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Bij de voorplaat.  De tempelberg te Jeruzalem, door de Joden “Har ha-Bayit” en door de moslims “Haram al-

Sharif” genoemd, is een heuvel in het oosten van de oude stad Jeruzalem. Op de heuvel stond tot het jaar 70 de 

Joodse Tempel. Het is de heilige plek voor de Joden. Sinds de 7
e
 eeuw staan op dezelfde plaats twee belangrijke 

islamitische heiligdommen: de Rotskoepel en de Al-Aqsamoskee. Van hier zou Mohammed ten Hemel zijn 

gevaren. Het is, na Mekka en Medina, de heiligste plek voor de islam. Door deze claims is de Tempelberg de 

meest omstreden vierkante kilometer ter wereld. Het is duidelijk dat de afgodentempels moeten verdwijnen. Dit 

kan gebeuren door een oorlog in het Midden-Oosten of door een regelrecht ingrijpen van God. 

 

 

 

 

Colofon 
 

 
 

Verwachting is een Bijbels 

toekomstblad voor allen die 

uitzien naar de luisterrijke 

heilstijd op aarde als de satan 

gebonden wordt en naar de 

erkentenis van het volk van 

Israël, dat Jezus van Nazareth 

de beloofde en gekomen 

Messias is. 

 

"Verwachting" verschijnt 

eenmaal per kwartaal onder 

redactie van: 
 
 

C.J. Buys 

Sparreweg 6 

2803 JT  Gouda 

 

Telefoon: 0182-572867 

E-mail:  

verwachting@solcon.nl 

Postbankrek. : 3496856 

 
 
 

Abonnement: € 13,60  per 

jaar. Betaling door middel 

van acceptgiro, welke wordt 

ingesloten bij het   laatste 

nummer van de jaargang. 

 
 
 

Opzegging: Ten minste een 

maand voor het einde van de 

lopende jaargang. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

“De antichrist zal vallen. Dit geeft te kennen 
dat de kerk van God geen last meer van hem 
zal hebben. Er zullen mensen geboren worden 
die de antichrist niet zullen kennen.”     (John 
Bunyan) 
 

Wie dit alles mag geloven weet ook zeker dat er 

nog heel veel verwachting is. Verwachting dat de 

steen die van de berg afgehouwen is de hele 

aarde zal vervullen. Er zal dan geen spoor meer 

gevonden worden van Rome en Mekka.   

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
Niemand zal het wel vreemd vinden dat in dit 

nummer veel geschreven wordt over de beide 

antichristen. We hebben er allen mee te maken 

en we zullen er nog heel veel mee te maken 

krijgen. Het zal met geweldige 

wereldschuddingen gepaard gaan, want ze 

moeten beide verdwijnen aleer de Joden bekeerd 

zullen worden. Er staat wat te gebeuren. 

Denkelijk beseffen we geen van allen wat er te 

komen staat.  

 

 

In dit nummer ook heel veel andere stof! Het 

romaniserende protestantisme krijgt de volle 

aandacht Het is een zeer groot gevaar. Maar ook 

deze macht zal ten onder gaan! Wijs zijn 

degenen die er mee breken.       

 

We hebben beloofd aandacht te gaan besteden 

aan controversiële zaken. Dus onderwerpen die 

omstreden zijn, twistpunten. Zoals de duur van 

de oordeelsdag, waar we in nummer drie  van 

2007 over geschreven hebben. En nu een 

verhandeling over de geldigheid van de roomse 

doop. Zo hopen we meer onderwerpen te 

behandelen die omstreden zijn. We denken ook 

aan het pre-chiliasme! Maar ook aan 

Bijbelteksten die verschil van mening opleveren 

wat de uitleg betreft. En mocht u eens uw hart 

willen luchten via een “ingezonden”, dan is dit 

ook mogelijk, zoals uit dit nummer blijkt! 
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De angst regeert in Nederland; angst voor  de islam. Het is onvoorstelbaar hoe laf onze 

minister-president is. Onlangs is er een pornofilm uitgezonden op de televisie, die hij niet 

heeft willen verbieden. Hij laat trouwens alle vuiligheid toe in de media. Daar neemt hij geen 

stelling tegen! Nu de heer Wilders een film heeft aangekondigd over de wandaden van het 

mohammedanisme -toegespitst op de Koran- bericht hij de hele islamwereld dat de regering 

van Nederland er tegen is! Er worden aanslagen e.d. gevreesd van de zijde van de aanhangers 

van de “profeet”.  De taak van onze regering is: 

 
 
1.  Bij alle moslimlanden ten scherpste protesteren tegen de schandalige platen en geschriften 

die ze bij honderden verspreiden over het Jodendom en over het christendom en vooral de 

schandplaten over de Heere Jezus Christus. 

2.  De moslims de wacht aanzeggen, dat ze onverbiddelijk het land worden uitgezet of -als dat 

niet kan- ze in werkkampen worden opgesloten, als ze zich richten tegen de Nederlandse staat 

en Nederlandse burgers.   

  
 “Historisch” overleg Vaticaan met moslims. Dit ‘kopt’ het RD van 3 januari 2008. Het 

artikel begint als volgt: “In Rome heeft deze lente een volgens het Vaticaan “historische” 

ontmoeting plaats tussen rooms-katholieken en moslims. De bedoeling van de ontmoeting is 

de dialoog tussen de twee religies te verbeteren.” Het bovenstaande is een klein berichtje, 

maar tegelijkertijd een bericht dat heel veelzeggend is. Het is Rome om Jeruzalem te doen. De 

islam heeft er wel een miljoen en meer mensen voor over Jeruzalem in bezit te krijgen. Het is 

zogenaamd voor hen ook een heilige stad. Indertijd zei de aartsterrorist Yasser Arafat dat hij 

hoopte mét de paus op een wit paard Jeruzalem binnen te rijden! Het huidige vredesoverleg 

voor het Midden-Oosten zal als laatste obstakel “Jeruzalem” hebben. Olmert schijnt van plan 

te zijn bespreekbaar te maken dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad van de Palestijnse staat wordt. 

Maar het zal Olmert én allen die hem hierin steunen zuur opbreken. Jeruzalem is de stad van 

de grote Koning! Dat zegt álles! 

 

 

Rome en Mekka komen steeds nader tot elkaar. We moeten alles maar goed in de gaten 

houden. Het pausdom wil wel een verbond met satan maken (er was eens een paus die dat zo 

uitsprak!), als het haar doel maar naderbij kan brengen. Hoe ze straks het mohammedanisme 

van zich af zal schudden, als ze haar doel bereikt zal hebben, is voor later zorg. Het is te 

voorzien dat we een driebond krijgen: Rome, de islam en het afvallig protestantisme. Het 

kader van de PKN heeft al het voortouw genomen zich onder de hoede van het pausdom te 

stellen. Samen-op-Weg wordt heel uitgebreid… 

 

 

Maar dwars tegen al deze onheilspellende feiten in: Wij verwachten een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal! 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅  
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LLLL I C H T   EN   H E  I C H T   EN   H E  I C H T   EN   H E  I C H T   EN   H E I LI LI LI L    

 

 
De HEERE is mijn licht en mijn heil; 
Voor wie zou ik vrezen? 
De HEERE is mijns levenskracht; 
Voor wie zou ik vervaard zijn? 

(Psalm 27:1) 

 

Wij zouden graag willen weten, wat de toekomst ons brengen zal. Dat hangt alleen van de 

HEERE af. Hij geeft leven en dood, armoede en rijkdom, alles wat wij voorspoed en 

tegenspoed noemen. Laten wij daarom op Hem zien. Van Hem zegt David: “De HEERE is 

mijn licht en mijn heil; voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijns levenskracht; voor wie 

zou ik beven?” 

 

 

“Mijn leven is een pelgrimsstand, ik ben op reis naar ’t vaderland”, zo zingt Lampe, de 

bekende dichter van de Hervormde Kerk. Maar zal hetgeen hij met dit lied belijdt, waarheid in 

ons zijn, dan moeten wij ons door de rechte Leidsman laten leiden, opdat wij niet verdwalen, 

het doel niet uit het oog verliezen en omkomen. Deze Leidsman is onze Heere en Heiland, de 

Beginner en Voleinder van het geloof. Hij alleen is ons licht, ons heil, onzes levenskracht. 

 

 

Ons licht: donkerheid omringt ons, zowel in het politieke en maatschappelijke leven, als ook 

in het kerkelijke. Het jongere geslacht wil niet meer horen naar de leer van de apostelen en 

profeten en hervormers; zij willen een kerk zonder leer, een zogenaamd zedelijk, praktisch 

christendom zonder de levende Christus en Zijn Woord. Is Gods Woord dan niet meer levend 

en krachtig? Is de HEERE niet meer bij Zijn volk? David zegt: De HEERE is mijn licht, voor 

wie zou ik vrezen? Hoe hopeloos het er in de wereld ook moge uitzien, - Christus, zoals Hij 

ons in het Woord wordt geopenbaard, is ons licht, opdat wij volharden op de smalle weg, die 

tot het leven leidt. En Hij is ons heil, zodat wij die dagelijks moeten zuchten: “Ik ellendig 

mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?” en “Vergeef ons onze schulden”, 

in Hem vinden we de Geneesheer van onze zielen, de  Uitdelger van onze zonden en schuld, 

de Helper in alle nood. Al zouden wij dan ook vaak de moed verliezen bij al onze 

onbekwaamheid en verkeerdheid en dwaasheid, - Hij, onze barmhartige Hogepriester, heeft 

gebeden dat ons geloof niet zal ophouden, en Hij strijdt in ons en voor ons tegen duivel, 

wereld en eigen vlees. Hij is onzes levenskracht. Ja, waar wij moeten erkennen: “In ons is 

geen kracht”, daar vinden wij door het geloof in Hem onze gerechtigheid en onze sterkte; ja 

alles wat tot onze zaligheid nodig is. Wat zich dan ook tegen ons verheffe, hoe machtig ook 

de vijanden zijn, voor wie zouden wij vrezen, als de HEERE met ons is? 

 

(Dr. H.F. Kohlbrugge-“Het Woord is ons gegeven”-blz. 232) 
≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 
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            DE  TIJD  VAN  HET  EINDE     

    
   Dwaling der kerken inzake Israëls toekomst       

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

  

Er zijn vele vragen en problemen  zowel in de maatschappij als op kerkelijk terrein. 
Bijzonder het Joodse vraagsstuk, wat alles in betekenis overtreft. Het is belangrijk zowel 
voor de Joden als de Kerken en het lot van de gehele wereld. Als men heeft vastgesteld 
dat Israël geen toekomst meer heeft, moet men ook vaststellen dat de beloften, in het 
Oude Testament aan Israël gedaan, geestelijk moeten worden verstaan. Maar daardoor 
moet ook het Nieuwe Testament voor een heel groot deel een andere uitleg krijgen. 
 

In de Gereformeerde Dogmatiek neemt men een verkeerd standpunt in t.o.v. het 

Jodenvraagstuk. Het komt niet overeen met de Heilige Schrift. Bij voorbeeld Zacharia 12:10: 

 

 

“Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest 

der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aan-schouwen Dien zij doorstoken hebben, en zij 

zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over 

Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.”  

 

 

 

Vraagt u: is dat toekomstprofetie voor Israël, dan antwoordt men: Wij achten dat het gaat over 

de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag en daarmee is vervuld. 

 

 

Wanneer we de Schrift nagaan, dan zal de toekomst der Joden voor ons even vast komen te 

staan als de wederkomst des Heeren. Wat de toekomst van Israël betreft, moet men zich laten 

leiden door Gods Woord. Nemen we een overzicht van de Joodse geschiedenis, dan zien we 

dat Gods Woord wordt bewaarheid en dat Jeruzalem vertreden zal blijven, totdat de tijden der 

heidenen zullen zijn vervuld. 

 

Er zijn veel verwarrende gedachten omtrent het Joodse vraagstuk. Dr. A. Kuyper heeft met 

Gods Woord in de hand de toekomst der Joden trachten vast te stellen en doet ons dit anders 

kennen dan W. à Brakel e.a. Maar dr. A.Kuyper heeft het probleem der Joden niet op 

afdoende wijze kunnen oplossen, vandaar dat er steeds vragen overblijven. De zin der Profetie 

kan alleen verstaan worden door de verlichting van de Heilige Geest; evenals het ware 

geloofsvertrouwen alleen gewerkt kan worden door Die Geest.  

Wanneer we zien dat door een verkeerd inzicht in de Heilige Schrift aan de ere Gods wordt 

tekort gedaan, zijn we verplicht met alle kracht en naar de mate der gave van de Heilige Geest 

daar tegen op te komen. Tot dit doel hebben de Gereformeerde Theologen de toekomst van 

Israël bestreden, menend dat Gods Woord dit vereiste. Maar hun inzicht beruste niet op het 

onveranderlijke beginsel van Gods Woord.  

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Dr. A. Kuyper en ds. Hoekstra getoetst aan Gods Woord.  
 
Als eerste nemen we dr. A.Kuyper in het 2

e
 deel van zijn werk: “E Voto Dordraceno” ter 

hand. Daar zien we dat hij de kracht van zijn betoog heeft gezocht in de woorden van Jezus, 

dat Jeruzalem verwoest zal blijven totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Men 

meende dat het einde der bedeling gekomen was. Als dit zo was, zou er inderdaad niet van 

een toekomst der Joodse natie gesproken kunnen worden. De onbegrijpelijke conclusie waar 

dr. A. Kuyper ten slotte op komt is als volgt: 

  

1.  Eerst wijst hij er met klem op dat aan het Woord van Jezus alle gezag moet worden 

toegekend en de verwachting van de verwoesting van Jeruzalem dus tot het einde van deze 

bedeling zal duren. 

2.  Daarna merkt hij op, dat het zeer wel mogelijk is dat de Joden hun land kopen en een eigen 

volksstaat oprichten. 

 

Dat kan natuurlijk niet, want als zij hun land zouden kopen, houdt gelijk de verwoesting van 

Palestina op. Als men eerst vaststelt dat de volheid der heidenen met het einde dezer bedeling 

samenvalt en de vertreding van Jeruzalem tot aan dit tijdstip zal doorgaan… is daarmee de 

terugkeer van de Joden naar hun moederland volkomen buitengesloten. Als de Joden het land 

weer ontvangen krachtens de beloften Gods, is er van kopen natuurlijk geen sprake. De Heere 

spreekt van: “Mijn land en Mijn volk” en heidenen zullen er regeren tot de vastgestelde tijd, 

maar daarna zal God verzoenen Zijn Land en Zijn Volk. In die weg ontvangen de Joden hun 

land als een rechtmatig eigendom terug. 

  

De Joodse geschiedenis ontwikkelt zich geheel anders als Kuyper zich voorstelde. 
In de krant stond dat de Engelse regering – op de vraag van de Arabische delegatie uit 

Palestina – heeft geantwoord, dat de hele kwestie inzake Palestina door de regering zonder 

vooroordeel wordt behandeld, doch dat zij geen hoop kan geven dat de regering zou 
afstappen van de verklaring van Balfour, waarin wordt verklaard dat het Joodse nationaal 

tehuis in Palestina wordt gevestigd als recht. Niet als verlof. De status van elke inwoner zal 

Palestijn zijn. Op grond hiervan kunnen we vaststellen dat de Joden Palestina niet zullen 

kopen, aangezien de Engelse  regering  haar  als de  rechtmatige  erfgenaam erkent.  Maar ook 

op grond van  Gods Woord staat het onomstotelijk vast dat de Joden hun land zullen ontvangen. Dr. 
Kuyper heeft zich vergist inzake de toekomst van Israël. Het kan de toets van Gods Woord niet 
doorstaan. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
 

Nemen we nu het boekje van ds. Hoekstra over het Chiliasme. 
 
Hij vermeldt op blz. 65: “Met wortel en tak moet eigenlijk de chiliastische gedachte bij ons 

uitgeroeid worden, alsof de heilsbeloften die in Christus ja en amen zijn tot eeuwige 

zaligheid, ’t vleselijke zaad zou gelden.” Ook ds. Landwehr en ds. Schilder verdedigen dit 

standpunt van de schrijver en ds. Jac. van Es bestrijdt de toekomst der Joden. Op blz.16 blijkt 

dat voor ds. Hoekstra de wederoprichting van het Joodse Koninkrijk en het chiliasme, één en 

hetzelfde begrip is. Hij komt tot de mening dat het chiliasme uit het Jodendom in de eer-ste 

Christelijke kerk overging. Maar de vraag van de discipelen is niet verkeerd aangaande de 
toekomst van Israël. Alleen, zij mochten niet vragen naar het tijdstip waarop het Koninkrijk 

in Israël weer opgericht zou worden. 

 

 

Trouwens het antwoord ligt geheel in de lijn van de Heilige Schrift, zoals aan Daniël in 

hoofdstuk 12 reeds was geopenbaard. 
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“En te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als 

het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest 

is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt 

geschreven te zijn in het boek.” 

 

Te dier tijd is, wanneer de antichrist regeren zal, waarvan geldt dat hij de tenten van zijn 

paleis zal planten tussen de zeeën aan den berg des heiligen sieraads. Daniël wordt te kennen 

gegeven dat de antichrist Israël op buitengewone wijze zal benauwen. 

De discipelen hadden dus geen verkeerd inzicht in de toekomst van Israël, maar de toekomst 

moest nog toegesloten blijven tot de tijd van het einde. 

 

De mening van ds. Hoekstra gaat lijnrecht tegen Gods Woord in. Op blz. 123 schrijft hij: “de 

chiliastische opvatting brengt ons niet verder, zij zou een schrede terug zijn.” Dus het 

tegenovergestelde van wat de Schrift leert. De tijd wanneer de profetie van Daniël zal 

ontsloten worden. Met de komst van Christus is het tijdperk van de laatste dagen 

aangevangen, de nieuwe bedeling nam een aanvang. 

Ds. Hoekstra stelt dat met het ingaan van de volheid der heidenen het einde van die bedeling 

daar is (blz.115). Maar dan kan daardoor de belofte van Israëls herstel, maar ook de profetie 

van Daniël dat de wetenschap vermenigvuldigd zal worden, haar vervulling niet krijgen. Dit 

begrip wordt nergens in de Heilige Schrift geleerd en men heeft de woorden van Jezus op dit  

punt altijd verkeerd verstaan.  Want uit Mattheüs 24:24 blijkt dat eerst  het  Evangelie des   

Koninkrijks aan de gehele wereld gepredikt moet worden tot een getuigenis allen volken en dan 

zal het einde komen. Kan men nu zeggen dat Jezus hier leert dat de volheid der heidenen en het 

afsluiten dezer bedeling samenvalt? Het lijkt er niet op, want Jezus zegt: dan zal het einde komen. 
 
 

Bij het einde der eerste wereld sprak God: het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen. 

Op de klank der woorden afgaande zou men direct het einde hebben verwacht, maar Noach moest de 

ark nog gaan bouwen. Zo wordt ook nu in de Schrift over de tijd van het einde gesproken. 
 

De uitspraak van Jezus: en dan zal het einde komen is nu ook niet met het ingaan van de volheid der 

heidenen vervuld, want er moeten nog veel profetieën hun vervulling krijgen. 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Het bovenstaande artikel kregen we toegestuurd van een abonnee, waarvoor we hem 

erkentelijk zijn. Hij schreef dat het van de hand is van A. Benard en dat hij van het artikel een 

uittreksel heeft gemaakt voor mogelijke plaatsing in “Verwachting”.    

 

Dit artikel is al van enige tijd geleden, maar nog “modern” genoeg! De theologie  van de twee 

vorige eeuwen heeft er finaal naast gezeten wat de toekomst van het Joodse volk betreft, met 

die aantekening, dat in de kringen van het Réveil in de 19
e
 eeuw wél een ander geluid 

dienaangaande heeft geklonken. We denken maar aan Da Costa, Capadose en andere zonen 

van het oude volk. Ook waren er in die eeuw nog meerdere predikanten die een beter geluid 

lieten horen, dan wat met name in de 20
ste

 eeuw de vrij algemene leer was: het Joodse volk 

heeft afgedaan en de kerk heeft op aarde geen toekomst meer. 

 

Toch zijn er ook in de vorige eeuw nog enkele predikanten geweest die een krachtig 

“toekomstgeluid” hebben laten horen. In de eerste helft van de 20
ste

 eeuw was er de 

christelijke gereformeerde predikant ds. A.M. Berkhoff die op gedegen wijze -we denken aan 

zijn boek De Christusregering- de leer van het chiliasme naar voren heeft gebracht, hetgeen 

hem in zijn kerkgenootschap niet in dank werd afgenomen. Het heeft zelfs geleid tot een 

breuk met die kerk. In de tweede helft van die eeuw was het ds. G.A. Zijderveld van de 

Gereformeerde Gemeenten die heel helder heeft geschreven over de nationale en geestelijke 

toekomst van het volk der Joden. Hoewel hij ongetwijfeld “chiliastische trekjes” had, heeft hij 

zich verder -zoveel ons bekend is- niet uitgelaten over het 1000-jarig rijk. We noemen ook de 

Hervormde predikant ds. G. Taverne die een heel krachtig post-chiliastisch geluid heeft laten 
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horen en daarmee naadloos aansloot bij de mannen van de Nadere Reformatie en de 

Puriteinen en Presbyterianen van het Verenigd Koninkrijk. Ook moeten we noemen ds. R. 

Boogaard van de Gereformeerde Gemeenten die in zijn kerk vele ogen heeft mogen openen 

voor de heilrijke toekomst voor het oude Bondsvolk! Hij heeft een behoorlijke slag 

toegebracht aan de “vervangingsleer”! Dat ds. Boogaard ook nog een heilstijd voor de kerk op 

aarde verwachtte weten we heel zeker. 

