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DIE LYDING EN STERWE VAN  

JOHANNES BENJAMIN VAN ZYL 
vertaal uit die Hollands en geredigeer deur Johan van Zyl 

 
Inleiding vooraf: Die boekie HET LYDEN EN AFSTERVEN is privaat  

uitgegee in Grahamstad  in 1838, dieselfde jaar waarin die Slag van Bloedrivier 
plaasgevind het. Die vermoede is dat die skrywer(s) een of meer 

 van die oorledene se gesinslede is, moontlik Jan se vrou of sy oudste dogter, of ’n broer.  
Die oorspronklike boekie is in die besit van prof. Jan van Zijl, van Port Elizabeth.  

 
Hierdie Johannes Benjamin (Jan) van Zyl, oor wie geskryf word, was ’n agterkleinkind van 

die stamvader van die Van Zyl-familie in Suid-Afrika. Hy is gebore 
op 21 April 1780 (nogal dieselfde jaar as die bekende Voortrekkerleier, 

Piet Retief). Hy was geruime tyd ’n burger van Stellenbosch. 
 Ten tye van sy dood was hy met sy derde vrou, Betta, getroud, en het  

êrens in die Oos-Kaap gewoon, vermoedelik op Cradock. 
Sy eerste vrou was Sara Maria, ’n nooi Van Schalkwyk, wat hom 

 in die 1820’s ontval het, moontlik ná die geboorte van 
hul sesde kind. Toe trou hy met Aletta Cecillia Petronella Vorster, by wie hy vyf kinders 

gehad het. Toe tree hy in die huwelik met Betta, by wie hy twee kinders gehad het. 
Hierdie Betta is een van die groep gesinslede wat Jan by 

 sy siekte en dood bygestaan het. 
 
Johannes Benjamin van Zyl het op Vrydag die 2de Oktober 1835 te sterwe gekom. Hy was 
55 jaar, 7 maande en 11 dae oud. 
 
Van sy 18de jaar af was hy reeds ’n Godvresende persoon, en hy het hierin volhard tot op sy 
einde.  
 
Op ’n sekere Maandag namiddag het Jan sy jong vrou1 gevra om saam met hom tuin toe te 
stap. Sy het egter nie daarvoor kans gesien nie as gevolg van haar huiswerk. Hy vra haar toe 
om haar werk ’n bietjie opsy te skuif en tog met hom te gaan. Uiteindelik het sy ingestem, 
maar op pad haar halssnoer verloor. Alhoewel sy dadelik omdraai om daarvoor te soek, kan 
sy dit egter nie kry nie. Sy wil haar soektog voortsit, maar hy vra haar om eers vir hom ’n 
koppie koffie in te skink. Daarna vra hy om ’n tweede. Hy was nog nie klaar met die tweede 
koffie nie, toe word hy meteens siek. Hy het van ’n kwaai pyn op die maag gekla. Hy vra om 
hulp, maar raak dan skielik bewusteloos en bly in daardie toestand tot die volgende dag.  
 
Sodra hy weer tot sy sinne kom, vra hy dat sy oudste dogter2 gehaal moet word, omdat hy 
meen dat hy geen hoop vir herstel het nie. Dit was ’n buitengewone versoek van hom; hy 
was tog tevore sieker as nou – hy ly al jare lank aan ’n kwaal, vermoedelik die water3  – 
maar hy het nog nie tevore gevra dat sy kinders ontbied moet word nie. 
                                                   
1 Sy derde vrou, Catherina Elizabeth, ’n nooi Oberholster van Graaff-Reinet. Sy eerste twee vroue was toe 
reeds oorlede. 
2 Susanna Jacoba (Susan), gebore in 1805; ten tye van hierdie vertelling 30 jaar oud. 
3 Vandag beter bekend as edeem, ’n abnormale aansameling van vog, met gepaardgaande swelling van die bene 
en voete.  
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Hy sê: “Mag onse liewe Hemelse Vader tog gee dat ek al my dierbare kinders by my mag hê 
indien ek sou sterf.” (Dit het die goeie God ook behaag om hierdie laaste wens van hom te 
skenk, en al was almal nie by sy sterfbed gewees nie, het hy die geleentheid gehad om voor 
sy einde nog ’n klompie sedelesse oor te dra.) 
 
