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Inleiding.
Bij alle qualiteiten, die het werk van Mevr. Bosboom--Toussaint sierden:
de zuivere historie-weergave, die berustte op gedegen historie-kennis, de gave
karakteruitbeelding en het diepe psychologische inzicht, dat voortvloeide uit
door het leven gevormde menschenkennis, was dit het voornaamste en
wezenlijke van haar kunst, dat die altijd en volkomen gewijd was aan de belijdenis, welke de schrijfster in een van haar brieven uitsprak: „Ik geloof in den
Heere Christus als mijn eenigen Verlosser en Zaligmaker en ik hoop in dat
geloof te sterven".
Geen auteur is er onder de zeer velen op wie onze Nederlandsche literatuur
mag bogen, wiens schrifturen zoo tot in alle vezelen doortrokken zijn van het
Christelijk belijden, de Christelijke hoop, de verzekerdheid van het geloof, de
kennis der zonde en den troost der genade, als Mevrouw Bosboom. En niemand
ook is er, die zoo nadrukkelijk zich als roeping heeft gesteld door middel van
de kunst prediker te zijn van het Evangelie des Koninkrijks als zij. De naam,
dien indertijd C. Mulder haar gaf: „Evangeliste met de pen", is daarvan de
even juiste als treffende karakteriseering. Dat zij het zocht en nadrukkelijk
bedoelde met haar boeken te stichten en te getuigen blijkt uit haar woorden:
„ ...... wie mij daarvan de verzekering geeft, dat (ze) hier of daar heiligend of
opwekkend of troostend werkte (n) onder mijn lezers, die verheldert mij menige
sombere ure, zooals iedereen ze zeker wel heeft". En toen ze het groote werk
der drie Leicesterromans voltooid had en de laatste regels had geschreven,
plaatste zij daaronder met de forsche, zware letters van haar veren pen:
„Gode geheiligd", onder toevoeging van de woorden „Mocht voor de lezers dif
werk worden, wat het voor mij was onder het schrijven! Ik heb des Heeren

zegen daartoe afgebeden, met vast geloof, dat Hij dien niet zal terughouden,
waar die werd ingeroepen over een arbeid, Hem geheiligd met ootmoedig
opzien ......
„Gode geheiligd", dat is het wezen van Mevrouw Bosbooms kunst in zijn
kortste, maar tegelijk volkomenste samenvatting, Gode geheiligd, want onder
„ootmoedig opzien" tot stand gebracht. En in dat Gode geheiligd-zijn gedragen door de bewustheid, van „wat een Christenmensch voegt", zooals het in
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„De Delftsche Wonderdokter” aldus omschreven staat: „Blijven zien op
Christus, op Hem alleen, niet op een mensch, wien ook. Aannemen wat Hij
geeft en dankbaar zijn, in ootmoedige gehoorzaamheid. Volgen, niet vooruitloopen, niet alleen willen gaan. Dat is het, wat een Christenmensch voegt, die
veilig wil zijn en gerust wil leven in deze tegenwoordige wereld."
Mevrouw Bosbooms romans, de aanhalingen bewijzen het, werden biddend
geschreven, in de behoefte Gode geheiligd te zijn en in de begeerte heiligend,
opwekkend en troostend anderen ten dienste te mo lt en wezen!
Is er een duidelijker bewijs mogelijk, dat haar kunst was Christelijke kunst?
En valt er treffender illustratie te geven van haar „Evangeliste met de
pen"-zijn.
*

*

*

In het Licht van de aangegeven behoefte en bedoeling krijgt een gansch
bijzondere waarde het persoonlijke van Mevr. Bosbooms boeken.
Dat persoonlijke geeft ze hun kunstwaarde. Aan den eisch, dien de Tachtigers stelden, dat „een kunstwerk moet zijn de aller-individueelste expressie
van de allerindividueelste emotie" voldoen ze volkomen. Men zou Been sprekender voorbeeld kunnen vinden als men den inhoud van dien eisch moest
demonstreeren. Want 't is niet een boek, dat van dit persoonlijke getuigt en
niet een zekere groep die uit een bepaalde, door de omstandigheden bewogen
levensperiode dateert, maar 't is de geheele, breede werkzaamheid der schrijfster,
van „ Het Huis Lauernesse" of tot „Het Kasteel Westhoven" toe.
Doch veelmeer nog dan element van kunstwaarde is dit persoonlijke de
kracht van het heiligende, opwekkende, troostende, de kracht dus van het
Christelijke van Mevrouw Bosbooms kunst.
In de hoofdfiguren van haar boeken geeft ze gestalte aan haar eigen zielebeeld; in de woorden die zij spreken vertolkt ze haar eigen gevoelens; hun strijd
en benauwing, hun schuldgevoel en hun erkentenis van tekortkoming en
ontrouw, ze zijn de werkelijkheden van haar eigen leven; maar ook hun troost
in de zekerheid der schuldvergeving, hun rijkdom in Christus, hun blijdschap
zijn de hare.
Gideon Florensz is ten dezen de bekendste gestalte: „Gideon is mijn oude,
onverliesbare liefde", schreef ze, „omdat hij getuigde van het beste, dat in mij
was, in mij werd gelegd, mag ik zeggen, en ik zou hoogst gelukkig zijn als het
mij nog eens gegeven werd iets in dien geest te leveren". Maar ook Graswinckel, Jan Woutersz. van Cuyk, De Villiers, Aelbrecht, Paul von Mansfeld,
Minganti, alien hoofdpersonen van een barer romans of novellen, zijn. de
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dragers van haar denkbeelden en gemoedsgesteldheid. En van de vrouwenfiguren zijn te noemen Ottelijne, Geertje Pieters, Maria van Oosterwijk,
Yolanda, Ivonette, die de lezers van Mevrouw Bosbooms boeken zich ongetwijfeld zullen herinneren. In wat zij spreken en denken en doen is het innerlijk
leven van de schrijfster zelve altijd weer gekristalliseerd en daarom zijn ze
zoo psychologisch zuiver, zoo levenswerkelijk. Daarom is Mevr. Bosboom
„Evangeliste met de pen", omdat ze in haar romanscheppingen getuigt van
haar eigen geloof, van haar eigen zielerijkdom in de vreugden, maar ook in de
smarten van het leven, omdat ieder van haar romans is een prediking van het
Koninkrijk Gods, dat, naar ze in „Graaf Pepoli" schrijft: „niet komt met uiterlijk gelaat, maar leeft en werkt en avast in de harten...... zelfs van die het
tegenwerken".
Die prediking is het persoonlijke van haar boeken.
En dat persoonlijke staat tegen den achtergrond van historisch gebeuren, dat
aan elken roman zijn inhoud geeft.

Er is een tijd geweest, toen naturalisme en realisme bloeiden, toen Tachtigersstijl en Tachtigersvorm in het proza overheerschten, dat men voor de
beteekenis van Mevrouw Bosbooms werk geen oog had. Men vond haar
romans langdradig, haar teekening te zeer uitgesponnen, haar dialogen onnatuurlijk. Ook in onzen eigen kring zag men de schatten niet, die er in lagen,
uitgestald, veel sterker, die er werden geboden om ze als rijk en verrijkend
bezit tot zich te kunnen nemen.
Die houding is zeer veranderd en verandert steeds meer.
Buiten den Christelijken kring gaat men de Bosboom-literatuur als kunst
van hoog en edel gehalte waardeeren en in dien kring beseft men, dat ze het
allerbeste is, dat men heeft, dat de omvangrijke rij Bosboom-geschriften een
goudmijn is, waaruit altijd weer nieuwe stof tot heiliging, opwekking, troost
valt op te delven.
Het verschijnsel is verblijdend en moge in geleidelijken groei zich ontwikkelen.
Men leze, te midden van de vele moderne en modernistische romans, weer de
oude Bosboom-boeken, want daarvan geldt wat de schrijfster zelf in „Graaf
Pepoli" opmerkt: ,.Het is zaak te luisteren als er een roepstem tot ons komt
om de conscientie wakker te maken, of haar sprake te helpen verstaan. Men
vrage dan niet wie er spreekt; ware 't een krijgsman, ware 't een kunstenaar,

een vrouw of een kind, in zulken mond legt de Heere God te dier ure iets van
het Zijne, dat men niet roekeloos versmaden mag ...... "
*

*

*

Ten einde mede te werken tot de vermeerderde kennis omtrent den geestelijken rijkdom, die in de geschriften van Mevr. Bosboom ons bewaard is, wordt
dit boekje uitgegeven.
't Is een bloemlezing van gedachten, uit haar schrifturen verzameld. De
copie beyond zich onder de nagelaten papieren van wijlen Ds. J. P. Tazelaar,
die een kenner bij uitnemendheid was van de Bosboom-literatuur. Hij had al
haar romans en novellen gelezen en met strepen en andere kenteekenen zich
een systeem van weg-wijzen ontworpen, dat hem in staat stelde heel het breede
oeuvre te overzien: hij had ook over Mevr. Bosboom en haar kunst alles bestudeerd, wat binnen zijn bereik viel en in velerlei aanteekeningen de resultaten van
die studie vastgelegd.
Verschillende passages, die hij als karakteristieke themata had leeren
kennen in het geheel van haar werkzaamheid, schreef hij over, voor zichzelf,
om er telkens van te kunnen genieten.
Niet voor uitgave bestemd dus, kunnen nochtans deze transcripties nuttigen
dienst doen, wanneer ze als een bloemlezing van gedachten worden gepubliceerd. Want men kan er uit zien, wie Mevr. Bosboom is geweest en wat ze
tot haar tijdgenooten en het nageslacht had te zeggen.
Aan deze publicatie wordt toegevoegd de overdruk van een artikel over
Mevr. Bosboom als Evangeliste met de pen, dat wijlen Ds. Tazelaar schreef en
dat mede kan bijdragen, om haar beteekenis te doen verstaan aan den Christelijken belijder van dezen tijd.
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Evangeliste met de pen.

