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Bij de voorplaat.   De zogeheten “kruisvadersmuur” te Cesaréa. Er heeft de eeuwen door al wat een bloed 
gevloeid in het land dat God bestemd heeft om er Zijn volk Israël tot een zegen te stellen voor de hele wereld.  
Het is te vrezen dat er nog veel meer bloed zal vloeien in deze hele regio. Laten we ons niet van de wijs laten 
brengen door “vredesbesprekingen”, een bestand met de Hamas, en zoveel meer. Zulke berichten zijn uiterst 
gevaarlijk. Vrede in het Midden-Oosten en in de hele wereld breekt dan eerst aan als de Vredevorst, als de 
gekroonde Koning van Sion, al Zijn vijanden ten onder gebracht zal hebben. Dan zullen de volkeren de oorlog  
niet meer leren! 
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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. 
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nummer van de jaargang. 
 
 
 
Opzegging: Ten minste een 
maand voor het einde van de 
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≈≈≈≈≈ 

Geachte abonnees! 

 

Ondanks de moderne media waarmee 

we overspoeld worden met velerlei 

nieuws zijn er toch nog een be-hoorlijk 

aantal mensen -met name in “onze 

kringen”- die regelmatig boeken en 

tijdschriften lezen. In het merendeel van 

deze lectuur komt niet aan de orde wat 

we juist in deze tijd zo nodig hebben – 

het wijzen op de  grote 

wereldgebeurtenissen die te komen  

staan én waarmee we al geconfronteerd 

worden. Dit blad wijst ze aan, als volgt: 

 
** Het grootste teken van de tijd – Israël. 
Dit volk en dit land zal steeds meer de 
media beheersen, zonder dat men zelf 
beseft wat het ons te zeggen heeft. 
 
**  De bedreiging van de islam. Het grote 
gevaar ervan wordt wel meer en meer 
beseft, maar de angst ervoor brengt niet tot 
adequate maatregelen er tegen. 
 
**   Het  pauselijke Rome. De grootste 
vijand van Christus en de Zijnen, dat als de 
verborgenheid der ongerechtigheid, steeds 
meer -via superstaat Europa- het voor het 
zeggen krijgt. De strik die zij spant zal 
meer en meer worden aangetrokken. We 
raken onze zelfstandigheid kwijt.  
 
**  Het valse protestantisme, dat hunkert 
naar samenwerking en vereniging met 
Rome en haar zonden steeds meer 
uitspreekt als Sodom. 
 
**  In deze uitgave is ook weer aandacht 
besteed aan de zuivere Bijbelse heilsleer, 
zoals deze ons overgeleverd is door onder 
andere de gebroeders Erskine. Neem en 
lees! 
 
**  “Kort Opgemerkt” geeft ook ditmaal 
weer veel wat aan het denken kan zetten 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Het belangrijkste “tijdsteken” is en blijft Israël; eigenlijk het hele Midden-Oosten. Zoals u 
weet hebben we er diverse malen op gewezen dat een onvoorstelbare explosie van geweld 
daar te komen staat. Verschillende keren zijn er aanwijzingen geweest dat het bijna zover 
was. Dat zijn geen vergissingen geweest. Het heeft de Heere behaagd de wereld nog 
gelegenheid te geven zich te bekeren. Maar de wereld -ons Westen, ons land- is 
onbekeerlijker dan ooit. De “tekenen der tijden” lapt het christendom aan haar laars.   
 
Er is vorig jaar een zeer cruciaal moment geweest. Syrië was bezig, met hulp van Noord-
Korea, een kernreactor te bouwen.  Dat zou een levensgevaarlijke situatie voor Israël zijn 
geweest. Israël heeft -zonder dat Syrië er maar iets van heeft gemerkt- de in aanbouw zijnde 
reactor vernield. Israël heeft dit vanuit de lucht gedaan met raketten, terwijl er ook nog para’s 
op de grond zijn geweest! Is Syrië niet in actie gekomen? Nee, want Israël had het hele 
verdedigingssysteem van Syrië blind gemaakt! Het juiste weten we er niet van. Het schijnt 
vanuit Israëlische schepen op de zee gedaan te zijn met bepaalde stralen. De Verbondsgod van 
Israël waakt over hen, waakt over Zijn land en Zijn volk! 
 
Er zijn betrouwbare aanwijzingen dat aartsvijand van Israël, Iran, in september haar eerste 
kernreactor zal opstarten. Volgens The Jerusalem Post heeft de president van Iran recent 
gezegd, dat Israël spoedig zal verdwijnen van de wereldkaart. U begrijpt wel dat Israël het 
zover niet zal laten komen! In Libanon heeft de Hezbollah vetorecht gekregen in de regering 
en dat betekent dat zij in feite gaat regeren. De Hezbollah is meer bewapend dan ooit. De 
Gazastrook is en blijft een vulkaan die op uitbarsten staat. Er zijn berichten dat Israël spoedig 
de Gazastrook zal binnentrekken. President Bush zal ongetwijfeld voor zijn aftreden nog van 
zich laten horen. Een oliecrisis dreigt meer dan ooit. De prijs van ruwe olie rijst de pan uit. 
Een recessie is allerminst denkbeeldig en kan ook ons economisch leven helemaal 
ontwrichten. De Heere kon onze weelde en welvaart wel eens met wortel en tak uitroeien.  
 
Het geestelijk klimaat in ons land wordt al benauwder. De dijken zijn allerwegen 
doorgebroken. Wie kan het land nog redden?   
 
 
Maar dit alles doet niets af aan het zeker weten dat de Almachtige zelf de wereld zal redden, 
na haar op een ontzaglijke wijze getuchtigd te hebben. Dwars door alle wereldweeën heen 
komt het Koninkrijk van Israëls God en Koning! Dat is pas échte Verwachting hebben! 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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WAT  DUNKT U  VAN  HET  EVANGELIE ? 

  
 
Wanneer u hoge gedachten van Christus hebt, dan zult u ook hoge gedachten van Zijn 
Evangelie hebben, als van de beste tijding en de blijdste boodschap, die u ooit gehoord hebt. 
Zodat u zult zeggen: “Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede 
boodschapt, die de vrede doet horen” (Jes. 52:7). Sommige mensen denken al gauw dat het 
Evangelie van genade en de zaligheid door Christus een te grote en te blijde boodschap is, die 
niet voor hen bestemd kan zijn. Alsof God zo’n grote zaligheid aan zulke grote zondaren niet 
vrij en ”om niet” zou willen schenken. Ondertussen vergeten ze dat God in en door Zijn 
Evangelie niet in de eerste plaats onze eer bedoelt, maar integendeel de openbaring van Zijn 
eigen heerlijkheid en de verheerlijking van Zijn vrije genade. Hij wil ons Zijn genade “om 
niet” schenken, dus moeten wij het ook “om niet” aannemen. “En worden om niet 
gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is” (Rom. 3:24).  
 
Deze openbaring van vrije genade kan niet verhinderd worden door ons kwaaddoen, noch 
bevorderd worden door ons goeddoen. De genade kan ook door onze waardigheid niet 
verdiend worden of door onze onwaardigheid verhinderd. “Ik zal Mij ontfermen, diens Ik Mij 
ontferm, en zal barmhartig zijn, dien Ik barmhartig ben” (Rom. 9:15). Luther heeft eens 
gezegd, dat de mensen zo ingenomen waren met fantastische inbeeldingen van hun eigen 
werken, dat het Evangelie voor hen geen blijde boodschap meer was. Ja, de mensen zullen 
nog versteld staan van de grootheid van de genade van God, zoals in Jeremia 33:9 staat: “Zij 
zullen vrezen en beroerd zijn over al het goede en over al de vrede, die Ik haar beschik.” 
 