Op die vierde dag van sy siekte kom Susan daar aan en bring ’n klompie huismiddele4 met 
haar saam. Terwyl sy die eerste medisyne vir hom ingee, kom sy agter dat hy haar nie herken 
nie. Nie lank daarna nie, begin die medisyne sy werk doen. Hy het nóg medisyne gevra, en 
ook die Here gedank dat hy as arme ou sondaar dié hulp kan beleef. Hy begin toe om 
beterskap te toon, maar ervaar weer erge ongemak, sodat hy aanhoudend vra vir medisyne 
om verligting te kry. Tog was hy nooit ongeduldig met sy versorgers nie. Sy woorde was: 
“Here, U het gespreek: ‘Roep my aan in die dag van benoudheid, en Ek sal u help.’ Daarom 
roep ek U, o Here, uit hierdie afgrond van my benoudheid, na die afgrond van U oneindige 
barmhartigheid.” 
 
Stadig begin Jan toe beter word, en hy dank God vir die onverdiende genade wat Hy aan 
hom bewys het. Self vertoon hy geen begeerte om gesond te word nie, en sê: “Ek is in God 
se hande, en Hy kan met my doen wat Hy wil; ek het baie gesondheid verloor en droefheid 
as gevolg daarvan ervaar, maar ek is gereed om na Hom te luister.”  
 
Sondae en op weeksdae hou hy gereeld godsdiensoefeninge - smôrens, smiddae en saans – 
of hy geselskap het of nie, en as dit gebeur dat hy verhinder word, gaan hy alleen tuin of veld 
toe, om in sy alleenheid tot God te bid. Kom ’n mens hom dan teë, sou mens hom as’t ware 
in sy trane kon was. Hierin kon ’n mens agterkom dat hy nie aansit nie. So het dit ook gebly 
tot sy einde. 
 
Gedurende die loop van sy siekte het hy dikwels sy gesinslede gekry om vir hom verskeie 
Psalms en liedere  uit die Evangeliese Gesangeboek te sing. ’n Voorbeeld is Ps. 6: 
 

O Heer, Gy zyt weldadig, (ens.) 
 
Ook Psalm 130: 
 

Uit diepten van ellende, 
Roep ik met mond en hart. (ens.) 

 
Ook Gesang 26: O Gy! die myn ellende, myn bange dagen ziet; Ges. 7: Op bergen, en in 
dalen, en overal is God! Ges. 17: Wie maar den goeden God laat zorgen; ook Ges. 182 en 
183, beginnende by: Stille rustplaats van God’s dooden; ens ens. 
 
So verloop dit tot die agtste dag, en gedurende dié tyd het hy deur God se hulp altyd bietjie 
verbeter, sodat hy uiteindelik in staat is om van die bed na ’n stoel te beweeg. Dieselfde dag 
vertrek Susan en sy skoonseun5 op ’n tog van sewe dae. Sy grootste verlange in hierdie tyd 
van skeiding was dat dit die Here moet behaag om hulle weer veilig terug te bring. 