Haar kunst is we! waarlijk: Kunst der Wedergeboorte.
S. Anema.
Zeer velen, als zij hooren spreken over de romantische werken van Mevrouw
Bosboom, denken dan aan iets, dat oud is en verouderd, iets waarmee zij voor
goed hebben afgerekend. Zij achten de boeken van deze zoo rijk begaafde
auteur, die langen tijd mee aan de spits der Nederlandsche letteren heeft
gestaan, geheel en „uit de mode". Wij plaatsen dat woord tusschen aanhalingsteekens, omdat maar al te velen, 66k op literair gebied, zich door de mode,
door den waan van den dag, laten beheerschen. Doch bij wie dit zoo werd, is
dat hun schade, geenszins die van zulke schrijvers, die hun inspiratie ontleenen
niet aan de mode van den dag, maar aan een krachtig levensbeginsel, dat lijn
en richting biedt aan hun werk.
Wij geven toe, dat in de boeken van Mevrouw Bosboom vele bladzijden
voorkomen, die het geslacht van dezen rennenden tijd om de lange dialogen
en de sterk in details tredende beschrijvingen in-saai vindt.
„Naar ons meer modern gevoel, dat echter van haast en gejaagdheid niet
vrij is, schreef zij wat lang uitgesponnen, maar vele van haar romantische
werken wekken nog bewondering." 1)
Dr. Schaepman getuigt ten opzichte harer fijne detailleering: „Iedere bijzonderheid in haar teekening van de binnenhuisjes was juist, iedere trek volledig,
ieder puntje stipt gezet, maar het geheel was altijd licht en leven. Rembrandt
en Van der Meer beiden behoorden tot haar geestelijke voorzaten." 2 ) Haar
tijdgenoot, de gevierde geschiedschrijver der Fransche letteren J. A. Ampere
bewondert vooral haar ongemeene historische kennis en haar schitterend talent
als romanciere. Hij looft de groote kunst harer portrettenschildering, een kunst,
die haar wijding ontving in de school van Rembrandt, Van der Heist en Govert
Flinck. 3)
1) Dr. J. C. Rullman. Christelijke Encyclopaedie. J. H. Kok, 1, blz. 358.
2) Dr. H. J. A. M. Schaepman. Menschen en boeken, 1, blz. 86.
3) Revue des deux Mondes, 1848.
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Het genoemde bezwaar kan dus niet gelden als een voldoende grand om
de boeken van Bosboom-Toussaint op de benedenste plank te zetten. Maar
zelfs al zou de entourage van een juweel oak minder fraai zijn, dat vermag
toch niets af te doen aan de innerlijke waarde en schoonheid.
Tegenover hen die haar romans verouderd schatten, staat het oordeel van
bevoegde recensenten, die verklaren, hoe daarin zeer veel wordt aangetrof fen,
dat volstrekt verheven is boven de eb en vloed van den tijd. Ten voorbeeld
noemt men, dat Mevrouw Bosboom de liefde in haar romans niet invoert,
zooals dit bij de „liefde-romans" plaats heeft. Zij schetst geen dichterlijke
minnarijen, maar wordende echtverbintenissen, duurzaam als het leven zelf, Zij
is wars van spectakels en hartstochtelijke scenes. Verrassende wendingen of
treffende oplossingen behandelt zij en passant, zonder ophef. Haar doel is tot
niet om beide op hol te maken. 1)
het hart en tot het verstand te spreken
Mevrouw Bosboom beweegt zich bij voorkeur op het ruime gebied van het
openbare leven. Zelden vindt zij behagen in den zwaren dampkring van het
slagveld. Haar romans zijn geen oorlogsboeken, waarop onze tijd zoo jammerlijk tuk is. Daartegenover teekent zij met groote voorliefde de bange worsteling,
die in het binnenste van het menschenhart wordt gestreden.
Als men zegt, dat haar romans verouderd zijn, stellen wij daartegenover,
dat deze auteur in ruime mate haar deel heeft bijgedragen aan wat juist
karakteristiek is voor de hedendaagsche letterkunde, ni, een sterk psychologisch
streven. Ook Mevrouw Bosboom bezit die lust tot zielsontleding, die neiging
tot verklaren en uit elkander leggen der verborgen drijfveeren in het menschelijk gemoed.
Dr. J. ten Brink roemt de teekening der zielsgeschiedenis als haar bijzondere
gave, haar psychologisch genie 2 ), en Bern. Koster zegt: „Zij is een Tulp ander
de romanciers". 3)
Vele moderne auteurs konden in Mevrouw Bosboom een voortreffelijke leermeesteres vinden, als zij dit ten minste wilden! Zij houdt er van, haar karakters
geheel open te leggen; soms laat zij geen enkel gaasjen het innerlijkste
omsluieren. Iedere draad van het geheime weefsel der beweegredenen en
bedoelingen wordt door haar ter hand genomen. Sams is zij uitvoerig tot ultraEdens toe. 4)
Mij dunkt, dit is hypermodern, in plaats van ouderwets.
1) C. Mulder, Nederlands grootste romanciare. Vrije Kerk, November aflevering 1880.
2) Dr. J. ten Brink. Mevr. Bosboom beschreven, blz. 63.
3) „Fictie en Historie". Gids 1860, 11, blz. 687.
4) Dr. Schaepman t.a.p.
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Ook onder het Christelijk volksdeel zijn er velen, die voor de Bosboomlectuur de schouders ophalen, omdat zij niet goed weten, wat zij er eigenlijk
aan hebben. De oorzaak hiervan ligt niet bij de lezers, maar grootendeels stellig
bij de auteur zelf.
Er is in meer dan den opzicht bij deze kunstenares jets tweeslachtigs. Verschillende harer boeken — en zij behooren tot haar hoofdwerken --- zijn van
een diep-Christelijken geest dooraderd. Daartegenover zijn er andere, waarin
niets Christelijks is te vinden.
Zij is dat zich levendig bewust. „Ik weet wel", zoo schrijft zij aan Busken
Huet, „dat in den Wonderdokter meer inzit dan in Majoor Frans, maar il
y a deux hommes en nous. De een drijft tot het serieuze, de geschiedenis,
de andere tot wat luchtiger opvatting". Hierin ligt een niet te verhelen
dualisme. Want eenerzijds verklaart zij: „Ik schreef mijn romans niet om lieden
den tijd te korten"; ook stelt zij haar fijne pen niet in dienst van bloot letterkundig genot. Anderzijds wil zij haar boeken dienstbaar doen zijn aan de
belijdenis van haar geloof.
Nog scherper valt dat dualisme in het oog, als zij in haar negenden brief
aan Busken Huet schrijft, dat in Majoor Frans het religieuse element afwezig
is, „althans slechts sous entendu, indien het er is". Het deed haar leed, dat de
roman getiteld „Langs een Omweg" niet genoeg gewaardeerd en begrepen
werd. Als haar vriend van Oosterzee zijn ergernis uitspreekt over de volkomen absentie van het religieus element in dit boek, geeft zij luchtigjes ten
antwoord: „Ik wilde nu eenmaal geen stichtelijke lectuur geven, en ik ben er
niet toe gehouden, dunkt mij." 1 ) Maar gelet op wat zij telkens als haar groott
levensroeping verklaart, was zij daartoe ontwijfelbaar gehouden. Een Christen
heeft nooit en nergens het recht, zijn belijdenis van 's Heeren naam onder
stoelen en banken te steken.
Deze tweeslachtigheid moge voor een deel verband houden met het temperamentvolle bloed der oude Hugenoten, van wie zij, zoowel van vaders- als van
moederszijde afstamt, de eigenlijke oorzaak ligt dieper, n.l. in haar standpunt
als discipelinne van het Rêveil. Daardoor vinden wij ook bij haar de eenzijdigheid, waaraan het Revel!, dat yid een religieuse, maar geen kerkelijke
beweging was, mank ging. Deze heeft er haar toe gebracht, de Gereformeerde
Belijdenis ten opzichte van verschillende capitale stukken te miskennen. Het
geloof in Christus is voor haar alles. De liefde acht zij de kern van het Evan1)Dr. Johs Dyserinck. A. L. G. Bosboom—Toussaint. Levens- en karakterschets, biz. 223.
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Belie. De Kerk en de Formulieren des geloofs zijn haar zoo goed als niets. Op
weinig waardeerende wijze laat zij zich daar telkens over uit. Zoo schrijft zij
aan Dr. Wilkens, Duitsch predikant in de Residentie, „omdat men in de zich
noemende orthodoxe kringen elkander de vrijheid niet Bunt, anders te denken,
te voelen en te handelen, dan naar zekere geijkte formules, blijf ik daar
buiten en ben niet van de coterie der geloovigen". Zij gevoelt zich daar ook
niet thuis, hoewel zij er vrienden onder heeft, die zij hoog acht.
En tot Busken Huet zegt zij: „Wees zoo onkerkelijk als gij wilt, n' importe
-- hoe weer gij er buiten staat hoe beter, des te vrijer en hooger staat gij, maar
zonder God in de wereld, dat is mij ondenkbaar".
Mevrouw Bosboom--Toussaint verwachtte het in den kamp voor het Evangelisch Volksgeloof alleen van wat het Rèveil haar geboden had. Voor de Kerk,
voor de Formulieren van Eenigheid, voor Kerkregeering, heeft zij sours slechts
schimp. En toch kunnen deze alleen het geloof, waarvoor zij streed, duurzaam
beveiligen. Zoo is het te begrijpen, dat zij met name de Gereformeerde belijders
dicht nadert, en ten deele ook vêr van zich verwijdert. Zij heeft de Gereformeerde belijdenis lief — dock op haar wijze. S. Anema zegt het pittig en
teekenachtig: „Half Gereformeerd was zij, met verticale doorsnede". 1)
De vraag is dan ook niet of te wijzen of de auteur, die de worsteling der
Reformatie op zoo aangrijpende wijze teekende, door de miskenning van het
hart der Gereformeerde belijdenis er niet toe mUst vervallen te grijpen „naast
het hart onzer historie en het hart dat haar en haar werk lief kreeg, telkens
(te) wonden". 2)
Dit neemt echter niets weg van het feit, dat het oeuvre van Mevrouw
Bosboom ten aanzien van het Christelijk geloof en van het Christelijk Leven een
schatkamer is van schoone en rijk uitgewerkte gedachten.
Op hoe voortreffelijke wijze zij het hoofddoel van haar literarischen arbeid
getrof fen heeft, toont de opmerkelijke vraag van Busken Huet, of de uitnemendste protestantsche leerredenen, in dien tijd verschenen, „uit het oogpunt
der kracht of der bezieling, de vergelijking kunnen doorstaan met zoo menig
hoofdstuk uit de romans van Mevrouw Bosboom, waarin Gideon Florensz zijn
overtuiging blootlegt, zijn gemoed uitstort of zijn gebeden opzendt". Hier is
inderdaad een geloofspsychologie, welke our haar scherpte en juistheid onze
verwondering gaande maakt, welke het hart verwarmt en verkwikt van allen,
die met haar, door Gods genade, eenzelfde geloof deelachtig werden. Deze
1) Seerp Anema, Wat verzen en Proza, blz. 205.
2) S. Anema, t.a.p., blz. 188.
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geloofspsychologie geeft aan vele gedeelten van haar omvangrijk werk een
onvergankelijke waarde.
ZOO scherp richt zij zich op haar doel, dat herhaaldelijk haar is verweten,
als zou zij daardoor het haar geschonken talent ongebruikt hebben gelaten. Met
name, door schier al het gewicht van dit Leven in het geestelijke te zoeken.
(Busken Huet). Dr. G. Brom oordeelt, dat zij aan het preeken telkens haar
scheppen opofferde, „maar", zoo laat hij er op volgen, „ze voelde zich apostel en
beschouwde haar kunst als een gave om te gebruiken voor het rijk Gods".
En dan teekent hij Mevrouw Bosboom in haar ridderlijke kloekmoedigheid
bij den heiligen krijg, dien zij voert, aldus: „Halfheid ligt niet in mijn karakter",
mocht ze met alle recht aan Potgieter verzekeren. Wat zij ook wezen kon,
hard en fel, nooit klein of valsch, ze bleef nobel in haar strijd. Haar geloof
heeft nooit noodig de Jaffe middeltjes van Van Lennep. Ze viel Rome recht
van voren aan, en stand zoo sterk mogelijk in haar beginsel, dat zij zonder
omwegen durfde tegemoet komen, als het spontane hart haar een oogenblikje
er toe dreef. Potgieter bewonderde dezen trek in haar eerste optreden: „Mijn
voorname doel is geweest, te werken op de conscienties", verklaarde zij van
haar Leycester-cyclus en kon ze van ieder werk verklaren.
„Voor alles was ze godsdienstig propagandiste". 1)
Dr. Wilkens, die in zijn bijzondere briefwisseling voortdurend met buitengewone geestdrift van het protestantsch-evangelisch karakter barer scheppingen spreekt, geeft van haar literairen arbeid in een brief aan Mevrouw Groen
van Prinsterer, Februari 1878, 't volgende tref fende getuigenis: „Das endlich,
die reichbegabte Frau auch die kOstliche perle gefunden hat und in Hafen der
ewigen Wahrheit mit ihren Schifflein vor Anker liegt, giebt ihren Werken
noch ein Salz des Himmelreichs und macht Sie su Sendboten des Kreuzes."2)
Nog an getuigenis voegen wij hieraan toe. Albert Verwey verklaart: „Zij
en Da Costa hebben voor het Christelijk-Protestantsch Nederland weer
beteekend dan wie ook van bun tijdgenooten".
Niemand zal er zich nu over verwonderen, als wij zeggen, dat uit de diepe
en wijde zee van haar geschriften vele kostelijke parelen kunnen worden opgevischt, Welke zeer gewichtige Evangelisatie-motieven bieden.
Mevrouw Bosboom is niet alleen een evangeliste door haar pen, zij is dat
allereerst door haar Christelijke levenswandel. Tusschen deze beide is een zeer
nauwe betrekking, als die tusschen den wortel en de plant, die er uit opgroeit.
1) G. Brom, Romantiek en Katholicisme in Nederland. Deel I, blz. 204-206.
blz. 60.
p
2) Geciteerd door Dr. J. ten Brink, t.a..
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De beweeggrond tot haar Christelijk literarischen arbeid ligt in haar persoonlijk'
geloofsleven. Hier staan wij dadelijk voor het grootste en belangrijkste Evan.:
gelisatie-motief, n.1. dat wij altijd, overal en in alles als Christenen ons moeten
doen kennen.
Wij zien Bosboom-Toussaint telkens met kloekmoedigheid opkomen voor
haar geloofsovertuiging tegenover hen, die zich niet ontzien, openlijk te
schenden, wat den Christen heilig en dierbaar is. Deze getrouwe belijdenis.
heeft haar ook de smaadheid om Christus' wil doen drag en. Daarop wijst haar•
klacht, dat zij in 's Gravenhage zoo geisoleerd is. Zij had het daar zoo heelemaal anders dan in Alkmaar, waar zij in zekeren zin het middelpunt was. Zij
leed er onder, dat zij in de residentie geen aansluiting met dichters en schrijvers
kon vinden.
In de dagen der week was haar plaats voor de eenvoudige schrijftafel, waar
de Statenbijbel naast stand, die de duidelijke sporen droeg van dagelijksch
gebruik. Op Zondag werd er bij de Bosbooms niet gewerkt. Het kunstlievende
echtpaar heiligde den Dag des Heeren. Zondagsavonds ontvingen zij hun
vrienden, doch het getal van bezoekers werd steeds kleiner. Velen van wig
er vroeger kwamen, by. Cremer en Keller, trokken zich terug. Maclaine Pont
schrijft : „Veel menschen heb ik er behalve de familie niet gezien; somtijds,
Mesdag of Bisschop; Haagsche letterkundigen als Vosmaer of Jan ten Brink
ontmoette ik er nooit. Mevrouw Bosboom was hun te ouderwetsch. 1)
Tot die haar trouw bleven behoorden Dr. Beynen, M. Nyhoff, Dr. Gunning
en Mejuffrouw Maclaine Pont.
Nooit heeft Mevrouw Bosboom haar geloof in Jezus Christus als den eenigen
Zaligmaker van verlorenen zich geschaamd. In dat geloof ligt het geheim vans
haar zieleleven. Uit dat geloof vliet de milde bran van haar schoonen literairen
arbeid, waarin zij toont een scherp oog en diep mededoogen te hebben voor
de nooden van het arme menschenhart en zij ook als met gulden lichtstralen den
weg wijst, waarop al onze zondaarsbehoeften zeker en volkomen zullen warden
bevredigd.
„Christus is gekomen", zoo schrijft zij, „om zondaren zalig te maken. Verzuimen wij, die Hem kennen, slechts niet, wat wij kunnen doen, om Zijn kennis
te brengen onder ieders bereik, opdat zij ook den troost van Zijn kruis en van
Zijn opstanding mochten kennen.
Wij moeten overal en aan alien Christus als den Zaligmaker verkondigen.
Hij is de ware Zaligmaker — juist voor den zondaar gepast. Gelukkig de predi-

