
De lezer heil! 
 
Langs deze weg wil ik allen die dit lezen een goed en bovenal een 
gezegend 2012 toewensen. Dat het u naar lichaam en ziel, in alle 
opzichten, wél mag gaan.   
 
Wat kunnen we voor deze wereld, voor land en volk verwachten voor de 
nieuwe tijdkring? “Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen” zegt 
de Schrift. Daarmee is eigenlijk alles gezegd. Wie de ontwikkelingen in 
deze vreselijke wereld volgt kan niet anders verwachten dan ramp en 
onheil. Dat is geen pessimisme, maar realisme.   
 
 
 

We wijzen op een belangrijke ontwikkeling van de laatste tijd. Voor de 
kust van Syrië liggen drie Russische oorlogsschepen en in de Middellandse 
Zee is een Amerikaans oorlogsschip met nucleaire wapens voor anker 
gegaan. Dat de Amerikaanse vloot in de wateren rond Iran patrouilleert is 
bekend. Velen menen dat 2012 het jaar van de waarheid wordt. Het hele 
Midden-Oosten, mét Egypte tot Tunesië, is een kokende ketel. Hier kan 
werkelijk elk ogenblik de vlam dermate in de pan slaan dat een derde 
wereldoorlog zeker niet denkbeeldig is. 
 

Ons eigen land – Nederland? Het is één grote zonde-uitbraak. Alle dijken 
van fatsoen, eerbaarheid, gezag, enzovoort, zijn doorgebroken en drei-
gen geheel weg te slaan. Onze regering lijkt steeds meer op een firma 
met de naam “List & Bedrog”.   
 
 

Wat te denken van de kerk, de Gemeente Gods? De verroomsing  ervan 
-openlijk en subtiel- is veel en veel erger dan we vermoeden. Zelfs in 
kringen, waar voorheen het pausdom openlijk de antichrist werd ge-
noemd, spreekt men nu van de “roomse zusterkerk” en is de paus een 
“geliefde broeder in Christus”. En als men zulke uitspraken nog niet 
(openlijk) bezigt gaat men doorgaans heel vriendschappelijk met deze 
aartsvijandin van Christus en Zijn Bruidskerk om en durft men als het 
ware geen ‘kwaad woord’ meer van en over de ‘de hoer van Babel’ te 
zeggen/schrijven. Uitzonderingen zijn er, Gode zij dank, ook nog. Helaas 
zijn mijn krachten beperkt, maar als de HEERE nog wat krachten geeft 
hoop ik DV toch te bewijzen hoe erg alles is onder ons protestantisme. Dit  
grote kwaad van het Nederlandse protestantisme schreeuwt om bewezen 
te worden. Ik hoop dan zeker ook de “uitzonderingen” te noemen! 
 
 

We spreken maar niet over de helse vunzigheid van de roomse “kerk”. 
Haar vreselijke ondergang vindt u onder andere duidelijk beschreven in 
Openbaring 17. Niet de “kerk” maar de wereld zal de hoer haten, en zal 
haar woest maken, en naakt; en zal haar vlees eten, en haar met vuur 
verbranden, Openb. 17:16.  
 
 

U moet eens zien te lezen het werkje van John Bunyan “De val van de 
antichrist en het doden der getuigen”. Dan zult u lezen dat het afvallig 
protestantisme de kooi van Rome zal binnengaan. Daarna zal de Heere de 
kooi sluiten, en het pausdom mét allen die met haar boeleren, zullen 
verbrand worden. Zo de HEERE wil hopen we er nog op terug te komen. 



 
Toch wil ik dit bericht niet besluiten in de mineur. Zeker niet! Onverlet 
blijft staan dat we aan de vooravond staan van het meest ontzaggelijke 
tijdperk in de geschiedenis. De HEERE gaat de aarde voorbereiden op het 
Messiaanse Vrederijk. En die voorbereiding houdt zeker in het opruimen 
van het kwaad door ontzettende gerichten. We lezen en horen er al enorm 
veel over. Als  we althans niet willens en wetens doof en blind zijn. 
 
 
 
 
 

Het volgende gedichtje geeft ook een zeer overtuigend antwoord op de 
vraag wat kerk en wereld te (ver)wachten hebben, tenzij er bekering 
komt: 
 

 
 

Wat afvalt van de hoge God, moet vallen, 
Eenzelfde weg, eenzelfde lot voor allen. 
’t Gezin, ’t geslacht, de kerk, de staat, 

De kleinen met de groten, 
Verlaten wordt, wat God verlaat, 
Wat God verstóót, vérstoten. 