                                                   
4 Die meeste huise het ’n huisapteek gehad, vol van kruie, Boererate en patente medisyne.  
5 John Montgomery, Susan se man. Hy was ’n reisende handelaar en transportryer. 
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Gedurende hul afwesigheid begin sy toestand te vererger, maar dit het die goeie God behaag 
om hulle weer fris en gesond met hom te verenig. Hoe veranderd is die omstandighede 
waaronder sy hom nou sien! In plaas daarvan dat hy beter is, soos sy verwag het, vind sy 
hom veel erger. Sy gee hom weer van haar middels, wat hom bietjie verligting bring, maar 
nadat sy drie dae daarmee aangehou het, vind sy dat hy nie beter word nie. Hy bly egter 
geduldig in sy lyding, en laat sy kinders nog elke aand vir hom sing. Susan sê toe vir hom: 
“Pa, Pa moet Pa nie deur my middels laat verlei nie. Hulle bring verligting maar nie 
beterskap nie. Pa weet self dat die middels deur God ingestel is, maar Hy alleen het die mag 
om dit te seën. Om op die middels te vertrou sou, ek Pa nie aanraai nie.” 
 
Hy antwoord haar: “My liewe kind, dit weet ek al lankal. Ek het jou reeds gesê dat ek in God 
se hande is. Hy kan met my doen wat Hy wil, en ek is ook sover los van die wêreld.” 
 
Omtrent drie dae voor sy dood roep hy sy skoonseun John en sê: “My liewe kind, jy sien hoe 
dit met jou vader gaan. My kind, nou is dit jou tyd.” Hy neem sy regterhand. “Onse liewe 
God het jou uit ver lande6 gestuur om my wil te doen, en ek kan ook nie anders nie as om te 
erken dat jy altoos vir my ’n behae was. Daarom, my kind, neem jy nou my jong vrou en my 
wese en sorg vir hulle, sodat hulle nie swaarkry nie. Jan, my oudste seun,7 is nie hier nie en 
is nog onmondig. Sê aan hom dat hy sy stiefmoeder nie moet verstoot van die plaas wat aan 
hom bemaak is nie.” 
 
John antwoord hom: “Ja, Pa, ek sal doen sover dit in my vermoë is, mits God aan my 
gesondheid gee.” Nadat hy sy skoonpa verlaat het, dink hy oor sy gewigtige belofte, en sê 
teenoor Susan: “Ek het jou pa wel belowe om alles te doen wat hy gevra het, maar hy het my 
geen mag gegee om dit ten uitvoer te bring nie. My gemoed laat my nie toe om met hom 
daaroor te gaan praat nie, want ek verloor nie alleen ’n vader nie, maar ook ’n vriend.” 
Hierop gaan Susan met ’n bedrukte gemoed om met haar pa oor hierdie dinge te praat; vyf of 
ses maal nader sy hom voor sy in staat is om dit te doen. Eiendelik sê sy: “Pa, Pa het John 
wel versoek om vir Ma en die kinders te sorg, maar Pa het hom geen mag gegee om dit uit te 
voer nie.” Hy vra: “My kind, wat se mag moet ek hom gee?” Sy antwoord: “Het Pa reeds ’n 
testament opgestel?” 
 
Hy sê: “Nee.” Sy antwoord: “Al beloof John nog so veel en Pa maak geen testament en stel 
hom nie aan oor die kinders nie, dan word ’n ander deur die Meester van die Hooggeregshof 
aangestel, en hy sal daarmee verlief moet neem.” 
 
“Dit is waar, liewe kind,” sê die ou man, “en daaraan het jou pa nie gedink nie. Gaan dan en 
vra hom of hy nie ’n testament vir my kan skryf nie.” 
 
Susan sê toe dat sy haar man sou roep, en toe hy binne kom, vra Jan hom om sy testament te 
skrywe.  
 

                                                   
6 John was ’n Britse setlaar uit Dublin, Ierland, wat in 1820 voet aan wal gesit het. 
7 Hierdie Jan was die vyfde kind uit die eerste huwelik, ten tye van hierdie vertelling 16 jaar oud. Sy pa noem 
hom ‘my oudste seun’, wat dalk ’n aanduiding kan wees dat Adriaan, gebore 10 jaar voor Jan, vroeg dood is. 
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Dit is toe ook gedoen en deur die Meester van die Hooggeregshof goedgekeur. Toe hy sien 
dat Betta huil, vra hy haar: “Betta, waarom huil jy? Het jy nie gehoor dat ek jou met al my 
kinders aan John se sorg oorlaat nie?” 
 