Wanneer er gesproken wordt van evangelische voorwaarden, dan is er geen sprake van een 
opklimmen, maar veeleer van een afkomen. “Zacheüs, haast u en kom af, want Ik moet heden 
in uw huis blijven” (Luk. 19:5). Heden is de zaligheid tot u gekomen en die wordt u vrij 
aangeboden, “zonder geld en zonder prijs.” Kom dan af en ontvang deze zaligheid. Het is ook 
zeker dat het geloof, met betrekking tot de wijze en de manier hoe God het Evangelie toepast, 
niet anders is dan een afkomen van al ons wettisch hopen op zaligheid door iets vanuit 
onszelf, opdat we in alles ons zouden verlaten op Christus (zie ook Jes. 55:1 en 2; Openb. 
22:17). Komt dan af van de vijgenboom van al uw ijdele hopen en ontvangt alles “om niet”. 
Dat is het Evangelie. Wat dunkt u daarvan? Christus wil alles voor u doen. O mens! Wat 
dunkt u dan van Hem en van Zijn Evangelie? 
 

(R. Erskine “De grote vraag van de Evangeliecatechismus”, Matth. 22:42) 

 

 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 

 

 

Israël - een bijzonder volk 
 

- 2 - 
 

Een van de tekenen van de eindtijd waarin we leven, is Israël. De Bijbel geeft aan dat 
Israël daarin een uitermate belangrijke rol zal spelen. Er komt een tijd dat van 
Jeruzalem een vrede zal uitgaan die de gehele wereld zal vervullen, ook al ziet het er op 
dit moment nog helemaal niet naar uit. Velen – niet allen – hadden Israël allang 
afgeschreven. Israëls rol was uitgespeeld. Het had de Messias verworpen. De kerk zou de 
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plaats van Israël hebben ingenomen. Maar toen kwam 1948. Op dat moment  zijn velen 
toch tot een ander inzicht gekomen. Zou er voor Israël dan toch nog toekomst zijn? Het 
antwoord is: Ja! Want het zijn niet de (grote) mogendheden en ook niet  de theologen die 
uitmaken hoe het met Israël zal gaan, maar het is God die de geschiedenis schrijft.   
 

Gods trouw 

In 1948 kondigde David Ben Goerion de onafhankelijkheid van Israël af. Toen en telkens 
weer  -  in 1948, 1956, 1967 en 1973 - werd Israël gedwongen de wapens op te nemen en 
stond het land tegenover een overmacht van Arabi-sche vijanden. Verliezen mochten de Joden 
niet. Ze stonden met hun rug tegen de Middellandse Zee. Telkens opnieuw bleek dat de Heere 
voor Israël streed. En daarmee stortte het theologisch kaartenhuis van velen, die ervan 
uitgegaan waren dat het met Israël gebeurd was, ineen. Zou God dan toch iets met het Joodse 
volk te maken willen hebben, zo vroeg met zich af? Is het verbond dat God met Abraham, 
Izak, Jakob, Mozes en Jozua sloot dan toch nog van kracht? Zou de Heere dan toch nog trouw 
zijn aan dat verbond ondanks dat het overgrote deel van Israël niet in Jezus gelooft? Wordt 
dat volk dan toch nog door de Heere gezegend? Hoe kan dat? 
 
Velen waren ervan uitgegaan dat het Joodse volk opgehouden had een bijzonder volk te zijn.  
Ze vonden de Jodenvervolging door de eeuwen wel vreselijk, maar ja, hadden de Joden dat 
niet aan zichzelf te wijten? Hadden ze met het ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen’ 
het oordeel niet zelf over zich ingeroepen? (Mattheüs 27:25). Zo werd er gedacht en 
gesproken. En zo hadden ze Hem gezien: De wandelende Jood, verblind, op geld belust, sluw 
en altijd uit op macht, een opgejaagd wezen. Telkens weer leeg geplunderd, weggejaagd, in 
getto’s opgesloten, afgetuigd, en uiteindelijk naar concentratiekampen afgevoerd. Massaal 
vermoord, vergast en verbrand; groot en klein, oud en jong. 

 
Allemaal vreselijk, maar te verklaren! Ze hadden immers Jezus vermoord! 
 
De bekende 17e eeuwse  dichter Jacobus Revius dacht er evenwel anders over: 

 
Het zijn de Joden niet, Heer’ Jezus, die U kruisten, 

Noch die verraderlijk U togen voor ’t gericht, 

Noch die versmadelijk U spogen in ’t gezicht…. 

Ik ben ‘t, o Heer, ik ben ’t die U dit heb gedaan, 

Ik ben de zware boom die U had overlaân. 

Ik ben de taaie streng waarmee Gij ging gebonden, 

De nagel, en de speer, de gesel die U sloeg, 

De bloed bedropen kroon die Uwe schedel droeg: 

Want dit is al geschied, helaas, om mijne zonden. 
 
Israël Gods eerstgeboren zoon 
In de Heilige Schrift lezen we dat Israël de eerstgeboren zoon van God is. (Exodus 4:22 en 
23). Nu mag een zoon nog zo ongehoorzaam zijn, keer op keer bij zijn vader vandaan lopen, 
allerlei ellende over zich heen halen, maar hij blijft zijn zoon. Wel zal de Vader Zijn zoon op 
zijn doen en laten aanspreken. Vaak met harde, scherpe, waarschuwende woorden. Soms 
vallen er ook klappen. Maar wat er ook gebeurt, het gebeurt uit liefde. God mag Zijn zoon 
tuchtigen, maar voorgoed van Zich afstoten. Nee, dat nooit! Wat hij ook heeft uitgehaald, het 
blijft Zijn zoon (Hosea 11:8a).  
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Daarbij komt dan ook nog dat de Vader zich richt tegen allen die zich tegen Zijn zoon keren, 
want die zoon is Zijn oogappel. Wie Gods eerstgeboren zoon, wie Israël aanraakt, raakt Gods 
oogappel aan. De band die God met Israël heeft, is eeuwig. Israël is Gods volk. Intussen keert 
de wereld zich tegen dat volk van God. De Joodse staat heeft al zo’n zestig jaar veel weg van 
een geïsoleerd en bedreigd getto. Daarnaast worden ook buiten Israël synagogen beklad en 
Joodse begraafplaatsen ontwijd. Opnieuw worden Joden mishandeld. De angst onder de 
Joodse bevolking neemt weer zienderogen toe.  
 
Hoe staan we tegenover Israël? 
Hoe reageert de kerk nu op dit alles? Heeft ze Israël nog op de agenda staan? Wat heeft ze al 
niet aan Israël te danken! Het zijn de Joden die ons de Bijbel gegeven hebben. We maken deel 
uit van een gemeente, waarvan Joodse profeten en apostelen het fundament zijn. Mozes, 
Daniël, Mattheüs en Paulus waren echte Joden. Wekelijks luisteren miljoenen mensen naar de 
Joodse wet: de Tien Geboden. Minstens evenveel mensen zingen uit het Joodse liedboek: de 
Psalmen. Uit dit volk werd de Messias geboren. Onze zaligheid is uit de Joden. En via Joden 
is het heil de wereld ingegaan.  De Heere heeft Paulus, nadat hij  door  de  knieën  was  
gegaan,  als een apostel  der  heidenen  aangesteld.  Ook andere apostelen kregen de opdracht 
de wereld in te gaan en zo vond het Evangelie zijn weg  (Handelingen 1:8). 
 