1) Johanna W. A. Naber, Margaretha Wynanda Maclaine Pont, biz. 101,
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ker, die zulk een Evangelie te prediken heeft, ,-- maar ik kan niet maken dat gij
het ontvangt. Ik kan het paard bij het water brengen, maar ik kan niet maken
dat het dier drinks. Dat moet God doen.
Wie dat Evangelie predikt, zal dan ook niet aflaten te bidden, dat de Heere
hen er toe brenge, de eeuwige zaligheid door Jezus Christus te ontvangen tot
verheerlijking van Zijn Naam.
Behalve onze plicht, zij het overige Gode vertrouwd.
Kunt gij niet bidden als Abraham in zijn voorbede voor Sodom; hebt gij
niet geleerd anders te bidden dan voor uzelven en de uwen en uw dagelijksche
behoeften? Bid dan om den Geest des gebeds. Zeer zeker zal U dat zelf ten
zegen zijn, maar ook anderen". 1)
Met dikwijls vlammenden ijver heeft zij den Heiland in haar romans beleden.
Zelve heeft zij haar letterkundigen arbeid aangewezen als een bewijs voor de
kracht van haar geloof.
Daarom achten wij het een dure plicht, dat ons Christenvolk de nagedachtenis van Mevrouw Bosboom blijft eeren.
Wijlen Ds. W. H. Gispen schreef bij gelegenheid van haar zeventigsten
geboortedag: „Mevrouw Bosboom heeft ons een wereld leeren kennen, die
schoon is en rijk en belangwekkend, en die onbeschrijfelijk boeit, een wereld,
die ons de tegenwoordige wereld beter leert begrijpen en, in vele opzichten
althans, ook leert waardeeren. Al had men op den 16en September een trein
met goud beladen naar den Haag laten stoomen, het kunstlievend Nederland
zou de gevierde Schrijfster nog niet vergolden hebben, wat het van haar heeft
ontvangen." 2 )
In het getuigenis van haar persoonlijken levenswandel heeft Mevrouw
Bosboom voor aller oog haar geloof zichtbaar gemaakt, deed zij het evangelie
zien. Hierin ligt de onopzettelijke Evangelisatie, in tegenstelling van de opzettelijke, die meestal door een helaas! slechts kleine groep van belijders getrouw
wordt beoefend. Er zijn er maar al te veel, inzonderheid onder wat men gewoon
is „de intellectueel" te noemen, die allicht wel contribueerend lid van verschillende vereenigingen zijn, Welke de komst van het Godsrijk beoogen, maar die
aan den arbeid zelf zich geheel onttrekken. Zij geven wel iets van zich .
maar niet zichzelf.
Tot o zoo velen zou de Heere (545k in onzen jammertijd de vraag kunnen
1) Uit:„Moedervreugde en Moederlijden”. Uitgegeven ter bevordering van een armen
bewaarschool.
2) W. H. Gispen, Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem. J. H. Kok, Kampen, blz. 127.
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richten: „Wat staat gij ledig op de markt"? In het geestelijke is rentenieren een
volstrekt ongeoorloofd bestaan.
Mevrouw Bosboom heeft op beschamende wijze getoond, een diep besef te
hebben van de verantwoordelijkheid, die in het stuk der belijdenis van Christus
met woord en daad op elk Christen rust. Werkloosheid is de ontzettende plaag
van dezen tijd; door alien en overal wordt er druk over gesproken. Het gebrek
aan verantwoordelijkheidsbesef is de oorzaak der diep treurige werkloosheid
van o zoovelen ten aanzien van de komst van het Godsrijk. Moge het wijzen
op eenige Evangelisatie-motieven uit de geschriften van Mevrouw Bosboom
gezegend warden tot opscherping van den ijver, en alzoo dienst doen tot de
meest zegenrijke werkverschaffing. De invloed der Christelijke persoonlijkheid
is door den levendmakenden Geest Gods een sterk regeneratieve kracht.
De vele lauwen en tragen in de Kerk des Heeren mogen wel eens nadenken
over het tref fend woord van wijlen J. v. 't Lindenhout: „Wij kunnen ons geen
smart en tranen denken in den hemel, tenzij daarover, dat wij hier op aarde
nog niet meer voor den Heere gedaan hebben. Laat ons daarom alien arbeiden
terwiji het nog dag is." 1)
Met name al onze jonge belijders en belijderessen spreekt het 'even en de
arbeid van Mevrouw Bosboom—Toussaint zoo veelzeggend toe.
„Ik kon", zoo zegt zij, „geen vrede hebben met de gedachte, tot niets nut te
zijn, om zoo maar been te leven zonder een doel". Zij gevoelde „een onweerstaanbare drang des gemoeds, om voor wat anders te leven dan wat in den
regel onze vrouwen en meisjes bezig houdt en waarmede zij haar tijd dooden".
En zij heeft al haar uitnemende gaven aan het hoogste en beste gewijd.
Wonderlijk is de providentieele leiding in haar leven. Toen zij twintig jaar
oud was, verkreeg zij de „Acte van Algemeene Toelating tot Schoolhouderesse". Het volgende jaar werd zij huis-onderwijzeres bij de familie de Bruyn
Kops te Hoorn. Doch al was haar de bevoegdheid verleend om onderwijs te
geven, zij moest zichzelf bekennen voor onderwijzeres ongeschikt te zijn.
„Waarheici is", zoo schrijft zij, „dat ik alles tegen mij had: mijn kleine gestalte,
mijn teederheid van vormen, mijn zwakke stem, mijn zenuwachtigheid en
schuchterheid: Ik miste alles, wat kinderen imponeeren moet. Wel had ik het
geduld en het overleg, het niet tegen hen op te geven, maar die worsteling
matte mij zoo af, dat de taak mij hoe langer hoe meer tegenstond".2)
1) J. v. 't Lindenhout. Lichtstralen over mijn levensavond, biz. 153.
2) W. Wijker, Mew. Bosboom Toussaint, haar 'even en werken voor ons Nederlandsche
yolk geschetst, biz. 5 en 6.
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Gedurende haar tweejarig verblijf te Hoorn las en vertaalde zij zooveel zij
maar kon. Zoo zelfs, dat mijnheer Kops lachend de profetie deed: „juffrouw, u
wordt nog eens schrijfster". Deze voorspelling is op schitterende wijze
vervuld.
Mevrouw Bosboom, die bij haar geboorte (zoo uiterst teer, licht en bleek
was het poppetje) voor „levenloos" werd aangezien, heeft een letterkundige
loopbaan gehad van 49 jaar. „Men duizelt bijna van den ongemeenen omvang
der historische studien, van de buitengewone hoeveelheid geschiedkundige
feiten en personen, die voor langer of korter pooze gemoed, verbeelding en
verstand der schrijfster hebben bezig gehouden". 1 ) Geen kwellingen en
kwalen, geen financieele zorgen vermochten haar te verhinderen haar levensdoel
onvermoeid na te streven. En zoo it zij, die in haar jeugd bezwaarlijk de taak
van huisonderwijzeres kon vervullen, met name door haar twintig uitgebreide
geschriften, geworden onderwijzeres in den hoogsten en besten zin des woords
van schier heel een natie.
De onvermoeide strijdster voor het welzijn des Nederlandschen yolks 2).
Geen wonder, dat Mr. Groen van Prinsterer, blijkens de aanteekeningen
zijner echtgenoote, op zijn sterfbed ten aanzien van Mevrouw BosboomToussaint nog heeft getuigd: „Niet alleen haar werken heb ik liefgehad; ook
haar zelve. Zeg haar dat".