Kort hierna is dit sy dogter Hester8 wat huil, en hy sê vir haar: “Hessie, waarom huil jy? Oor 
my? Jy moet liewer oor jouself huil.9 Jy en jou suster10 is albei getroud en het goeie mans 
sover ek weet – nie sonder foute nie, want dit is menslik. Behoeftige mense is hulle ook nie. 
My klompie11 sal alles verloor en skade ly. Dog nietemin is God ’n God van die een einde 
van die aarde tot die ander, en Hy sal vir hulle sorg!” 
 
Hierna sien hy Hessie weer huil, en hy vra haar waarom sy voortgaan om te huil. “Jou 
moeder,” sê hy, “is in die Hemel, met vyf van haar kinders12, en nou gaan ek ook heen.” Toe 
hy sien dat Betta weer huil, vra hy haar of sy beter wil wees as wat hy was; hy moes sien dat 
twee13 na hulle grafte weggedra word, en sy wil nie één mis nie. 
 
Betta antwoord hom: “Hoe kan jy so praat? Dit lyk of jy my hart wil breek.” 
 
“Nee,” sê hy, “maar jou hart sál seerkry, en jy kan niks anders doen nie as om jou te troos en 
geduldig te wees, soos ek is.” 
 
Gedurende die nag toe sy kinders by hom sit en waak, vra hy hulle of hulle iets sien. “Nee,” 
antwoord sy twee dogters, “sien Pa iets?” “Ja,” is sy antwoord, “ek sien iets groot voor my 
bed.” Hulle vra hoe dit vir hom lyk, wit of swart? “Nie swart nie, en ook nie wit nie,” 
antwoord hy. 
 
Hy was slapeloos vir drie of vier nagte en het so gebly tot sy einde. Hy het by tye baie 
ontsteld geword en die volgende lied uit Sluiters voorgedra:  
 

Dit woord is zeer getrouw, en waard 
Te worden aangenomen, 

Dat Jesus Christus hier op d’ aard 
Voornaamlik is gekomen, 
Opdat Hy zaligmaken zou 

De zondaars van de zonden; 
O lieflyk woord! hetwelk ik hou, 

Vast in myn ziel gebonden.” 
 
Die volgende dag kom een van sy bure hom besoek, en toe hy hom groet, kyk die sieke hom 
aan asof hy hom nie ken nie. Sy buurman vra hom of hy hom dan nie onthou nie?  

                                                   
8 Die jongste stamlyste toon dat hierdie Hester die vierde kind uit die eerste huwelik is. Ten tye van hierdie 
vertelling was sy 20 jaar oud en reeds getroud.  
9 Hierdie woorde klink bietjie venynig. Dui dit dalk op ’n minder hegte verhouding tussen pa en dogter? 
10 Jan praat van ‘jy en jou suster’. Die tweede oudste dogter, Sara Maria Johanna, was moontlik vroeg reeds 
dood. Dus bly net Susan en Hessie uit die eerste huwelik oor. 
11 ‘My klompie’ verwys waarskynlik na Betta en al die minderjarige kinders in sy huis. 
12 Dit verwys waarskynlik na kinders van Jan en Sara (sy eerste vrou) wat baie vroeg oorlede is en nie dusver 
opgeteken is nie. 
13 Jan verwys hier na sy eerste twee vroue. 
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“Sou ek jou nie ken nie? Ek is by my volle verstand, maar my gemoed laat my nie toe om 
met jou te praat nie. Sien nou, my buurman, hoe dit met my gaan. Ek het my jong vrou en 
kinders altyd gewaarsku dat ek hulle eendag sal moet agterlaat, soos ’n klompie verlore 
skape sonder herder.” 
 