 

 

Laten we het gebed voor de bekering van Israël vermenigvuldigen opdat zij -naar Gods 

belofte- tot een grote zegen mogen worden voor de hele wereld! 

 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 
 

Israël - een bijzonder volk  
 

Er gaat vrijwel geen dag voorbij of Israël haalt de krant. Steeds meer wordt duidelijk 
dat de wereldgeschiedenis zich toespitst op dat kleine landje, gelegen in het midden van 
deze wereld, op het kruispunt van drie werelddelen. Is het omdat iedereen aanvoelt, 
bewust of onbewust, dat er met Israël – kleiner dan Nederland – iets bijzonders aan de 
hand is? Er gebeuren in de wereld waarin we leven de meest schokkende dingen, die de 
pers niet halen of die langs iedereen heengaan, maar op Israël is iedereen 
geconcentreerd. Als Israël wat doet of van plan is te doen,  meent heel de wereld zich 
ermee te moeten bemoeien. 

Met Israël naar het doel 

Er is er echter maar Eén die de geschiedenis van landen en volken leidt en voortstuwt naar het 

door Hem beoogde doel.  Het gaat met Israël op de voltooiing aan.  We kunnen de weg die 

God met Zijn volk gaat alleen maar volgen als we ons richten op de Bijbel. Dat is het Boek 

waarin Hij Zich tot ons wendt.  Hij  noemt daarin een aantal tekenen waarlangs Hij Zijn doel 

wil bereiken.  Israël is er één van. De Heere laat ons daarmee tegelijk zien hoe laat het op de 

wereldklok is. 

 

Wie de Bijbel serieus neemt, weet dat Israël het land van de Bijbel is en ook dat de Joden nog 

een zeer belangrijke rol in de geschiedenis zullen gaan spelen. Er komt een tijd dat Jeruzalem 

de stad is van waaruit een vrede zal uitgaan  

die de gehele aarde vervullen zal. Daar ziet het op dit moment nog niet naar uit. “Dat is te 

begrijpen”, zegt u, “zou God Zich bemoeien met een land dat zich in overgrote meerderheid 

tegen Jezus, Zijn Zoon, keert?” Door zo te redeneren,  kwam men tot de 

vervangingstheologie. 

 

Vervangingstheologie 
De voorstanders van die theologie gaan ervan uit dat het Joodse volk op het kruis van 

Golgotha is doodgelopen, dat het strookje land aan de Middellandse Zee zijn heilshistorische 

betekenis verloren heeft en dat God verder gegaan is met de christelijke kerk, bestaande uit 

heidenen (= niet-Joden). God heeft Israël, Zijn volk, verworpen. Hooguit kunnen nog enkele 

individuele Joden zalig worden. 
Al in de vroege kerk leefde de gedachte dat de kerk in de plaats van Israël gekomen was. De 

vervangingstheologie is de donkere draad die door heel de kerkgeschiedenis heenloopt. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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De Puriteinen 

 

Toch waren er die er op grond van de Bijbel anders over dachten. Als Frederik van Pruisen 

aan zijn hofprediker vraagt: “Bewijs nu eens dat er een God is!” antwoordt hij: “De Joden, 

sire!” Ook de Puriteinen in Engeland, de Piëtisten in Duitsland, de mannen van de Nadere 

Reformatie en van het Reveil, hadden de Joden niet afgeschreven. Zij zeiden: “Het Joodse 

volk heeft, ondanks dat ze Jezus als Messias hebben afgewezen, niet afgedaan. We geloven 

dat God Zijn volk tot een goed einde zal brengen omdat Zijn roeping en verkiezing 

onberouwelijk zijn”.  En tot dat inzicht zijn ook velen na 1948 - het jaar van Israëls 

onafhankelijkheid  -  en 1967 - het jaar van de Zesdaagse oorlog - gekomen. In de jaren 

negentig van de vorige eeuw tekende zich echter opnieuw een verschuiving af.  

 

De belangstelling voor Israël nam weer af. Enerzijds zijn er christenen die kiezen voor een 

hartstochtelijke - soms wat onkritische -  loyaliteit met de Joodse staat.  Ze weten  zich daarin 

gesteund door de profetieën in het Oude Testament. Zij keren zich doorgaans ook fel tegen 

een tweestaten-oplossing, maar zijn aanhanger van de Groot-Israëlgedachte. Zij zeggen: 

“Waarom moet er naast een groot aantal Arabische staten met een grondgebied dat 614 maal 

zo groot is als dat van Israël ook nog een Arabisch (mini)staatje komen ten koste van Israël en 

dan nog wel op de plaats die God aan Israël beloofd heeft?” Nog nooit eerder is er een 

Palestijnse staat geweest. Er wordt nog maar veertig  jaar over een Palestijns volk gesproken. 

Bovendien,  Dr.  Chaim Weizmann, de voorman van de zionisten en emir Feisal van Hedjaz, 

die namens de Arabieren onderhandelde, kwamen op 3 januari 1919 overeen dat Palestina ten 

westen van de Jordaan voor Israël bestemd zou zijn. En het mandaat dat Groot-Brittannië in 

1922 van de Volkenbond kreeg, voorzag zelfs in een Joods nationaal tehuis in heel Palestina, 

een gebied aan beide zijden van de Jordaan.   

Bijbels gezien maken de gebieden waar de Palestijnse staat zou moeten komen het hart van 

het aan Abraham beloofde land uit.   

 

Hoe je het ook wendt of keert, Judea en Samaria vormen het land van de Bijbel.  Moet dat 

Judenrein gemaakt worden?  Jericho, de eerste stad die God aan Israël gaf;  Bethlehem, waar 

Naomi en Ruth hebben gewoond, waar David zijn kudde weidde, waar Jezus is geboren; Silo, 

waar de tabernakel heeft gestaan;  Sichar, waar Jezus in contact trad met de Samaritaanse 

vrouw;  Hebron, een stad die maar liefst acht en zestig maal in de Bijbel wordt genoemd, waar 

de aartsvaders hebben gewoond, waar koning David heeft geregeerd. 

 

Anderzijds zijn er christenen die steeds meer oog krijgen voor de nood van de Palestijnen. Ze 

zijn bezig – vaak onder invloed van de media - steeds meer afstand van het doen en laten van 

Israël te nemen. En zo is opnieuw de deur voor de vervangingstheologie geruisloos 

opengegaan. Deze  mensen kiezen zeer nadrukkelijk voor de stichting van een Palestijnse 

staat naast de staat Israël in een gebied dat bekend staat  als ’de bezette gebieden’. 

 

Over Israëls precieze grenzen mag men dan van mening verschillen. Daarover lopen ook de 

Bijbelse gegevens wat uiteen, maar hoe je het ook bekijkt, Judea en Samaria behoren bij 

Israël. In het hemelse kadaster zijn de grenzen van het land nauwkeurig bepaald. Daar staan 

resoluties van de Verenigde Naties, de bemoeienis van een Amerikaanse president en een 

Europese Unie machteloos tegenover, ook al probeert iedereen Israël te dwingen gebied af te 

staan. Er is in deze wereld maar één volk dat van God land gekregen heeft en dan ook nog tot 

een eeuwigdurende bezitting. Een belofte die maar liefst zes en veertig maal – vaak onder ede 

– wordt herhaald. God heeft dat land – Zijn land!  - voor Israël bestemd met het oog op Zijn 

heilsplan voor de wereld. 
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Daar komt nog eens bij dat een nieuwe Arabische staat een nieuw veiligheids-probleem voor 

Israël zal gaan vormen, gelet op de duidelijke stellingname van de Arabisch-islamitische 

wereld:  De stapsgewijze ontmanteling van de Joodse staat.  

 

Israël heeft niet afgedaan 
De mensen van de vervangingstheologie doen alsof  Ezechiël 37 en Romeinen 11 – om maar 

een paar Schriftplaatsen te noemen – niet in de Bijbel voorkomen. In deze hoofdstukken gaat 

het wel degelijk over de belofte van een nationaal herstel voor Israël. God beloofde dat Hij 

Zijn volk uit de verstrooiing zou terugbrengen. Hij is bezig de beenderen te verzamelen die in 

de zon verbleekt waren, waar geen greintje leven meer in zat. Ezechiël zag ze in dat dal. Ze 

waren dor. En dan ineens beginnen die beenderen zich te bewegen. Ze zoeken elkaar op. Wat 

bij elkaar hoort, komt bij elkaar. En dan komen er zenuwen over die beenderen en er komt 

vlees op. Er komt een huid over. Dan zijn die dorre doodsbeenderen ineens geen bleke 

skeletten meer, maar dan zijn het lichamen geworden. Dode lichamen weliswaar, maar toch 

lichamen.  

 

God bracht de Joden weer bij elkaar. Ze kwamen uit Duitsland en Rusland, uit Ethiopië, uit 

Argentinië en de laatste tijd ook uit Frankrijk en de Verenigde Staten. En er zullen er ten 

gevolge van antisemitisme en vervolging nog veel meer volgen. 

 

Maar dat is niet alles wat God doet. Hij brengt er ook nog leven in. Zover is het nu nog niet, 

maar dat komt ook nog. “Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen, 

en Ik zal u in uw land brengen. Dan zal Ik rein water op u sprengen,  en gij zult rein worden. 

Van al uw onreinigheden zal Ik u reinigen. En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een 

nieuwe geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, 

en zal u een vlezen hart geven. En Ik zal Mijn  Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal 

maken dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen” 

(Ezechiël 36:24-27). 

Al rond 1700, in een tijd dat de Joden in meer dan 120 landen over de hele wereld verspreid 

leefden, voorspelde à Brakel – en met hem nog vele anderen – op grond van de Bijbel de 

terugkeer van de Joden en de stichting van de staat Israël. Dat is het mysterie waarover Paulus 

spreekt. 

 

Israël is Israël 

Als er in het Oude en Nieuwe Testament over Israël gesproken wordt, gaat het ook echt over 

Israël, was zijn mening  Veel teksten hebben een dubbele bodem. Als Paulus in Romeinen 11: 

26 en 27 teksten noemt uit Jesaja en Jeremia, zoals: ‘De Verlosser zal uit Sion komen en de 

goddeloosheden van Jakob afwenden, en…dit is een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal 

wegnemen’, dan lijken deze profetieën al in Christus vervuld te zijn, toch heeft Paulus het 

daar ook over de weg die God in de eindtijd met Israël gaan zal. 

Nog niet alle beloften zijn vervuld. Er is nog een onvervulde rest. Daaronder valt ook de 

belofte van een totale terugkeer. Er wonen in de Verenigde Staten nog evenwel Joden als in 

Israël. 

 

Vergeet de Palestijnen niet 
Naast liefde voor Israël mogen we niet blind zijn voor het lijden van de Palestijnen. Het 

afwijzen van de vervangingstheologie moet niet een onvoorwaardelijke instemming met de 

Israëlische politiek inhouden, met alle besluiten die in de Knesset genomen worden, wél een 

daadwerkelijke en onvoorwaardelijke solidariteit met Israël. Wie bij het Woord wil leven, zal 

de ontwikkelingen in het Midden-Oosten getrouw volgen in het besef dat het Joodse volk 

Gods wijzer op de wereldklok is. Die gaat in de richting van het Messiaanse vrederijk. 
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Laten we als christenen de klok niet terugzetten en terugvallen in welke variant van de 
vervangingstheologie dan ook, nu de situatie in het Midden-Oosten voor ons uitzichtloos 
schijnt. Gods handelen met Zijn volk is door ons nooit na te rekenen.  

Middelharnis                                                                                                             J. van Hoorn 

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

 
De ware christen.  De ware navolging van Christus bestaat in de erkentenis, dat wij zonder 

en buiten Hem verlorene en veroordeelde zondaars zijn, en het is een door het geloof 

aangrijpen van Zijn verdiensten en Zijn zoenbloed, waardoor wij voor God gerechtvaardigd 

worden.                                                                    (F. Bettex-De Bijbel Gods Woord) 

 

 

DE AFVALLIGE PROTESTANTEN     
IN DE KOOI VAN ROME 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
De van God geleerde ketellapper John Bunyan heeft een werkje nagelaten over de 
ondergang van de antichrist. Hij heeft er op gewezen dat, vlak voorafgaande aan de 
verwoesting van het Nieuwtestamentische Babylon (waarmee hij het pausdom bedoelt), 
het een kooi zal zijn waarin alle onreine geesten zich verzamelen, om met haar ten onder 
te gaan. In het RD van 11 januari 2008 konden we lezen dat op een conferentie in 
Hydepark gezegd is dat de PKN een noodkerk is, in afwachting van het herstel van 
Rome. De vermaarde hoogleraar Campegius Vitringa zegt in zijn commentaar op Jesaja 
60:2 dat in de dagen die voorafgaan aan de bekering van de Joden, de meerderheid van 
de kerk “hardnekkig blijft in de openbare godsdienstdwalingen, welke het onreine en 
afgodische Rome de volken uit een vergulde beker aanbiedt.” Jacobus Durham heeft ons 
de volgende waarschuwing nagelaten bij zijn commentaar op Openbaring 18, “Nog eens, 
het blijkt hier ook, dat velen op Rome zo verzot zullen zijn in haar te bewenen, zelfs na 
haar ondergang; hetwelk zekerlijk niet zou kunnen, indien zij deze profetieën 
verstonden.”   

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 
Dat we leven in onvoorstelbaar ernstige tijden valt door niemand te ontkennen die dagelijks 

kennis neemt van de gebeurtenissen in de wereld. Er komt zoveel op ons af dat het haast niet 

meer te verwerken is. In dit artikel zullen we ons nu bezighouden met de ernstige toestand 

waar de gemeente Gods in verkeert. Het heeft er alle schijn van dat de vorst der duisternis al 

zijn satanische registers heeft opengetrokken om Gods gemeente te verderven. Maar het zal 

hem niet lukken Gods kerk geheel ten onder te brengen, want de Heere heeft zelf gezegd, dat 

de poorten der hel Zijn gemeente niet zullen overweldigen én Hij heeft beloofd dat Hij bij de 

zijnen zal blijven, al de dagen, tot de voleinding der wereld. Maar dat wil weer niet zeggen 

dat er geen tijd kan komen dat de gemeente als tot niets is gebracht. Het kan ook zijn dat die 

gemeente grotendeels verkeert in concentratiekampen, zoals nu al gezien wordt in landen als 

Noord Korea. In vele landen worden de kinderen Gods op een vreselijke wijze vervolgd, 

kerken vernietigd, christenen ge-marteld en gedood. John Bunyan, die veel heeft mogen zien 

van de toekomst van Gods kerk heeft gezegd, dat er een tijd zal komen dat er geen levende 
zichtbare kerk op aarde zal zijn. 
 
Nederland 
Hoe moeten we over de kerkelijke situatie in ons land denken? Verscheurd, verdeeld, 

verwoest. Dat moet wel de algemene indruk zijn, tenzij we de Bijbel aan de kant schuiven. 

Het Woord leert ons dat  er  geen  tweedracht  en  ketterijen  mogen  
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zijn, dat de gemeente één van hart en ziel dient te zijn. Het ziet er echter geheel anders uit. Er 

wordt in Nederland meer gesproken van “onze” kerk dan van Gods kerk. 

Kerkgenootschappen gaan wel een “kerk stichten” in plaatsen waar al meerdere “kerken” 

zijn! Maar we gaan op dit alles nu niet uitvoerig in.
1  

De ontbinding, het verval van de zichtbare kerk in ons land is groot. Toch zouden we niet 

durven stellen dat de profetie van Bunyan voor ons land al in vervulling is gegaan. Dan zou er 

in Nederland geen levende zichtbare kerk meer zijn! Er zijn nog wat positieve dingen te 

noemen. In diverse kerken worden nog twee wegen verkondigd en er wordt nog op gewezen 

dat er vierderlei geloof is. Er wordt nog gesepareerd, gewaarschuwd voor zelfbedrog. Het 

komt helaas voor dat in hetzelfde kerkgenootschap in de ene plaats duidelijk twee wegen 

worden aangewezen, terwijl in een andere plaats alle gemeenteleden als ware gelovigen 

worden aangesproken en daarmee vreselijk bedrogen worden voor de eeuwigheid. Maar we 

kunnen en moeten ook zeggen dat er hier en daar nog “waarheid” te beluisteren is, hoewel die 

“waarheid” schaars is geworden, ook in de kringen waar men erop pocht de “oude waarheid” 

te brengen. En juist omdat die waarheid zo schaars geworden is brengt het er velen toe zich te 

scharen bij de zogeheten “thuislezers”. Dienaangaande zij een ieder in zijn eigen gemoed ten 

volle verzekerd.
2 

 

 

Toch vervulling! 
Toch zien we wat Bunyan, door de Geest gedreven heeft aangekondigd, in vervulling gaat – 

ook in óns land. Er valt in Nederland een steeds soepeler houding op te merken t.o.v. het 

pausdom. We zien dit met name in de grootste protestantse kerk van ons land, de PKN. Er zou 

opgemerkt kunnen worden dat er in die kerk nog ernstige predikers zijn. Maar onze Bijbel 

leert toch dat het niet degenen zijn die het (alleen) zeggen, maar die het doen, Mattheüs 23, 

begin!
 
Als deze ernstige mannen op hun plaats zouden zijn kwamen zij absoluut in conflict 

met de kerkelijke besturen en structuren.
3 

John Bunyan heeft vele werken geschreven. De meeste ervan zijn vrij onbekend. Zoals onze 

lezers wel weten schreef hij ook een werk over de kerk in het 1000-jarig rijk, Het nieuwe 

Jeruzalem. We hebben er meerdere malen uit geciteerd. Aan dat duizendjarig rijk gaat een 

periode vooraf van ontzaggelijke oordelen over de vijanden van Israël en de gemeente uit de 

heidenen. In zijn werk De verwoesting van de antichrist heeft hij uitgebreid geschreven over 

de vernietiging van het pauselijke Rome. Hij schreef ook over de omstandigheden waarin de 

kerk in die dagen zal verkeren. Ook heeft hij diverse tekenen aangewezen die aan de 

vernietiging van Rome zullen voorafgaan. Een deel van zijn profetie was, dat het een teken 

van de nabije val van de antichrist is, als het een woning der duivelen is geworden. Zijn 

mening was dat in die tijd alle afvalligen een schuilplaats zullen zoeken in de kerk van Rome. 

Alle onreine geesten zullen schuilen bij Rome. We zullen het een en ander ervan citeren: 

 

 

 

“Het derde teken dat de verwoesting van de antichrist nadert is: wanneer Babylon een woning 

van de duivelen wordt.(…) Toen God de oude wereld verwoestte, nam Hij Noach in de ark. 

Toen God Sodom verwoestte, zond de Heere Lot naar Zoar. Toen Christus de verwoesting 

van Jeruzalem verwachtte, zei Hij tot de discipelen: vliedt uit het midden van hen. Wanneer 

God Zijn volk vergaderen zal, dan zult u zien, wat er met de vijanden van Christus gedaan zal 

                                                 
1  Het is al weer lang geleden dat we in een aantal artikelen hebben geschreven over de vraag “Kunnen we nog kerken?” Meerdere 

malen is gebleken dat aan beantwoording van die vraag behoefte is. We hopen er DV dan nog eens opnieuw aandacht aan te 

besteden. 
2  We denken nu in het bijzonder aan dr. H.F. Kohlbrugge. Zoals u weet was hij een fel tegenstander van (kerk)afscheiding. 

Daarvoor heeft hij ds. H. de Cock ernstig gewaarschuwd. Later vroeg men aan Kohlbrugge waar hij zou kerken indien hij in 

Nederland zou wonen. Zijn antwoord was dat hij dáár zou gaan waar het “groene gras” is, afgescheiden of niet. Zouden we die raad 

nu ook niet ter harte kunnen nemen? Het is dan wel zo, dat de één ergens het “gras” heerlijk sappig zal vinden, terwijl de ander er 

alleen maar verdord gras in kan zien… 
3  Dat hopen we nu op heel korte termijn verder uit te werken in een slotartikel in de serie Is de PKN een valse kerk? 
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worden. Wanneer Babel een woning van de duivelen wordt, en vooral van onreine geesten en 

een kooi voor alle onrein gevogelte, dan is Babel gevallen. De Engel verlichte door zijn glans 

de aarde, en riep uit: Groot Babel is gevallen en is een woning van de duivels geworden, en 

een schuilplaats van alle onreine geesten en een kooi voor alle onrein gevogelte. Dan is het de 

tijd dat de hoer zal vallen. God zal Zijn volk verlichten in het midden van hen; dan zal de 

antichrist in zijn ware gedaante zichtbaar zijn.(…)”  

 

“(…)Het zal een woning van de duivelen zijn niet door de natuur, maar door praktijk vlees 

geworden duivels. Want als de tijd komt dat Babel valt, zal het ontdekt worden dat het een 

woning van de onreine zonen van de mensen zal zijn. De duivelen handelden tegen de wereld, 

maar de zonen van deze tovenaars en van deze hoer handelen tegen Christus en Zijn leden. En 

het vertrek van Sion uit het midden van hen, zal de duivelse geest hen inblazen. Laat dan het 

volk van God wanneer het tegen het einde loopt van de val van de antichrist niet op hem zien, 

maar op wat de duivel in vorige tijden gedaan heeft door zondige listigheid, kwaadheid, 

woede, bedrog, leugen, daden van de geest, om kwaad te doen. Maar Heere God! denk ik, wat 

zal er van de godzaligen worden! En waar zullen zij in die dagen veilig zijn? Iets troost mij, 

want dit is het teken dat de val nabij is. Er ontbreekt een bekwame stem om in die dagen het 

lied te zingen. Maar wat zullen de godzaligen zeggen, als de Babyloniërs duivels zijn 

geworden? Dan zal zeker de gemeente van God in stukken gescheurd worden. De Heilige 

Geest zegt: “dat Babel gevallen is!”  