1) Dr. J. ten Brink, Mevrouw Bosboom beschreven, blz. 36.
2) W. Wijker, t.a.p. blz. 76.
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PREDIEING DES WOORDS.

De prediking des Woords is voor de gemeente ingesteld tot vertroosting,
vermaning en opwekking der Christenen, tot leering en wederlegging der
twijfelenden, tot bestraffing der zondaren en tot bekeering der ongeloovigen.
Hetgeen al dient gesproken te worden in den geest des gebeds, op zulk een
wijze, dat de mildheid der liefde geen hindernis zij voor de getrouwheid van den
ernst en de langmoedigheid van het geduld de kracht der waarheid niet hindere
tot flauwe werkelijkheid, opdat het Woord en de dienst des Heeren den rechten
toegang vinden tot de harten der menschen, en daar aangenaam gemaakt
worden; en de leeraren niet wonden dan om te heelen en zich betoonen wat ze
behooren te zijn: goede en getrouwe uitdeelers der verborgenheden Gods en.
geestelijke medicijnmeesters, die Haar tijd en gelegenheid ieders kwalen andertasten en daartegen in de vreeze Gods zuivere en gezonde middelen reiken,
waarop door 't geloove de zegen des Heeren te wachten is.

HOUDT DEN ZONDAG IN EERE«
Het eerst gedacht aan dien God, die U leven en krachten schonk; dan aan de
verademing, die ge noodig hebt: een wandeling in de frissche lucht, een gezellig
onderhoud met de Uwen, met vrienden; een opwekkend boek of welk ander
onschadelijk vermaak, dat U van de dagelijksche zorgen ontspanning en afwissang geeft en voor U is te bekomen.

VRIJHEID, GELIJICHEID, BROEDERSCHAP.
Jacob Jansz Graswinkel, de waardige Delvenaar van de 16e eeuw, behoort
noch aan Delft alleen, noch uitsluitend aan zijn tijd.
Hij behoort aan het gansche Nederlandsche yolk van alle tijden tot op den
onzen, vooral aan den onzen; want hij was bij uitnemendheid datgene waarnaar men nu zoo druk hoort vragen: een volksman. Geen socialist van die soort,
die meenen den maatschappelijken toestand van het yolk te verbeteren door
alle verschil van rang en stand weg te nemen en een gelijkheid daar te stellen,
die, ware zij voor een oogenblik te verkrijgen, toch welhaast onbestaanbaar zou