Pas in Handelingen 10 komen de heidenen (met name Cornelius) eraan te pas.  De gelovigen 
uit de besnijdenis (inclusief Petrus) waren verbaasd dat de gave van de Heilige Geest nu ook 
op de heidenen was uitgestort. Het nieuwe verbond dat met Israël gesloten was, gaat hier ook 
voor de heidenen gelden. Dat leidde tot de discussie: “Moeten de heidenen nu ook de wet van 
Mozes en de Joodse voorschriften houden? En de spijswetten?” De uiteindelijke conclusie 
van het apostelconvent -  voorgezeten door Jacobus, de broer van Jezus - was, dat men deze 
mensen niet met allerlei Joodse voorschriften moest lastig vallen, maar dat zij zich wel 
hadden te onthouden van wat aan de afgoden geofferd is, van hoererij, van het verstikte en 
van bloed (Handelingen 15). 
 
Schuld 
Omdat het heil uit de Joden is past ons ten opzichte van Israël alleen maar bescheidenheid. 
Ons past schuld! De kerk heeft in de loop van de geschiedenis droevig gefaald. Ze heeft 
verzuimd te zien dat er een schat in aarden vaten verborgen lag, dat de Joden de beminden 
zijn om der vaderen wil. 
 

Aan de oproep van Paulus om de Joden tot jaloersheid te verwekken is weinig gehoor 
gegeven. De christelijke kerk zou er zich eens wat meer van bewust moeten zijn dat haar 
wortels in het Jodendom liggen; dat Israël onze oudste broeder is; dat Israël de edele 
olijfboom is en dat wij als vreemde takken op die olijfboom geënt zijn. 

 
Nadrukkelijk heeft Paulus ons ervoor gewaarschuwd dat we ons niet boven Israël verheffen 
zouden: “Wees niet hooggevoelende”, zegt hij, “maar vrees!” (Romeinen 11:18-21). Laten we 
de volgorde die hij aangeeft niet uit het oog verliezen: Eerst de Jood en ook de Griek 
(Romeinen 2:16). Hij noemt ons mede-erfgenamen en mede-deelgenoten van de beloften in 
Christus (Efeze3:6). En daardoor kunnen we bij Israël worden ingelijfd en de naam van Sions 
kinderen dragen. Zo mag Jafeth wonen in Sems tenten. 
 
Er waren heel wat geestelijke leiders die door hun felle anti-Joodse uitspraken een bijdrage 
hebben geleverd aan het oproepen van haat en het scheppen van een anti-Joodse sfeer. Zulke 



 7 

uitspraken hebben vaak tot discriminatie, zelfs tot gruwelijke vervolgingen geleid. In de 
Middeleeuwen (11e, 12e en 13e eeuw) zijn ze erop uitgetrokken, de kruisvaarders. Onder het 
motto ’God wil het’  hebben ze huizen geplunderd, vrouwen verkracht, kinderen vermoord, 
synagogen vernield en heilige boeken verbrand. Ze hebben het zwaard van de krijg beter 
gehanteerd dan de banier van het Evangelie. Ze bouwden heiligdommen die meer weg hadden 
van bunkers dan van kerken. Ze trokken sporen van macht en geweld in plaats van 
barmhartigheid en vrede. Berucht zijn ook de bloedige Jodenvervolgingen door de Spaanse 
Inquisitie.   
 
Meer dan 160.000 Joden werden het land uitgejaagd. En zij die niet verbannen 

werden, moesten in getto’s gaan wonen, mochten haast geen beroep meer uitoefenen en 
werden met het mes op de keel tot de doop gedwongen.  
 
Zelfs Luther heeft zich laten verleiden zijn afkeer van de Joden in het boekje: ‘Von den Juden 
und ihren Lügen’ tot uitdrukking te brengen.  Zijn opvattingen dreunden na tot in Hitlers 
Derde Rijk. Daarmee probeerden de nazi’s een anti-Joodse politiek te rechtvaardigen. Een 
politiek die uitliep op een genocide. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 

Het  absolute dieptepunt in de geschiedenis van het Joodse volk was dan ook het Duitsland 
van 1933-1945, waar maar liefst zes miljoen Joden – waaronder anderhalf miljoen kinderen  – 
op de meest afschuwelijke wijze zijn omgebracht. Alle technische hulpmiddelen zijn daarbij 
aangegrepen. Bij duizenden en duizenden zijn ze met het sjema: “Hoor Israël, de Heere onze 
God is een enig Heere” op de lippen de gaskamers ingegaan. 

 
In de loop der tijden heeft men ten aanzien van de Joden drie strategieën gevolgd: 

 

Joden moesten zich bekeren; 
Joden werden verbannen;  
Joden werden vernietigd. 

 

 

En zo is aan het leven van minstens dertien miljoen Joden door vervolgingen een eind 

gekomen. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

Iedereen meent zich met Israël te moeten bemoeien. Het ene plan na het andere wordt 

bij de Israëlische regering op tafel gelegd. Maar laten we niet vergeten: Het is God die 

de geschiedenis schrijft. Hij stuwt de geschiedenis van landen en volken voort naar het 

door Hem beoogde doel. En de wegen die Hij gaat. zijn voor ons onnaspeurlijk. Wat 
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echter wel duidelijk is, in dit alles speelt Israël een centrale rol. De theologie had – op 

enkele uitzonderingen na – Israël allang afgeschreven. Ze had de zegeningen die voor 

Israël golden zichzelf toegeëigend. De oordelen golden nog steeds voor Israël. Ezechiël 

37, Romeinen 11 en andere Schriftgedeelten maken ons evenwel duidelijk dat Israël – 

ondanks alles wat er momenteel gaande is – nog een rijke toekomst wacht.    

 

De lijn van Israël loopt via Jakob 
De geschiedenis van het Joodse volk begon met de roeping van Abraham: ’Ga uit uw land…. 
Ik zal u tot een groot volk maken….. Ik zal zegenen wie U zegent’.   In de eerste acht verzen 
van Genesis 17 gebruikt de Heere zeven keer de uitdrukking: ‘Ik zal….’. 
 

 
Het verbond dat God met Abraham sloot, omvat drie elementen: het land, het volk, een zegen. 
En  dat verbond bevestigde Hij later met Izak (Genesis 22:15-18) en daarna ook met Jakob 
(Genesis 28: 3,4,13,14,15). 
 

Het land  

God heeft elk land zijn grenzen gesteld (Handelingen 17:26).  Hij noemt Israël Zíjn  land. Hij 
gaf aan Abraham en zijn nageslacht Kanaän. Tot een eeuwige bezitting.  Een belofte die maar 
liefst 46-maal, vaak onder ede wordt herhaald. Onder die belofte vallen Izak en Jakob. Ismaël, 
de vader van de Arabieren en Ezau zijn daarvan uitgesloten. God verandert de naam Jakob - 
en niet die van Ismaël - in Israël (Genesis 35:9-13). 
De aanspraak die de Arabieren op het heilige land maken, zijn louter gefundeerd op politieke 
gronden, niet op de Schrift. Het land is Israëls onvervreemdbaar recht.  Dat laat onverlet dat 
ook aan Ismaël grote zegeningen zijn toegezegd, maar de verbondslijn loopt via Abraham, 
Izak en Jakob.   
 

Izak en Ismaël 

De verwijdering tussen Joden en Arabieren is begonnen met een conflict tussen twee broers, 
die  dezelfde vader (Abraham) en een verschillende moeder (Hagar en Sara) hadden. Ismaël, 
de oudste zoon van Abraham, is de voorvader van de Arabische volken. Zijn moeder was 
Hagar, de dienstbode van Sara. Sara kreeg geen kinderen. Ze was onvruchtbaar. Daarom gaf 
ze haar dienstbode aan Abraham. Ismaël werd geboren. Abraham die erg op Ismaël gesteld 
was, vroeg aan God: “Och mocht Ismaël voor Uw aangezicht leven”. God antwoordde:  “Ik 
zal Ismaël zegenen, hem vruchtbaar doen zijn, hem gans zeer vermenigvuldigen. Twaalf 
vorsten zullen uit hem voortkomen” (Genesis 17:20).  
 