Hierop antwoord Susan: “Pa, al sou dit God behaag om Pa van ons weg te neem, dan hoop 
ek dat daar ’n Vader in die Hemel is wat vir ons sal sorg, dieselfde Een wat vir Pa en Pa se 
broers en susters versorg het toe Pa se ouers so vroeg van Pa weggeneem is.”14 
 
“Ja, my geliefde kind,” sê hy. “Dit is sekerlik die waarheid.” Hy vra toe sy buurman of sy ou 
buurvrou hom nie ’n laaste keer voor sy dood kan kom besoek nie? Die man verseker hom 
toe dat dit gedoen sou word indien enigsins moontlik. Die buurman groet en wens Jan 
beterskap toe, met die belofte dat hy hom weer sal kom besoek. 
 
“Dankie, buurman,” sê Jan. “En ek hoop dat indien ek jou hier op aarde nie weer sien nie, 
dat ons mekaar hiernamaals op ’n beter plek mag ontmoet, waar ons ewige vreugde sal 
geniet.” Toe ’n ander buurman later vertrek, wens Jan hom dieselfde toe.  
 
Die volgende dag is die weer so onstuimig dat geeneen van sy bure hom kan besoek nie. Dit 
was sy laaste dag.  
 
Hy sê teenoor sy broer:15 “Hoe wonderlik is dit dat ek in so ’n kort tyd van alles kan afsien, 
terwyl ek altyd so uitermate veel aan my huisgesin geheg was. Maar nou sien ek hulle, en 
ook nie. Ek het hulle aan die Allerhoogste toevertrou, en ek is geheel en al los van die 
wêreld, gereed om te vertrek indien dit God behaag.”  
 
’n Aand tevore praat hy met homself as volg: “O! Hoe sal ek tog rus wanneer ek my in 
Vader Abraham se skoot bevind. Dan sal ek al my moeilikhede agter laat.”  
 
John vra hom toe of sy oudste seun,16 wat op ’n veeplaas woon, nie geroep moet word nie? 
“Nee, my kind, ek sal hom tog nie sien nie.” Kort daarna vra een van die dogters of hy hulle 
wil verlaat, waarop hy haar antwoord dat hy nie weet nie. 
 
John, wat dieselfde dag op besigheid afwesig was, sou daardie aand teruggekeer het, maar hy 
word deur die onstuimigheid van die weer verhinder. Die sieke vra verskeie kere na hom en 
is baie angstig om hom te sien. Een van sy ander skoonseuns was besig om buite te werk, 
waarop die ou man vra waarom hy nie binne kom nie, waar hy nou en dan iets kan geniet. 
Teen die aand se kant stuur hy een van die kinders na buite om te sien of daar nie ’n gebou 
aan die brand geraak het nie, of  ’n ongeluk voorgekom het nie. Hy sê dat die nag aaklig 
genoeg is sonder ongelukke.  
 

                                                   
14 Die sterfdatums van die ouers is nie bekend nie. Jan se pa was 45 en sy ma 37 toe hy (Jan) gebore is. Die 
egpaar se jongste kind is agt jaar ná Jan gebore. As die ouers kort hierna te sterwe gekom het, soos uit die 
vertelling afgelei kan word, sou dit beteken dat soveel as nege kinders (Jan inkluis) toe nog minderjarig was.   
15 Dit kon enige een van Jan se sewe broers gewees het. 
16 Dit verwys weer na die 16-jarige seun, Jan. Kyk voetnota 7. 
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Op een stadium vra hy Betta se opinie oor wat hy aan sy skoonseun, Jan Botha,17 moet gee 
vir alles wat hy vir hom gedurende sy siekte gedoen het. Sy sê dat hy vir hom kan gee wat 
hy wil. Hy versoek haar dat, indien hy dit nie self kan doen nie, sy hom iets moet gee.  
 