“(…)Al het onreine gevogelte! Deze onreine vogels zijn niet van een kleur en van dezelfde 

veders of soort, maar van allerlei soort. Zij zijn echter van één gevoelen, zij zijn monsters, 

verslindende roofdieren, roofgierig en hebben de nacht lief. Deze schuilen in Babylon en 

verslinden de armen en behoeftigen en blazen het licht van het Evangelie uit.” 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 

In die dagen 
Het zijn de dagen die voorafgaan aan de komst van de Heere Jezus om te vragen of er nog 

geloof is op aarde. Het zijn de dagen dat de verleiding groot is en de verleiders vele zullen 

zijn, met welke prachtige veren ze ook pronken. Het zijn de dagen waarin de westerse en de 

oosterse antichrist zullen zegevieren. Bunyan zag het als volgt:   

 
“Er zal zulk een verwoesting aangebracht worden op de geest van de christenheid, en van de 

ware kerk van Christus, voordat de antichrist gevallen is, dat er nauwelijks een christen zal 

gevonden worden, of een ware zichtbare kerk van Christus. Niets dan hun dode lichamen 

zullen door de naties gezien worden. Voor de liefde die ik voor de kerk van Christus heb, 

wens ik dat ik een valse profeet ben. Doch de tekst geeft daartoe aanleiding en dit schijnt de 

bedoeling van de Heere te zijn. Ik denk dat het niet anders zijn zal.” 

 “De val van de antichrist nadert wanneer de kerk en Gods volk uit de verborgen plaatsen zal 

gedreven worden, daar God hen een plaats in de wildernis bereid heeft.(…) Doch wanneer de 

tijd van de val van de antichrist komt is de gemeente beroofd van haar schuilplaats en schijnt 

voor altijd vernietigd.” 

“De Heere gebiedt dikwijls dat de vrolijkste dag zal volgen op de donkerste nacht. Daarom, 

als wij deze onreine geesten en onrein gevogelte in Babel zien en als wij zien dat de 

godzaligen zich verwijderen, laten wij dan zeggen: ‘Het grote Babel is gevallen en is een 

woning der duivelen en der onreine geesten.” 

“Doch sommigen zullen zeggen dat het een bedroevende tijd zal zijn, maar hij zal kort zijn. 

De rechtvaardigen zullen de volgende dag de heerschappij over de antichrist hebben. Het zal 

slechts drie en een halve dag duren.” 
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“De Heere verheugt zich in het geloof en de verwachting van Zijn volk. En indien gij de grote 

en dierbare belofte opmerkt, die op aarde vervuld zal worden als de antichrist dood en 

begraven is, verheugt gij u dan niet?” 

 

 

Onze dagen 
 

De vermaarde hoogleraar Campegius Vitringa zegt in zijn commentaar op Jesaja 60:2 dat in 

de dagen die voorafgaan aan de bekering van de Joden, de meerderheid van de kerk 

“hardnekkig blijft in de openbare godsdienst dwalingen, welke het onreine en afgodische 
Rome de volken uit een vergulde beker aanbiedt.” Hij zegt bij die tekst tevens dat “de 

protestantse kerk -in delen gescheurd zijnde- het grootste deel van haar kracht en luister 

verloren heeft.” Ook Vitringa zag het pauselijk Rome als de grote “sta in de weg” voor de 

doorwerkende kracht van het Evangelie over de hele aarde..Deze mensen zijn zeer kennelijk 

door God zelf onderwezen en géwezen op de tijd die het Vrederijk voorafgaat. Wat merken 

we kerkelijk op in deze tijd – onze dagen? We wijzen u op enkele zeer alarmerende feiten, die 

voor ieder te controleren zijn. 

 
Gelooft ze niet! 
Deze ernstige waarschuwing gaf de Heere Jezus Zijn discipelen mee, toen Hij met Zijn 

discipelen sprak over de “Toekomende Dingen” en hen waarschuwde voor de valse profeten, 

voor de vele verleiders. Deze mensen zijn er ook in onze dagen bij bosjes. Dat zijn de 

atheïsten en de brute loochenaar van God, zult u zeggen. Nee, dat zijn de ergsten niet. De 

meest gevaarlijke moeten we zoeken in de kringen van de “godsdienst.” We moeten deze 

mensen zoeken onder degenen waarvan Bunyan zegt dat ze “onrein en hatelijk gevogelte” 

zijn; zij die hun toevlucht zoeken bij het pausdom. Het erge van deze verleiders is dat ze het 

verleide volk meenemen en meeslepen in de komende ondergang van het pauselijk Rome. En 

het is de plicht van iedere christen te waarschuwen. En we mogen niet volstaan om alleen 

“brand” te roepen, maar we moeten de brandstichters ook aanwijzen. Als we dat niet doen zijn 

we mede schuldig.  

 

Namen en feiten 
Dr. H. van den Belt maakt het heel erg bont. Deze PKN-predikant sprak op  een conferentie 

van predikanten in (het beruchte!) Hydepark te Doorn. De contio was georganiseerd door de 

Gereformeerde Bond.
4 Volgens het RD van 11-1-’08 zei hij daar o.a.: 

1. Dat degenen die van ons gescheiden zijn bij ons horen. 

2. Dat de PKN zich zo op moet stellen dat er ook ruimte is voor de kleine afgescheiden 

kerken. 
3. Dat de PKN een noodkerk is in afwachting ven het herstel van Rome. 
4. Dat als we echt nadenken over de eenheid van de kerk we de RK-Kerk niet mogen 

vergeten. 
 

 

 

Als dit geen verraad is dan is ook niets meer verraad. En dan te bedenken dat zijn vader -ds. 

K. van den Belt- niets  van het pausdom wilde weten! We hebben deze doctor in de 

Godgeleerdheid op 30 januari 2008 geschreven, maar taal noch teken van hem gehoord. We 

laten een alinea uit dit schrijven volgen: 

  

                                                 
4  Dit is de Bond welke zulke grote bezwaren had tegen het beruchte Samen-op-Weg proces, maar later met de verraderskreet “We 

kunnen niet mee en we kunnen niet weg”, toch deel uitmaakt van de Paus Komt Nader kerk. 



 15 

U geeft er blijk van absoluut niet reformatorisch te zijn. U noemt de PKN een noodkerk en in 

afwachting van de fusie met de roomse antichrist kunt u verkeren in dat vreselijke lichaam. 

Hoe kan een predikant in de vreze Gods in dit instituut verkeren? De geesten komen nu snel 

openbaar. U weet ook wat dr. B. Plaisier heeft gezegd – we gaan verenigen met Rome. De 

Heere maakt haast om Zijn grote werken op aarde uit voeren; om middels de verwoesting van 

het pausdom en de islam én door de bekering van het volk Israël, het leven uit de doden te 

geven, Romeinen 11. Bunyan heeft al geschreven dat tegen de tijd van de verwoesting van het 

pausdom al het onrein en hatelijk gevogelte zich verzamelen zal in de kooi van Rome! Dat 

zal voor alle liefhebbers des Heeren een blijde dag zijn! 
 

 

Dr. B. Plaisier 
Deze man hebben we al meer gesignaleerd als crypto-rooms. In zijn functie van secretaris-

generaal van de PKN was hij ter begroeting aanwezig bij de installatie van dr. W.Eijk als de 

nieuwe aartsbisschop van Utrecht. Van Eijk is de opvolger van kardinaal Simonis. 

Laatstgenoemde werd ook enorm bewierookt door protestanten die met de zaak beter ook 

maar de naam van protestant prijs konden geven. Plaisier zei bij die feestelijke bijeenkomst 

(RD 28/1/08) o.m.:  

 

 

 “Het is tijd voor een oecumene van de persoonlijke ontmoetingen waarin we ons verheugen 

als we elkaar tegenkomen en ons aan elkaar kunnen scherpen.” 

 

“Daarom hoop ik dat we met uw aantreden aan de wieg staan van een nieuwe tijd van 

samenwerking en vertrouwen in elkaar. Laten we het om Gods wil verhinderen dat de huidige 

ontwikkelingen ons uit elkaar drijven in plaats van elkaar brengen in een gemeenschappelijk 

christelijk huis. U hebt daarvoor een van de sleutels in handen.” 

 

 

 

Dit is dan het een en ander van wat deze renegaat te berde bracht! De huidige afval is als een 

dijkdoorbraak – nergens meer door te stuiten. We hebben het al meerdere malen geschreven 

dat een kerk die Rome een “zusterkerk” noemt en de paus een “geliefde broeder in Christus”, 

van alles en nog wat is, maar… géén Kerk van Christus.
  

 
Nu zouden we nog heel veel kunnen schrijven over het grote verraad dat is gepleegd en wórdt 

gepleegd. We zouden nog tientallen getuigenissen uit de kerk der eeuwen kunnen geven hoe 

men altijd gestaan heeft tegenover de roomse kerk. Wat heeft het nog voor zin? We hebben al 

zovéél bewijzen gegeven. We zouden opnieuw talloze oudvaders uit West Europa kunnen 

citeren, om daarmee aan te tonen dat mannen als Van den Belt, Plaisier en andere afvalligen, 

onder het zware oordeel van God liggen. Het is in de kerkgeschiedenis -wélke afval er dan 

ook is geweest- nog nooit voorgekomen dat een kerk der Reformatie het pausdom anders 
heeft gezien en benoemd dan als de grote vijandin van Christus en Zijn Bruidskerk; als 
de “hoer van Babel”, die voor de ondergang bestemd is. 
 

Rome moet wel Rome blijven. 
     Rome is Rome in woord en daad. 

              “Met Rome” is slechts “Rome stijven” 
  In haar zielverdervend kwaad. 

 
 

Het bovenstaande zijn niet de woorden van een oudvader uit ons land of een puritein uit 

Engeland. Dat waren mannen die in het pausdom de antichrist zagen. Het zijn wel woorden 
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van een predikant uit de vorige eeuw die Rome niet als dé antichrist zag, maar wel de 

volgende woorden over het pausdom schreef: 

 

 

“Dat tot het heirleger van de antichrist niet alleen de verbasterde protestanten, maar vooral 

ook Rome, de aartsvijandin van het Woord Gods, moet gerekend worden.” 

 
We lezen dit in het boek over de Nederlands Hervormde predikant H.O. Roscam Abbing 

(1874-1939), Nederland, schik u om uw God te ontmoeten! Dit werk is samengesteld en van 

een inleiding voorzien door drs. M.D. Geuze. Hierin lezen we heel andere taal dan van de 

huidige afvalligen! Het is de taal van ds. Kersten en ds. Zandt, om niet meer namen te 

noemen! Het is de taal van de Reformatie, van de Schrift; een taal die niet meer verstaan 

wordt door de predikanten, ook niet door de docenten en doctoren in de theologie, die óf 

openlijk met Rome heulen, óf zich in een angstig stilzwijgen hullen. 

 

 

 
Zielverdervend 
Een zielverdervend werk is het wat de vrienden van de paus doen. Ze verderven niet alleen 

hun eigen zielen, maar ook van allen die door hen verleid worden. Zó erg is het! Wie en wat 

de kerk van Rome is kan voor een ieder duidelijk zijn die het artikel Is de roomse doop een 

christelijke doop? leest. Wat hebben we nog meer voor getuigenis van node? 

 

 

De leidslieden van de grootste “protestantse” kerk in Nederland leiden ons volk in de armen 

van Rome en samengaan met Rome, wordt met Rome ondergaan. Ach, in 1985, toen paus 

Johannes Paulus II Nederland bezocht, bracht hij ook een bezoek aan de synode van de 

Nederlands Hervormde Kerk. Met alle egards werd hij daar ontvangen; ontvangen als de 

plaatsbekleder van Christus op aarde. Uit “eerbied” voor “zijne heiligheid” mocht hij enkele 

stappen vóór alle andere theologen van de NHK zitten. Toen noemde de NHK Rome al 

“zusterkerk”! Dat was dus al lang vóór de fusie… 

 

 

Het waren de dagen dat ds. H.J. Hegger zeer aansprekende advertenties liet plaatsen in het RD 

om Nederland te waarschuwen voor Rome en te protesteren tegen het bezoek van de paus. In 

die tijd noemde ds. Hegger de paus nog de antichrist. Nu is hij predikant in de PKN. Wat is 

deze man een betreurenswaardige figuur. Het verraad van Plaisier en Van en Belt staat niet op 

zichzelf. Zij zijn slechts de vertegenwoordigers van alle andere predikanten in die kerk. Want 

zij zwijgen, stemmen toe en zijn mede schuldig. Zouden ze op de bres staan voor de HEERE 

en Zijn waarheid – zij werden uit de synagoge geworpen. De emeritus predikant in de PKN, 

C. van der Sluijs te Veenendaal, moest het zo nodig opnemen voor Van den Belt en Plaisier. 

Het zal hem echter hard vallen om te twisten voor Baäl. 

 

 

De Koning der Kerk heeft dit afvallig lichaam overgegeven aan het goeddunken van het boze 

hart. Terugkeer is niet meer te verwachten. De leidslieden zullen geen rust kennen voor de 

PKN geheel aan Rome is uitgeleverd  Het zal steeds meer gaan blijken dat de profetie van 

John Bunyan wordt vervuld. De kooi van Rome wordt gevuld met de vijanden van de 

kroonrechten van Christus. Op Gods tijd en wijze zal deze vreselijke kooi gesloten worden en 

dan zal de roep van de engel gehoord worden die we lezen in Openbaring 19:1-3. De 

misleiden in die kerk roepen we toe: 

“HAAST  U  OM  UWS  LEVENS  WIL !!” 
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**  GODLOOCHENAARS.  Deze mensen staan op de kansel in de Protestantse Kerk 

Nederland. De PKN predikant uit Middelburg, K. Hendrikse, komt in zijn boek Geloven in 

een God die niet bestaat, openbaar als een uitgesproken atheïst. Zet de PKN hem nu onder 

censuur? Welnee, want in deze kerk zitten veel atheïsten. Als de predikanten écht aan God 

geloven dan zouden ze toch openbaar komen als handhavers van Gods waarheid?  

 

**** 
**  Bijna-dood-ervaringen.  Daar hebben we in het RD veel over gelezen. Mensen die dit 

doormaakten spreken van heel mooie dingen, zijn zelfs in de Hemel geweest en hebben de 

Godheid gezien. De apostel Paulus is opgetrokken geweest tot in de derde hemel en heeft 

zaken gehoord en gezien die het een mens niet geoorloofd zijn uit te spreken. Wij weten van 

heel, héél nabij van twee personen die dit ook meegemaakt hebben. De een kwam na een heel 

ernstig verkeersongeluk weer bij. Hij had wel willen blijven waar hij geweest was! Sprak over 

groene zomen, helder licht, enz. Deze man heeft daarna allerminst een godzalig leven geleid. 

Vloeken was hem niet vreemd. Zo is hij gestorven. De ander leeft nog, als een oppervlakkig 

kerkmens. Sprak tientallen jaren geleden -ook na een verkeersongeval- van allerlei moois dat 

hij gezien had. Heeft nog enige tijd wat “ernstiger” geleefd, maar keerde weer terug tot zijn 

geliefde voetbal, enzovoort. Laten we maar voorzichtig zijn met al deze verhalen. Gods 

Woord zegt: “Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel.” 

 

**** 
 **  Vliegen-I.  Nee, we gaan het niet hebben over lastige insecten. We bedoelen met 

“vliegen” het luchtverkeer. Of dit geoorloofd is als zodanig? Dat gaan we hier niet uitdiepen. 

We merken alleen op dat ds. J. Fraanje de jeugd voorhield dat gebruik maken van vliegtuigen 

een poging tot zelfmoord is. Vele van zijn (latere) collega’s zijn nu a.h.w.“vliegende 

Hollanders” geworden! Uit herinnering merken we op dat vroeger veel publicaties zijn 

verschenen over bijvoorbeeld de vlucht van de “Uiver” in de jaren 30 van de 20
ste

 eeuw en het 

verongelukken ervan. Dat was in de tijd dat de eerste vluchten werden gedaan naar 

Nederlands Oost-Indië. Er werd door predikanten fel tegen gewaarschuwd! Dit “verkeer” 

komt onnatuurlijk over. Maar is het “vliegen” over de weg met 120 kilometer en meer wel zo 

“natuurlijk”? Is het moordende snelverkeer op de weg wél zo “gewoon”? Vragen te over… 

 

**** 
**  Vliegen-II.  Het RD van 10 jan. jl. liet ons (opnieuw) weten dat vliegen het milieu enorm 

belast. De scribent stelt:”Vliegvakanties vervuilen het milieu onnodig” en “Met een 

vliegtochtje naar Griekenland verbruikt u net zoveel energie als het hele jaar verwarmen van 

uw huis.” Het luchtverkeer belast de natuur op enorme wijze.. Zijn al onze -vooral steeds 

meer en verdere- vliegvakanties verantwoord? Moet met name een christen hier niet eens 

ernstig over na gaan denken? En maar dichter bij huis blijven? 

 

**** 
**  VERRAAD VAN DE BOND.  De contacten met het hoofdbestuur van de Gereformeerde 
Bond zijn beperkt tot het stimuleren van elkaar in het uitdragen van het bijbels-gereformeerd 
gedachtegoed. Met elkaar zoeken naar kerkelijke eenheid heeft helaas geen zin. De 
Gereformeerde Bond gaat immers, ondanks kritiek, toch mee in een verenigde kerk die er zal 
komen als product van het SOW-proces.           

  (Ds. J.P. Boiten in 'Bewaar het pand' van 4 mrt.'99) 
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**  Visioenen.  Het kind van God verwacht geen geestvervoeringen, visioenen, dromen, of 

wonderbaarlijke openbaringen aan het lichamelijk oog of oor. In zodanige zaken roemen 

dromers, geestdrijvers en ongegronde dwepers. 

(J.C.Philpot-preek J ohannes 16:33) 
**** 

 ** Hoe kan dit?  In het christelijke gereformeerde Kerkblad voor het Westen (2-11-’07) staat 

bij ‘s-Gravenhage-West te lezen: “Ook hebben wij met de fam. Van Leenen gedankt voor de 

geboorte van hun kleinzoon Wesley. Opa en oma zijn trots, net zoals Marco en zijn vriendin 
het nieuwe leven als een wonder ervaren.” Overigens is er in dit blad niets, maar dan ook niets 

meer te bespeuren van wat eens christelijk gereformeerd was. 

 

**** 
**  Moed voor nodig. Vanwege het feit dat koningin Beatrix 70 jaar is geworden lezen we in 

het RD van 31 januari 2008 een redactioneel commentaar dat aldus eindigt: “Er is juist veel 

moed voor nodig om van zo’n land staatshoofd te zijn.” Welke “moed” wordt hier bedoeld?   

 

**** 
**  5,4 Miljoen levens.  Door oorlogsgeweld, ziektes en ondervoeding zijn sinds 1998 in de 

democratische republiek Congo (Afrika) zeker 5,4 miljoen mensen om het leven gekomen. En 

dat is één land van de vele landen waar de bitterste ellende het leven van elke dag is. Dat het 

gebed om de bekering van Israël mag vermenigvuldigen tot zegen van de hele wereld. Of zegt  

alle ellende in de wereld ons al weinig of niets meer?  

 

**** 

**   Bezeten.  We leven in een bezeten wereld; bezeten door velerlei demonen. In een 

redactioneel commentaar gaf het RD onlangs erge feiten over de demon porno die in ons land 

honderdduizenden, zo niet miljoenen, verslaat. Ruim 70% van de Nederlandse bevolking 

verseksualiseert. Ze wijst op onderzoeken die aantonen dat onder de jeugd van 12 tot 24 jaar 

ruim 80% naar porno kijkt. Het RD wijst erop dat, gezien het hoge percentage, daar ook 

jongeren bij zijn met een gedoopt voorhoofd. Onderzoeken hebben trouwens aangewezen dat 

er weinig of geen verschil is tussen wereldlijke en kerkelijke jeugd. De ziel van onze jeugd, 

de ziel van de natie, wordt geheel vergiftigd. Meneer Balkenende, met zijn “normen & 

waarden”, deed er beter aan dít grote kwaad aan de kaak te stellen en stappen te ondernemen 

dít gif uit te bannen, inplaats van Geert Wilders dringend te verzoeken zijn “film” niet uit te 

zenden! Televisie, maar vooral internet, zijn machtige wapenen in de hand van de demonen 

uit de hel. 

**** 

   **  Augustinus.  Want naar waarheid zegt Augustinus dat zij verkeerd handelen, die de 

rechtvaardigheid Gods afmeten naar de maat der menselijke rechtvaardigheid. 

(Calvijn-Institutie-III,XXIV-17) 
**** 

 
**  OUD GEREFORMEERD.  “Doch zovelen als er door het Evangelie geroepen worden, 

die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in zijn 

Woord, wat Hem aangenaam is; namelijk, dat de geroepenen tot Hem komen. Hij belooft ook 

met ernst allen, die tot Hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwig leven.”                                             
(Dordtse Leerregels-hoofdstuk 3 en 4-VIII) 
 

**** 
**  Fantastisch.  Tijdens een interview in het KRO Magazine zegt de man van prinses 

Margriet, Pieter van Vollenhoven, dat het voor hem  niet zeker is, dat er een leven na de dood 

is. “Ik aarzel. In mijn hart zou ik het fantastisch vinden als het zo was”, aldus Van 

Vollenhoven volgens het RD van 21 december 2007. Het Huis van Oranje, met alles wat er 
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aangeplakt is, is ten diepste atheïstisch. Bij niet één lid van de koninklijke familie is iets te 

bemerken van  de vreze Gods. Wel het tegendeel.   