 
Vandaag leven er zo’n 200 à 300 miljoen Arabieren verspreid over 22 onafhankelijke staten 
in een uitgestrekt gebied, allemaal nazaten van Ismaël.  Ze zouden met hun olie de 
wereldeconomie in een wurggreep kunnen nemen.   

“Ik zal hem -  Ismaël - tot een groot volk maken”, sprak God, “maar Mijn verbond zal Ik met 
Izak oprichten”.   
Er wonen circa dertien miljoen Joden over de wereld verspreid. Het land Israël is kleiner dan 
Nederland. Het is op de wereldkaart nauwelijks te vinden. In het land zelf wonen ruim vijf 
miljoen Joden – minder dan Hitler destijds liet ombrengen!!! -  en olie is er niet. Een Jood zei 
eens: “Het is geen pretje om tot het uitverkoren volk te behoren, want dat betekent voor ons 
veel lijden. Ik wou dat God een ander land gekozen had”. 
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De profeet Zacharia heeft voorspeld dat van de bevolking twee derde deel uitgeroeid zou 
worden (Zacharia 13:8).  Dat is in de loop van de tijd al wel gebeurd.  Denk alleen maar aan 
de jaren 70 (de verwoesting van de tempel)  en  135 (de opstand van Bar Kochba). Tellen we 
daarbij dan ook nog eens de zes miljoen Joodse slachtoffers op van 1933-1945  (Hitler) en de 
vele Joden die tussentijds vermoord zijn dan blijft nog hoogstens een derde deel over.  En wat 
hangt de Joden verder nog boven het hoofd? 
 

Het Joodse lijden 

Geen volk op aarde is zo gehaat, vervolgd en verstrooid als het volk der Joden. Ze hebben 
door alle woestijnen van deze barre wereld als ballingen gezworven telkens weer om een 
veilig heenkomen te zoeken.  Ze zijn naar gaskamers, ovens en kwikzilvermijnen afgevoerd.  
Maar al werd het vuur nog zo heet gestookt,  ze zijn er nog.  Machtige volken zijn na een 
periode van grote bloei in de vergetelheid geraakt, maar de Joden hebben de eeuwen 
verduurd. Eeuwenlang woonden ze in een vreemde omgeving. Velen van hen waren zich 
nauwelijks meer van hun Jood-zijn bewust. Ze hadden zich geassimileerd, dat wil zeggen: ze 
hadden zich aan de niet-Joodse omgeving waar ze woonden, aangepast,  maar een Jood bleef 
een Jood! En iedereen in de buurt wist precies wie Jood was en wie niet. Ook Hitlers beulen 
hadden geen enkele moeite ze te vinden en in Rusland wist men hen, bij de telkens weer 
opvlammende Jodenhaat, zonder problemen te herkennen.  
 
Wat is toch het geheim van hun onsterfelijkheid? Daarop is maar één antwoord mogelijk: “Ik 
de Heere, word niet veranderd, daarom zijt gij, o kinderen van Jakob, niet verteerd’’ 
(Maleachi 3:6). 
 
De duivel richt zijn pijlen op het volk van God om zo zijn haat tegen God zelf tot uitdrukking 
te brengen. Rechtse fascistische en nationaal socialistische en linkse communistische 
dictaturen reiken elkaar daarbij de hand. 

 
De haat tegen Israël was er reeds vanaf het begin. We bespeuren de demonische macht al bij 
de dwangarbeid die de Joden kregen opgelegd bij de bouw van de steden Piton en Raämses. 
Ze werden door de Egyptische Farao’s als slaven behandeld (Exodus 1). En de druk werd 
systematisch opgevoerd.  Daar-op volgde de moord op de pas geboren jongetjes. Ze moesten 
door de vroedvrouwen worden afgemaakt. Omdat Sifra en Pua weigerden daaraan gehoor te 
geven, moesten die kinderen de Nijl in. Als het lijden daarna ondraaglijk wordt, grijpt God in. 
Mozes, van de verdrinkingsdood gered en aan het hof van Farao opgevoed, moet het volk 
brengen naar een land dat God voor hen had uitgezocht (Exodus 6:1-7). We zien dan hoe 
Amalek het volk tijdens de woestijnreis op een laffe manier belaagt. Maar telkens weer 
ontfermt God Zich over het volk, ondanks dat het keer op keer murmureert en zich aan 
Moloch, de Baäls en Astartes van de omringende volken rondom vergrijpt. 
 
 
Ook Bileam, die niets liever had gedaan dan het volk vloeken, staat met al zijn occulte en 
demonische begaafdheden  machteloos tegenover de God van Israël. Hij moet het volk 
zegenen. Hoor zijn profetie: “Zie, het volk zal alleen wonen, het zal onder de heidenen niet 
gerekend worden” (Numeri 23:8-9). 
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Weer later spant satan Haman voor zijn karretje om aan het bestaan van het Joodse volk een 
eind te maken. De datum en het uur waarop de Joden zouden worden verdelgd en omgebracht 
stonden al vast. Daaraan viel niets meer te veranderen. Het was een wet van Meden en Perzen  
En wilt U de reden van die eerste genocide weten: Burgerlijke ongehoorzaamheid en gebrek 
aan integratie!  In Esther 3:8 zegt Haman: “Er is een volk, verstrooid en verdeeld onder de 
volken in al de landschappen van  uw (=Ahasveros’) koninkrijk. Hun wetten zijn verscheiden 
van de wetten van alle volken; ook doen zij de wetten van de koning niet; daarom is het de 
koning niet oorbaar hen te laten blijven”.  Haman is ondertussen wel een waarschuwend 
voorbeeld voor een ieder die zich aan Gods volk vergrijpt. Hij kwam ervoor aan de galg. Het 
poerimfeest en de Hamansoren voor de kinderen herinneren ons er nog elk jaar aan.     

 
 
De lijst van grote antisemieten: Farao, Amalek, Haman is eindeloos uit te breiden. En dan 
komt  Hitler. Hij voerde volgens een weloverwogen systeem de antisemitische druk van tijd 
tot tijd op: 
 

1. Het  begon met de plundering van Joodse winkels, een boycot van het Joodse  
zakenleven en een mishandeling van Joden. 

2. Toen kwamen de Neurenberger wetten, die aan Joden het staatsburger-schap 
ontnamen. Hun werd verboden met Ariërs te trouwen en zij werden  van het Duitse 
economische leven uitgesloten. 

3. Daarna volgden massale arrestaties en deportaties naar concentratie-kampen. Tot in 
1939 konden Joden tegen betaling van een losgeld Duitsland nog verlaten. 

4. Verder vonden deportaties van Joden uit Duitsland en Polen naar getto’s plaats. 
5. Tenslotte kwam de Endlösung.  Achter de Wehrmacht aan kwamen  de 

             moordcommando’s,   de Einsatzgruppen,  die tot taak hadden  Joden in 
             massa’s terecht te stellen.  

6. Na 1941 werden de concentratiekampen met werkkampen omgevormd 
             tot slachtplaatsen.  Nieuwe technische uitvindingen moesten het tempo     
             van de vernietiging opvoeren  (Zyklon B-gas en crematoria). 
 
 
Joden waren immers maar ratten, waarop met een gerust geweten best afgrijse-lijke medische 
experimenten uitgevoerd konden worden, experimenten die voor anderen tot nut zouden zijn. 
Misbaksels, zoals zwakzinnigen, gehandicapten, zigeuners, Joden, enzovoort moesten worden 
afgemaakt, vernietigd, omdat ze de voortgang van een evolutie-proces naar de Übermensch in 
de weg stonden.  

 
Zo handelde het Arische ras met het volk van God,  de Untermenschen,  de pa- rasieten, die 
leefden op kosten van de gastheren van de landen waar ze zich hadden gevestigd. Het 
resultaat was: zes miljoen slachtoffers, waaronder anderhalf miljoen kinderen.  
 