blijken en eindigen, zooals alles wat onwaar is en onnatuurlijk eindigen moet:
in verwarring, in bandeloosheid, waarbij alle booze lusten en tochten zich een
tijdlang te goed doen, tot ten laatste een der handigsten den ijzeren staf der
dwinglandij weet te vatten, waaronder alles zich kromt, in vertwijfeling over de
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teleurstelling der schoonste verwachtingen, de wanorde moede en uit walging
van dat verheerlijkte driemanschap Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, dat
men in werking heeft gezien en dat de bedrogenen heeft aangegrijnsd als het
slangenhoofd der Medusa.
De gelijkheid zou dan alleen mogelijk zijn, als aller bevoegdheid an ware,
aller krachten gelijk, aller geestvermogens dezelfde, alle gaven en talenten algemeen goed en zelfs dan nog zou uit de verschillende karakters, neigingen,
lichaamsgestel, of, welke ook dier duizenden bijkomstigheden, die de eene
mensch voor, de andere tegen zich heeft, al spoedig weer die ongelijkheid
ontstaan, die op dit ondermaansche nu eenmaal niet is weg te nemen en waarmee men te rekenen heeft; waarnaar men zich schikken moet, waarin men
behoort te berusten, ik zeg niet, omdat men in God gelooft, niet omdat men zich
een Christen wil betoonen, maar alleen reeds, als men zijn gezond verstand
wil gebruiken en niet wenscht door te gaan voor een waanzinnigen dweper,
die de maan belooft en verzekert, dat men de sterren zal plukken.
Neen! en nogmaals neen! zoolang niet alle menschenkinderen uit een vorm
zijn gegoten, zal er ongelijkheid onder hen bestaan, wat de utopisten ook
mogen uitvinden om daar verandering in te brengen. Steeds zullen er zijn die
heerschen en die gehoorzamen; die rijk zijnde nog hun schatten vermeerderen,
en die arm zijn nog meer verarmen; steeds zullen er handen zijn, die zwaren
arbeid moeten verrichten en hoofden die met nog zwaarder arbeid wellicht -die des denkens --- hun leven moeten slijten; andere die dat kostbare leven
verdroomen, verspillen in erger dan ledigheid, in lage zinnenlust, in woeste
hartstochten; maar daarnevens ook anderen, die dat 'even gebruiken als een
gave, waarmede zij woekeren moeten, die zij heiligen en ten offer brengen
aan de menschheid; die leven ter eere Gods en hun naaste tot heil, die zich door
dit groote beginsel laten leiden en bezielen, en wier leven een stadig gebed is,
een doorgaande daad van zelfverloochening.
Len zulke was Jacob jansz. Hij was de man van het yolk, de vriend van het
yolk, een democraat in den waren, edelsten zin.
HET KONINKRIPC GODS.

Het koninkrijk, dat geen zichtbaren stedehouder op aarde behoeft, en welks
onderdanen alien priesters zijn; dat Koninkrijk, dat niet komt met uiterlijk
gelaat, maar dat leeft en werkt en wast in de harten van wie het vormen, zal
zich uitbreiden ondanks alle wereidgebeurtenissen, zelfs van die welke het
tegenwerken, ja! alle wereldgebeurtenissen moeten samenloopen om het te
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bevestigen. Het zal Hemel en aarde beide omvangen, spijt werelddwingers en
aardsche tirannen, en slechts hij, die, op welke wijze dan ook, hetzij in den
Staat, hetzij in de Kerk, hetzij in de kunst of in 't gezin, aan dat rijk medewerkt, zal hier op aarde geen ijdel werk hebben gedaan.
Als het rijk des Hemels, welks komst wij met alle geloovige Christenen
vuriglijk van den Heere afbidden, zal gekomen zijn zal ons alles geopenbaard
worden, wat wij nu niet kunnen zien, niet zouden kunnen dragen te weten!
En dan zullen wij niet meer beschreien hetgeen ons nu smart geeft, maar
veeleer Gode verheerlijkende juichtonen aanheffen, verzinken in aanbidding
en mogelijk het innigst danken, het vurigste loven voor datgene, wat ons op
aarde het diepst heeft bedroefd, het pijnlijkst heeft getroffen.
WAT EEN CHRISTENMENSCH VOEGT.
Blijven zien op Christus, op dien alleen, niet op een mensch, wien ook;
aannemen wat Hij geeft, en dankbaar zijn in ootmoedige gehoorzaamheid;
volgen, niet vooruitloopen, niet alleen willen gaan. Dat is het wat een Christen
voegt, die veilig wil zijn en gerust wil leven in deze tegenwoordige wereld.
DE EERVOLLE MOEDERTAAK.
Geen oud vrouwtje bleef er op een dag als deze bij haar spinnewiel, (een
geijkte uitdrukking, maar die eigenlijk geen doel treft, daar het bewezen is, dat
vooral spinnende oude vrouwtjes op het minste burengerucht komen toeloopen,
en zich uit simpele nieuwsgierigheid in drukten wagen, die een kloek, degelijk
man liefst zou vermijden), geen zuigeling zelfs bleef in zijne wieg, sinds de
moeders uit het yolk, al van overoude tijden af, de schadelijke gewoonte hebben,
hare kleine kinderen met zich mee te sieepen, overal, waar jets te zien valt,
zij 't bij nacht of ontijde, zij 't bij brand of volksoploop, waar zij ze noodeloos
aan allerlei gevaren blootstellen. Maar, werpt men mij tegen, thuis zouden die
arme hulpeloozen alleen en verlaten zijn, ze moeten wezen waar de moeder is.
Dat stem ik toe, alleen met deze omzetting, dat de moeder blijven moet, waar
de kinderen behooren te zijn, namelijk in haar huis en dat ze, noch zich zelve,
noch hare aanvertrouwde panden mag wagen aan nutteloos ongeval door
straatrumoer na te loopen, of zich te begeven naar woelige volksfeesten. Haar
wereld moet zijn de huiselijke haard en daar behoort zij vreugde en orde te
doen heerschen, naar de mate harer kracht; wat daar buiten ligt moet haar niet
verlokken, zoolang zij teere hulpelooze wichten heeft te kweeken.
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DE CHRIS'TELIJICE EN DE ONGELOOVIGE MOEDER.
Een moeder wil voor haar kind alles geven, het bloed van haar hart, de
vreugde van haar leven als dat noodig is, en dat leven zelf, waar het geeischt
wordt. Maar toch gevoelt zij, dat zij haar kind nog niet genoeg kan geven; dat
geeft haar niet genoeg rust, dat zij haar kind nu op haar schoot heeft, en in
vollen welstand met haar arm omsluit. Zij wil boven alles voor hem een hand
zijn, die hem leidt en veiligt ten alien tijd, op iederen leeftijd, die hem steunt in
zwakheid en sterkt en uitredt zijn gansche leven door en die niet loslaat al moet
zij loslaten, een hand, die de zijne vat, al kan hij zelf in roekelooze overmoed
vergeten die te grijpen. Zij weet, dat tot dat groote haar leven te kort schiet,
maar dat er een liefde is, groot en grenzeloos van macht, die zij over haar
kind kan inroepen, en daarom bidt zij doorgaande met het hart, al heeft zij
ook niet altijd de handen gevouwen en de knieen gebogen ......
De Christelijke moeder begint niet slechts met het goede, maar met het
beste. Zij leert haar kinderen vroeg de kleine handen vouwen tot het gebed, de
kleine knieen buigen voor den Heere, brengt ze naar den Heiland heen, voert
ze naar den schoot van Hem, die ze liefheeft en tot zich geroepen heeft;
brengt ze daar in veiligheid. Ze zijn daar het zekerst bewaard, het best
beschermd. Als gij, o moeder, dit hebt gedaan, hebt gij het eerste en noodige
verricht; als gij dat gedaan hebt, kunt ge rustig en vredig voortgaan op zulken
weg als gij daarbij voor u en uw kind gekozen hebt, want de Heere zal met
u zijn en Zijn Geest zal u leiden in alle waarheid en in alle wijsheid en in alle
kracht.
Maar uw kind kan sterven ook ondanks de teederste zorgen, ondanks het
vurig gebed. De Heer heeft dit offer gewild; juist hetgeen de moeder het liefste
was, was Gode ook het liefste. Op het altaar van haar hart was een afgod
opgericht --, haar kind. Dat kon de Heere voor zijn aangezicht niet dulden.
Zelve kon de moeder dat offer niet geven, de Heer nam het. Nu eerst toont
zich wie de moeder is, wat de moeder is voor den Heer. Nu eerst kan de Christelijke moeder haar voorrecht kennen. Dit is de groote wan, die de ongeloovige
schift en Scheidt van wie gelooft; de kroes der loutering, waaruit het refine zilver
blank te voorschijn komt en het onedel metaal in den droesem blijft neergeploft. De ongeloovige kent de berusting niet anders dan als de uitputting der
onmacht, die zich moegeworsteld heeft tegen het onmogelijke. Zij wriemelt
wanhopig in het stof als de vertreden worm; zij eischt haar kind terug in het
leven of, waar dit niet wordt voldaan, eischt zij haar eigen dood. Of zij verdartelt het leven in radelooze pogingen om zich te verstrooien en of te leiden,
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en een ledig aan te vullen, dat toch altijd op die wijze een gapende wonde
zal blijven.
Anders is het bij de Christelijke moeder.
Als de eerste schok is doorgestaan, eenmaal bekomenvan die eerste duizeling der smart, is het der Christelijke moeder wel, zeer wel. Zij heeft het hoofd
gebogen ander des Heeren hand, niet met bukken voor de overmacht, maar
met de geheele overgave van haar wil aan Gods wil; hetgeen Hij gevraagd
heeft, zij heeft het gegeven. Het is haar wel en zij gevoelt het aan den inwendigen vrede, die haar bevangt, bij al de oneindige diepte van haar gemis, dat
de Heer het aangenomen heeft. Zij voelt, dat de Heer goed is, al Zijn wegen
wonderlijk, en dat haar Vader niets dan het goede heeft willen werken aan
haar en aan haar kind. Zij heeft het niet verloren, al is het niet weer bij haar,
zij weet, waar het is. Het is een gemis --- en dat blij ft het ook voor haar, maar
slechts voor de aarde, niet voor de eeuwigheid. Zij kan getroost zijn, haar
schat is welgeborgen. Het kind door den Heer opgenomen, zal nooit wees zijn,
nooit van den Vader afdwalen.
CODE GEHEILIGD.
Mocht voor de lezers dit werk warden, wat het mij was ender het schrijven!
Ik heb des Heeren zegen daartoe afgebeden, met vast geloof, dat Hij dien niet
zal terughouden, zelfs waar die werd ingeroepen over den arbeid der ongewijde kunst, Hem geheiligd met ootmoedig opzien. Hij gaf mij den levenslust,
de kracht en den moed, om dit werk op te vatten en te voltooien; zou Hij Zijn
zegen onthouden aan het voltooide?
HEENGAAN IN VREDE.
Haar heengaan is geweest niet een bittere strijd, een worsteling met den
dood voor wie 't Leven wenscht vast te houden, maar een heengaan in vrede,
een zachtkens neerbuigen van het hoofd als een verwelkende bloeme op haar
steel, die welhaast ter aarde gebogen, zich met het stof der aarde zal vermengen om, prachtige zaaiplante als zij is, in de lente der eeuwigheid verjongd en
verheerlijkt te herbloeien.
ROUWBEICLAG,