 

**** 
 **  Bethel en Pniël.  Met name in de rechterflank van de gereformeerde gezindte hebben 

zich zeer onbijbelse schema’s ontwikkeld, die van Jacobs gang van Bethel naar Pniël een 

route maken van stations die gepasseerd moeten zijn, voordat men een ware gelovige is; 

voordat men gerechtvaardigd is. Met  ware “vakkennis” wordt deze weg gebaand als een 

stappen- en trappenplan, waardoor ook echte gelovigen de heilszekerheid wordt ontzegd. Dat 

is één gevaar. Het andere gevaar is dat men mensen moed geeft met dit stappenplan en dat zij 

rust vinden in allerlei toestanden en bevindingen, terwijl men niet in Christus is. Waarom 

wijzen die predikers niet op de kanttekeningen  van de Statenvertaling en bijvoorbeeld het 

commentaar van Johannes Calvijn, waarin geen enkele ruimte wordt gegeven voor deze 

dwaalleer?  

 

**** 
 

  **  Oranje, rood, rooms.  Het lijkt erop dat het met het huis van Oranje snel gaat aflopen. 

In het vorige nummer maakten we er al melding van dat koningin Beatrix het jammer vond 

geen gelegenheid te hebben de “Roze Zaterdag” in Bergen op Zoom mee te maken. Ze gaf 

haar (schriftelijke) gelukwensen voor de daar te houden kerkdienst ter ere van het homofeest. 

Haar roomse schoondochter, de echtgenote van de kroonprins, stapt in de voetsporen van 

schoonmoeder. Ze hoopt aanwezig te zijn op een bijeenkomst van de 

homobelangenorganisatie COC, die van historische betekenis moet zijn voor de sociale 

acceptatie van homo seksuele levenswijze in ons land. De redactie van het RD wijdde er een 

commentaar aan. Merkwaardig is dat in dit artikel nu wél wordt gewezen op de brief van de 

koningin aan de feestvierders in Bergen op Zoom, waarin ze gaf te kennen de COC een warm 

hart toe te dragen! Het koningshuis wordt al roder, al atheïstischer. “Rome” is er ook steeds 

meer in vertegenwoordigd. Prinses Máxima zal gedacht hebben dat homoseksuele praktijk 

onder de priesters van haar kerk veelal toch heel gewoon is… 

 

**** 
 

**  Gewichtigste hoofdstuk. “Dat dit hoofdstuk één van de gewichtigste van de hele Bijbel 

is.”                                        (Theodorus van der Groe in een predikatie over Rom. 11:26) 
 

**** 
**  Wereldleed. In 2006 stierven naar schatting 9,7 miljoen kinderen voor hun vijfde 

verjaardag. De oorzaak is gebrek aan medische hulp, ondervoeding, vervuild water, enz. 

(Elsevier 2/2/08). Dergelijke berichten, geplaatst naast onze welvaart en levenswijze, dienen 

wel onze harten én beursen te openen voor de grote ellende in de wereld. 

 

**** 
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**  EEN BIJBELSE BEKERING  (…) En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: “Ik 

bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders?” En Filippus deed zijn 

mond open, en beginnende van diezelve Schrift, verkondigde hem Jezus. En alzo zij over weg 

reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: “Wat verhindert mij gedoopt 

te worden?” En Filippus zeide: “Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.” En 

hij antwoordende, zeide: “Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is.” En hij gebood de 

wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling; en 

hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heeren 

Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer; want hij reisde zijn weg met blijdschap.            
(Hand. 8:34-39) 

**** 

**  Zedeloosheid.  "(...)en daarom bezoeken wij geen zwembaden of stranden, waar 

gemengd gezwommen wordt en men zich schaamteloos ontkleedt." Aldus ds. W. Pieters bij 
de behandeling van het zevende gebod in "Uw enige troost" 'Dat spreekt vanzelf' mogen 

we allen wel zeggen, maar hele hordes “christenen” - zwaar of licht, donker of licht gekleed, 

met lang of afgeknipt haar - bezoeken deze plaatsen van zedeloosheid. 

**** 

**  De dag.  De dag zal komen dat de Joden, die de eerste apostelen tot de heidenen waren en 

de eerste zendelingen tot ons, die toen verre waren, opnieuw binnengebracht zullen worden. 

Tot op dat ogenblik kan de heerlijkheid van de kerk nooit haar volheid bereiken. 

Onvoorstelbare zegeningen voor de wereld zijn ten nauwste verbonden met het herstel 
van Israël; hun inzameling zal zijn als leven uit de doden.  

 (C.H. Spurgeon) 
**** 

**  Tony Blair stapt over naar Rome.  Dit meldt het RD op 24-12-07. De Britse oud-

premier was tot half december vorig jaar lid van de Anglicaanse Kerk. Er wordt gespeculeerd 

dat hij zijn overstap eerder heeft uitgesteld. Het zou namelijk grote problemen geven als de 

premier de Roomse godsdienst en niet de Anglicaanse godsdienst zou belijden. Gods Woord 

wordt hierin bevestigd: De wijsheid der wijzen zal vergaan, 1 Kor. 1:19). 

**** 
**  Smeermaal in Anglicaanse Kerk.  Dr. Rowan Williams, hoofd van Anglicaanse Kerk, 

heeft volgens het RD (3-1-2008), recent een gehouden avondmaal van homo-, lesbische, bi- 

en transseksuele geestelijken en hun partners, geheimgehouden. Ons avondmaalsformulier 

spreekt erover dat dezulken die in zulke “ergerlijke zonden blijven, geen deel in het Rijk van 

Christus hebben”. 

**** 
**  Afblijven.  Dát moet men van onze Staten Vertaling van de Heilige Schrift. Nu komt er -

na alle nieuwe uitgaven en bewerkingen van de Schrift- een herschrijving van de Statenbijbel. 

We hebben er al eens op gewezen dat straks elk kerkdeel een “eigen” vertaling heeft en dat 

zelfs in  één “kerk” meerdere vertalingen gebruikt worden. We maken er een puinhoop van. 

Kennis van de Bijbel wordt toch al steeds minder en straks is er helemaal geen touw meer aan 

vast te knopen. Dan verstaan we elkaar nóg minder. Een geheel nieuwe vertaling kan er pas 

komen als de kerk één is; als er een nationale synode bij elkaar geroepen kan worden om 

godvruchtige en geleerde mannen aan te wijzen om dit werk te doen. Tot dan is het motto: 

afblijven van de SV! 
 

 
**  CHRISTUS’ OPENBARING.  Ik zal mijzelf aan hen openbaren betekent niet, dat de 

Heere de Zijnen in een lichamelijke gedaante zal verschijnen, want zoiets is meestal niets dan 

duivelsbedrog en toverij, waarvoor de Zijnen weet te bewaren, maar het wil zeggen: Ik zal 

zijn hart meer en meer bevestigen door Mijn genade, door de vertroostingen van de Schrift en 

de inwendige verlichting van de Heilige Geest. 

(Dr.H.F. Kohlbrugge-Schriftverklaringen14-64) 
**** 
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**  Romans.  “Christelijke lezers vallen voor romans” kopt het RD van 23/1 in haar bijlage 

“Boeken”. In het artikel kunnen we ook lezen dat christenen steeds meer seculiere 

(=wereldse) romans lezen. Wat wordt er veel kostbare (genade)tijd vermorst. Wat het gehalte 

van wereldse romans is blijkt genoeg uit het woord “wereldse”!. En zogeheten “christelijke” 

romans? Daar kunnen we ook niet voorzichtig genoeg mee zijn. We hebben alle reden genoeg 

ons “leesvoer” eens kritisch onder de loep te nemen!  

**** 
**  Verloedering.  Het is bekend: dat is er op alle gebied. Internet e.d. zorgen wel voor totale 

verloedering. De verloedering werkt op alle terreinen door. We mogen toch aannemen dat 

degenen die gaan studeren op een universiteit het een en ander weten. Dat zij vooral de 

Nederlandse taal beheersen!  Vroeger werden op de Lagere School de taalregels ingestampt 

en dat was merkbaar bij het verlaten van de school! Hoe anders is het nu. Pabo-studenten -dus 

zij die worden opgeleid om de jeugd o.a. taal te leren!- maken tegen de meest gewone 

taalregels de grofste fouten. Nu blijkt dat de studenten aan de Vrije Universiteit ook zeer 

slecht zijn in hun taalbeheersing. Nieuwe studenten moeten nu eerst een taaltoets doen. 

Zestien procent scoorde “zeer onvoldoende”. Degenen die willen studeren moeten nu eerst 

bijgespijkerd worden! Het is zeker ook méde een gevolg van de onzinnige en kapitaal 

kostende veranderingen in het onderwijs, waar we steeds mee opgezadeld worden. 

****  
**  Mobiel bellen.  Was het daarbij maar gebleven! De mobieltjes worden steeds meer 

geperfectioneerd. Met mobieltjes is ook “internetten” mogelijk. Alle vunzigheid is te horen en 

te zien. En wie kan dat nog controleren? Het gevaar is aanwezig dat niet alleen porno, met en 

door “grote” mensen gemaakt te bekijken is, maar ook kinderporno dient zich aan per mobiel. 

De telecomsector wil dit nog tegengaan, maar het is zeer de vraag of dat zal lukken. We zijn 

het station “Sodom/Gomorra” al lang gepasseerd. 

**** 

**  Mediabedrog.  Prof.Dr. G. Huntemann doet in zijn boek De onpersoonlijke mens een 

boekje open over de media: “De massamedia bouwen dag aan dag een beeld op van de 

werkelijkheid, dat echter niet een exacte weergave hiervan is, maar een vervorming. De 

selectieve werkwijze en de tendentieuze simplificaties van de moderne massamedia worden 

op dezelfde manier gerechtvaardigd als de totale vervorming en misvorming van het 

waarheidsgehalte van de berichtgeving. Deze massamedia vertonen namelijk in hun methode 

van nieuwsgaring de neigng om steeds gedeeltes van de hele werkelijkheid weer te geven.” 
**** 

**   Financieel Babel.  Met name in de Verenigde Staten staat de financiële wereld te 

schudden. Er kunnen nog steeds beschermende maatregelen worden getroffen. Toch zijn 

velen ervan overtuigd dat een grote recessie voor de deur staat.  

 
**  RECHTVAARDIGING.  “Kundige gids bij gecompliceerd vraagstuk” is de titel van een 

boekbespreking in het RD over wéér een nieuw boek over de rechtvaardiging en geloof. Zou 

het niet wenselijk zijn dat we eens alle boeken over dit “gecompliceerde vraagstuk” aan de 

kant legden en ons gaan houden aan de Schrift zèlf? “Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het 
geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus”, Romeinen 5:1. De 

kanttekening hierbij: “Dat is, vriendschap Gods, daar wij tevoren zijn vijanden waren, vs 8, 

10, en de verzekerdheid daarvan in ons gemoed, waardoor wij in God worden gerustgesteld; 

Joh. 16:33; Rom. 14:17.”     
**** 

 **   Poetin en Rusland.  In het vorige nummer wezen we erop dat de leider van Rusland 

steenrijk is. We vonden dit aldus opnieuw bevestigd: “Een kleine groep voormalige 

communistische topfunctionarissen had al onder Gorbatsjov aanzienlijke kapitalen kunnen 

verwerven.(…) In korte tijd ontstond een groep superrijken, terwijl de levensstandaard van de 

grote meerderheid van de bevolking snel achteruitging. Begin jaren negentig werd er 2 

miljard dollar per maand vanuit Rusland op buitenlandse bankrekeningen overgeschreven. 

Tegelijkertijd daalde als gevolg van de groeiende armoede de gemiddelde levensverwachting 
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van de Russen met vele jaren en de omvang van de bevolking nam zelfs af. Aan die 

ongelijkheid is onder Poetin niets veranderd en ook zijn regiem is neoliberaal. De macht is in 

handen van een kleine groep superrijken.(…)Het vermogen van de president zelf wordt 

geschat op een miljard euro, waarmee hij tot de tien rijkste wereldburgers behoort.”                   

(Bron:Tribune-januari 2008)  
**** 

** Gevaarlijk. Patiënten die het antibioticum Avelox krijgen, lopen een risico op dodelijke 

bijwerkingen. In een brief aan duizenden Nederlandse artsen en apothekers kondigt 

geneesmiddelenfabrikant Bayer veiligheidsmaatregelen aan. In Nederland krijgen 

tienduizenden patiënten dit middel voorgeschreven. Buiten onze grenzen zijn mensen 

overleden na gebruik van dit middel. Hoeveel mensen sterven er per jaar aan 

“geneesmiddelen”?   

**** 
**  Brute afval-I.  In het RD van 13 februari 2008 schrijft de christelijke gereformeerde 

predikant ds. W. van Sorge over de brute afval van de chr.ger. kerk te Zwolle. Ze voeren  er 

drama op, hebben aanbiddingsdans en andere vleselijke afvalligheid. Het heeft veel weg van 

een spotbende. Ds. Van Sorge vraagt zich af hoever deze kerk nog christelijk gereformeerd is 

te noemen. Ds. Hendrik de Cock zou ze die naam zeker niet geven!   

**** 
 ** Brute afval-II.  De SGP-burgemeester van Soest heeft weer van zich laten spreken. Zijn 

brute afval van de leer en praktijk der Hervorming komt steeds meer openbaar. Hij heeft een 

woord gesproken ten gunste van de carnavalsvereniging “De Narre Knollen”. Hij beveelt van 

harte het (roomse) carnaval aan. We citeren het slot van zijn aanbeveling: “Zij zullen bij u de 

lachlust opwekken, zodat u het lachen vergaat. Lach er maar mee! Het goede doel voor dit 

jaar is een dagje uit met de G-elftallen van S.O. Soest. Veel feestvreugde wens ik u toe en u 

feestvierenden groet ik alvast, Alaaf, Alaaf, Alaaf.” Hij ondertekent met: “Uw burgemeester – 

A. Noordergraaf.” Eens zal deze man het lachen ongetwijfeld écht vergaan.   

**** 
**  KERK EN TRADITIE. “De kerk wordt beïnvloed door de heilige traditie en niet door 
de Heilige Geest”, zei onlangs de 92-jarige Joodse mevrouw Marjorie Eberlé-Golib in een 

interview met het IB Magazine, nr. 9, 2006. Deze vitale Messias belijdende Jodin leidt nog 

altijd zeven Bijbelkringen per maand! Met haar uitspraak heeft ze niet helemaal ongelijk. Als 

straks het nieuwe licht komt, met de bekering van Israël, zullen we dat zeker gewaar worden. 

Maar het zou wel heel droevig zijn als de kerk ook niet beïnvloed en geleid werd door de 

Heilige Geest. Zó zal mevrouw Eberlé het ook wel niet bedoeld hebben. Maar dat veel 

traditie, invallende gedachten, onder(be)vindingen geen werk zijn van de Heilige Geest 

kunnen we voor heel zeker aannemen.. 

**** 
  **  Harde werkers.  In Finland, aantal bevolking bijna als in Nederland, werken 700 
ambtenaren op het ministerie voor Onderwijs. In ons land op het ministerie voor Onderwijs… 

4000. Ja, u leest het goed: vierduizend. Het onderwijs in Finland is beter dan hier. (Bron: 

Elsevier) 

**** 
**  Tweede Penning.  U weet wel dat indertijd de hertog van Alva de “tiende penning” 

oplegde aan ons. Het leidde tot grote woede en was mede oorzaak van de 80-jarige oorlog. 

We betalen nu, opgelegd door onze eigen regering, zo ongeveer de “tweede penning”. Is dat 

allemaal echt nodig? Zie hier onder. 

**** 
**  Over de balk.  Onder dit “kopje” laat Elsevier van 23 februari 2008 ons weten dat ons 

“ontwikkelingsgeld” aan Afrikaanse regeringen eigenlijk weggegooid geld is. De regeerders 

weten er raad mee! Een stukje van het bericht: “Het is al helemaal niet te verdedigen om 

aanhoudend grote bedragen te steken in hulp aan landen die dictatoriaal geregeerd worden. 

Soms ook nog eens door islamitische dictators die geen enkele boodschap hebben aan de 

waarden die donor Nederland zegt na te streven. Z’n voorbeeld is Soedan, waar een regime 
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heerst dat een deel van haar eigen bevolking afslacht. Het weerhoudt de Nederlandse regering 

er niet van om honderden miljoenen euro’s in Soedan te stoppen.” Nederland is een van de 

grootste gevers ter wereld. Het gaat nu al om een kleine vijf miljard euro per jaar en het 

kabinet is van plan daar nog een half miljard bij te doen. Elsevier: “Hulp helpt doorgaans niet, 

maar als we het toch doen, kan de omvang prima worden gehalveerd. Dan is het nog altijd 

meer dan wat andere welvarende landen doen.” U weet in elk geval waarvoor u belasting 

betaalt. Onze overheid smijt met het geld van haar onderdanen. 
**** 

 **  Belangrijkste.  De leer, dat de goddelijke gerechtigheid haar wrake geoefend heeft aan 

onze grote Plaatsbekleder, is de belangrijkste die ooit aan mensen gepredikt is; het is de 

somma en inhoud van het gehele Evangelie. Ik geloof, dat de kerk die deze leer verwerpt, 

geen kerk van Christus meer is. Het plaatsbekledend lijden en sterven is evenzeer een 

fundamenteel geloofsartikel in de kerk als de leer der rechtvaardiging door het geloof.                                                                                           
(C.H. Spurgeon) 

**** 

**  Behouden worden.  Als ik op mezelf zie, kan ik niet behouden worden, maar als ik op 

Christus zie, kan ik niet verloren gaan! 

 

 

PRACHTIGE WOORDEN BIJ HET HEILIG AVONDMAAL 
   

 
 

Ds. John Willison (1680-1750) heeft een aantal zeer schone woorden nagelaten als 
toespraken bij de bediening van het Heilig Avondmaal. In welke mate deze mensen 
betrokken waren bij de komst van Gods Koninkrijk kunt u opnieuw lezen! Uit de laatste 
(17e) overdenking nemen we een gedeelte over: 

 
Heere, ontferm U over die ellendige zielen die uitzagen naar de Zone Davids, terwijl Hij 

voorbijging in de ordonnantiën; en oh, trek de sluier weg en openbaar U aan hen. Heere, als Gij U 

openbaart, laat mij U dan liefhebben; en als Gij U terugtrekt, laat mij U dan volgen en achterna 

klagen. 

 

Heere, vermenigvuldig de kinderen Sions, de kinderen die in Uw huis geboren, ja, hen die 

wedergeboren zijn tot een levende hoop. En wanneer de HEERE hen zal rekenen in het 

opschrijven der volken, dat het dan van velen in dit land geschreven wordt: Deze man en die 

vrouw is aldaar geboren. 

    

Helaas dat de predikaties en sacramenten in deze eeuw zo vruchteloos zijn. O, waar is de kracht 

en het leven, die gewichtvolle ordonnantiën plachten te vergezellen? Waar zijn die zuchten, 

verlangens, weeklagen, vertederingen, hunkeringen en hemelse gesteldheden, die gewoonlijk te 

zien waren bij zulke gelegenheden? Dat was nog eens een tijd, toen enige duizenden door één 

predikatie verslagen werden in het hart; maar thans worden veel predikaties gedaan en 

sacramenten bediend, en er wordt bijna niemand verslagen in het hart vanwege de zonde.  

 

Heere, doe snellijk de val van de antichrist komen; neem weg de moeder en de meesteres der 

gruwelen der aarde. Doe weg de gesneden beelden en het bijgeloof en breng de Joden bij 

menigten in. Dat de tijd kome, dat deze gemeente van vreugde zal zingen, wanneer het licht van 

Schotlands maan zal zijn als het licht der zon, en het licht der zon zevenvoudig zijn zal als het 

licht van zeven dagen. Kom en leg haar stenen gans sierlijk en grondvest haar op saffieren; maak 

haar glasvensters kristallijnen en haar poorten robijnstenen. Dat de naam van haar steden zij: 

Jehova-Shamma, DE HEERE IS ALDAAR; en het opschrift van het leven der mensen de HEERE 

der heiligheid zij. O, dat de aangename bloemen gezien mogen worden en de zangtijd mag 

genaken. Amen.    
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HET  WEERZINWEKKENDE  PAUSDOM 
 

 

Het boek van Daniël Jonah Goldhagen, Hitlers gewillige beulen, is verplichte lectuur 
voor iedereen die de omvang en de verschrikking van de holocaust wil begrijpen. Dit 
boek van 588 bladzijden is een doorlopende aanklacht tegen de kerk van Rome; de 
“kerk” die Hitler zijn gang liet gaan bij de uitroeiing van Joodse mensen. We kunnen de 
meeste roomse prelaten scharen onder “Hitlers gewillige beulen”! We geven een 
voorbeeld uit dit boek over de rol van een hoge roomse prelaat. Om het boek te 
(kunnen) lezen moet je welhaast stalen zenuwen hebben. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 

 

 “(…)Terwijl de routineuze, symbolische degradatie van de Joodse slachtoffers door de 

daders en hun feesten na moordpartijen, en de fotografische herinneringen aan de 

verwezenlijkingen en mijlpalen in verband met de genocide, allemaal wijzen op de herziening 

van de waarden, bewijst misschien niets dit nog scherper dan het afscheid dat werd gegeven 

door een man, die het morele geweten van Duitsland had moeten zijn. Kardinaal Adolf 

Bertram van Breslau schijnt ooit expliciet zijn begrip voor de vernietiging van de Joden te 

hebben uitgesproken, behalve voor diegenen die zich tot het christendom hadden bekeerd. 