 
Maar God denkt daar anders over. Hij staat toch voor Israël in. Hij blijft trouw aan Zijn 
verbond, ondanks Israël, telkens weer.  
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Er komt een dag dat Israël in het midden van deze wereld veilig zal wonen en voor alle 
volken tot een zegen zal wezen. God heeft Israël niet uitverkoren ten bate van het volk zelf, 
maar om de wereld tot een zegen te zijn. 

 
 
Iedereen die Israël vervloekt, zal vervloekt worden. 

Wie Israël haat, haat de God van Israël. 

(wordt vervolgd) 

 

 

                                                                                                      J. van Hoorn - Middelharnis 

 

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

 
 

EEN  BLIJDE  EN  ZALIGE  TIJD! 
 
O ! wat zal dit een blijde en zalige tijd zijn op de aardbodem, als de almachtige God met Zijn 
eigen hand het oude Israël, na deszelfs langdurige verwerping, in Zijn verbond weder zal 
inenten; en als zij, tezamen met het Christendom uit de heidenen, in één huis en kerk zullen 
wonen en zij allen de Heere zullen dienen met eenparige schouder. Voorwaar, indien haar 
verwerping de verzoening der wereld is, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven 
uit de doden?   

 

Wij achten het noch veilig noch noodzakelijk te zijn, de bijzonderheden van deze grote 
bekering der Joden en van deze nieuwe verbondmaking tussen God en haar, al te nieuwsgierig 
na te speuren; want hoe klaar en heerlijk de voorzeggingen der profeten daar ook van spreken, 
zo zal nochtans de vervulling in de tijd ons eerst het rechte licht aanbrengen, om alles, wat 
daarvan tevoren gezegd is, nauwkeurig te verstaan.  

 

Het zal ons dan genoeg zijn te weten, dat, na die toekomstige bekering der Joden, zij en de 
christenen uit de heidenen, alsdan bestendig een volk en kerk voor Christus zullen zijn, 
staande in hetzelfde verbond des Evangelies, en hebbende altijd enerlei lot van voor- en 
tegenspoed met elkaar; hetwelk dan alzo zal blijven duren tot het wereldeinde toe; tot hoever 
dan ook de zesde periode of tijdperk van Gods verbond met de mensen zich zal uitstrekken."  

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

Het bovenstaande zijn woorden van ds. Th. van der Groe. Ze zijn te vinden in zijn voorrede in 
de “Verklaring van de 12 kleine profeten” van G. Hutcheson. Deze Bijbelse leer is vrijwel 
niet meer te beluisteren in kerkelijk Nederland. Het ontkennen ervan is de Heere tot een 
leugenaar maken. Zijn Woord is vol van de grote heilstijd die er zal zijn na de aanneming van 
Israël! 
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IN DE LEER BIJ DS. F.W. KRUMMACHER 
 
Deze keer uit de 18e eeuw de stem van de bekende Duitse predikant – een geliefd man bij het 
volk van God in Nederland – F.W. Krummacher, over de toekomst van Israël.  
 
 
 

In “De lijdende Verlosser” zegt hij op blz. 733: 
 

“En Israël blijft het geslagen volk tot op deze dag en gaat daar heen nog slechts als een 
mummie van zijn voormalige heerlijkheid. Doch het geschiedt naar het oogmerk van God, dat 
deze zoutpilaar, dit wonder van het brandende braambos, dat nochtans niet verbrandt, altijd 
onveranderd voor onze ogen staat. 

 

Dat volk in zijn ellende moet ons een blijvend gedenkteken zijn, dat Hij, Wiens bloed zij over 
zich geroepen hebben, een Koning was en is, Die zich niet laat bespotten. En inderdaad niet 
minder leesbaar dan aan het kruis, is hier dit volk met de vurige letters van het oordeel aan het 
voorhoofd geschreven: Jezus van Nazareth, de Koning van de Joden. 

 

Doch wij verwachten een tijd, en deze is niet ver meer, waarin de Heere ook nog op een 
andere en zalige wijze Zich aan dit oude bondsvolk openbaren zal, dat Hij hun eigenlijke en 
waarachtige Koning is. 

  

Wanneer zij eenmaal wenende zullen komen en aanbidden, en Hij de verstotenen uit het land 
van de middernacht verzamelen, en op gebaande wegen langs waterbeken leiden en tot hen 
zeggen zal: “Ik ben Israëls Vader en Efraïm is Mijn eerstgeboren zoon”; dan zal ook het 
hardnekkigste ongeloof zich niet meer verwonderen, maar vol eerbied de handen vouwen, 
wanneer het op het kruis het opschrift leest: “Jezus van Nazareth, de Koning van de 

Joden.” 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 
Toen de officiële kerk van Nederland nog stevig vast zat in de kluisters van de 
“vervangingstheologie” waren er ook in Duitsland theologen die gehéél de Bijbel geloofden 
en oog en hart hadden voor de toekomst van Israël, en ook dáárin Gods Woord geloofden, dat 
de hele aarde duizend jaar lang zal delen in de zegen van Israël! En ook in onze dagen, waarin 
men wel wat meer is gaan geloven van Gods grote plan met Israël, kunnen we nog heel wat 
leren van Krummacher, want niet alleen Romeinen 11, maar ook Openbaring 20 zal heerlijk 
vervuld worden! 
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Evangelie verkondiging 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

  
Alle personen zonder onderscheid die het Evangelie horen, worden genodigd tot onze 
Zaligmaker te komen, blinden, lammen, zij, die in de wegen en heggen zijn, niet alleen de 
hongerigen en dorstigen, (Jes. 55:1,2 en 3) maar zij, die niet naar de gerechtigheid hongeren 
en dorsten, doch alleen naar dingen die geen nut doen; niet alleen de gebrokenen van hart, die 
graag dicht bij de gerechtigheid zouden komen, maar zelfs de stijven van hart, (Jes. 46:12) die 
verre van de gerechtigheid zijn; dezulken wordt geboden te horen, en het oor te neigen. 

 

Nu, dit gebod, dat tot allen uitgaat, geeft een onmiddellijke werkelijke volmacht en een recht 
aan allen om te komen, als zij willen. Wat toch wordt vooraf geëist om volmacht te geven tot 
gehoorzaamheid, dan het gebod om te gehoorzamen? Daarom werden de Joden beschuldigd, 
omdat zij niet tot Christus wilden komen om het leven te hebben. Er is dan ook geen 
sluitboom op de deur van het Evangelie geplaatst, om iemand te verhinderen in te gaan. Er 
wordt geen hoedanigheid of voorwaarde door het Evangelie voorgeschreven, en waar die niet 
is wordt hij, indien hij komt, werkelijk verwelkomd en aangenomen, wat hij ook nodig heeft. 

 

Weliswaar zal de zekerheid en het ongeloof van de mensen hen van Christus uitsluiten, maar 
dat is geen uitsluiting aan de zijde van het Evangelie; dat is een sluitboom, die op het hart van 
de mens is aangebracht en die hem verhindert tot de openbare ingang van het Evangelie te 
komen. 

 

Daarom versta ik het zo, dat, hoewel allen tot Christus behoren te komen en niemand, die 
waarlijk gewillig is, uitgesloten wordt wegens het gemis van enigerlei veronderstellende 
voorwaarde, toch niemand werkelijk en wezenlijk zal komen, zolang hij niet enigermate 
gevoelig is over het gewicht van zijn zonden en de toorn van God, zolang hij niet vermoeid is 
onder het gevoel van zijn ellende en hopeloze toestand. 