Dié aand, toe die kers opgesteek is, vra hy of sy kinders nie vir hom sal sing nie. Hulle 
antwoord almal dat hulle gereed is om dit te doen. Hy vra hulle toe om nie soos gewoonlik 
voor die tafel te sit nie, maar voor sy bed. Betta vra hom watter lied hy verkies dat hulle 
moet sing, en hy noem Psalm 42: 
 

Hygent hart, de jagt ontkomen, 
Schreeuwt nietsterker naar’t genot 

Van de vrische waterstroomen, 
Dan myn ziel verlangt naar God. 
Ja, myn ziel dorst na den Heer; 
God des levens ach! wanneer 

Zal ik naderen voor uw oogen; 
In uw huis uw’ naam verhogen? 

          
Hy sing die verskeie verse luidkeels mee. Almal is verwonderd hieroor, aangesien hy met sy 
eie mond getuig het dat hy soos ’n lewende dooie is. Nadat die Psalm klaar gesing is, gee hy 
die Evangeliese Gesang 51 op: 
 

Jesus is myn Heer en Koning, 
Die my woning 

In Zyns Vaders huis bereid; 
Wat my ook hier moog’ ontbreken, 

In die streken 
Wacht my rust en zaligheid. 

 
Hy laat ook die laaste vers van die Aandpsalm sing: 
 

O! Vader, dat Uw liefd’ ons blykt, 
O! Zoon, maakt on Uw beeld gelyk; 

O! Geest, zend Uwen troost ons neer, 
Drieënig God! U zy al d’eer. 

 
Hy sê toe dat ofskoon hy altyd vir die goeie was, hy nie kon dink dat ’n sondaar hom so 
moes verneder voor God, soos hy nou gevoel het nie. “Jy moet in geheel en al niks van 
jouself dink nie.” 
 
Die volgende môre kla hy oor hoofpyn. Daardie aand vra Susan hom of die middels enige 
uitwerking gehad het. Hy sê: “Ja, my kind, ek kan onse liewe Hemelse Vader nie genoeg 
dank vir die onverdiende weldade wat Hy weer aan sy nietige en onwaardige ou sondaar 
bewys het nie.”  
 

                                                   
17 Dit is dusver nie bekend watter dogter se man hy was nie.  
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Sy antwoord hierop: “Ek wil die ou vader Oberholzer18 ook daarvan gee vir sy hoofpyn, 
maar hy wil dit nie gebruik nie.” Toe sy klaar gepraat het, vervolg hy: “Ek sit hier ellendig, 
maar ek wil met die ou vader Oberholzer nie ruil vir die hele wêreld nie! Hy is in ’n 
ongelukkige toestand, hy is in ’n wankelmoedige toestand, indien God hom nie sterk nie. En 
ek leef in die vertroue dat God my nie sal versmaai nie, om Jesus wil.”  
 
’n Tydjie daarna sê hy: “Kinders, julle moet vannag nie almal gaan slaap nie.” Hierop 
antwoord Susan en Hessie dat hulle reeds by hom waak. Dit lyk nou asof hy veel beter is as 
die vorige dag, en min sou ’n mens kon gedink het dat sy tyd so naby was. Alhoewel dit lyk 
of hy nie vaak is nie, vra hy hoe hy tog die nag sou deurstaan. Eers staan hy op in ’n 
biddende houding met sy hande op sy bors en die kop omhoog. Hy sluit sy oë omtrent ’n 
halfuur lank. Hy slaak ’n swaar sug en gaan sit, maar praat geen woord. Kort daarna kla hy 
oor swaar pyn op die maag, waarop Susan hom aanraai om amara19 te gebruik. Nadat hy dit 
gedoen het, kry hy ’n bietjie verligting, maar die pyn kom later weer so erg dat dit byna 
ondraaglik is. 
 
Susan smeek hom om op die Allerhoogste te vertrou, omdat Hy die enigste Helper en 
Redder is. Omtrent twee-uur die oggend vra die twee kinders wat by hom sit en waak, of 
hulle maar kan gaan lê en twee ander wakker maak. Hy stem in, en die kinders gaan slaap. 
Kort daarna vra hy vir Betta of daar ’n vreemde lied in die huis gesing word.  
 