Daarin verschilde hij dus niet van de leiders van een groot deel van de protestantse 

Evangelische Kerk van Duitsland, die in een proclamatie de Joden tot “gezworen vijanden 

van de wereld en van het Reich” uitriepen die niet gered konden worden door het doopsel en 

verantwoordelijk waren voor de oorlog. Diezelfde geestelijke leiders accepteerden de logica 

van hun raciaal, demonologische antisemitisme en gaven hun duidelijke kerkelijke 

goedkeuring mee aan de uitvoering van de “strengste maatregelen” tegen de Joden, terwijl het 

genocidenprogramma al goed op dreef was. De overtuigingen die het Duitse volk ertoe 

aanzetten om het eliminatieprogramma te steunen en de daders om het uit te voeren, waren de 

overtuigingen die ervoor zorgden dat Bertram, die zoals de leiding van zowel de katholieke 

als de protestantse Kerk geheel op de hoogte was van de uitroeiing van de Joden en van de 

antisemitische houding van zijn parochianen, een finale hulde bracht aan de man die de 

massamoordenaar was van het Joodse volk en die twaalf jaar had gediend als “baken van de 

Duitse natie”. Nadat hij Hitlers dood vernomen had, beval kardinaal Bertram in de eerste 

dagen van mei 1945 dat in de kerken van zijn aartsbisdom een speciaal requiem zou worden 

gehouden, “namelijk een plechtige herinneringsmis voor de nagedachtenis van de Führer 

zodat zijn en Hitlers kudde tot de Almachtige konden bidden in overeenstemming met de 

liturgie, opdat de zoon van de Almachtige, Hitler, opgenomen zou worden in het paradijs. 

(…)” 
 
 

Tot zover over deze gruwelen. Op meerdere plaatsen in dit nummer kunt u verder lezen over 

het pauselijk Rome waarmee de afvallige protestanten heulen. En de afvallige “protestanten” 

blijken in hun haat tot de Joden ook op één lijn te zitten met het pausdom. 

 
 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////// 
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H  A  M  A  S  T  A  N 
 - 2 - 

 
De radicale islamitische Hamasbeweging die gesteund wordt door Hezbollah en Iran 
heeft begin 2006 tegen de verwachting in de verkiezingsstrijd van El-Fatach gewonnen. 
Samenwerking tussen beide bevolkingsgroepen is gebleken onmogelijk te zijn. Een 
burgeroorlog heeft de El-Fatachleden na een korte bloedige strijd uit de Gazastrook 
verdreven Daarnaast biedt het handvest van Hamas geen enkele mogelijkheid om met 
Israël in contact te treden. De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben Hamas  de 
rug toegekeerd. Daardoor is de geldstroom in de richting van de Gazastrook 
opgedroogd.  Een humanitaire crisis dreigt. 
 

 
Het misdadige karakter van Hamas 

 

Hamas streeft niet naar een Palestijnse staat in de Gazastrook en Westbank, gebieden die door 

Israël in de Zesdaagse Oorlog (1967) zijn veroverd, maar naar de totale vernietiging van de in 

1948 gestichte Joodse staat. De hoogste prioriteit voor Hamas is de vernietiging van Israël en 

de vestiging van een islamitische staat in het gebied tussen de Jordaan en de Middellandse 

Zee. In tweede instantie wil ze een bijdrage leveren in de vestiging van een islamitisch 

wereldrijk. 

Het antiwesterse en antisemitische met koranteksten doorspekte handvest wijst elke 

vreedzame regeling in het Palestijns-Israëlische conflict van de hand en roept alle moslims 

wereldwijd op een heilige oorlog tegen de Joodse staat te voeren. Het moorddadige karakter 

van Hamas ten opzichte van de Joden wordt onderstreept door een lange reeks van 

raketbeschietingen en zelfmoordaan-slagen op bussen, restaurants en andere doelen. Ook acht 

ze het haar opdracht zelfmoordterroristen te werven, een taak waarbij ook de Palestijnse 

Autoriteit van Arafat destijds een bedenkelijke rol speelde. 

Een aanslag van Hamas op 23 mei 2002 werd wonder boven wonder voorkomen doordat een 

met een net afgedekte bom op een tankwagen niet ontplofte. Zou de aanslag op het petro-

chemisch bedrijf bij Tel Aviv – Israëls grootste opslagplaats van gas en benzine – geslaagd 

zijn, dan zouden door een kettingreactie minstens 20.000 mensen zijn omgekomen. 

 

De bloedigste aanslag vond plaats op 27 maart 2002 in het Park Hotel te Netanya. Tijdens een 

Pesach (Paasfeest)viering kwamen 29 Israëli’s om het leven en raakten 140 mensen gewond.    

 
 

Al jaren vindt er een spervuur van grotere en kleinere aanslagen met mijnen, vuurwapens, 

messen en ontvoeringen - die meestal in moord eindigen - plaats. De Israëlische korporaal 

Gilad Shalit werd na een terroristische infiltratie door een tunnel naar de Gazastrook 

ontvoerd. Leeft hij nog? 

 

Minder aanslagen 
Het aantal aanslagen neemt de laatste jaren af. Dat kan niet worden toegeschreven aan een 

meer soepele houding van Hamas, maar aan het liquideren van hooggeplaatste Hamasleiders 

door Israël, zoals Saleh Shahade (in 2002), Ahmed Yassin en Abdel Aziz al-Rantsini (in 

2004), aan het vernietigen van werkplaatsen waar bommen worden vervaardigd, aan de vele 

controlepunten (checkpoints), maar vooral aan de bouw van de omstreden veiligheidsbarrière. 

Dat bij het uitschakelen van kopstukken en wapenfabrieken wel eens een bom verkeerd viel, 

was – hoe triest ook – niet te voorkomen. Het is wel iets wat door de overwegend anti-Israël 

pers wordt aangegrepen. Welke tegenmaatregel Israël ook neemt om zijn bevolking tegen 
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terreur te beveiligen, het wordt door de internationale gemeenschap telkens weer als ‘buiten 

proportioneel’ veroordeeld. 

Door de dood van Arafat op 11 november 2004 kwam er een eind aan de tweede intifada die 

de Palestijnse Autoriteit in september 2000 was begonnen en al in juli 2000 had gepland. Ook 

dat werkte mee aan de neergaande lijn van het aantal geslaagde Palestijnse terreuraanslagen. 

De Gazastrook ontruimd 
Ondanks fel – geweldloos – verzet van religieuze Joden verliet de laatste Israëlische soldaat 

op 12 september 2005 de Gazastrook.  Dat was voor veel Joden een traumatische ervaring. 

Joden werden door Joden uit hun huizen verdreven, vanuit een gebied dat volgens Joodse 

opvattingen tot het historische, Bijbelse Israël behoorde. En dat gebeurde dan ook nog op 

bevel van Sharon, de man die er in het verleden bij Joden zo sterk op aangedrongen had 

nederzettingen in de Gazastrook en de Westbank te stichten. Synagogen werden afgebroken, 

graven werden ontruimd, maar de infrastructuur, de opgebouwde kassencomplexen werden 

bij de ontruiming in tact aan de Palestijnen overgedragen. Desondanks gingen het terrorisme, 

de raketbeschietingen en infiltratiepogingen door. Sederot, een vlak bij de Gazastrook gelegen 

plaats met 24.000 inwoners, de woonplaats van de ex-minister van Defensie Amir Peretz, 

wordt dagelijks met Qassamraketten bestookt.  

De Israëlische terugtrekking uit de Gazastrook gaf Hamas, de Jihad en de Al-Aksa brigade 

extra mogelijkheden zich te bewapenen. Er konden ongehinderd smokkelroutes bij de grens 

van de Gazastrook en Egypte worden gegraven en het werd allemaal wel heel erg gemakkelijk 

gemaakt toen de grensovergang bij Rafah ook nog opengesteld werd. Grote hoeveelheden 

binnengesmokkelde wapens liggen in tunnels verborgen. 

Hamas wint 

In het jaar 2006 kwam de Palestijnse Autoriteit ten gevolge van de verkiezingsoverwinning 

van Hamas in een isolement terecht en begon de machtsstrijd tussen de religieuze Hamas en 

de meer seculiere Fatah steeds gewelddadiger vormen aan te nemen.   

 

Op 6 november 2006 zijn de beide partijen nieuwe besprekingen begonnen in een poging tot 

een regering van nationale eenheid te komen. Fawsi Barhoum, de woordvoerder van Hamas, 

maakte al onmiddellijk duidelijk dat een Palestijnse regering van nationale eenheid een 

tweestaten oplossing (Israël en een Palestijnse staat) niet zou accepteren. Het zou een 

erkenning van Israël inhouden. Het gesprek draaide op een machtsconflict uit. Abbas week 

niet, en Hamas boog niet. 

Op 8 december 2006 liet Ismaël Haniyeh – de premier – in een rede voor duizenden studenten 

op het terrein van de universiteit van Teheran nog eens horen, dat Hamas de zionistische 

regering nooit zou erkennen en zou doorvechten tot Jeruzalem bevrijd was. “Palestina is het 

land dat de islam toebehoort”, zei hij. 

Ondertussen nam het aantal bloedige confrontaties tussen de door Hamas nieuw gevormde 

militie en de veiligheidstroepen van El Fatah snel toe. Over en weer werden pogingen gedaan 

elkaars leiders te liquideren. Vanwege de onbestuurbaarheid van het gebied en om het geweld 

te kunnen beteugelen, besloot Abbas al in december 2006, dus nog maar negen maanden na 

het aantreden van de Hamasploeg, vervroegde verkiezingen aan te kondigen - overigens 

zonder daarbij een datum te noemen - in de hoop dat de Palestijnse kiezers dan eieren voor 

hun geld zouden kiezen. Deze actie van Abbas werd door Hamas als een staatsgreep gezien. 

Het zette de verhoudingen nog eens extra op scherp. 

Een burgeroorlog brak uit waarbij tientallen doden vielen.  Door El-Fatah werden minstens 

250 gebouwen in brand gestoken en zo’n 150 mensen neergeschoten, om over de schade die 

Hamas aan El-Fatah toebracht maar niet te spreken. De tonnen wapens, die ten bate van de El-

Fatah-Hamasregering waren binnengesmokkeld vielen in handen van de strijdmacht van 

premier Haniyeh, die kans zag El-Fatah in een paar dagen tijd te verdrijven. Zo ontstonden er 

twee staten: Hamas in de Gazastrook en El-Fatah op de Westoever. 
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De christenen in Gaza 
 

Bij de militaire machtsgreep van Hamas in juni liepen niet alleen de El-Fatahleden gevaar 

maar ook de 2000 Palestijnse christenen. Een van hun voor- gangers vertelde dat hij zijn 

preek moest staken omdat er in de buurt van zijn kerk hevig geschoten werd. Kort daarop 

gingen zijn bedehuis en de daarbij behorende school in vlammen op. Ook de Latijnse kerk en 

het belendende klooster vielen aan de vandalen ten prooi, evenals een nonnenklooster. De 

christelijke minderheid staat na de machtsovername van Hamas onheilspellen-de tijden te 

wachten. Daarover liet sjeik Abu Saqer, leider van de terroristische Jihadia Salafiya-beweging 

in een interview met de World Net Daily geen twijfel bestaan. Hij zei dat christenen in Gaza 

alleen dan veilig kunnen wonen, als zij de sharia, de islamitische wet, aanvaarden. Dat houdt 

onder meer een alcoholverbod en de verplichte hoofddoek voor vrouwen in. “Ik verwacht van 

christelijke buren dat zij begrijpen dat de nieuwe Hamas heerschappij een radicale 

verandering betekent. Zij zullen de islamitische heerschappij hebben te accepteren als zij in 

vrede in Gaza willen verblijven”.  

 

Abbas vormt een nieuwe regering 
 

Een groot deel van de wereld omhelst nu de ‘gematigde’ Fatah. De Verenigde Staten, de 

Europese Unie en Olmert zetten nu al hun kaarten op president Abbas. Door de EU wordt 

momenteel al weer een fors bedrag aan financiële middelen en humanitaire hulp naar Abbas 

gesluisd. Nooit is mij duidelijk geworden waarom er zoveel geld – dat slecht besteed werd - 

uit het westen moest komen, terwijl de Arabische landen met hun miljarden aan olie-

inkomsten veel beter in staat zouden zijn de vele vluchtelingen en hun kansarme lotgenoten te 

onderhouden. Maar van deze landen waren er die hun geld liever in lange afstandsraketten, 

spijkerbommen en decadente paleizen staken dan in de bouw van huizen, scholen en 

ziekenhuizen.  

De ene partij – El Fatah - mag dan min of meer seculier, de andere – Hamas - religieus zijn; 

de een partij mag dan gesteund worden door het westen, de andere door Iran, maar van beide 

partijen geldt: ze betwisten beide het bestaans-recht van Israël, ze zijn ten diepste uit op de 

vernietiging van Israël. Ook El-Fatah. De schoolboeken die de kinderen in handen krijgen, 

liegen er niet om. Leerlingen wordt dagelijks het beeld voorgehouden dat Joden onmensen 

zijn. Israël komt op de landkaart niet voor. Zij  die al vele jaren gehersenspoeld zijn, turn je 

niet zo maar in een paar weken om. 

Hamas behaalde in januari 2006 een meerderheid van 74 zetels in het 132 zetels tellend 

parlement. Maar omdat 41 Hamas parlementsleden door Israël waren opgepakt,  heeft El-

Fatah nu met 42 leden de controle over de volksvertegenwoordiging Abbas belegde een 

parlementszitting. Hamas besloot deze zitting, waarop een nieuwe voorzitter en vice-

voorzitter moest worden gekozen te boycotten. Beide posten waren door Hamasleden bezet. 

Door die boycot ontbrak het vereiste quorum van 67 aanwezigen. De zitting werd afgeblazen.  

Krachtens de Palestijnse wet kan een   president   per  decreet  regeren  als  het parlement niet 

in staat is bijeen te komen. Abbas ontsloeg na de machtsgreep van Hamas in de Gazastrook de 

door Hamas geleide coalitieregering van Hamas en El-Fatah en installeerde in Ramallah op de 

Westelijke Jordaanoever een noodkabinet onder leiding van premier Salam Fayyid, een 

gezaghebbend econoom. Voor Hamas is deze maatregel van Abbas onwettig.  

Conclusie 

Er zijn twee volken die snakken naar vrede: Israël en Libanon. Er zijn twee terreurorganisaties 

vervuld van haat en vernietigingsdrang: Hamas en Hezbollah. Er zijn twee boze machten die 

infiltreren: Iran en Syrië. Als de wereld dat nu eens zou willen begrijpen! 

Middelharnis                                                                                                            J. van Hoorn 
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ZEER  AANBEVOLEN ! 
 

Als het u vergaat zoals velen met mij, dan leest u met grote belangstelling de deskundige en 

ook populaire artikelen van de heer J. van Hoorn, zoals deze al enkele jaren in “Verwachting” 

gepubliceerd worden. En wat u gelezen hebt is nog maar een heel klein gedeelte van hetgeen 

meneer Van Hoorn geschreven heeft! In de loop der jaren werden zijn artikelen geplaatst in 

het blad “Eilanden-Nieuws”, een blad voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden.  

 

Al deze artikelen zijn opgenomen in het boek Geslagen, maar niet verworpen. Het telt 522 

bladzijden, verdeeld over ongeveer 100 artikelen en het is rijk geïllustreerd. We zullen enkele 

artikelen noemen: 

 

1. Het oprukkende fundamentalisme 

2. Israël en de kerk 

3. De aanneming der Joden – Het leven uit de doden 

4. Hoe staat u tegenover Israël? Wist u dat? 

5. Joodse feesten 

6. De oorlogsjaren 

7. De Joden in Nederland 

8. God laat Israël niet los 

9. De derde wereldoorlog is in volle gang 

10. De Joodse spijswetten. 

11. De ontsnapping - van de kanonneerboten (zes zeer spannende verhalen!) 

12. De wedergeboorte van de Joodse staat. 

  

De  prijs van dit unieke werk is € 32,50. De opbrengst is geheel ten bate van Gods Koninkrijk. 

U kunt dit boek rechtstreeks bestellen bij de heer Van Hoorn: Telefoon: 0187 482560 of e-

mailadres: jvanhoorn@wxs.nl 

 

Dat we dit boek heel warm bij u aanbevelen behoeft geen nadere uitleg ! 

 

                                                                                                                        

BRANDHAARD  MIDDEN-OOSTEN 
 

De gegevens rondom Israël zijn zo veelomvattend dat het haast onmogelijk is er in kort bestek 

iets van te zeggen, wat de recente gebeurtenissen betreft. Ze buitelen als het ware over ons 

heen. We willen in dit korte artikel enkele beangstigende feiten noemen:  

 

1. De spanning neemt met de dag toe. De Hezbollah heeft zich tot de tanden toe 

bewapend. Ze heeft zich voorgenomen haar terreur niet alleen tot Israël te bepalen. De 

Franse inlichtingendienst is er achter gekomen dat de Hezbollah aanslagen heeft 

gepland in Europa. De dienst heeft bij een inval in een appartement te Parijs kaarten 

gevonden van Parijs, Londen, Madrid, Berlijn en Rome. Naar gebleken is zal de 

Hezbollah trachten in die steden hoge/belangrijke functionarissen te ontvoeren, om ze 

uiteraard te gebruiken in haar oorlog tegen Israël, op welke wijze dan ook. 

2. Israël heeft enkele malen zijn tanden laten zien in de Gazastrook. Grondtroepen en 

luchtmacht hebben duidelijk laten merken dat Hamas vernietigd kan worden door 

Israël. Hamas krijgt opnieuw de kans op te houden met raket aanvallen, om zo een 
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definitieve vernietiging te ontkomen, wat noodzakelijkerwijs gepaard zal gaan met 

vele doden onder vrouwen en kinderen.  

3. Een Palestijnse barbaar uit Oost-Jeruzalem is een Talmudschool in Jeruzalem 

binnengedrongen en heeft acht jonge leerlingen vermoord en een aantal gewond. De 

dader is door de politie gedood. Zouden de terroristen hun zin krijgen dan wordt -op 

z’n minst!- Oost-Jeruzalem de “hoofdstad” van een volk dat nooit bestaan heeft.   

4. Als de tekenen niet  bedriegen staan er grote  én ontzettende  dingen te ge-       

gebeuren. Waar gronden we dit op? Als volgt: 

  

A - Voor de kust  van Libanon  liggen  enkele  Amerikaanse  oorlogsbodems;  kennelijk om 

de Hezbollah in de gaten te houden. 

B  - Er zouden ook enkele  Russische oorlogsschepen  in de Middellandse Zee  patrouilleren. 

C - De Amerikaanse vice-president Richard “Dick” Bruce Cheney  is  enkele dagen in het 

Midden-Oosten geweest bij de vrienden van de VS,  zoals Turkije, Saoedi-Arabië en Oman. 

Ook heeft hij Israël bezocht. Over dit bezoek zijn geen mededelingen gedaan, wat zeer 

opmerkelijk is. De kans is zeker niet uitgesloten dat er gesproken is over een aanval op Iran. 

Deze landen kunnen gevraagd zijn hun luchtruim open te stellen voor de luchmacht van de 

VS en/of andere faciliteiten te verlenen. 

D - Er zijn berichten dat Israël al enkele malen het groene licht heeft gekre-gekregen om een 

eind te maken aan het Iraanse atoomprogramma. Het is duidelijk, dat in dit geval de VS Israël 

te hulp zullen komen, als Israël het karwei niet alleen kan klaren. Meerderen zijn van mening 

dat Israël het alleen af kan! 

E - Rondom de wateren bij Iran bevindt zich al lang een sterke Amerikaanse vloot met -naar 

gezegd wordt- wel 10.000 en meer mariniers! Ook zijn er Franse oorlogsschepen aanwezig. 

 

Overigens gonst het al heel lang van de geruchten. We geven er nog een aan u door: 
 

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft uitgewerkte plannen voor een driedaags 

luchtoffensief dat in een keer het gehele Iraanse leger moet uitschakelen. 

Dat meldde The Times zondag 2 september 2007 op basis van uitspraken van 

veiligheidsexpert Alexis Debat, directeur terrorisme en nationale veiligheid van het 

gezaghebbende Nixon Center.  

Amerikaanse militaire plannenmakers gaan volgens Debat niet meer uit van 

precisiebombardementen op Iraanse nucleaire installaties. 'Het gaat om het uitschakelen van 

het gehele Iraanse leger, aldus Debat. Daartoe heeft de Amerikaanse Defensie 1.200 

doelwitten geïdentificeerd die in drie dagen van hevige bombardementen vernietigd zullen 

worden. Volgens Debat zal de reactie van het Iraanse regime op de driedaagse 'shock and awe' 

dezelfde zijn als die op precisiebombardementen. 'Dat is dus een legitieme strategische 

overweging.' 

≈≈≈≈≈ 
 

Dat een dergelijke of een andere operatie een geweldig effect zal hebben, en dat de gevolgen 

ervan niet te overzien zijn, kan duidelijk zijn. Het zal ook onder de bevolking enorm vele 

slachtoffers kosten. Maar Cheney heeft al meerdere malen gezegd, dat dit alles minder erg is 

dan een Iran in het bezit van atoomwapens! We denken dat hij daarin wel gelijk heeft. Dat hij 

een geducht voorstander is van een aanval op Iran is bekend genoeg.  

 

Laten we ons maar niet wagen aan voorspellingen; daar moeten we maar heel voorzichtig mee 

zijn. En als iemand zegt dat hij of zij een aanwijzing “van de Heere” dienaangaande gekregen 

te hebben, moeten we wel dubbel en driedubbel uitkijken! We hebben de Bijbelse profetieën 

en… ook die kunnen we nog een “eigen” uitleg geven. 
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De begeerde stad   
De geschiedenis van deze wereld zal eindigen in Jeruzalem, zoals de geschiedenis van de 

nieuwe wereld zal beginnen in Jeruzalem! Waarom is Jeruzalem toch zo'n bijzondere stad? 