 

 

 WONDERLIJKE  GEBEURTENISSEN 
=================================================== 

 

De Schotse predikant Murdoch Campbell (1901-1974) vertelt in zijn prachtige boek 

Nalezingen van de Highland-oogst meerdere treffende gebeurtenissen en om-

standigheden uit zijn dagen. We geven een kleine selectie. 

 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 

 
**  De schaduw van armoede, die zo dikwijls op de huizen van sommigen rustte, die rijk 
waren in het geloof, droeg bij tot het versterken van hun afhankelijkheid van de Heere. Ze 
bracht hen ertoe de getrouwheid te zien van Hem, Die nooit in gebreke blijft om in het nodige 
te voorzien. Donald MacKay van Lewis was een arme, maar godzalige man. Op een morgen 
werd hem door zijn zuster verteld, dat er niets in huis was voor het ontbijt. “De schuren van 
Jozef zijn vol,” was het hoopvolle antwoord van Donald. Na gebed en de 
huisgodsdienstoefening ging hij naar buiten om turf naar huis te halen. Hij tilde een turf op en 
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daar onder lag een halve kroon. Hij tilde nog één op met hetzelfde resultaat. Enige tijd tevoren 
was een man deze plaats op het moeras gepasseerd. Hij wist, dat de turven van Donald 
MacKay waren. De gedachte was bij hem opgekomen, dat hij de twee geldstukken zou 
achterlaten daar, waar ze zeker gevonden zouden worden. En daar lagen ze tot de dag, waarop 
ze nodig waren.  

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

**  Een ander opmerkelijk voorbeeld van Gods alles besturende voorzienigheid in het 
voorzien van de behoeften van Zijn volk kan vermeld worden. Op het eiland Scalpay in Harris 
woonde een godvrezende man, die met bijzondere aandrang bepaald werd bij de woorden van 
de wijze man: “Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen.” Deze 
woorden lieten hem niet los. Toen hij op zekere dag naar zijn voorraad meel keek, kwam de 
gedachte bij hem op een waterdicht vat voor de helft te vullen met meel en het in zee te 
werpen! Dat deed hij. Maanden later brachten mannen van het afgelegen eiland St. Kilda een 
bezoek aan Harris. In de loop van het gesprek vertelden zij hoe de winter- en 
voorjaarsstormen het schip, dat gewoonlijk voor de proviandering zorgde, belet hadden het 
eiland aan te doen en hoe zij honger hadden moeten lijden, als er geen vat met uitstekend 
meel op hun kust aangespoeld was. Deze geschiedenis werd gewoonlijk verteld door Mr. 
Matheson, die enige jaren als lekenprediker op Scalpay arbeidde.   

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

**  Een godvrezende vrouw in het district had op zekere dag niets in huis tot onderhoud van 
haar lichaam. Ernstig bad zij, of de Heere haar een stukje brood wilde zenden. Op dat ogenblik 
gebeurde het, dat twee knapen haar deur voorbij gingen, die een hoeveelheid brood naar een 
plaatselijke winkel brachten. Toen zij haar zo ernstig hoorden bidden, luisterden ze. “Kom,” zei 
de een tot zijn vriend, “laten wij één van deze broden door het raam laten vallen.” Dit deden zij 
nadat zij besloten hadden het zelf te zullen betalen. Terwijl zij de grote Gever loofde voor Zijn 
gepaste goedheid, trad één van de knapen binnen en zei: “Het was de Heere niet, die het zond; 
wij lieten het binnen vallen.” “O, mijn jongen,” zei zij, “al was de satan zelf ermee gekomen, 
dan was het nog de Heere, Die het zond.” 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

**  Een aangename geschiedenis van een verhoord gebed werd gewoonlijk verteld van een 
bekende vrouw op het eiland Arran, wier onbekeerde echtgenoot op sterven lag. Op zekere dag, 
kort voor dat hij stierf, kwam zij naar de kerk, terwijl haar predikant, ds. MacNicol, de tekst 
voorlas. Het waren de woorden van koningin Esther: “Men geve mij mijn leven om mijner bede 
wil, en mijn volk om mijns verzoeks wil.” Achter de deur staande als een onzichtbare 
luisteraar, verhief zij haar ziel tot God voor haar man. “ O Heere,” schreide zij, “de ziel van 
mijn man om mijns verzoeks wil.” Haar gebed werd verhoord. Enkele dagen later toen zij, na 
op de plaats van haar verborgen gebeden vertoefd te hebben, binnenkwam sprak zij hem 
liefdevol aan: “Morgen om deze tijd zul je in de hemel de lof zingen van de Verlosser.” Op het 
door haar genoemde uur overleed hij, steunende op de verdiensten van Christus en zich 
verheugende in de hoop van de heerlijkheid van God. 
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**  Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog werd een soldaat uit de Hooglanden eens voor zijn 
bevelvoerend officier gebracht, omdat hij, naar zijn beschuldigers dachten, onder dekking van 
de nacht in verbinding stond met de vijand. Tijdens het vraaggesprek met zijn meerderen 
verklaarde de man, dat hij alleen maar tot God bad en zich niet met mensen onderhield. De 
commandant, een intelligent man en die goed thuis was in de Bijbel zei, nadat hij hem 
nauwkeurig ondervraagd had: “Laten wij nu naar je gebed luisteren, want nooit had je het 
gebed meer nodig dan thans.” De godvrezende soldaat uit de Hooglanden viel terstond op zijn 
knieën en wendde zich tot Zijn Schepper in eerbiedige en Bijbelse taal. Zijn gebed openbaarde, 
dat hij niet alleen goed thuis was in het Woord van God,  maar als waar gelovige ook in zijn 
ziel zeer geoefend was.Toen hij zijn gebed beëindigd had zei de officier: “U kunt gaan. 
Niemand had zo kunnen bidden zonder een lange leertijd.  Zij die nooit geëxerceerd hebben 
zouden het bij een parade slecht vergaan.” 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

**  Dr.Kennedy van Dingwall hield eens in Stornoway een indrukwekkende predikatie. De 
goede boodschapper Gods noemde zeven kenmerken op, eigen aan de ware christenen, terwijl 
er ook zeven genoemd werden voor hen, die enkel genoeg hadden aan de vormendienst. Ds. 
MacBeath zat onder zijn gehoor. Een geoefend christen, die ook aanwezig was, was hevig 
verontrust, daar zij geloofde, dat zij aan alle veertien kenmerken beantwoordde! In een toestand 
van grote vrees stak zij enkele dagen later over naar Ness om te zien, of ds. MacBeath enig 
licht kon werpen op haar tamelijk verontrustende ontdekking van haar eigen hart. Haar 
verbazing kende geen grenzen, toen ds. MacBeath in de loop van zijn predikatie zei: “U bent   