Wel hoort men dagelijks stem op stem: 
Geen nood, we redden het zonder Hem, 

Maar die het zeggen, zínken. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot slot geef ik u de volgende bemoediging mee: 
 

     
HIJ  KOMT  OM  DE  AARDE  THIJ  KOMT  OM  DE  AARDE  THIJ  KOMT  OM  DE  AARDE  THIJ  KOMT  OM  DE  AARDE  TE  RICHTENE  RICHTENE  RICHTENE  RICHTEN    

        

 

Bij meer dan oppervlakkig Bijbellezen is het steeds weer tot verwondering dat hedendaagse 
verklaarders en predikers teksten, die allemaal zien op aardse toestanden, overbrengen naar de 
eeuwigheid. Men weet er geen raad mee en dan is het de gewoonte zulke teksten op de 
eeuwigheid toe te passen. De Bijbel is een boek voor de tijd, beschrijft de tijd en haar gebeurte-
nissen. Gods Woord schrijft heel weinig over de eeuwigheid. Het Woord wijst wel op de  w e g  
naar de eeuwigheid; wijst die weg aan die we hebben te gaan zal het wél met ons zijn voor de 
eeuwigheid! Maar hetgeen op de eeuwigheid betrekking heeft wordt weinig of niet genoemd. 
Paulus mocht er iets van zien, maar kon en mocht er niet over spreken! Wat is toch de oorzaak 
van een exegese zoals genoemd? Men weet er geen raad mee! Het zijn exegetische uitvluchten. 
Veelal ook gemakzucht.   

≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
 
 

Heel bekend is het vers dat we zo goed kennen uit Psalm 98. We zingen: 
 

Hij komt, Hij komt, om d’ aard’ te richten, 

De wereld in gerechtigheid, 

Al ’t volk, daar ’t wreed geweld moet zwichten, 

Wordt in rechtmatigheid geleid. 
 
 
 



Als we horen spreken over de wederkomst van Christus ten oordeel op de wolken des hemels 

op de jongste dag, dan wordt dit psalmvers dikwijls als profetie dáárvan gezien. De vraag 

dringt zich echter op of dit juist is.  Bedoelt de dichter van psalm 98 dit? Gaat het in psalm 98 

over de jongste dag?  Of bedoelt de dichter van psalm 98 iets heel anders? 
 
 

Enkele opmerkingen hierover. In de eerste plaats moeten we altijd de berijmde psalmen vergelijken 

met de onberijmde psalmen. Psalmberijmingen zijn mensenwerk. De psalmen in de Bijbel zijn door 

Gods geest ingegeven en geïnspireerd. Daarom doen we er verstandig aan te kijken naar onze 

Statenvertaling met de kanttekeningen. En vanzelfsprekend Schrift met Schrift vergelijken. De Bijbel 

verklaart altijd zichzelf. En dan moeten we niet in de tekst leggen wat er niet staat. Niet onze 

gedachten zijn bepalend, maar bepalend is wat de Heilige Schrift zelf zegt. 
 
 

Psalm 98 en psalm 96 vertonen veel overeenkomsten. In deze psalmen worden Joden en 

heidenen opgeroepen God te loven “vanwege Zijn goedertierenheid, Zijn waarheid, heil en 

verlossing door Christus” (opschrift boven psalm 98). De zee bruise met haar volheid, de 

wereld met degenen die daarin wonen, vers 7. De kanttekening zegt: “Dit zijn manieren van 

spreken bij gelijkenis, om aan te wijzen de grote vreugde, die de gelovigen (…) scheppen 

zullen uit de verkondiging van het heilig Evangelie. Vers 8 breidt dit verder uit. “Dat de 

rivieren met de handen klappen, dat tegelijk de gebergten vreugde bedrijven, voor het 

aangezicht des HEEREN”, vers 9 begin. 
 
 

Spurgeon zegt in zijn verklaring van de psalmen: 
 

 “Psalm 98 is een kroningshymne, waarin de overwinnende Messias officieel met 

bazuingeklank, met het klappen in de handen, en het vieren van  een overwinning, wordt 

uitgeroepen als Koning over de natiën.” Waarom worden allerlei soorten van mensen 

opgeroepen vreugde te bedrijven? De reden wordt ons meegedeeld door het redegevend 

voegwoord “want”. Want Hij -dat is Christus- komt. Hij komt. Om wat te doen? Om de aarde 

te richten. Psalm 96:10 zegt, dat Christus de volken zal richten. En psalm 96 vers 13: “Want 

Hij komt om de aarde te richten: Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken 

met Zijn waarheid.” 
 