Om dezelfde reden waarom Israël een bijzonder volk is. Het gaat om een speciale keuze van 

de Almachtige. Uit alle volken van de wereld heeft Hij Israël uitgekozen om Zijn eigen volk 

te zijn. Of wij het daar nu mee eens zijn of niet! Hij heeft uit alle steden Jeruzalem uitgekozen 

met een bijzonder doel. In deze stad zal Hij zijn Naam vestigen, benadrukt Mozes achtmaal in 

Deuteronomium. Daarom noemt God Jeruzalem ook "Mijn stad" (Jes. 45:13) en spreekt Hij 

wel vijftien maal over "Mijn Heilige Berg". In het Oude en Nieuwe Testament wordt 

Jeruzalem "de Heilige Stad" genoemd. Jezus Zelf noemt Jeruzalem in navolging van Psalm 

48:3 "de Stad van de Grote Koning, Matth. 3:35. Groots en majestueus zijn de beloften voor 

de toekomst van Jeruzalem. Om de “stad van de grote Koning” draait het hele 

wereldgebeuren. Hele oorlogen zullen nog gevoerd worden. Gods gerichten over alle vijanden 

zullen vreselijk zijn. En dat dit alles in een stroomversnelling is gekomen bewijzen alle 

berichten over het Midden-Oosten. Van veel zullen wij nog oog- en oorgetuigen zijn. 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 

Ingezonden: 
 

“Wie niet gelooft dat er een God is, is verdorvener dan een duivel. Ontkennen dat God bestaat 

is een soort atheïsme dat in de hel niet te vinden is.”      (Thomas Brooks) 

 

Ondergetekende vreest dat de synode van de PKN en de predikanten in die kerk -vooral de 

zogeheten “Bonders”- dezelfde zijn als die spotter uit Middelburg, K. Hendrikse. De synode 

heeft hem niet weggejaagd en ieder rechtgeaard predikant -dus een  predikant die God vreest- 

en zijn mond heeft gehouden en niet ernstig heeft gewaarschuwd, vereenzelvigt zich met die 

atheïst uit Middelburg, die zich predikant noemt. De kerkbladen die uitgegeven worden 

moesten toch vol staan om de synode op te roepen zulke spotters weg te jagen. Maar helaas, 

neen. Hetzelfde zwijgen in woord en geschrift inzake homofilie, “dus mannen met mannen en 

vrouwen met vrouwen, schandelijkheid bedrijvende”. Het is nog erger. Zij die deze zonde 

bedrijven staan op de kansels in de PKN, en mogen ook de sacramenten bedienen. Kan het 

gruwelijker? Een lesbische domina doopt kinderen. Erkennen wij die doop? Geen enkele 

waarschuwing tegen deze gruwelijke zonde wordt gehoord. Is een kerk die zulke gruwelen 

toestaat nog kerk van Christus? Nee toch? Dat is een valse kerk! De antichristelijke kerk van 

Rome, waar ze zo naar hunkeren om samen-op-weg te gaan, bedrijft deze zonde nog bedekt. 

Spurgeon schrijft over deze zonde: “Het zijn de vuilste en smerigste zonden die er zijn.” En 

ook de zogenaamde rechtse predikanten in de PKN mogen niet waarschuwen, want, o gruwel, 

deze zonden zijn gelegaliseerd, ze zijn gewettigd. Wat Gods Woord kwaad noemt schijnt bij 

alle predikanten in de PKN goed te zijn. Wee hen die zwijgen! Welk lidmaat en predikant kan 

in die kerk nog blijven? “Laat hen de dood vrezen die de zonde niet vrezen.” (Thomas 

Brooks) 

J.C. Oushoorn 

Wilhelminastraat 8 

3417 AH  Montfoort   

≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Het bovenstaande is een pittige waarschuwing, maar het is wel de volle waarheid! Wie daar 

enigermate aan mocht twijfelen moet onverwijld het besproken boek over de duistere zijde 

van het Vaticaan aanschaffen, en als u het gelezen hebt durft u nooit meer één goed woord 

over het pausdom te zeggen, laat staan dan u de paus een “geliefde broeder in Christus” en de 

roomse kerk een “zusterkerk” noemt. Ja, tenzij u verhard en verblind bent. Vorig jaar heeft  de 

roomse kerk 615 miljoen dollar moeten uitgeven in verband met seksueel misbruik van 

kinderen door priesters en andere geestelijken. Diverse bisdommen zijn volkomen failliet 

gegaan wegens uitbetaling aan de slachtoffers van de “heilige mannen” Maar dan kan er toch 

geen goed woord meer zijn voor de kerk die zulke dingen doet! Mochten er onder onze 

abonnees zijn die het met uw redacteur niet eens zijn – schrijf gerust uw mening en we zullen 

deze in het volgende nummer opnemen DV.  

Laten we toch goed beseffen dat de Koning der Kerk in het gericht gaat treden met allen die 

Sion gram zijn; dat Hij af gaat rekenen met alle anti-christelijke systemen en  dat het pauselijk 

Rome van de aardbodem verdelgd zal worden. Er staat wat te komen in het huidige en 

komende decennia. Maar… “Zij bekeerden zich niet…” 

 

 

 

IS DE ROOMSE DOOP EEN CHRISTELIJKE DOOP ? 
- 1 - 

 

  
 

“Zo spreekt men bijvoorbeeld van ‘scheuring in het lichaam van Christus.’ Dit is volstrekt 
onmogelijk. De Hervormers worden ervan beschuldigd dat ze scheuring teweegbrachten in het 
lichaam van Christus, toen ze zich afkeerden van het roomse stelsel. Wat een grove vergissing! 
Het was eenvoudig de gruwelijke aanmatiging, dat een uitgebreid systeem vol zedenbederf, 
dwaling en verlagend bijgeloof het lichaam van Christus was! Hoe kon iemand die het Nieuwe 
Testament enigszins kende, de zogenaamde kerk van Rome, met die talloze en onnoemelijke 
afschuwelijkheden, beschouwen als het lichaam van Christus? Hoe kon iemand die maar iets 
begreep van de ware gemeente van God, die ooit verwarren met de duistere opeenhoping van 
alle mogelijke boosheid, het grootste meesterstuk van de satan dat de wereld ooit te zien kreeg?” 
 
 
 
 

 

Met het bovenstaande is “de toon al aardig gezet”! De roomse kerk = Het meesterstuk van satan. Ja, dat is 

immers een typering over het pausdom van de martelarenkerk en het bovenstaande zal wel de mening zijn 

van een enkele verdoolde aan de uiterst rechtse flank van het protestantisme in ons land! Toch niet! We 

vonden dit in Aantekeningen op Deuteronomium (blz. 168), van de hand van C.H. Mackintosh, een 

bekende “broeder” in Engeland; vertaald en uitgegeven door de “broeders” in Nederland!
1 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 

 

Zoals u weet worden zowel in de roomse kerk als in de kerken der Reformatie zuigelingen gedoopt als 

verzegeling van het Genadeverbond, waarin zij met hun ouders begrepen zijn. Zij wórden door de doop dus 

geen “bondelingen”, maar de doop bevéstigt dit.
2 

 

Als er nu een persoon die rooms gedoopt is, of een gezin met kinderen die rooms zijn gedoopt, overgaan 

naar een der kerkstukken van wat eenmaal de ongedeelde kerk van de Reformatie was,  dan worden ze als 

gedoopten  overgenomen en inge- schreven in de kerkelijke registers. Dit vindt plaats in de meest 

oppervlakkige kerken, maar ook in de kerken die nog “zwaarder dan zwaar” zijn! En nu is het onze vraag 

of een dergelijke doop een wettige doop is, een Bijbelse doop. Daar mag dus eigenlijk niet aan getwijfeld 

worden, want dit is altijd de praktijk geweest in onze kerken. Eigenlijk mag je doorgaans zelfs die vraag 

niet stellen! Toch doen we het. We gaan er wat meer over zeggen/schrijven. 

                                                 
1  Dit boek, met de andere boeken van Mozes, is nog altijd te koop bij  “Uit het woord der waarheid” te Winschoten; een 

uitgave van de “Vergadering der gelovigen.” Zoals u wel bekend zal zijn verwerpen deze mensen de kinderdoop. 

Volwassendoop en kinderdoop brengen we in dit artikel niet ter sprake. Het gaat om de geldigheid van de doop,verricht door 

een priester van de roomse kerk. 
2  U kunt dit lezen in het formulier “Om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen”. We wijzen nog 

op de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 1, art. XVII, waar we lezen dat “de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, 

maar uit kracht van het genadeverbond, in hetwelk zij met hun ouders be-grepen zijn.” Dat het wemelt van de interpretaties 

over dit formulier zal u niet minder bekend zijn…En dan spreken we nog maar niet over godzaligen als Spurgeon, Philpot en 

anderen die nóg weer anders dachten! 
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Wat zei Calvijn over de roomse kerk? 
Heel veel, met name in zijn standaardwerk de Institutie, maar ook in al zijn andere geschriften 

komen we regelmatig zijn visie op het pausdom tegen. Het volgende geven we aan u door: 

 

“(…)Maar wat in de eerste plaats diende besproken te worden en wij duizend-maal glashelder 

hebben aangetoond, laten zij stilletjes rusten, n.l. dat de Paus en zijn bende alles behalve kerk 

zijn; dat hun mengelmoes van godsdienst, uit valse verdichtselen samengeraapt, en besmet 

met zovele bijgelovige leugen, o zoveel verschilt van het oprechte geloof. Maar met hun 

razende overmoed zullen zij toch niet beletten, dat ten slotte de waarheid zegepraalt, die wij 

zó dikwijls en zó grondig betuigd hebben.”                        (commentaar Joh. 9:15) 

 

(…)Deze woorden betekenen, dat waar de kerk zich aan Christus alleen onderwerpt en Zijn 

bevel gehoorzaamt en naar Zijn leer luistert, gij eerst dáár in een rechte toestand verkeert. Als 

de pausgezinden ons onder hen iets daarvan kunnen bewijzen, laat ze dan de naam kerk, 

waarop zij zo trots zijn, gebruiken, maar als Christus er verzwegen wordt en zijn Majesteit 

met voeten getreden, en Zijn heilige instellingen bespot worden, wat is hun eenheid dan 

anders, dan een samenrotting des duivels, die erger is en vloekwaardiger dan alle 

verstrooiing?”                                                                    (commentaar Joh. 10:16) 

 

“(…)Nu, wij weten immers, dat de doop onder het pausdom zo verdorven is en zo 

verontreinigd met bijgelovigheden en ongerechtigheid, dat geen kind hem kan ontvangen 

zonder tegelijk bezoedeld te worden. Zo kan dus een vader zijn kind zonder zonde daar niet 

laten dopen.”            (predikatie over Ps. 27:8-Gepr.Woord-V)  

 

“(…)Ik ontken, dat de Apostolische Stoel daar is, waar men niet anders dan ontzettende 

afwijkingen ziet. Ik ontken, dat hij (is bedoeld de paus) stedehouder van Christus is, die tegen 

het Evangelie woedt en daardoor bewijst de Antichrist te zijn.”                                                   

(In een verzoekschrift aan keizer Karel V) 

 

“(…)Zo beroemen tegenwoordig de paus en de zijnen zich dwaselijk op de leugenachtige 

schijn van kerk, daar zij Christus verdreven en de kerk ontheiligd hebben.                                                                     

(Commentaar Johannes 8:59) 

 

 “(…) Want toen Luther en andere zijns gelijken in den beginne de ergerlijke misbruiken van 

de paus bestraften,  hadden zij nog  maar een  zeer klein begrip van het zuivere christendom. 

Maar omdat de paus zijn banbliksems tegen hen geslingerd heeft en met  verschrikkelijke 

banbrieven hen uit de roomse synagoge heeft uitgeworpen, heeft Christus hen de hand gereikt 

en zich ten volle aan hen bekendgemaakt. Zó is voor ons dan niets beter dan maar zover 

mogelijk van de vijanden van het Evangelie verwijderd te zijn, opdat Hij te dichter bij ons 

komen.                                                                  (Commentaar Johannes 9:35)                                      

≈≈≈≈≈≈ 
 

 

 

Dit alles is toch wel duidelijk, zouden we zeggen! Maar het is helaas minder simpel, althans, 

volgens de mening van Calvijn. Want meteen zegt hij na het geciteerde  over  psalm 27:8: 

 

 “Indien hij echter zich ervan onthoudt, zal het evenzeer het geval zijn, want hij geeft dan 

ergernis door het sacrament te verwerpen, dat de Zoon van God heeft ingesteld.” Wat moeten 

we hier nu mee aan? Lijkt het er niet wat op dat Calvijn met de ene hand geeft en met de 

andere verwerpt? 
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JA ÉN NEE OF… JA ÓF NEE? 
“Ja én nee”  kan natuurlijk niet! Het is óf – óf! 

Hoe oordeelt Calvijn over het pausdom?  In zijn hoofdwerk  de Institutie stelt hij:  

 

“Daar dus vaststaat, dat de Roomse Paus onbeschaamd op zich heeft overgebracht al wat 

alleen eigen was aan God en vooral aan Christus, behoeft men niet te twijfelen, dat hij de 

aanvoerder en hoofdman is van het goddeloze en verfoeilijke rijk van de antichrist.” 

 

Deze uitspraak is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Over dit “rijk van de antichrist” zegt 

Calvijn heel veel in de Institutiie. Het is niet nodig dit allemaal te citeren. Overeind blijft 

staan: De roomse doop is óf een christelijke doop, óf zij is dat niet. Laat dat duidelijk mogen 

zijn. 

≈≈≈≈≈≈ 
 

We gaan nog even terug naar de uitspraken van Calvijn, zoals we ze geciteerd hebben. We 

constateren het volgende: 

 

1. De paus en zijn bende zijn alles,  b e h a l v e  k e r k. 

2. Het pausdom is een mengelmoes van bijgelovigheden. 

3. De heilige instellingen worden bespot en de eenheid van de kerk van Rome is niet 

anders dan een  samenrotting van de duivel. 

4. Het (in de roomse kerk) gedoopte kind wordt verontreinigd met bijgelovigheden en 

ongerechtigheid.  

5. De vader kan aldaar het kind niet  z o n d e r  z o n d e  laten dopen. 

 

 

We zouden zeggen: dat is toch duidelijk genoeg! Maar toch accepteert Calvijn de 

(kinder)doop die bediend is door een dienaar van de antichrist! En wat zijn dat voor 

“dienaars”?  Over deze bedienaars van de heilige doop geven  we  het  woord 

 

weer aan Calvijn zelf. Na gewezen te hebben op het door Rome verplichte celibaat van haar 

priesters schrijft Calvijn: 

 

“Dan ook wordt de maagdelijke staat tot in de hemel verheven; wat heeft dit te doen met de 

onthouding der priesters, van wier afzichtelijkheid de wereld stinkt? Indien zij de kuisheid, 

welke zij met woorden voorgeven, metterdaad betoonden, dan zou ik er toe komen om te 

zeggen, dat onthouding betamelijk voor hen is. Maar nu men wel weet, dat het 

huwelijksverbod voor de priesters een vrijbrief is om ontucht te bedrijven, eilieve, hoe durft 

men dan nog het woord eerbaarheid te noemen? En hen, wier schande niet ruchtbaar is 

geworden, wil ik dagen voor Gods rechterstoel, opdat zij daar van hun eerbaarheid getuigenis 

afleggen.”                              (Calvijn in een Verzoekschrift aan keizer Karel V)      

≈≈≈≈≈≈ 
 

 

Nu zouden we nogal wat aan u kunnen vertellen over wat Calvijn op veel plaatsen in zijn 

werken heeft geschreven over de gruwelijkheid van de roomse geestelijken. Calvijn noemde 

de kloosters “stinkende mestputten” en beoordeelde de “vrome mannen” die de mis 

opdroegen en de doop bedienden als, “zonder onderscheid bedrijvende hoererij.” Hoe het met 

het zedelijk leven gesteld is in het pausdom -ook in ónze dagen- kunt u lezen in de 

boekbespreking..In ons dossier hebben we een groot aantal knipsels uit het Reformatorisch 

Dagblad over de zedenschandalen dienaangaande uit de laatste jaren van de “heilige roomse 

kerk”, waardoor vanwege de zeer hoge schadeclaims hele bisdommen failliet zijn gegaan! 

Rome is in álles – semper idem = altijd dezelfde… 
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Calvijn over de roomse doop 
Als we de Institutie opslaan is zijn mening niet onduidelijk. Calvijn erkende de roomse doop 

als een christelijke, een wettige doop. Zou dat niet het geval geweest zijn, dan had Calvijn 

zich moeten laten overdopen! Evenzo een Luther en alle anderen. Calvijn heeft de strijd 

gevoerd met de wederdopers die van een ander gevoelen waren. In de Institutie 

(IV,XV,15,16) geeft Calvijn verantwoording van zijn standpunt. Zo zegt hij o.a. het volgende: 

 

“Verder, indien het waar is, wat wij vastgesteld hebben, dat het sacrament niet moet getaxeerd 

worden naar de hand van hem die het bedient, maar als naar de hand Gods, van wie het 

zonder twijfel afkomstig is, dan kan men daaruit opmaken, dat aan het sacrament niets  

toegebracht wordt of er van af genomen wordt door de waardigheid van hem, door wiens 

hand het uitgedeeld wordt.” 

 

“(…)zo moet het ons voldoende zijn, dat we de hand en het zegel des Heeren in zijn 

sacramenten herkennen, door welke overbrenger ze dan ook gebracht worden.” 

 

De wederdopers straft hij als volgt af: 
 

“Hierdoor wordt de dwaling der Donatisten uitnemend weerlegd, die de kracht en de prijs van 

het sacrament afmeten naar de waardigheid van de dienaar. Zulke mensen zijn tegenwoordig 

de Wederdorpers, die hardnekkig ontkennen, dat wij naar behoren gedoopt zijn, omdat wij 

door goddelozen en afgodendienaars  in het pauselijk rijk gedoopt zijn, en die daarom als 

bezetenen aandringen op wederdoop.Tegen hun dwaasheden zullen wij met voldoende 

krachtige reden versterkt worden, wanneer wij bedenken, dat wij door de doop ingewijd zijn 

niet in de naam van enig mens, maar in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen 

Geestes, en dat het dus een doop is niet van een mens, maar van God, door wie hij dan ook 

bediend moge zijn.” 

≈≈≈≈≈≈ 
 

 De mis wordt niet beter al werd ze door een engel gezongen en het Avondmaal wordt er 
niet minder van al werd het door de duivel bediend. 
 

Het bovenstaande zegt Calvijn eveneens en het liegt er niet om! Ondanks dat Calvijn zegt: 

“(…)Indien ik de verdorvenheid der Kerkregering wilde omschrijven, zou ik een bos zonder 

einde moeten binnengaan.(…)”, kunnen we zijn visie op de geldigheid van de roomse doop 

als volgt met zijn eigen woorden samenvatten: 

  

1. De doop is geldig ook al is zij bediend door grote verachters van God en de ganse 

vroomheid, want de bedienaars hebben niet hun eigen naam, maar Gods naam 

aangeroepen en in geen andere naam gedoopt. 

2. Het deed de Joden geen nadeel dat ze door onreine en afvallige priesters besneden 

zijn. 

3. Al bederven de afgodendienaars het sacrament, het maakt Gods instelling niet te niet. 

4. Hoewel oudtijds de besnijdenis door vele bijgelovigheden bedorven was, het bleef 

toch een teken der genade. 

 

 

≈≈≈≈≈≈ 
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BEOORDELING 
Calvijn en alle anderen die door het pausdom uitgeworpen zijn, of het hebben verlaten, zijn 

allen in die kerk gedoopt. Dit zal althans voor het grootste gedeelte van hen gelden.  

 

Het pausdom is niet zomaar “uit de lucht komen vallen”. Na de apostolische kerk, na het 

stichten van allerlei gemeenten door de apostelen, is van lieverlee het verderf ingeslopen. 

Langzamerhand zijn in de loop der eeuwen allerlei verkeerde gebruiken in de kerk gekomen. 

Deze “gebruiken” ontaarden op de duur in pure afgoderij. Deze afgoderij is zover gegaan dat, 

uit de kring der bisschoppen die de kerk “regeerden”, de bisschop van Rome te voorschijn is 

gekomen, die zich opgeworpen heeft als de “Stedehouder van Christus op aarde” en zich 

“heilige vader” liet noemen. De opvolging van pausen heeft een breed scala van allerlei 

gruwelen opgeleverd en pauselijke besluiten die godslasterlijk zijn. 

Het is alleszins te begrijpen dat er geen gehoor is gegeven aan de wederdopers om allen, die 

buiten het pausdom zijn komen te staan, opnieuw te dopen. Hoe we ook aankijken tegen de 

goddelozen die de priesters veelal waren, de door hen bediende (kinder)doop heeft de kerk 

geaccepteerd, omdat de dienaren van de roomse kerk in de naam van de Drieënige God 

gedoopt hebben. Dit was voor de Hervormers het kardinale punt. Niettemin zijn er genoeg 

vragen om ons mee bezig te houden. Bijvoorbeeld als we lezen bij Calvijn: 

 

“De doop is een teken der inwijding, waardoor wij tot de gemeenschap der kerk worden 

aangenomen, opdat wij in Christus ingeplant, onder Gods kinderen worden gerekend.” 

(Institutie IV, XV, 1) 

 

En wat denkt u van de volgende uitspraak van Calvijn?  
 

“Ook dit behoort men te weten, dat het verkeerd is, wanneer mensen, die geen ambt bekleden 

zich de bediening van de Doop aanmatigen, want zowel de uitdeling van de Doop als van het 

Avondmaal is een deel der kerkelijke bediening. Immers Christus heeft niet aan vrouwen of 

aan alle mogelijke mensen bevolen te dopen, maar Hij heeft dit bevel gegeven aan hen, die 

Hij tot apostelen aangesteld had.” (IV,XV,20) 

≈≈≈≈≈≈ 
 

De vraagt komt op: “Heeft Christus ook de priesters van de roomse kerk als ambtsdragers 

aangesteld en hen het bevel te geven om te dopen? Lopen we niet klem met dit alles? .  