vandaag hier die dr. Kennedy kenmerken hebt horen noemen,  die  de  rechtvaardige en de 
huichelaar beschreven, en u bent bevreesd, omdat u deze alle in uw eigen hart schijnt te 
vinden. Indien dat uw geval is, zult u zeker niet verloren gaan.” 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
**  Een veel beproefde predikant vertelde een vriend eens hoe Angus Murray bij zekere 
gelegenheid door een Schriftuurlijke opmerking hem de sleutel van christelijke berusting en 
lijdzaamheid gaf. Terwijl hij zijn klacht uitstortte voor het welwillend oor van Angus, zei de 
laatste rustig de woorden van Psalm 34 op: “Uit alle die redt hem de HEERE.” Toen het 
ogenblik kwam, dat Angus Murray deze wereld verlaten moest kwam zijn vriend David Ross 
hem opzoeken. Zijn lijden was zo hevig, dat David bad om zijn onmiddellijke verlossing. 
“Laat hem zo niet lang hier, maar haal hem spoedig Thuis.” Het antwoord kwam dadelijk en 
deze godvrezende man overleed om altijd bij de Heere te zijn. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 **   Het was kenmerkend voor mannen als Angus Murray dat, terwijl zij lange tijd in het 
verborgen gebed verkeerden, hun openbare gebeden gewoonlijk kort waren. In het openbaar 
trachtten zij noch God noch mensen te vermoeien met veel woorden. In Sutherland gingen 
wel twaalf mannen voor in het openbaar gebed en toch bleven zij binnen de kerkelijke 
anderhalf uur. Een voorbeeld van beknoptheid in het openbaar gebed moge hier gegeven 
worden. Een vriend van Angus, James Munro, stond eens in Dornach op om te bidden. Alles 
wat hij zei, was: “Ere zij U, dat Gij God zijt en geen mens, en dat wij mensen zijn en geen 
duivelen.” Een vrouw, die aanwezig was, fluisterde haar teleurstelling  over zo’n kort gebed 
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in het oor van een vriendin. “Zeg dat niet”, zei de ouderling die de leiding had en de 
opmerking toevallig hoorde, “want u hebt een gebed gehoord, dat blijdschap gaf in de hemel, 
maar misnoegen veroorzaakte in de hel.” 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 
 **  Ds. MacDonald was in zijn geslacht echter de voortreffelijkste predikant van het noorden. 
Toch waren er zelfs in zijn eigen gemeente  die af en toe van zijn kudde afdwaalden om in een 
andere weide voedsel te zoeken. En daar zit een verhaal aan vast.  
 
Zijn kerkenraad diende bij zekere gelegenheid een klacht in tegen een bepaalde vrouw, die de 
gewoonte had om soms in de naburige gemeente Killearnan en Resolis ter kerk te gaan. De 
vrouw gaf openlijk haar fout toe. Toen zij door de vriendelijke doctor ondervraagd werd naar 
de reden van haar gedrag antwoordde zij dat in Killearnan de schapen gevoed werden, terwijl 
in Resolis de lammeren onvervalste melk van het Woord ontvingen. “En wat gebeurt hier?”, 
vroeg haar predikant aarzelend. Het indrukwekkende antwoord was: “Hier worden de doden 
opgewekt.” Het was een groot compliment voor een man, die misschien meer door God werd 
gebruikt voor de bekering van zondaars, dan voor de voeding en vertroosting van Gods volk 
in hun behoeften en beproevingen. 

 

 

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

  

  

  MMOOHHAAMMMMEEDDAAAANNSS    GGEEVVAAAARR   

  

 

 

Vanwege het moslimgevaar moest er wel een voortdurende alarmtoestand in ons land 

zijn. Althans: men moest dit willen erkennen. En dat is juist het grote gevaar – we 

durven niet uit te spreken wat we ten diepste geloven! We kunnen ervan verzekerd zijn 

dat mensen als Balkenende, Hirsch Ballin, en zovele anderen ervan overtuigd zijn dat de 

islamisering van Nederland een enorm gevaar is, maar ze durven geen maatregelen te 

nemen. Daarom schuiven ze degenen aan de kant die wél oplossingen aandragen. Onze 

regering, met  Balkenende aan het roer,  is een groot gevaar voor Nederland!  

 

Uit de grote hoeveelheid zeer verontrustende feiten kunnen we, vanwege de beperkte 

ruimte, maar een kleine selectie geven: 

 

 
����  De ex-moslim Ehsan Jami, gemeenteraadslid te Voorburg, richtte enige tijd geleden een 
comité “ex-moslims” op. Dit is hem niet in dank afgenomen door zijn vroegere 
geloofsgenoten. Hij is al een keer in elkaar geslagen en wordt steeds meer bedreigd. De 
bedreigingen hebben dermate erge vormen aangenomen dat hij besloten heeft het comité van 
afvallige moslims op te heffen. Mede ook daarom dat geloofsafvalligen zich niet bij hem aan 
durven sluiten! Hij beraadt zich  nog bij welke partij hij zich aan gaat sluiten om toch het 
gevaar van de islam te beklemtonen. We behoeven ons niet af te vragen wat er in Nederland 
aan de hand is! 
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����  We weten dat de geschiedenis van het mohammedanisme een verslag is van een religie die 
zich met vuur en zwaard verbreid heeft en dat voor het Evangelie van de Zoon van God geen 
plaats is, waar zij de overhand heeft. Dit komt weer heel duidelijk aan de dag in een artikel in 
het RD  van 2 april jl. met titel Een tip voor Wilders, een schrijnend verslag over de 
ervaringen van evangelist dr. Daniël Shayesteh. Terecht wordt opgemerkt dat deze man geen 
film nodig heeft om overtuigd te raken van het zeer gewelddadige karakter van de islam! Wat 
de Iranese moslimfundamentalisten hem aangedaan hebben is werkelijk vreselijk, zoals het 
RD ons laat weten. De Iranese evangelist wijst erop dat wie zich voor God uitspreekt de keel 
wordt doorgesneden. Zolang islamieten een minderheid vormen zullen we onze keel nog wel 
heel houden. Anders wordt het omgekeerde het geval. De bewijzen daarvan leert de 
geschiedenis – ook in onze dagen. Nu maar hopen dat wat geen film zal bereiken, dit artikel 
wél zal doen! Laten we dankbaar zijn dat er nog een stem als van Wilders in het parlement 
wordt gehoord. 
 
 
����  Steeds meer radicale jeugdimams kopt het RD van 27-4-’08. De Algemene Inlichtingen- 
en Veiligheidsdienst (AIVD) waarschuwt dat een groeiend aantal islamjongeren op meerdere 
plaatsen in Nederland “lezingen” houdt ter meerdere glorie van de islam! Vele jongeren 
radicaliseren, hetgeen zeer verontrustend is. Men spreekt over duizenden! De dreiging van 
terroristische aanslagen neemt toe. Gaan we daarop wachten of zetten we deze jongeren op 
transport naar Marokko? Het  benauwende antwoord weet u met ons wel… 

 

�  Een artikel in het RD van 28 juni 2007 wijst erop dat de islamieten uit zijn op 
machtsovername in Europa en dat de politiek gedreven moslims steeds meer in-vloed krijgen 
in Europa. En dat gaan we steeds meer merken. Hoe is het mogelijk dat, terwijl we dit zo goed 
weten, er niet veel meer de alarmbazuin wordt gebla-zen! We wezen er al meer op – men 
weet geen raad en de overheden zijn bang. 

 
 

�  In Nederland hebben moslims de vrijheid in de Koran te geloven, hun moskee-ën te 
bouwen, terwijl anderen de vrijheid hebben om de islam te bekritiseren. Dit laatste zolang het 
nog duurt! In ons land schijnen ook de imams in hun tempels deze vrijheid te gebruiken om 
de meest walgelijke uitspraken te doen over Joden en christenen. In moslimlanden worden 
vrijwel geen christelijke kerken gedoogd en in meerdere landen waar de afgod Allah 
aangebeden wordt hebben christenen geen vrijheid, worden gemarteld en/of gedood. Als er 
nog mensen onder ons zijn die naar mohammedaanse landen met vakantie gaan, laten ze dit 
dan alléén doen als ze Bijbels (in de landstaal) gaan verspreiden! 
  