Niets is laffer en ellendiger en bij niets komt de flauwheid en armzaligheid
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der gewone menschen sterker uit, dan bij bezoeken van rouwbeklag, als ze
niet gewijd zijn door een Christelijken zin en door die zuivere en
Christelijke liefde, die zich even hoog verheft boven alle maatschappelijke
consideration, als zij vrij is van alle eigenbaat, die zich zelf niet zoekt in u,
waar zij U betuiging komt doen van haar deelneming, maar die U zoekt in Uw
rouw en om Liw Teed. Wereldsche menschen weten bij den rouw geen andere
dan alledaagsche en krachtelooze troostredenen te vinden. De Christelijke
liefde alleen heeft woorden van waarachtigen troost: zij heeft ze niet met overleg bijeengeschakeld, maar zij vindt ze uit de volheid en den ernst van haar
medegevoel; zij is welsprekend, al ware zij ook niet welbespraakt; zij heeft
andere tranen dan die, Welke de prikkeling der zenuwen uitdrijft en die zich
vertoonen als de tolken des gevoels: zij heeft het gebed des harten, dat met
onuitsprekelijke liefde zich opheft tot den Heer der hulpe; zij heeft niet noodig
vele woorden te spreken, maar zij zegt er gene, dan die op een vasten grond
des geloofs rusten en iedere troost, dien zij biedt, heeft de kleur en het merit
der waarheid, die men kan afstooten of terugwijzen, maar die niet kan worden
aangenomen, zonder de kracht te oefenen, die van haar uitgaat, en het Licht te
geven, waarvan zij ontspringt.
Onze Heer, die gekomen is, om alle vermoeiden en belasten tot zich te
roepen en van alle kwalen der menschheid de geneesmeester te zijn, heeft ze
ook alle verstaan en doorzien, en Hij wil van dien schat zijner kennis mededeelen aan alien, die Hem toebehooren en Hem daarom bidden met ootmoed en
vertrouwen. Wend gij U ook dus tot Hem, en gij zult meer verkrijgen dan
alleen de kennis van Uzelve en van Uw zielesmart, Wier diepte en mate grooter
moot zijn dan eenig mensch peilen kan, want zij vervoert U tot oproer tegen
den hoogen God. Gij zult van Hem verkrijgen een volkomen inzicht in Zijn
liefde, te midden van de bitterheid Uwer smart en daarmede een volkomen
troost, een volkomen vrede, ja zelfs een volkomen blijdschap.
WIL HET ONMETELIME NIET PEILEN.
Hoe ver brengt de waan van eigen denkkracht en kennis Loch de menschenkinderen, als zij dat Eeuwig, Almachtig, Ondoorgrondelijk Wezen, dat zich
God noemt, willen doorzien met hunne menschelijke wetenschap, zich rekenschap willen geven van Zijne wegen; Hem willen meten naar hunne maat;
hunne begrippen op Hem willen toepassen, en Hem toedichten, wat alleen in
hun dwaas en kortzichtig brein kan opkomen.
Ver van mij aan doze zwakheid, die zij denkkracht noemen, mee te doen.
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Wie over Gods wil en werken peinst en tot de diepste diepte indringen wil in
diens wegen en eigenschappen, moet in krankzinnigheid eindigen. of neervallen
op het aangezicht en aanbidden in geloove zonder zien. Aanbidden en verheerlijken, dat is ons gegund, dat is ons voorrecht; het onbegrijpelijke hier met ons
eindig verstand te doorgronden, gaat buiten de grenzen ons gesteld.
EENZAAMHEID.
Een stille, ernstige natuur heeft het gedruisch der wereld niet noodig voor
haar geluk, maar heeft integendeel de eenzaamheid lief; niet de stugge, zelfgenoegzame eenzaamheid, die zich afsluit voor alien invloed van buiten; niet
de eenzaamheid, die de kilheid in 't harte brengt, maar de eenzaamheid die
zich toegankelijk stelt voor alle goede, heilige indrukken, en die worstelt tegen
de kwade; de eenzaamheid als die der kinderlooze weduwe, die den schat harer
liefde rondom zich verspreidt.
VALSCHE BERUSTING.
Voormaals heb ik weifeling gekend, tusschen onrust en hope, tusschen verlangen en vreeze, tusschen overleggingen van het misschien en wie weet ......
Nu heeft dat alles opgehouden; ik weet en ik berust!
Zoo sprak Reingoud tot Gideon Florensz. „01 zoo waar ik een lankmoedigen
Heer verkondig," antwoordde Gideon, die aarzelingen, die onrust, waren nog
wekkende roepstemmen Gods in Uw harte!
Dat gij die vermoord hebt en U daartegen verhard was een werking van
den Booze in U! Het is U tot vermeerdering van schuld en zonde, meer dan
eenige uiterlijke daad, waarover de menschen wraak roepen en vervolgen! Gij
hebt daarmede den Geest Gods bedroefd, die zich aan U wilde openbaren,
en U brengen tot erkenning van schuld. 0! Dat de genade van Christus U die
twijfeling en onrust opnieuw mocht wedergeven! En wedersta gij dan die
stemmen niet; maar luister, naar wat zij U ingeven, en bid, dat gij haar moogt
leeren verstaan. Zie! zij zal U het eerst leeren, u in ootmoed te belijden een
schuldig zondaar en na die belijdenis zult gij zien, wat andere ruste dat werken
zal in uw harte, dan die verstokte verdooving, die is, als de dood van een
levende ziele! Dat zeker zou een eigenwillig naderen zijn tot die verwerping,
waarvan geen mensch zelf zal oordeelen, noch voor zich, noch voor anderen en
waarin gij u, met zoo stoute en zoo onzinnige berusting neergeeft! Wat zoudt
gij u zelven uitsluiten? De Heer sluit u niet uit!
22

OPPERVLAKICIGE GODSDIENSTZIN.
De troost van den Godsdienst is een zeer oppervlakkige, een zeer onvoldoende zelfs, als men Naar slechts in oogenblikken van diepe somberheid zoekt,
als men is van degenen, die nog niet hebben geleerd het aardsche het mindere
te achten, alles in God te zoeken en alles in Christus te vinden; die voor den
strijd op aarde nog vergoeding wachten in aardsche vreugde, en die, waar
hun een teleurstelling overkomt, die alle rooskleurige droomen der verbeelding
op eens met dichte duistere wolk omhult, ontrust en vertwijfeld vragen:
„waarmede heb ik dat verdiend? Is dit nu het loon op mijn werken?" Niet
vreemd, dat ze op zulke vragen geen antwoord krijgen dat hun gemoed bevredigt. Maar het uiterlijke verandert niets om der wille van hun gebed; dat hun
innerlijk zich zou moeten veranderen, om vrede te hebben met het uiterlijk,
kunnen ze niet begrijpen ...... Zoo is dan hun gebed ijdel; het wordt toch niet
verhoord; ze zien wel, dat er geen zegen op rust; hoe zou het hen kunnen
sterken? Zij blijven bidden, omdat zij teveel Godsdienstzin hebben om het
gebed na te laten t maar het is een gebed zonder geloof; het is het gebed van
den oproerigen wil, die zich stelt tegen den wil van God; het is het wriemelen
van den worm in het stof, die zich niet uit het stof weet op te hef fen. Een
oppervlakkige godsdienstzin is iets, dat overprikkelt en week maakt, zonder te
sterken. Een deugd, nog door geen beproeving gelouterd, zachtheid en goedheid, die geen anderen steun hadden dan de zwevende hoop op een Voorzienigheid die de onschuld ...... beschermt, ja, maar, als zij die lijden doet, zonder
dat zij weet waartoe: een onbestemd verlangen naar den dood ...... naar den
Hemel ...... , zonder dat een waarachtige hope des eeuwigen zaligen levens de
ziele doorstroomt en telkens als frissche levenskracht geeft, zelfs voor het
zware aardsche leven. Oppervlakkige godsdienstzin, plante zonder wortel, hoe
zal zij vruchten dragen van troost?
„WIJ STRUIKELEN ALLEN IN VELE."