De kerk is na de apostolische tijd in verval geraakt en dit verval is eeuwenlang doorgegaan. In 

dat verval heeft het pausdom zich kunnen vormen, met alle vrese-lijke uitwassen van dien. 

Waar was in die dagen de “kerk”? Dominee Van der Groe stelde dat ook in het donkerste van 

de duistere middeleeuwen er nog enig leven Gods in de kerk gevonden werd. En waar zouden 

we de scheidslijn moeten trekken tussen “de doop kan wel of niet geaccepteerd worden”? Dat 

lijkt een onmogelijke opgave. Toch blijft het heel moeilijk als we letten op de visie van 

Calvijn over het wettig bedienen van de doop. Enerzijds moeten deze mensen door Christus 

geroepen zijn en anderzijds bindt hij de geldigheid van de doop niet aan de hoedanigheden 

van de bedienaar. Zelfs moeten we de doop bediend door vijanden Gods erkennen, als ze 

maar dopen in de Naam van de Drieënige God! Het is een duidelijke zaak dat deze vraag voor 

kinderen Gods als Philpot, Bunyan, Spurgeon en anderen niet zo moeilijk was. Zij erkenden 

de kinderdoop immers niet!  

Het is de bedoeling in het volgende nummer nog wat dieper op deze materie in te gaan en dan 

vooral aandacht te besteden aan de vraag of mogelijk, na het gehouden Concilie van Trente, 

de verhoudingen anders zijn komen te liggen.Volgens onze beoordeling is dat gebeurd, 

hoewel er voldoende “voetangels en klemmen” blijven liggen! Mogelijk zijn er onder de 

abonnees “Bereërs” die aan het bovenstaande nog wat toe te voegen hebben, of mogelijk, het 

geschrevene corrigeren !           (slot volgt !!)  
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ZO ZAG DS. L.G.C. LEDEBOER DE TOEKOMST 
 
 

Alles wordt bereid tot aanstaande oordelen; de ingewanden onzes binnenste hebben weeën 

gevoeld over de aanstaande oordelen over land, kerk en staat. De zee zagen wij opkomen, de 

rivieren naderen, de beken groeien; en slechts uitkomst in het enige schip ter behoudenis; de 

hoer die op de grote wateren zit, eenzaam, ledig en verlaten, Babel in brand, Gods kinderen 

verzocht door de satan, in de gedaante van een engel des lichts, maar bewaakt en bewaard 

door de Heere.   

Haast u, spoedt u, om uws levens wil, kreeg ik meermalen; het bloeiende zag ik sterven het 

krachtige vergaan, angsten, weeën en benauwdheden heb ik gevoeld wegens de aanstaande 

oordelen over allen die Sion gram zijn en Zijn volk verstoren, mijn haren zijn te berge 

gerezen, ontfermingen heb ik af mogen smeken, schoon gesloten voor het land, zo het 

mogelijk ware, van de Heere over de spotters en vijanden Gods en Zijn heilige dienst. Vele 

eersten zullen de laatsten, en vele laatsten de eersten zijn; die iets is in zijn oog, zal niets 

worden; de laatste zal net zoveel ontvangen, als de eerste.  

Met jonge, die niet alzo schuldig staan aan de verloochening van des Heeren naam, eer en 

zaak, zal de Heere Zijn werk beginnen, gelijk Hij begonnen heeft, en voltooien, ten spijt der 

Gezem’s, Tobia’s, Sanballat’s, Sanheribs, Cajafassen en Judassen. De Herder is geslagen, de 

schapen der kudde zijn verstrooid, verspreid op de bergen, verscholen in de holen der 

steenrotsen, vluchtende in de woestijn, zuchtende aan Babels stromen, bewenende Sions staat, 

Jozefs verbreking en Sions breuk. Hoogten worden geslecht, dalen gevuld voor de aanstaande 

dag des Heeren, Jesaja 40, Joël 2, Markus 3, Psalm 68, Mattheüs 3. 

De Heere doet de stormen opstaan, de aardbevingen bereidt Hij, het zwaard wordt geslepen, 

de honger en pestilentie staan gereed, wachtende op het bevel des Heeren; het zwaard van de 

engel is uitgetogen, rokende met een wijde mond, zich omkerende en zettende zich tegen ons 

land; de koningen beraadslagen, de wegen worden gebaand, de maat overlopende, de zonden 

aanwassende, de ongerechtigtigheden groeiende, Jesaja 59. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Het bovenstaande zegt ds.Ledeboer in Een spiegel dezes tijd. Ds. Ledeboer was een aparte 

figuur, een man zonder mensenvrees, en heeft daarom veel geleden van de godsdienst van zijn 

dagen, tot gevangenisstraf toe! Maar hij heeft betere tijden voorzien en zag uit naar de val van 

Rome en het duizendjarig Vrederijk. Hij verwachtte de tijd dat alles écht hersteld zal zijn! 

`Ledeboer had iets profetisch`, zei ds. J.P. Paauwe, die zelf ten deze, niet in het spoor van 

Ledeboer was. Wat de toekomstverwachting betreft was Ledeboer is het spoor van ds. Th. van 

der Groe, hetgeen ook niet van ds. Paauwe gezegd kan worden. De Heere wil dat we geen 

mens verafgoden. Want ds. Kohlbrugge -een der zuiverste in de heilsleer- sprak schamper 

over hen die nog een toekomstige heilsperiode voor de kerk verwachten. 
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D E  M O S L I M  V IJ A N D 

 
 
 
 

In het Reformatorisch Dagblad van  18 december 2007 staat op de voorpagina een zeer aangrijpende 
foto, We zien een veertigjarige Afghaan -compleet met tulband en een zware baard- met naast hem 
een moslimmeisje van 11 jaar, zijn bruid. Dit is een huwelijksfoto! Het is al een foto van twee jaar 
geleden en is gekozen tot Uniceffoto van het jaar. De blik waarmee de 11-jarige bruid kijkt is 
veelzeggend. Dit is maar “gewoon” in moslimlanden. Het lot van zulke kinderen is ellendig en 
weerzinwekkend. Jammer dat het RD er geen commentaar bij gaf. Beste heren Van der Vlies en Van 
der Staaij: laat Geert Wilders nu eens niet alleen staan in zijn signaleren van zulke gruwelen. 
Waarschuw mét hem dat zulke zaken ook gaan gebeuren in Europa -dus ook in Nederland- als de 
islam de macht zal krijgen. 
 

 
 

Praktijkvoorbeeld   
V. is uit Marokko afkomstig en woont sinds 1977 in Nederland. Vanaf dat moment heeft hij over laten 

komen: 

Partner 1 in 1977 

Partner 2 in 1981 

Partner 3 in 1984 

Partner 4 in 1987 

Partner 5 in 1991 

Partner 6 in 1994 

Partner 7 in 1999 

Partner 8 in 2002 

Partner 9 in 2006 
 

Veel van deze partners waren in Marokko met anderen getrouwd, en hebben de uit die andere huwelijken 

geboren kinderen meegenomen naar Nederland. V. was kennelijk snel verveeld met de aanwezigheid van 

zijn partners en verbrak de ‘relaties’ met hen dus vrij snel. De meeste vrouwen die hij over liet komen 

bleven echter niet lang alleen, want haalden op hun beurt, na het verkrijgen van onafhankelijk 

verblijfsrecht, ook partners uit Marokko.               (UIT: nieuwsbrief Partij voor deVrijheid) 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
 
 

HET KWAAD ZET DOOR 
De moslimvijand heeft ons openlijk de oorlog verklaard. Overdreven? Dat probeert men ons wijs te maken; 

maar deze “wijsheid” heeft als bron… bangheid! Het bovenstaande spreekt voor zich. Als er in Nederland 

geen Geert Wilders was zou het allerminst denkbeeldig zijn dat onze regering álles goedkeurde wat de 

moslimvijand eist. We geven in diverse punten aan wat er aan de hand is. We moeten ons daarin helaas 

beperken. Elke dag zijn er wel nieuwe ontwikkelingen. 

 

Eu r a b i ë 
 

Zo wordt steeds meer gesproken over het werelddeel “Europa”. Nee, niet door de lafaards en zij die doen 

aan struisvogelpolitiek, maar wel door hen die niet ziende blind en horende doof zijn; zij, die nauwkeurig 

acht geven op alle ontwikkelingen.
1 We geven nu uit de grote hoeveelheid enkele verontrustende feiten aan 

u door: 

 
 

1.  Meisjesbesnijdenis komt in Nederland nog te vaak voor. Dit meldt het jaarbericht kinderrechten van 

Unicef.  
2.  Er komt geen algemeen boerkaverbod. Het is Nederlanders verboden zich op straat en openbare 

ruimtes te kleden met ”geheel gezicht bedekkende” kleding. Concreet: een bivakmuts is verboden! De 

moslimvijand mag zich echter geheel onherkenbaar vermommen. Het gevaar van het -niet herkenbaar- 

vervoeren van explosieven om een (zelfmoord)aanslag te plegen is levensgroot.
2
 

                                                 
1  We willen de aantekening maken dat we persoonlijk denken dat het zover niet zal komen. De macht in Europa -met name in het 

profetisch gedeelte- achten we bestemd te zijn voor het pausdom. Als we enigermate de Schrift dienaangaande begrijpen zal de 

oosterse antichrist vernietigd worden vóór de ondergang van de westerse antichrist. Dat wil echter niet zeggen dat we niet meer 

ontzaggelijk geteisterd kunnen worden door het mohammedanisme. Dat worden we al en het zal erger worden. Insiders zijn ook van 

mening dat lang voor de islam de overhand heeft, zij haar wil zal opleggen aan de meerderheid – de meerderheid van… angsthazen. 

We denken dat de macht van de islam zal gebroken worden in het Midden-Oosten, met wereldwijde gevolgen voor Allah en zijn 

profeet. 
2  Het zou een idee kunnen zijn om met een groep mensen af te spreken om buiten en in openbare gebouwen een bivakmuts op te 

zetten en aan te geven dat onze religie ons dat verplicht. Dan maar eens afwachten hoe de rechter oordeelt… 



 38 

3.  De Koran en de “heilige” schriften van het mohammedanisme eisen van volgelingen dat zij alles in het 

werk moeten stellen om de wereld te bekeren tot de islam. Alle middelen zijn daarbij toegestaan! 

4.  Al Qalam is de naam van een basisschool te Gouda op islamitische grondslag. Haar program is: “Wij 

dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen met aandacht voor de islamitische normen en waarden, zoals 

die ons gegeven zijn in de Koran en de Hadith. Het vormgeven en uitdragen van onze identiteit is in handen 

van onze twee godsdienstleerkrachten, die onze leerlingen inwijden in het islamitische geloof en de normen 

en waarden die daarbij horen.” 

5.  Wat die “normen en waarden” zijn weten de christenen die in landen leven waar afgod Allah 

aangebeden wordt. Het is al weer lang geleden dat een ons bekende leraar op een technische school aan 

Marokkaanse jongens vroeg wat zij met hem en anderen zouden doen als zij de macht krijgen. Eén der 

leerlingen maakte een gebaar van “de keel doorsnijden”! Over “normen en waarden” gesproken… 

6.  Tijdens de oorlog in Zuid-Libanon in de zomer van 2006 stond de burgermees-ter van Amsterdan, Job 

Cohen, het toe dat groepen moslims spandoeken meedroegen met “Dood aan Israël” en “Dood aan de 

Joden”. Volgens Cohen viel dat onder de “vrijheid van meningsuiting.” We kruipen nu  al voor de islam. 

7.  De linkerzijde van het politiek Nederland én veel zogenaamd “rechts” beweert voortdurend dat de 

“anderen” zich laten leiden door angst voor de islam. Daarmee probeert men de werkelijkheid te 

verbloemen omdat… men zelf siddert van angst 

8.  We buigen als knipmessen voor de eisen van de islam en dat lijkt steeds verder te gaan. Voormalig 

minister van Justitie, Piet-Hein Donner, verklaarde dat “als via democratische procedures onze grondwet 

wordt veranderd in een islamitische wet (!!), dan zullen we daar niets aan kunnen veranderen, want zo 

werkt nu eenmaal de democratie.”  

9.  Premier Jan Peter Balkenende zit in het kamp van Donner. Koningin Beatrix prees Allah eind 2005 in 

haar kersttoespraak en vond een jaar later, impliciet verwijzend naar de Deense Mohammed-cartoons en in 

de lijn van Balkenende, dat de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting haar grenzen heeft. Welja, in de 

Arabische landen mogen de meest vulgaire filmpjes verschijnen over de Heere Jezus. Laat de koningin de 

islam maar in bescherming nemen; het oordeel Gods over het Oranjehuis lijkt vastbesloten. 

10.  Oud minister Verdonk: “Het is het probleem van onze Nederlandse samenleving dat wij niet durven 

zeggen: Die boerka willen wij niet. Dit is Nederland.” 

11.  Op de Rotterdamse mbo-school Zadkine is een leerlinge aanhoudend bedreigd door een groep 

Marokkaanse jongeren van die school. Raadslid A.S. Mosch zei dat zijn zoon tien jaar geleden(!) bij 

Zadkine hetzelfde is overkomen. Hij zei: “Het tuig wint. Mijn zoon moest weg. Degenen die hem pestten, 

bleven. Er is niets veranderd.” Inderdaad, want werd het Marokkaanse tuig de toegang tot de school 

ontzegd? U kunt het al raden?  Het meisje moest naar een andere school!  

12.  “Wie het ene moment moslims kwetst, kan het volgende moment de dood van onschuldige burgers op 

zijn geweten hebben.” Dit is een heel enge redenering; maar het is een bacil die zich snel vermenigvuldigt, 

met name bij hen die leiding geven en op wacht moesten staan. Het “nazisme” was ook niet zo erg, dacht 

men, en “men” liet het voortwoekeren. Die bange nalatigheid heeft ca. 50 miljoen mensen het leven gekost, 

waaronder 6 miljoen Joden! Als onze regering geen afdoende maatregelen neemt zijn op termijn nieuwe 

moordpartijen niet te voorkomen. 

13.  De van oorsprong Turkse wethouder Hatice Can-Engin (PvdA) van Gilze-Rijen heeft onlangs een 

petitie ondertekend van de omstreden organisatie Hiizb ut Tahrir (Bevrijdingspartij); een bende van 

moslimradicalen, die vinden dat de hele wereld onder vlag van de islam moet komen. In deze partij leeft de 

gedachte dat ons land toe is aan een bomaanslag! Ook in Rotterdam is iets dergelijks gebeurd. Welkom 

“nieuwe Nederlanders”… 

14. Heel Groot-Brittannië is over aartsbisschop Rowan Williams heen gevallen. De leider van de 

Anglicaanse kerk noemde in een interview voor de BBC de intrede van gematigde delen van islamitische 

wetgeving in het Britse systeem ’onvermijdelijk’.Ook Engeland leert kruipen voor de vijand. Maar een 

vijand waar we nu voor kruipen zal ons straks vermorzelen. 

15. Geert Wilders vindt Balkenende 'bang en laf'. De politicus zegt dat in een interview met een Belgische 

krant. Het Nieuwsblad noemt Wilders de 'meest omstreden politicus van Nederland sinds Pim Fortuyn'. 

'Niet ik, maar premier Balkenende houdt Nederland in een angstgreep', zegt Wilders tegen de krant die het 

interview publiceerde. In dat interview wijst Wilders erop dat hij onlangs bij het binnenkomen van de 

Tweede Kamer bedreigd werd. 
16.  De islam is “de meest recente beproeving voor de westerse democratieën, na die van het nazisme en 

het communisme”, stelt het Tweede Kamerlid Wilders. De naam van de te komen film is “Fitna”. Volgens 

hem duidt 'fitna' op situaties waarin het geloof van moslims op de proef wordt gesteld. „Ik wilde perse een 

term die in de Koran voorkomt.” Wilders draait het begrip echter om. “De islam en de Koran zijn mijn 

beproeving. Voor mij is de verderfelijke islam fitna.” 

17.  “Islamfobie wint in Nederland snel terrein”, aldus een waarschuwing van de Europese Commissie 

tegen Racisme en Intolerantie, RD 13/2/08. Nederland gaat beseffen dat we met de islam de ondergang 

tegemoet snellen. Er is een vereniging opgericht om liefde voor de islam te kweken. Voor een goed 
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functioneren ervan moest men 50.000 handtekeningen van Nederlanders hebben. De teller komt niet eens 

aan de 2000! Nederland zegt: “NEE”! De vereniging kreeg wel rond de 2000 “haatmails”. “Blijkbaar 

houden Nederlanders bij lange na niet zoveel van moslims dan gehoopt”, aldus de iniatiefnemer… 

18.  Volgens het  RD van 1 maart 2008 zijn er in Engeland op het platteland trainingskampen voor 

moslimterroristen. “Honderden jonge moslims worden in deze terreurkampen klaargestoomd voor de strijd 

die zij beschouwen als een heilige oorlog tegen ongelovigen. Mensen moeten zich ervan bewust zijn dat 

deze dingen midden in onze samenleving gebeuren”, zegt Patrick Mercer, een politicus van de 

Conservatieven en voormalig agent van de inlichtingendienst. MI5-directeur Jonathan Evans zei eerder al 

te geloven dat er in Groot-Brittannië rond de 2000 terroristen rondlopen”, aldus het RD. 

19.  Politie en het bestuur van Amsterdam hebben jarenlang misstanden rondom de omstreden El 

Tawheed-moskee gedoogd en verzwegen. Deze moskee wordt gefinancierd door een Saoedische sjeik van 

de Moslim Broederschap die contacten heeft met Osama Bin Laden. Het bestuur van de moskee streeft naar 

een islamitische maatschappij in Nederland. Dit laat Elsevier van 2 februari 2008 ons weten. Dat weten we 

dan ook weer… 

20.  De aangekondigde anti Koranfilm van de heer G. Wilders (fractievoorzitter Partij voor de Vrijheid), 

heeft haar nut allang bewezen. De regering lijkt wel radeloos van angst. Daar ze de film niet kan verbieden 

smeekt ze de moslimlanden toch geen wraak te nemen, want… wij vinden het ook heel erg wat Geert 

Wilders doet. Juist door de enorme angst en lafheid van onze regering maken de moslims zo’n kabaal. 

Maar de “zoete broodjes” van onze angsthazen zullen niet helpen! 
 

21.  Elsevier van 8 maart 2008 geeft een lijst van gebeurtenissen van de laatste jaren waaruit duidelijk blijkt 

dat onze regering voor de mohammedanen kruipt.  

22.  “Europa laat zich willoos naar de islamitische slachtbank voeren. De EU zal niet meer in staat 
zijn het naderend onheil af te wenden en een vijandelijke overname is niet meer te voorkomen.” Met 

deze zin begint een artikel in het (Evangelische)blad Amen van maart/april 2008. 

23.  We hebben dit keer in 22 punten gewezen op het grote gevaar van het mo-hammedanisme. We hebben 

maar een kleine selectie gegeven. Het is uit te breiden met vele andere. De onheilspellende berichten 

vermenigvuldigen van dag tot dag. 

 

 

TREUREN  ÉN  BLIJDSCHAP ! 
 

 
 

Treuren wij, omdat de zonde in de wereld nog zo machtig is? Laat ons blijde zijn, want de 

Heere heeft de kop van de draak verbroken en de dag der wrake komt, wanneer hij alle macht 

der duisternis ganselijk zal vernietigen. 

Zien wij met treurende blik op Rome, op het Mohammedanisme, en de macht van het 

Buddhisme en Brahmisme en andere afgoderij? Laten wij ons verblijden. Zie, de Wreker 

komt. Hij komt ten tweede male, overwinnende en opdat Hij overwinne. Dan zal de dag der 

Wrake in Zijn hart zijn, en het jaar Zijner verlosten zal komen. 

De verleider zal van zijn zeven heuvelen gerukt worden, om niet meer de kinderen der 

mensen te vloeken met zijn leugen, dat hij de stedehouder van Christus is. De tanende halve 

maan zal in zwarte nacht verkeren; haar bedrieglijk licht zal de ongelukkige volken niet meer 

verleiden. Dan zullen de goden van Hindoes en Chinezen vallen, gelijk pottenbakkersvaten 

door de ijzeren staf, die Jezus zwaait. Bij Zijn verschijning zal de ganse aarde erkennen dat 

Hij, die eenmaal “veracht en de onwaardigste onder de mensen” was, “de Koning der 

koningen en de Heere der heren” is.  

Zie, die dag nadert; laten allen die treuren, vertroost worden! De dag der wrake, de volle dag 

der duizendjarige heerschappij, de dag der verdwijning van alle dwaling, de dag van de 

herstelling der schepping tot haar vroegere heerlijkheid, de dag waarin God alles in allen zal 

zijn is nabij en voor de deur. Kom haastelijk, o Heere! Amen. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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De bovenstaande citaten zijn woorden van de bekende ds. Spurgeon bij Jesaja 61:2. Wat 

hebben deze mensen intens uitgezien naar de val van de beide antichristen en álles wat 

antichristelijk is! En nu we zo nabij deze allergrootste gebeurtenissen gekomen zijn lijkt het 

wel alsof het deze christenheid niets meer zegt. Maar als Christus het allerbelangrijkste voor u 

geworden is, dan zult u het ook allerbelangrijkst vinden dat Zijn Naam, Zijn Koninkrijk de 

hele aarde zal vervullen. Dat de gehele mensheid, die nu grotendeels in de macht is van satan,  

Christus  te voet zal vallen en Hem dienen, en de mensen bij menigten zalig zullen worden! 

