wij a1tijd hadden beseft ·welk eene 
genadegave God in en door de school aan de kerk 
heeft gegew:n. God is getrouw, maar bij ons is omrouw 
en ongefoof. 

De opofferingen. door de kerk gemaakr. zijn. ik her
haal het, niet weinig en gering; maar toch hoe moeilijk 
was bet en is bet somtijds nog, om de menschen te be
wegen een kleine ga<;e YOor de school af te zonderen. 
Van waar dit: Ongetwijfeld om dat de gave Gods in de 
school niet wordt gevoeld. "Te arm om iet~ te doen .. , 
is de gewone uitvlucht waannede de inzamelaars tege
moer gekomen warden. ,.Te arm om iets te doen". Geen 
woord heeft de kerke Gods meer schade gedaan dan dit. 
niet alleen met berrekking tot de scbool. maar ook met 
betrekking rot alle z:aken, waar de kerk bulp vraagt. 
Ga in uw binnekamer, g1j, die zoospreekten vraagu zeh-e n 
af, of gij daar voor het aangezicht des Heeren dit vroord: 
,,Te arm om te gewn;" durft uitsprekenMisschien is ereen 
enkele die dit in waarheid durft zeggen, roaar zijt gij 
ook te arm om voor de school te bidden. Ik spreek nu 
niet van bet officieele publieke gebed in het midden der 
gemeente. Heerlijk als dit is. is ._het wet genoeg. Hij, 
die de school waarlijk lief heeft zal de belangen der 
school ook in de binnekamer gedenken. Dan_zal de zegen 
des Heeren niet achterblijven. De Heere is bereid om 
te zegcnen, maar Hij wil er door Israel om gebeden 
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zijn. Geliefde gemeente ! De school vraagt uw lief de. 
Ziet gij Scheuren en gebreken in den muur en doen zij 
u pijn, wel nu ! ondersteun de bouwlieden met uwe ge
beden, breng de klei aan om die scheuren te helen, e n 
dan zal dit kleine werk groot en sterk worden ter 
eere Gods. 

III. 

Het verachten van den dag der kleine dingen 
is eene groote dwaasheid. 

Dat dit de waar heid is zien wij in de geschiedenis en 
onden·inden wij dagelijks. \Vij menschen weten niet 
wat g root ol klein is. Somtijds worden dingen be· 
gonnen met groot gedruis en onder de toejuichingen 
der menigte. die na eenige jaren niet eens meer 
geaoemd worden. Zij zijn v erdwenen. Eene zeer kleine 
uitvinding, een klein verschijmel opgemerkt in de 
werk.kamer wordt misschien het begin van uitvindingen. 
die de gedaante cier TI""ereld veranderen. Eene kleine 
gebeurteais heeft dikwijls g roote gevolgen ten goede of 
ten kwade. W ij menschen weten niets, de toekomst is 
God es. \Vat wisten de J oden aangaande de toekomst 
van den t weeden tempel. Salomo's tempel was heerlijk 
en groot; maar de heerlijkheid van den tweeden tem
pel zou oneindig gr ooter zijn. In het Heilige der Hei· 
ligen \·an den eersten tempel stood de ark Gods. en 
woonde God tusschen de Churubim, maar in den tweeden 
tempel zou de Zone Gods. God geopenbaard in het 
vleesch. leeren en wandelen. De U rim en de Thunim 
bevonden zich in den eersten tempel ; maar in de tweede 
zou Hij, d ie de waarheid in persoon was, de volle waar
heid den volke verkondigen. Babel en Nineveh,s 
tempels waren heerlijk en sterk, maar waren toch ver· 
gaan of, vergingen toen de tweede tempel nog in 
voile heerlijkheid, prachtig,ernieuwd, op Zions top prijkte. 
·w el zou ook die tweede t empel weldra een puinhoop 
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zijn. en zou er geen steen op de andere gelaten word en~ 

maar dat zou niet geschieden, yoordat op den Pinkster
dag de hoeksteen gelegd was van den tempel des N. 
Verbonds. \vaarin al de volken der aarde zouden ver
gaderen. en den Heere aanbidden. Uit dien tweeden tem
pel zou die rivier dieten waan-an Ezechiel spreekt 
(Ezech: ..J.7) die wateren van het fa·angelie, die altijd 
dieper worden en aan ';\· ier oevers dat spijsgeboomte 
geronden wordt. wier bladen zi_in tot heeling. Van dat 
alles zag Israel in zijne dwaasheid niets. die heerlijke 
toekomst was voor hun verborgen, van daar de yerachting. 