En die dat schreef, was een apostel! hoe kunnen wij dan meenen, dat het
bij ons beter zou zijn? Het is niet anders, wij moeten streven naar de volmaaktheid; maar toch met vallen en opstaan moeten wij er komen; zoolang wij bier
op aarde zijn kan die niet worden gevat, ja, zelfs hoe dichter men meent die
nabij te zijn gekomen, hoe verder zij afwijkt. Als ik meen een heel eindje
gevorderd te zijn, zie, dan komt er een rukje van den wind, en met beschaming
moet ik dan weer zeggen: „gij zijt nog altijd de oude"!
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ZICH ONDERSCHEIDEN VAN DE WERELD.
Wie het Leven eens Christens wil Leiden en des Heeren werk wil doen, moet
zich onderscheiden van de wereld en geenszins door haar kortzichtig oordeel
zich laten afschrikken.
Maar zich onderscheiden van de wereld is gansch iets anders, dan zich
stellen boven haar gezette regelen, om iets zonderlings te doen! Door zulke
averechtsche opvattingen zou een voorschrift, dat strekken moest om tot ooze
heiligmaking mee te werken, oorzaak worden van de onzaligste verwarring.
Ja! menig werk van Christelijke liefde, in geestdrift ondernomen, is door die
misvatting tot een strik geworden, tot een smadelijken val en daardoor wordt
niet slechts het goede ten kwade voor hen zelven, maar ook de vooruitgang
van het Koninkrijk Gods merkelijk geschaad, in zoover de Heer zelf daarin met
voorziet.
De wereld, zoo ruim en toegevend voor de haren, ziet scherp toe op wie zich
van haar afwenden om zich te onderscheiden, en eischt van hen een volkomenheid, waarnaar zij zelve niet streeft. En zij heeft gelijk in dien eisch. Wie
zich aan haar onttrekt, krenkt en smaadt haar en kan deze verwerping niet
rechtvaardigen, tenzij door zich metterdaad in alles haar meerdere te toonen,
ook daarin, dat hij haar ordeningen eerbiedigt, die zij zelve menigmaal gedachteloos schendt. Waar hij dit verzuimt, geeft hij aanstoot en ergernis, waarvan
de blaam terugvalt op de goede cause die hij belijdt.

IN ONS OPICOMENDE GEDACHTEN.
Beginselloos en toegevende aan elken indruk, koesterde hij nu eens weer een
goede beweging des harten, om welhaast duizenderlei kwade gedachten en
booze overleggingen in zijn hoofd te laten rondstormen, zonder gemoedsbezwaar. Het waren slechts vluchtige invallen, niet altijd ten voile gemeend,
maar toch, er is een groot gevaar in, zekere gedachten, als zij opkomen, niet
terstond met afschuw van zich te weren en met krachtige geestelijke wapenen
te bekampen. De teerheid gaat er onder verloren, en biedt zich een gelegenheid
tot zondigen aan op een onbewaakt oogenblik. Dan is men gemeenzaam
geworden met de daad en zij wordt gepleegd.
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GEWELDENAARS EN MARTELAARS IN DEN 80-JARIGEN OORLOG.
Evenmin als wij eenig goed Katholiek, goed Nederlander tevens, verdenken
van instemming met de wandaden van Balthasar Gerards en dergelijken, al
worden de plegers er van door Overbergsche pausgezinden gecanoniseerd,
even zoo weinig zullen wij ontkennen, dat in de breede rijen van hen, die zich
bereid toonden goed en bloed al strijdende te of feren voor de zaak der hervorming en der bevrijding van het Spaansche juk, ook menig strijder heeft
gestaan, die, toen hij zich gordde om valsche goden van het altaar te werpen,
er niet aan gedacht had, eerst de afgoden in eigen hart te verbreken. Dezulken,
helaas! vertolken het woord vrijheid door: losbandigheid voor zich zelven en
onverdraagzaamheid voor anderen. Zij waren de hervorming niet aangevangen
met de bekeering van hun eigen hart en daarom schroomden zij niet woeste
wraaklust bot te vieren jegens hun wederpartijders. Zij hadden verzuimd eigen
tochten en begeerten ten onder te brengen, eer zij den algemeenen vijand versloegen, en daarom zijn er daden gepleegd en wonden toegebracht, waar de
tegenpartij, nog tot in onze dagen toe, met bitter leedvermaak op wijst, als op
onuitwischbare vlekken van dat tijdperk der roemrijkste krachtsinspanning.
Daden, die den Prins van Orange bloedige tranen hebben ontlokt en waarover
zijn edele broeders en geestverwanten niet dan met smart en afkeuring
gewaagden, al konden zij die noch voorkomen, noch verhelpen. Schoon door
Goddelijken zegen gesteund en ten einde gebracht, is het menschelijk werk
geweest, en daarom droeg het den Stempel van de eeuw waarin het werd
opgevat; en zoo werden dierbare, geestelijke voorrechten niet zelden door list
en geweld veroverd.
En toch zijn ze niet weinige geweest, die trouwe navolgers van Christus, die
niet streden dan met het oog op zijn kruis, die zich zelven Gode hadden gewijd
in der waarheid, die liever onrecht leden dan pleegden, en zich juichende tot
het martelaarschap bereidden, de vrouwen met mannenmoed in de Borst, de
mannen met verheven deernis in het harte, biddende voor hunne beulen. Van
enkelen heeft de geschiedenis met eerbied de namen bewaard; van de meerderheid is de gedachtenis verstoven met hun asch, maar hun Leven is niet ijdel
geweest, en hun bloed heeft niet vruchteloos gestroomd; want zij hebben
anderen door exempel gesterkt, en zij hebben overwinningen behaald, waarbij
de bloedige triumf en op het slagveld verbleeken.
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ARM NEDERLAND! (In den 801arlgen oorlog).

Arm Nederland! waarheen u te wenden? Gij moet wel wanhopen! Maar peen!
het yolk van Nederland wanhoopt nooit; het gelooft in God; het gelooft
ondanks menschelijke feilen in de heiligheid van zijn zaak; het weet den arm
des Heeren onverkort; het heeft van den eersten Orange geleerd, niet te versagen; het heeft van de vrome voorgangeren der hervorming geleerd biddend
te hopen en hopend te wachten en het verwacht ondanks alles een uitkomst,
die het niet ziet, en toch eenmaal zien zal. Luctor et Emergo is nog altijd zijn
spreuk, al slaan ook de golven zich bijna samen over het zinkend Vaderland.
En het blijft worstelen. Het Nederland van deze eeuw moge te geenen tijde
zwakker zijn van moed, noch armer in hope, noch kleiner in geloove!
DE LESSEN DER HISTORIE.

En zoo had de Geuzennap Granvelle geslagen. En voor hem, die in den
Geuzennap niet een andere hand ziet dan die van het toeval, opgeheven over
de hoofden der staatsmannen, die hen woelen laat en heerschen laat en
zondigen, totdat eene aanraking van dien geduchten vingertop hen doet neertuimelen in het midden van hun stoutste vlucht, voor hem zijn de lessen der
historie, als die der dagelijksche ondervinding, verloren schatten.
DE WEELDE VROEGER EN NU.

Bovenmatige weelde is de schrikkelijkste kanker in den burgerstand; daar
brengt z4 jammeren en onheilen aan, die dieper ingrijpen en smartelijker
scheuringen en verwarringen veroorzaken in de huisgezinnen, dan in de
hoogere standen, waar de banier der familie nog kan omhoog geheven worden
als een standaard des behouds.
En het is deze weelde, de weelde, die uit den middenstand in de lagere, in
de laagste klassen afdaalt, waarin zij, die in de 19e eeuw leven, onze voorvaderen
te boven gaan. Ja, zij hadden hun uitspattingen bij tijden en gelegenheden;
ja, het spreekwoord „men kan wel eens teren tegen een burgemeester", drukt
de zucht uit van den minderen man, om zich een enkele maal extra te vergasten
of op te tooien; maar het was uitzondering; uitzondering, die mogelijk voor de
meesten maar eenmaal in hun leven voorkwam.
In den regel was de gewone burger matig, eenvoudig, huiselijk en overleggend. In den regel was de deftige winkelier, de rijke koopman zelfs, niet
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uitbundig In zijn tool, niet onmatig in zijne leefwijze. Spaarzaam, bedachtzaam
en voorzichtig, somwijlen tot vrekheid toe.
Werden er, in welken stand ook, kostelijke bruids en zondagsgewaden toegesteld, ze bleven ook dienen een menschenleeftijd door, met geringe wijziging,
die niet eens door ieder werd in acht genomen; het was gansch geen vreemd
verschijnsel, dat de zoon trouwde in het bruigomspak van zijn wader, dat de
bruid opgesierd werd met de degelijke zijde-lakensche samaar, waarmede hare
moeder ten hylik gegaan was; de meubels, die men had, had men voor eens.
Was eens het overvloedige bruiloftsmaal afgeloopen, dan werd de tafelweelde
ter zijde genet en de burgerman leefde eer beneden dan boven zijn inkomsten;
de vrouw bleef in haar huffs, hield het oog op kind en dienstbode, haakte niet
naar den schijn van een hoogere staat; en al ging zij dan Zondags ter kerk in
haar pronkgewaad, 's Maandags was ze weer in 't sergie en zat trouw aan het
spinnewiel.
Maar, nu, helaas, nu! De uitzondering is regel geworden, en bijkans voor
alien. Het is de weelde van iederen dag, die elk voor zich begeert en door alle
middelen najaagt. Bij onvermogen wordt toch nog de schijn er van aangenomen en om dien schijn te vertoonen, wordt het wezen van welvaart en geluk
opgeofferd! De huiselijkheid is verdwenen, de ruwe uitspattingen van den
middenstand vinden zelden meer plaats, maar de zucht om zijn meerdere te
gelijken is tot ontrustende hoogte gestegen. Er zijn geen standen meer, niemand
vraagt naar hetgeen hem past, ieder eeniglijk naar hetgeen hij betalen kan,
en daarmee gaat menigeen ver boven hetgeen hij vermag. Maar wat doet het
er toe? Het gemak van schulden waken is dan de hulpbron; wie maar durft is
de man en kan rekenen op benijding, zoo niet op de toejuiching van zijn meer
schroomvallige medeburgers. Zij is door het algemeen misbruik tot gewoonte
geworden en bijkans gewettigd. Wat wordt er niet voor gelaten, wat wordt er
niet voor gedaan, wat wordt er niet voor vergeten om te kunnen meedoen?
Waarom dit alles? Is 't niet de weelde, is 't niet de zucht om zijn meerderen
te gelijken, zijn gelijken te boven te gaan, die alien dreef om alleen bij den dag
te Leven in den Christelijken zin van dat woord?
DE WEELDE EN DE ZIEL.