“Nee,” antwoord sy.  
 
“O, my God! Moet ek hierdie nag in die arms van my kinders sterf?” sê hy.  
 
“Praat jy steeds van sterwe?” vra Betta. “En ek het gedink jy word beter.”  
 
Hy omhels haar en sê: “O my Betta! My Betta!” en stoot haar van hom af. Meteens begin hy 
die eerste vers van die volgende lied op te sê: 
 

Wyk, wereldsche wemel, 
Ik moet naar  den hemel; 

Verhinderd my niet. 
Weg zonden, weg lusten, 

Ik wil hier niet rusten, 
In het vyand’s gebied” 

 
Daarna vra hy na Susan en Hessie. Sarah20 antwoord dat hulle nog slaap. Hy versoek haar 
om hulle te roep. Betta antwoord dat die twee kinders die hele nag nie geslaap het nie, en dat 
hulle nie wakker gemaak behoort te word nie. Tog hou hy aan, en toe die kinders by hom 
staan, vra Susan hom waar hy nou die pyn voel.  
 
“Nêrens,” antwoord hy, “maar ek voel baie benoud.” Hy kyk op en roep uit: “O my God! 
Nou is dit gedaan met u arme ou sondaar!”   
                                                   
18 Waarskynlik Betta se vader of bejaarde oupa, want sy was ’n nooi Oberholzer/Oberholster. 
19 Groen amara is die aftreksel van ’n tipe distel (Cnicus benedictus), gewoonlik toegedien om swak eetlus of  
’n ongestelde maag te behandel, maar nooit as die sieke ’n maagsweer het nie. 
20 ‘Sarah’ is dalk Sara Johanna, Jan se suster, of dalk selfs Jan se moeder, taamlik bejaard as sy nog geleef het. 
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Susan vra hom of hy voel dat hy gaan sterf.  
 
“Ja, my kind, ek sterf.” 
 
Enkele oomblikke daarna roep hy uit: “O, my God! Neem my nou maar weg met ’n sagte 
dood.”  
 
Hy staan op; Susan smeek hom om op die bed te gaan lê. Hulle is alleen en sal hom nie kan 
help indien hy iets oorkom nie. Hy weier, en sê dat hy te benoud is. As hulle te swak is om 
hom te help, moet hulle sy volk binne roep. 
 
Hy gee sy regterhand aan Susan, en hou haar hand vas tot die einde. So gewillig as wat hy is 
om die wêreld te verlaat, so moeilik is dit om die siel van die liggaam te skei. Hy begin 
ontsettend te beef, en sê: “O my God. U het tog gesê ‘Roep my aan in die dag van jou 
benoudheid, en Ek sal jou uithelp’.”  
 
“My geliefde Pa, hoop op God, en bly standvastig,” sê Susan.  
 
Maar hy roep nog gedurig met belemmerde spraak tot die Here Jesus Christus. Susan vra 
hom of hy verseker is dat hy met Christus versoen is. Hy knik met sy hoof en sê saggies: 
“Ja!” 
 
Sy hou sy regterhand vas en sê huilend: “My geliefde Pa, kleef Jesus aan, en volhard daarin 
tot Pa se einde.” 
 
Hy knik weer: “Ja, my kind.”  
 
Op sy laaste vra hy dat sy neus afgevee moet word. Hy kyk Susan tweemaal aan; sy tong 
beef in sy mond, maar hy kan geen geluid meer uiter nie. Sy asem verlaat hom soos dié van 
’n onskuldige kind, om drie-uur in die oggend. 
 
Dit was ’n droewige oomblik. Maar vir die omstanders was dit vertroostend om hom versoen 
met sy God te sien sterf.  
 
Swart en wit was ewe aangedaan oor hul swaar verlies. Hy was vriend van almal – die moeë 
reisigers was by hom altyd welkom.  
 
Sy stof rus in vrede.  
 

***** 