En nu van bet groote tot het kleine overgaande. ook 
onze school. nu klein en gering, heeft een toekomst. \Vat 
hebben wij noodig : Scbolen voor middelbaar onderwijs 

. op Rijbelschen grondslag. een nog hoogere school. die 
den naa.m van H ooge school dragen k.an. Yan lagere 
scholen. met den Bijbel spreek ik nu niet : hoewel on::; 
arm volk op dit oogenblik •erblind is. en geen oogen of 
hart heeft voor de Christelijke School. God geYe ons 
een man, die deze zaak krachtig moge aanvatten. en 
God geve dan ook Zijn zegen erbij. Bij deze gelegen
heid bepaal ik mij slechts bij ons werk hier, en dan 
zie ik reeds in mijne Yerbeelding drie Geref. Gymnasia, 
in ieder provincie een, die hunne gevorderde leerlin
gen zenden naar de inrichting alhier. Ik zie reeds in 
mijn verbeelding mannen ten volle toegerust, weten 
schappelijke mannen van de school uitgaan, en werken 
ten nutte \·an volk, land en kerk. Mannen. die in de 
vreeze Gods ook staan zullen in de hoogste vergade
ringen des lands. Ik zie steeds meer en meer die school 
een K weekplaats worden voor dienaren van Christus, 
d ie bet Evangelie verkondigen in het midden der kerk, 
en ook aan hen, die verre zijn; die de zuivere Geref. 
leer verbreiden en verdedigen en een dam opwerpen 
t egen den komenden stroom van ongeloof; ja ik gevoel 
dat onze school een groote toekomst heeft . 

.. Ude! droombeeld." zegt 21.i m~sschein ... een droom-
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beeld van een ouden man aan den rand van het graf, die 
leeft in het verledene, en geen oog heeft voor bet heden. 
Van waar zullen de brooden komen om zulk eene groote 
schaar te voeden, van waar de middelen om dit ten 
uitvoer te brengen. "? Laat mij u antwoorden. Bijna der
tig jaar geleden scheen bet alsof bet werk aan de school 
moest worden opgegeven, zoo hoog was de finantieele 
nood geklommen. T oen gaf de Heere bet in bet hart der 
voorgangeren om die wijze van ondersteuning in te 
voeren, zoo als die nu in de kerk bestaat, en van dien 
tijd af, zijn wij ~og nimmer weer in zoodanig gevaar 
geweest. Aan bet einde mijner loopbaan moet ik het 
uitspreken, dat ik geloof dat de gedachte ons van God 
werd gegeven, die ook de harten bewerkte om het
geen toen besloten werd, op te volgen. ,,Van waar de 
middelen."? Vraagt gij. Ik antwoord: wij behoeven 
slechts op die wijze voort te gaan en de middelen zijn 
gevonden. Dat slechts meer en meer gevoeld worde dat 
de gave voor de school een plicht is door God op de 
gemeenten gelegd ; dan zal de uitkomst leeren, dat 
hetgeen ik u voorstelde geen ijdel droombeeld is. Mijne 
oogen zullen het niet zien, misschien ook niet de oogen 
van de meesten dergenen die nu hier tegenwoordig zijn, 
maar de oogen der kinderen en kinds-kinderen zullen 
het aanschouwen. Laten wij dan nu niet het kleine 
spruitje verachten dat, op zijn tijd, door de dauw des 
hemels natgemaakt zijnde, als een heerlijke boom zal 
staa.n. Die gelooven haasten niet. Dat onze zwakheid 
onze kracht worde, door ons te noodzaken om bij God, 
die de zwakken kracht geeft hulp te zoeken. Dan is er 
geen twijfel aan, de uitkomst zal heerlijk zijn. Daartoe 
helpe ons God om Christus wil, door zijn H. Geest. 