Het gaat de ziel onder den invloed der weelde als de pop eener zijdeworm.
Zoo zachte, zoo fijne, maar zoo onverbrekelijke draden omgeven haar, dat zij
als verstikt en onmachtig nederligt in een lijkwade, die zij niet kan afschudden,
levend en toch als een doode, wel verpleegd, maar toch in een graf!
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GEVAREN VAN DEN RIJKDOM.
Zoo het een groote kunst is rijk te worden, is het zeker Been mindere, een
goede rijke te zijn, en is men dat niet, dan heeft de rijkdom haar groote gevaren,
die altijd op het hoofd van den rijke neerkomen, of op zijn hart of op zijn
geweten, waar die wichtige schatten blijken zullen een loodzware vracht
te zijn.
DE NEGENTIENDE EEUW.
Eeuw, die zoo snel vooruitschrijdt, die zoo bont is door afwisseling op allerlei
gebied, die zoo rijk is aan verstoorde illusien, zoo arm aan geestdrift, zoo traag
tot waardeering en toch zoo schielijk ontnuchterd. Een eeuw, waarin een
jonger, een ander geslacht optreedt; in ziens-, in denkwijze gansch verschillend
van de voorgangers, zooals in de huisgezinnen de kleinkinderen het zelden
eens zijn met de grootouders.
JALOEZIE.
jaloezie is de ongelukkigste en ondankbaarste aller hartstochten; haar
hoogste loon, haar hoogste bevrediging is juist de diepste rampzaligheid van
wie ze drijft; en zij is nog daarbij een kwaal, die evenzeer schrik voedt als
belaching, die in haar schrikwekkendste uitingen nog stof geeft tot den glimlach. De jaloezie is de vruchtbaarste passie voor een auteur; met de jaloezie
maakt men alles wat men wil.
LAUWHEID.
Lauwheid is op 't stuk van religie het ergste. Die koude voelt, vindt zich
onwel en zoekt naar beter; de koude kan tot hitte stijgen, maar de lauwheid acht
zich tevreden in haar middelmaat en tracht niet naar den gloed der verwarming.
Zich even ver afhoudende van de beide uitersten, vindt zij haar behagen in
een zoele rust.
GESPREKKEN OF PRAATIES.
Gesprekken! peen! 't zijn praatjes a batons rompus, uitroepen, kreten,
geschater van pret, gejubel van zingenot en welbehagen in 't fraaie weer; iets
als het gekir der jonge duiven, als het gespartel van het vroolijke vischje, als
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't gehinnik van 't weelderige paard, als 't getjilp van 't vogelkijn in de twijgen.
Niet hooger gingen die toonen, niet dieper drong het woord, niet verder
speurde de blik. Levenslust en zorgeloosheid was hier het parool, maar het
contreseign: God te verheerlijken in de vreugde des harten, Hem te erkennen
in de weldaden Zijner schepping — al was het hun gegeven, al lag het enkele
dezer jonge lieden diep in 't gemoed — ze vergaten het in hun woelige, in hun
gedachtelooze pretmakerij. Ze waren alleen bedacht op hetgeen men gewoon is
te noemen „onschuldig pleizier".

SLAAF VAN ZIJN ZONDEN.
Die slavernij van zijn eigen driften en begeerten had den slaaf gedrukt; hij
had zich enkele malen tegen haar juk verzet, maar zonder volkomen ernst,
zonder vastheid van wil, om geheel met haar te breken. Bijgevolg strekte die
Ode poging tot niets, dan om er het klemmende te meer van te doen gevoelen.
Na iedere nederlaag zwakker geworden, had hij ten laatste berust en droeg het
juk nu uit gewoonte en met al den trots der vrijwilligheid. Hij noemde het
levenswijsheid, zich het leven niet 'anger bang te maken met zulken strijd en
zag met schamper medelijden neer op hen, die nog moed hadden de worsteling
vol te houden.
GROOTE MANNEN.
Groote gaven hebben heiliging noodig, en hoe zal die verkregen worden
zonder een doorgaan van de diepten die naar boven voeren? Om van geen
geniale leiders uit vroegere eeuwen of uit den vreemde te spreken: onze Rembrand, onze Vondel, onze Bilderdijk, onze Da Costa, ze hebben alien geleden,
geleden naar het hart, ze zijn getrof fen geworden in het teerste, het liefste, het
hoogste dat ze hadden om te beminnen; zij zijn miskend geworden, verguisd,
vervolgd, gelasterd en tweesnijdende zwaarden der bitterheid hebben hun diepvoelende harten doorvlijmd. Maar nu, zoo men ze vragen kon of ze die smarten,
dat lijden, die vervolging uit hun leven zouden willen missen, wat meent gij dat
hun antwoord zou zijn?
Ziel en lees het uit hun werken.
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BLOEMEN.

Bloemen beteekenen gansch wat anders voor het oog, dat geschreid heeft
onder stille smarten, dan voor den lachenden blik van een die ze dartelende
en achteloos plukt. Men vlecht de geurigste bloemenkransen ter eere eener
vroolijke bruid, maar deze ziet ze nauwelijks aan, ze heeft wel op wat anders te
denken ...... breng ze den kranke, den lijdende, den gevangene, en gij zult uit
den stralenden blik, die het matte oog op eens dooet glanzen, een teerheid lezen
voor de gift, die U zijn bedoeling zal doen verstaan.
DE STEM DER CONSCIENTIE.

Het is zaak te luisteren als er een roepstem tot ons komt om de conscientie
wakker te maken, of haar sprake te helpen verstaan. Men vrage dan niet wie
er spreekt, ware 't een krijgsman. ware 't een kunstenaar, een vrouw of een
kind, in zulken mond legt de Heere God te dier ure lets van het Zijne, dat men
niet roekeloos versmaden mag. Ik weet dat er mannen zijn, die men bij brons en
marmer placht te vergelijken en die zich als wormen in het stof hebben
gekromd uit naberouw, dat zij zulke stemmen hadden wederstaan; ik heb
diezelfde mannen zich zien ophef fen, moedig, krachtig, waardig tot alles,
zoodra zij door zulke stemmen tot zelfkennis waren gebracht en nadat de
zelfkennis hen op de knieen had geworpen voor God.

BLOEMEN VAN 'T OOGENBLIK.
Maria van Oostenrijk wist zich zelve te vergeten, gemis voerde haar zielszucht op naar boven en alle nietigheid, alle ijdelheid, alle eer en vreugdebejag,
wat voor velen de bezigheid, het groote levensdoel is, werd haar Nebensache
die ze voor niets meer nam dan ze waren, bloemen van 't oogenblik, verfrisschende teugen op de groote reis, die men mag smaken als ze ons gereikt
worden, maar om welke te grijpen het ware levensdoel niet mocht worden
verachteloosd.
ZIEKENVERPLEGING.

Zoo sloeg dan de kunstenares (Maria van Oostenrijk) in de ziekenkamer
haar zetel op en oefende het edele ambt van ziekenoppaster, zij oefende het
met onverpoosde zorgen, met nimmer feilende waakzaamheid, met de gemoedelijke ernst en de rustige waardigheid eener geestelijke zuster, die zich aan God
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heeft gewijd tot zulk een task. Altijd zachtmoedig en nimmer week, altijd
geduldig en nimmer zwak, zonder weerzin voor de zwaarste en laagste diensten
en tegelijk met de kalme grootheid eener echte Christie, het stillende of het
opwekkende woord der vertroosting op de lippen, een woord, dat zijn kracht
had, omdat het uit het harte kwam.
DE DOODSRUST VAN EEN KLOOSTER.
Zij die de koude rust van een klooster verkiezen boven de vroolijke werkzaamheid van het maatschappelijk levee, bezitten een koude, dorre, eigen
lievende vroomheid.
Koud, want de geestdryvery is een gloed, die verzengt, maar niet verwarmt,
een fakkel, die Brandt zonder te lichten, zooals een waskaars op helderen
middag, een vlam, die ontsteekt, maar die niet koestert.
Dor, want de bespiegeling is een akker waarop niets groeit, een woestijn
waarin men lichter kan dwalen, dan zijn dorst lesschen.
Eigenlievend, want zij bedoelt alleen zichzelve, zij denkt niet aan de tranen
van anderen, noch aan de smart van anderen, ( hun familie) , noch aan die
schuld van liefde, die zij onbetaald achterliet; zij is de boom die goede garde
eischte, maar die vruchten gaf noch schaduw.
DE GEMEENTE VAN CHRISTUS.
Te midden van het algemeen verderf en ongeloof heeft zich in alle eeuwen
een gemeente vertoond, gemeenschap oefenende met Karen Heer, verlicht
door Zijn Geest en Woord, die levende in de wereld, zich onderscheidde van
de wereld, Zijn Licht verspreidende in de duisternis. Een krachtig en zich
telkens vernieuwend protest tegen het naamchristendom der wereld.
Die gemeente is Christus tot een getuigenis, dat niet wedersproken kan
worden.
Aan ieder, die tot de kennis van den Christus gekomen is, is de verplichting
opgelegd deze gemeente te helpen opbouwen, die althans met een lid te vermeerderen, beginnende met zichzelven.
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