 

Wat betekent nu het woord “richten”? 
Minstens vier betekenissen kan dit woord hebben. Richten kan betekenen “oprichten”, 

“bestieren”(=besturen) en “oordelen”. Maar richten kan ook betekenen “regeren”. En in die 

laatste betekenis wordt het in psalm 96 vers 13 gebruikt. “Want Hij komt, want Hij komt om 

de aarde te richten”, dat is, zeggen de kanttekenaars, te regeren. Zo ook in psalm 98:9: “Want 

Hij komt, om de aarde te richten.” Dat wil dus zeggen: Christus zal de wereld regeren. Hij, 

dat is Christus, zal de wereld richten (=regeren) in gerechtigheid en de volken in alle 

rechtmatigheid. 
 
 
 
 

Na de wederkomst, na… het grote gericht ten laatste dage, zijn er geen volken meer. Dus deze 

woorden uit psalm 96 en 98 moeten betrekking hebben op de Christusregering vóór Zijn 

wederkomst. De Heilige Geest zegt door de psalmdichter, dat Christus komt om de aarde te 

richten, dat is in rechte banen leiden, zoals de richters in zeer gebrekkige mate in Israël deden. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
   

 

Nu rijst er nog een vraag. Wanneer zal die Christusregering dan plaatshebben? De 

kanttekenaren zeggen bij  de verklaring van psalm 98:9: “Versta dit zo van de eerste als van 

de tweede toekomst van Christus.” Bij de  verklaring  van psalm 96 vers 13 verwijzen de 

kanttekenaren ook naar de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 19 vers 11:“En ik zag de 

hemel geopend; en ziet een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en 

Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.”   
 



Openbaring 20 is het vervolg van Openbaring 19. Niemand kan dat loochenen. Met 

andere woorden: psalm 96 en psalm 98 moeten dan betrekking hebben, niet op de 

oordeelsdag ten jongste dage, maar op de tijd die ligt tussen de val van de antichrist 

(Openb. 18), de bekering der Joden (Romeinen 11) en Zijn komst ten jongste dage. 

Welke tijd is dat? De tijd van de duizendjarige binding van satan, Openb. 20:1-10. Pas 

in Openb. 20 vers 11 en vervolgens wordt over het laatste oordeel gesproken. 
 
 
 
 

In Psalm 72 vers 4 staat: “Hij zal de ellendigen des lands richten.” Dat betekent: van overlast 

bevrijden. Ook vers 2: “Zo zal Hij uw volk richten(=regeren) met gerechtigheid.”  In die 

genoemde psalmen (en nog veel meer, zoals de psalmen 2, 37, 45, 67. 102 en 110 

bijvoorbeeld) wordt van Christus als Koning gesproken. Het zijn dus Messiaanse psalmen. 
 

 

Welnu, Christus zal als Koning over de aarde heersen en alle machten van het kwaad zullen 

uitgebannen zijn en dan zal ten volle vervuld worden: 

't Rechtvaardig volk zal welig groeien; 

Daar twist en wrok verdwijnt, 

Zal alles door den vrede bloeien, 

Totdat geen maan meer schijnt. 

Van zee tot zee zal Hij regeren, 

Zover men volk'ren kent; 

Men zal Hem van d' Eufraat vereren, 

Tot aan des aardrijks end. 

Let u er wel op dat er  n i e t  staat “nadat geen maan meer schijnt”, maar “totdat geen maan 

meer schijnt”. Deze tijd is nog geheel toekomstig. Het gaat niet om het eeuwige Vrederijk, 

maar om de periode die ligt tussen de val van de  antichrist/de bekering van de Joden en het 

laatste oordeel. Het is niet nodig dit nu weer te bewijzen. U heeft allen de Heilige Schrift in 

huis, en deze bewijst het meer dan voldoende! Bewijzen uit de kerk der eeuwen zijn er legio.  

En of het belangrijk is recht te doen aan de Goddelijke profetie ten opzichte van de voortgang 

van het Koninkrijk Gods op aarde? En of het een zonde is dit te ontkennen en zelfs te 

bestrijden? Wat denkt ú? Ik geef onderstaand een citaat uit een werk van de baptistenpre-

dikant ds. J.C. Philpot, te vinden in zijn  schitterende verhandeling “De Heere Jezus als de 

gekroonde Koning van Sion”. 

“Te beweren, zoals sommigen nu doen, dat het heden de duizendjarige bedeling is, en 

dat we geen andere hebben te verwachten, is een van die teugelloze, onbesuisde en 

onschriftuurlijke verklaringen, die gaarne verwacht worden door mensen die het 
waarachtige en bijzondere Zoonschap van onze aanbiddelijke Heere loochenen.(…)      

Dat Christus zal regeren in totnogtoe ongekende omvang, is zo duidelijk geopenbaard in 

het Woord der Waarheid dat, naar onze mening, niets dan het meest brute ongeloof of 

ingewortelde vooroordeel het kan loochenen.”                                                            

Met een hartelijke groet, 

 

C.J. Buys  
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