Eenige woorden nog voor ik sluit- Allereerst tot U, 
geliefde Broeders Curatoren ! die nu jaren lang met mij 
de belangen der school bezorgd hebt. Hartelijk dank 
ik u voor c\e achting en liefde, die ik steeds van u ge
noten heh. Sommigep. uwer dienen reeds lang en veel 
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hebben wij te samen doorgestaan, De donkere dagen 
van den oorlog hebben wij gewis niet vergeten, toen 
de school aan. den rand van den ondergang was. 

God gaf ons moed en kracnt om te gelooven en heeft 
-ons niet beschaamd gemaakt. J a, het werk is moeielijk, 
en gij, die zelf als professors aan de school waart, ken
ken die moeilijkheid ten voile. Moge de Heere u rijke
lijk: zegenen en u geven vol te houden tot het einde toe. 
Met mij zijn sommigen uwer samen oud geworden. en 
misscbien is het rustuur ook voor u niet zoo ver meer ; 
maar dat is zoo als de Heere wil. Hij geve ons maar 
op Zijn tijd een ruim en zalig sterfbed uit vrije genade. 

En gij, jeugdige broeders, grijpt den troffel die God 
u in de handen geeft met moed en geloof aan, opdat 
de muren steeds hechter en hechter worden opgebouwd. 

Geliefde broeder, die mij als Professor in de Theo
logie zult opvolgen. Is er wel een heerlijker titel te be
denken leermeester in de Godgeleerdheid, dat is: geroe
pen te worden om de leer van God en de verlossing 
d oor Christus te onderwijzen. Ik weet, dat gij zelf ge
voelt, hoe weinig van de diepten der Sch.rift door de 
menschen nog gepeild is en hoe meer gij zult arbeiden, 
hoe meer gij dit zult gevoelen. Dat gij met volkomene 
toewijding het werk aanvaardt weet ik; maar dat ook gij 
in <lit werk teleurstellingen en moeielijkheden zult ont
moeten weet ik ook. God geve u dan om door de ver
lichting des H. Geestes steeds meer en meer Zijn 
W oord te verstaan en het anderen duidelijk te maken 
opdat zij op hun beurt, het de gemeente kunnen ver
kondigen. Ons gebed is voor u. 

Geliefde Collega's ! die nu eenige jaren met mij ge
arbeid hebt, ook u zij de dank toegebracht voor de 
achting en liefde die ik: steeds van u genoten heb. Ook 
in deze jaren ondervonden wij teleurstellingen, maar 
toch ook zegeningen. Ga voort met het werk zoolang 

... 
1 
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het dag is, opdat als de avon<l en de tijd der ruste 
k:omt, gij met blijdschap moogi: terugzien, en de vruch
ten van uwen arbcid moogt aanschouwen. 

Ge lief de student<'n in de Tht>ologie ! Het was mij al
tijd een genocgen om met u te verkceren, en ik verblijd 
mij, dat hd zoo beschikt is, <lat de band nog niet ge
hecl verbroken wordt. Uw doe! om als dienaren des 
Heeren te arbeiden is heerlijk en groot. God geve u 
genade om dat dot'! te bcreiken, en als God later u 
misschien roepen zal. om als bouwlieden ook aan <le 
school te werken, laat dan hct woord hedcn tot u gc
sproken met vergcten wor<len. V cracht dan den dag der 
kleinc dingen nict. en u we oogcn zuUen de groote din
gcn aanschouwen. 

Gcli<'fde Broc<lers en Zusters van deze en andere 
gcm<'entc~n ! <lank voor uw bclangstelling nu betoond. 
Mogc de IIeere in Zijne genadc ooze kerk zeer nabij 
zijn. en bet wcrk, door de vadercn begonnen, door de 
kinderen laten voortzettcn en voltooien. 

AllEN. 
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