Dan zult u niet meer zeggen: “Als ik maar zalig word; het andere hangt er maar bij”, maar dan 

zal uw gebed om de bekering der Joden vermenigvuldigd worden, tot zegen van het hele 

mensdom! Het gebed om de volkomen heerschappij van uw Verlosser en de vernietiging van 

het rijk van de satan, zal dan het belangrijkste gebed voor u worden! Heeft u zó Christus lief?   

 

 

 

B O E K R E C E N S I E 
 

 

 

Onthullingen over misstanden onder paus Johannes Paulus II 

De vorige paus, Johannes Paulus II (1920-2005), stond bekend als de paus van de oecumene 

die de gehele wereld bereisde om zijn boodschap te verkopen. De ‘mediapaus’ zou een handje 

hebben geholpen bij de val van het communisme en zou gewerkt hebben aan de bevordering 

van de wereldvrede en de opbouw van het christendom. Maar… is dit de waarheid?  

David Yallop zet een streep door deze illusie in zijn nieuwste boek “De kracht en de 

heerlijkheid”. Voor degenen dieYallop niet kennen: David Yallop is in de jaren ’80 van de 

vorige eeuw beroemd geworden toen wereldwijd 6 miljoen exemplaren van zijn boek “Gods 

wil of mafia” werden verkocht, een onthullend boek over de dood van paus Johannes Paulus I. 

 

Het nieuwste boek van Yallop dat 568 pagina’s telt stelt Johannes Paulus II flink onder kritiek 

als het gaat om diens betrokkenheid bij diverse schandalen. Hierbij moeten we denken aan de 

gigantische fraudezaken waarin de Vaticaanse bank is betrokken. Deze zaak kost zelfs 

mensenlevens. Daarnaast wordt de paus ook geassocieerd met het steunen van fascistische 

dictaturen en militaire junta’s. Vervolgens stelt Yallop paus Johannes Paulus II aansprakelijk 

voor het toedekken van de vele gevallen van seksueel misbruik binnen de Roomse Kerk. 

Yallop heeft zeker recht van spreken aangezien hij diep in de archieven van de CIA, de KGB 

en het Vaticaan is gedoken. 

 

Over veel van Yallops onthullingen zouden we veel kunnen zeggen of citeren. We moeten 

echter selecteren. Als het gaat om seksueel misbruik zegt Yallop: “Tot 1981 heeft hij tenslotte 

ieder verzoek om hulp aan slachtoffers van misbruik door geestelijken, zowel aan hemzelf als 

aan de verschillende congregaties in het Vaticaan, genegeerd. Het geheime systeem wordt al 

heel lang toegepast en ook de seksuele handelingen die het verborgen moest houden.” 

Volgens Yallop gaan deze praktijken tot eeuwen terug. “Tot de jaren tachtig negeerden 

Johannes Paulus II en velen van zijn kardinalen en bisschoppen, onder wie kardinaal 

Radzinger, het al vele eeuwen durende seksueel misbruik door priesters. Er bestaat 

onmiskenbaar een ononderbroken lijn die eeuwen teruggaat, van de huidige schandalen met 

pedofiele priesters tot in het eerste millennium. In alle schandalen van deze tijd klinken echo’s 

door uit een ver verleden. Volgens Yallop is er de laatste jaren een geheim Vaticaans 

document uit 1962 opgedoken dat de naam “Instructies over de handelwijze in geval van 

verleiding” draagt.  Het document is  nooit  toegankelijk  gemaakt voor het publiek, maar 

alleen verstuurd aan patriarchen, aartsbisschoppen en andere bevoegden binnen bisdommen. 

Yallop over de status van dit document: “Het document gaat over de geheime regeling voor 

de berechting van geestelijken die van seksueel misbruik beschuldigd zijn. Het is onlangs 
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door advocaten omschreven als ‘een blauwdruk voor misleiding en geheimhouding’. 

Verdedigers van het geloof beweren echter dat de procedures voor het omgaan met deze 

‘ecclesiastische’ misdaad geheim moeten blijven, net als het boetesacrament.wordt beschermd 

door een sluier van absolute geheimhouding. En zo staat de misdadiger boven het strafrecht 

van ieder land. Dit is precies het standpunt van het Vaticaan dat het al vele eeuwen inneemt 

ten aanzien van pedofiele vergrijpen gepleegd door de geestelijkheid, in of buiten de 

biechtstoel.”  

 

U leest het zelf. Yallops onderzoek geeft eerlijk aan dat de hoer van Babel springlevend is. 

Hoewel Yallop geen protestantse achtergrond heeft, is hij er zeer wel in geslaagd een 

uitgebreid verslag te doen van zijn onderzoek in de archieven naar het optreden en de invloed 

van paus Johannes Paulus II. Soms is de stof wat droog voor degenen die niet ingewijd zijn in 

de materie. Komt dat door de vertaling? Voor de geïnteresseerden: neem, lees en trek uw 

conclusies over het Rome dat nooit wezenlijk verandert. 
 C.H. van den Hoven BJ 

 
Titel:  De kracht en de heerlijkheid: 
  de duistere zijde van het Vaticaan 
Auteur:  David Yallop 
Uitgever: Het Spectrum /Utrecht 2007 
Prijs:  € 34,95 -  568 pagina’s  
ISBN:  978-090-274-4789-0 
 

 

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

Tijdens een reis door Italië kwam de Schotse predikant Robert Murray M’Cheyne in 
aanraking met de pauselijke kerk. In zijn dagboek schreef hij er o.a. het volgende over: 
 

“Zondag – Wij waren genoodzaakt deze dag hier door te brengen, maar het was een liefelijke 

dag. Gisteren omstreeks vier uur hield de regen op, zodat wij een wandeling konden doen 

door de nauwe straten van “Genoa la Superba” – Genua de Prachtige. Groot was mijn 

verontwaardiging toen ik, een blik slaande in de biechtstoelen, de aanwijzingen las voor de 

priester ten opzichte van de vragen, die hij zijn boetelingen moet doen. Zij waren gedrukt in 

het Latijn en hadden betrekking op de onnoembare misdaden, die de vuurregen over Sodom 

hebben gebracht, en de vloek zijn van het heidendom. Jonge maagden te zien nederknielen en 

op die wijze ondervraagd te worden, deed mij wensen dat alle priesters uitgeroeid mochten 
worden van de aardbodem, als niet waard te leven, en zeer bepaald heb ik de rechtvaardige 

wraak van een beledigd God over hen uitgeroepen! Na mijn vertrek heeft mijn sober en kalm 

nadenken mijn toorn en verontwaardiging ten volle onderschreven. Hoe kan de Heere dit alles 

verdragen! Voorwaar, Zijn lankmoedigheid is groot!” 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

“WE ZIJN ALLEMAAL ZONDAREN” 

De Staatkundig Gereformeerde Partij heeft weer haar jaarlijkse partijdag gehouden, onder 

leiding van de partijvoorzitter ds. A. van Heteren, chr.ger.predikant te Urk, en behorend bij de 

bezwaarde richting in die kerk, “Bewaar het Pand”. Van zo’n man mag toch wel wat verwacht 

worden! Op deze bijeenkomst kwam ter sprake de houding van de Zeeuwse SGP-

burgermeester Van Kooten. Deze man zei recent er geen bezwaar tegen te hebben om op 

zondag een prijs voor een zeilwedstrijd uit te reiken! We lezen dat ds. Van Heteren, namens 

het hoofdbestuur, afstand neemt van de opvattingen van Van Kooten. Nu zou men toch op z’n 

minst verwacht hebben dat deze burgervader vermaand wordt. Naar onze mening zou deze 

man zijn lidmaatschap ontnomen moeten worden. Maar wat zei ds. Van Heteren? Hij riep op 

tot bescheidenheid in het oordelen en zei: “We zijn allemaal zondaren.” Punt, uit! Allerwegen 

is de tucht wég. Waar gaan we heen als een rechter, met een misdadiger voor zich in de 
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rechtszaal, de zaak afhandelt met een: “We zijn allemaal zondaren.” U kunt gaan! Over de 

burgermeester van Soest, de heer Noordergraaf, de man die het roomse carnaval verheerlijkt, 

is kennelijk helemaal niet gesproken. Het RD van 17 maart 2008 maakt er althans geen gewag 

van. Op de bijeenkomst van de SGP -een partij die steeds meer demonstreert hoe het niet 

moet- hield hoofdbestuurslid Dr. H. van den Belt, een korte meditatie. Ja, dezelfde die meent 

dat de “kleine afgescheiden kerken” naar de PKN dienen te gaan; naar de PKN, die hij een 

“noodkerk” noemt. En waarom is het een noodkerk? Omdat het een kerk is in afwachting van 

een fusie met Rome! Is er nu werkelijk geen enkel protest tegen dit verraad geweest? Het lijkt 

er veel op dat de Staatkundig Gereformeerde Partij haar ondergang gaat bezegelen. 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 
 

 

 

 

ALLEMAAL VERRADERSWERK 

Zoals u bekend is hoopt de heer G. Wilders van de Partij voor de Vrijheid nog deze maand 

een film uit te brengen, waarop de gruwelijkheden die in de Koran staan, getoond zullen 

worden. Nu heeft de Protestantse Kerk in Nederland, samen met de moslims in Nederland, 

een gezamenlijke verklaring uitgegeven, waarin zij hun “grote zorg uitspreken over de anti-

islamfilm “Fitna”, (betekent beproeving). De verradersbende van de PKN die heult met het 

pausdom, doet dit eveneens met de islam. Wat doen  n u  de predikanten in de PKN die nog 

enige godsvrucht hebben? Dit zomaar accepteren en daarmee hun oordeel verzwaren? Laten 

zij nu eens een verklaring uitgeven waarin zij hun afschuw uitspreken over de vervolging van 

christenen in moslimlanden, waar geen kerken gedoogd worden, waar de Heere God en de 

Zoon bespot worden, middels platen en geschriften. Laten zij er hun bezorgdheid maar over 

uitspreken dat Nederland vergiftigd wordt met moskeeën en de valse godsdienst van de 

profeet. Laten zij het meest krachtige protest indienen bij de valse synode van de PKN. Maar 

wat zal er gebeuren? We vrezen: niets. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 
 

De wedergeboorte in engere en ruimere zin 
 
 
 

Vergelijking tussen wedergeboorte als omschreven in “De Nederlandse 
Geloofsbelijdenis” (N.G.B.), artikel 24 en wedergeboorte als omschreven in “Dordtsche 
Leerregelen” (D.L.) derde en vierde hoofdstuk artikel 12. Aanleiding tot deze 
vergelijking komt voort uit de veelvuldig voorkomende opvatting in woord en geschrift 
dat er tussen beide omschrijvingen van de wedergeboorte een wezenlijk verschil blijkt te 
bestaan. Dit verschil zou dan daarin bestaan dat: 
 

In de D.L. het derde en vierde hoofdstuk, artikel 12, wordt de wedergeboorte beschreven als 

zijnde de levendmakende daad van God die aan het geloof voorafgaat, terwijl in de NGB, 

artikel 24 beschreven wordt de wedergeboorte, zoals die openbaar komt in de werkzaamheid 

van het geloof tot bekering en heiligmaking, zijnde de wedergeboorte als vrucht volgend op 

het geloof. De eerste wordt genoemd: de wedergeboorte in engere zin, terwijl de tweede 

wordt genoemd: de wedergeboorte in ruimere zin. 

In het algemeen als er een verklaring gegeven wordt over wedergeboorte, zowel op de kansel 

als in geschriften, wordt alleen artikel 12, van het derde en vierde hoofdstuk van de “Dordtse 

Leerregels” geciteerd. De bovengenoemde opvatting noodzaakt om te onderzoeken of er een 

wezenlijk verschil is tussen beide belijdenisgeschriften in de omschrijving van de 

wedergeboorte. 
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De vraag is waarom er verschil zou bestaan tussen de twee belijdenisgeschriften, “De 

Nederlandse Geloofsbelijdenis” en de “Dordtse Leerregels”. De uitgave van de NGB is van 

1561, dus 58 jaar eerder dan de D.L, welke in 1618/1619 zijn opgesteld. 

De beschrijving van de NGB is geheel gegrond op het Woord van God en als zodanig 

onderzocht en aangenomen door verscheidene synoden. Het laatste is zij op de Nationale 

Synode te Dordrecht aan het Woord van God getoetst, waarmee bevestigd is dat deze 

belijdenis rechtzinnig, eenvoudig en godzalig is. Zij dient dan ook als de algemeen heersende 

leer ter zaligheid in de Gereformeerde Kerken. 

Naast de Catechismus zou er geen ander formulier of belijdenis nodig zijn om de in 

Christelijke leer onderwezen te worden en te belijden tot zaligheid. De D.L. zijn dan ook 

geboren uit noodzaak tot een uitgebreider weerlegging van de dwalingen. 

De artikelen van D.D.L. doorlezend zien we dat in grote lijnen de volgorde van de 

geloofsbelijdenis gevolgd is. 

De inhoud en de zin van de artikelen komt dan ook overeen met de geloofsbelijdenis, hoewel 

de formulering van de tekst verschilt, soms beknopter, soms uitgebreider. 

Bepalen we ons eerst tot artikel 24 van de NGB. 

Boven dit artikel staat:”Van de heiligmaking en de goede werken”. Dit artikel begint 

met:”Wij geloven dat dit waarachtige geloof in de mens gewrocht zijnde door het gehoor van 

het Woord Gods en de werking van de Heilige Geest hem wederbaart, enz.” 

 

Dan volgt een beschrijving van de vruchten van dit waarachtige geloof. Als er staat dit 

waarachtige geloof, welk geloof wordt dan bedoeld? Dan wordt bedoeld het geloof wat in de 

voorgaande artikelen 22 en 23 beschreven wordt. Dus artikel 24 begint met verwijzing naar de 

voorgaande artikelen. 

Dit rechtvaardigmakende geloof in de mens gewrocht zijnde door het gehoor van het Woord 

van God en de werking van de Heilige Geest wederbaart hem. Hierbij moet niet verstaan 

worden dat de wedergeboorte als komende na het geloof, als het ware na een bepaalde of 

onbepaalde tijd gebeurt, maar de werking van de Geest van God tot bekomen van de ware 

kennis van deze grote verborgenheid (artikel 22), met het ontsteken van het geloof wederbaart 

hem gelijktijdig. Want deze handeling van God gebeurt op één en dezelfde tijd. Het kan nl. 

niet zijn dat een mens geloof heeft zonder wedergeboorte, en wedergeboren is zonder geloof. 

Bepalen we ons nu tot artikel 12 van het derde en vierde hoofdstuk van de D.L. 

Het artikel doorlezend kan het niet de opzet van de opstellers geweest zijn om de 

wedergeboorte alleen met de woorden van artikel 12 te verklaren. Als gesteld wordt dat 

artikel 12 de wedergeboorte omschrijft als op zichzelf staand, wat is dan de zin van artikel 10 

en 11, wordt daar dan iets anders bedoeld als de wedergeboorte volgens artikel 12? 

De aanhef van dit artikel, nl.: “En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe 

schepping, opwekking uit de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de Schrift 

gesproken wordt, welke God, zonder ons, in ons werkt.” Wijst erop dat er op “En dit” een 

verklaring volgt of dat er een verklaring aan vooraf gegaan is. In het vervolg van het artikel 

wordt wel geschreven dat het “een gans bovennatuurlijke en zeer krachtige en tegelijk zeer 

zoete, wonderlijke, verborgene en onuitsprekelijke werking is”, maar niet wat nu die 

onuitsprekelijke werking is. 

Om artikel 12 goed te kunnen verstaan, moet net als bij artikel 24 van de NGB naar de 

voorgaande artikelen gekeken worden. Dan betekent ook in artikel 12 de woorden “En dit” 

een terugwijzing naar artikel 11. 
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Deze terugwijzing gebeurt eveneens in artikel 11, waar staat “Voorts, wanneer God dit Zijn 

welbehagen in de uitverkorenen uitvoert,” dan verwijst “dit Zijn welbehagen” ook weer naar 

het voorgaande artikel 10. 

Uit artikel 10: “Zo ook hen in de tijd krachtig roept, met geloof en de bekering begiftigt en uit 

de macht van de duisternis verlost zijnde, tot het koninkrijk van Zijn Zoon overbrengt.” 

“Voorts, wanneer God dit Zijn welbehagen (artikel 11) in de uitverkorenen uitvoert en de 

ware bekering in hen werkt, zo is het, dat Hij niet alleen het Evangelie hun uiterlijk doet 

prediken en hun verstand door de Heilige Geest krachtig verlicht, opdat ze recht zouden 

verstaan en onderscheiden de dingen die van de Geest van God zijn: maar Hij dringt ook in tot 

de binnenste delen van de mens met de krachtige werking van dezelfde wederbarende Geest; 

Hij opent het hart dat gesloten is, in de wil stort Hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die 

wil, die dood was levend wordt; die boos was, goed wordt; die niet wilde nu met der daad wil; 

die weerspannig was, gehoorzaam wordt; Hij beweegt en sterkt die wil zo, dat hij als een 

goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen.” 

Is deze omschrijving van artikel 10 en 11 niet een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige 

en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking, zoals in artikel 12 

beschreven wordt?  

Hierna volgt dan in artikel 12: “En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe 

schepping enz. tot: alzo dat al diegenen. In wier harten God op deze wonderbare wijze werkt, 

onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden en dadelijk geloven.” Artikel 12 geeft dus een 

samenvatting van de voorgaande artikelen 10 en 11, zij het in een andere bewoording. 

 

En artikel 13: ”De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen 

begrijpen; ondertussen stellen zij zich daarin gerust, dat zij weten en gevoelen, dat zij door 

deze genade van God met het hart geloven en hun Zaligmaker lief hebben.” 

Uit deze beschrijving van artikel 10 en 11, samengevat in artikel 12 is dus niet te lezen dat de 

wedergeboorte aan het geloof voorafgaat, maar dat deze hele genade handeling van God, 

gelijktijdig gebeurt. Waarbij toch te lezen is dat God de zondaar met het geloof begiftigt en 

wederbaart. Dus net als bij de NGB. want deze genade van God kan nl. niet van elkaar 

gescheiden worden. 

Uit het bovenstaande blijkt dus dat de beschrijving van het geloof en de wedergeboorte in 

D.D.L. van dezelfde inhoud is als de N.G.B., zij het dat het in D.D.L. veel ruimer omschreven 

is. 

De uitdrukking: wedergeboorte “in engere zin”en de wedergeboorte “ in ruimere zin” kan wel 

gehanteerd worden als het  in  die  zin  gebruikt  wordt,  dat men onder wedergeboorte “in 

engere zin “verstaat, de genade handeling van God als Hij een zondaar die Hij door de Geest 

van de dienstbaarheid (de Wet) voor- en toebereid heeft, (niet als iets uit de mens 

voortkomende, alsof deze zichzelf kan voorbereiden) door de Geest van de aanneming komt 

over te zetten uit de staat van de dood in de staat van het leven. n.l. door de toerekening van 

de gerechtigheid van Christus met de inplanting van het geloof, waardoor Hij hem wederbaart 

tot een nieuw schepsel. 

En onder wedergeboorte “in ruimere zin” de doorgaande vernieuwing welke pas eindigt bij de 

dood, want zoals het geloof ingeplant zijnde zwak is en trapsgewijs versterkt moet worden, zo 

is ook de wedergeboorte een doorgaande daad in de heiligmaking, welke, zoals Calvijn 

schrijft in zijn Institutie, boek 3, hoofdstuk 3, par. 9:   

”En deze vernieuwing wordt niet op een ogenblik of dag, of jaar volbracht, maar door 
voortdurende, ja soms ook langzame voortgang doet God de verdorvenheden van het 
vlees in Zijn uitverkorenen te niet; Hij reinigt hen van hun vuilheid en heiligt ze zich tot 
tempels, terwijl Hij al hun zinnen vernieuwt tot ware zuiverheid, opdat zij zich hun 
gehele leven oefenen in boetvaardigheid en weten mogen dat deze krijgsdienst geen 
einde vindt dan in de dood.”                                            (INZENDING VAN EEN ABONNEE) 
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UW VOORGANGERS NIET ZOMAAR GELOVEN! 
 

Wij moeten de dienstknechten Gods raadplegen, want daartoe worden wij gemachtigd, “Want 

de lippen des priesters zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit zijn mond de wet 

zoeken, want hij is een engel des Heeren der heirscharen”, Mal. 11:7. Zie ook 2 Kronieken 

20:20, “Gelooft in de Heere uw God, zo zult gij bevestigd worden; gelooft aan Zijn profeten, 

en gij zult voorspoedig zijn”. Doch hoe, indien de profeten bedriegen? Hoe, als de leraar zich 

vergist, of de lippen van de priester de wetenschap niet bewaren, of niet bij de waarheid 

blijven? Wel, wij moeten niets van mensen aannemen met een onvoorwaardelijk geloof, 

zonder het bij de regel neer te leggen; “Tot de wet en tot het getuigenis, zo zij niet spreken 

naar het woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben”, Jes. 8:20, of volgens de 

Engelse overzetting, “Omdat er geen licht in hen is.” Wij moeten alle dingen beproeven en het 

goede behouden, en gelijk de edele Bereën, “dagelijks de Schriften onderzoeken, of deze 

dingen alzo zijn”, Hand. 18:11.  

 

Verzuim in dit stuk houdt velen in grove onkunde, omdat zij met elke wind van leer worden 

omgevoerd, niet wetende wie zij zullen vertrouwen, of wat zij zullen geloven. Zij dwalen, niet 

wetende de Schriften. 

(R. Erskine-Galaten 1:16) 
≅≅≅≅≅≅≅ 

 

 

 

 

 

 