  

 ����  “DE VOORMANNEN VAN HET CDA, BALKENENDE, DONNER EN VERHAGEN, GENIETEN IN DE 

ISLAM DE STATUS  VAN BESCHERMELING, ALDUS PROF. DR. HANS JANSEN. OMWILLE VAN DE HANDEL 

KIEST HET KABINET ERVOOR TE CAPITULEREN.” ZO BEGINT EEN ARTIKEL IN HET RD VAN 5 MAART 

2008, WAARIN DE BEKENDE ARABIST HET GEVAAR VAN DE ISLAM AAN DE KAAK STELT. HET GEDEGEN 

BETOOG VAN JANSEN KOMT ER EIGENLIJK OP NEER DAT HIJ DE SPOT DRIJFT MET DE REGERING; EEN 

REGERING WAARVAN WE ZOUDEN VERWACHTEN DAT ZE  NU EINDELIJK EENS IN ACTIE MOET KOMEN 

OM MAATREGELEN TE TREFFEN. JANSEN ZEGT ERVAN: WIE DAT GELOOFT, GELOOFT ALLES WAT 

HEM WORDT WIJSGEMAAKT. 
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����  In Indonesië krijgen de conservatieve moslims steeds meer macht. Op het ei-land Java 
krijgen de ultraconservatieven helemaal vrij spel. Deze grootste moslim-staat ter wereld wordt 
een slachtbank voor christenen. (Het valt echt niet mee met de islam, meneer Balkenende!) 

�  NU ALLE COMMOTIE ROND DE FILM FITNA VAN GEERT WILDERS WAT IS GELUWD KUNNEN WE 

VASTSTELLEN DAT NIET HET KABINET BALKENENDE, MAAR DE ANGST VOOR DE ISLAM RE-GEERT IN 

NEDERLAND. WE MOGEN NOOIT ALS DHIMMI’S ZWIJGEND TOEKIJKEN TERWIJL ONZE VRIJHEID EN 

BESCHAVING DOOR DE ISLAMISERING VAN ONZE CULTUUR STEEDS VERDER WORDEN AFGEBROKEN. 

HET KABINET HEEFT MET HAAR PANIEKERIGE REACTIE ERKEND DAT DE ISLAM NIET VERGELIJKBAAR 

IS MET HET CHRISTENDOM, MAAR DAT DE GODSDIENST VAN DE PROFEET VOL-KOMEN IN STRIJD IS 

MET DE CHRISTELIJKE EN WESTERSE RECHTSBEGINSELEN.  

 
 
����  Een dhimmi is een inwoner van een islamitisch land die geen moslim is. Dezulken 
worden doorgaans gedoogd als ze zich maar koest houden; dat wil zeg-gen: zich 

onderwerpen. Als onze regering niet gaat  r e g e r e n  gaan we deze positie tegemoet..   
 
 
�  Tijdens de oorlog in Libanon in de zomer van 2006 stond de burgemeester van 
Amsterdam, Job Cohen, islamieten toe dat ze met spandoeken rondliepen met de tekst: Dood 

aan de Joden. Volgens Cohen viel dat onder de “vrijheid van me-ningsuiting”.Wat zou er 
gebeuren als mensen met spandoeken rondliepen “Dood aan de Hezbollah”? Het gaat 
helemaal mis in Europa – het gaat mis in Nederland. 

 

����   De Deense Moslimpartij (DAMP) kondigt op haar site de spoedige overname door de 
islam van Denemarken aan. De partij streeft ernaar zoveel mogelijk moslims in het parlement 
te krijgen. In Denemarken wonen 700.000 moslims. Samen zijn zij goed voor ongeveer 60 
zetels, dat is een derde deel van het totale aantal parlementszetels. De partij ontvouwt het 
volgende scenario: direct nadat Turkije lid is geworden van Europa, kunnen 1 miljoen Turkse 
moslims naar Denemarken komen en zorgen voor voldoende politieke 
macht.(…)Denemarken wordt het eerste moslimland van Europa. Dit volgens de website 
Dansk Moslim Party. 
 
 
De softe burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, vindt het geen probleem als moslims 
binnen het politieckorps weigeren vrouwen een hand te geven. Maar korpschef Welten van de 
politie Amsterdam-Amstelland zou het niet accepteren als moslims binnen zijn korps vrouwen 
geen hand willen geven. (RD 29/4/08) Wie zal het winnen? Eén ding is zeker: met verloop 
van tijd… de moslims! Dan zal ook de politie zich moeten schikken naar de  wetten van de 
“profeet”! Als we nu geen maatregelen nemen; echt, dan is het straks te laat om die nog te 
nemen. 
 
 
����   In plaats van verder nog kleine berichten te geven over de vijandelijkheden van de islam 
nemen we een “ingezonden” over uit het RD, van de hand van Pim van Kesteren, van het 
Beraad van Christenen inzake de islam, (Postbus 417 - 8265 SR Kampen):  
 
 
“ Weinig journalisten toonden begrip voor wat Wilders zei (RD 8-8-08) over het boek dat de 
basis vormt van een politiek systeem onder een godsdienstige dekmantel. Zij suggereerden 
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een ‘liberale’ islam, maar kan iemand een voorbeeld noemen? Staten met de islam aan de 
macht zijn meestal totalitair. De verbreiding ging eeuwenlang met gruwelijke oorlogen 
gepaard. We zien ook eeuwenlang onophoudelijk geweld en repressie in de veroverde landen, 
als gevolg van het geweld dat bevolen wordt in 164 Koranverzen. Er moet voorlichting over 
de ware aard van deze ideologie komen, zodat Europa er niet aan ten prooi valt. Het is nog 
niet te laat, al zijn onze bestuurders hard bezig te capituleren. Het beraad van christenen 
inzake de islam acht een verbod op de Koran verdedigbaar op grond van artikel 139.19 WvS, 
Tweede Boek Misdrijven, titel V, “Misdrijven tegen de openbare orde”, tegen mensen wegens 
hun ras, godsdienst of levensovertuiging.” Een ander toepasselijk wetsartikel wordt genoemd 
in het artikel in “Liberaal Reveil”. De Koran wekt in de naam van Allah de ware gelovigen 
(de islamieten) op tot haat jegens, doodslag en moord op en het voeren van oorlog tegen de 
“ongelovigen” (met name ook de Joden) en tot het mishandelen en verminken van 
ongehoorzame vrouwen, echtbrekers, dieven, enzovoort. Het beraad vindt een verbod op de 
Koran toch geen efficiënt middel om de opmars van de islam te stuiten. Het is ook praktisch 
onuitvoerbaar. Het is beter om de achtergronden bloot te leggen, zodat de bevolking geestelijk 
gewapend wordt tegen de oprukkende islam. Het beraad heeft al een beknopte brochure  
waarin de fundamentele verschillen tussen islam en christelijk geloof met bronvermelding 
uiteengezet worden.” 

 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅  
 

 

DDEE    AAPPPPEELLBBOOOOMM    VVAANN    LLUUTTHHEERR 

  

 
Regelmatig kunnen we horen/lezen dat dr. Maarten Luther gezegd heeft: “Als ik wist dat 

morgen de oordeelsdag kwam zou ik vandaag nog een appelboom planten.” Maar nooit 
wordt gezegd wáár we deze uitspraak van Luther kunnen lezen! We eren dr. Maarten Luther 
als de grote Hervormer en als degene die als een geweldige beukhamer het pauselijk Rome op 
haar grondvesten heeft doen schudden. Luther heeft ook uitspraken gedaan -we denken met 
name die over het Joodse volk- die ons niet blij kunnen maken. Dit vcrder daar gelaten.  
 
 
Het planten van de appelboom 
Als wij er volkomen zeker van waren dat het morgen de oordeelsdag is, zouden we dan 
vandaag een boompje planten of -om maar een voorbeeld te noemen- een huis beginnen te 
bouwen? De vraag stellen is haar beantwoorden! Nu zou je een dergelijke uitspraak kunnen 
opvatten in de zin van dat we altijd getrouw ons dagelijks werk moeten doen. En zo zou 
Luther het ook bedoeld kunnen hebben. 

 
Maar we kunnen wel stellen dat we een dergelijk werk nooit zouden doen als we zéker 
zouden geloven dat het morgen de laatste dag van de wereld is. Dat lijkt toch volkomen 
duidelijk. Als we ervan overtuigd zijn dat er elk ogenblik een oorlog kan uitbreken zullen er 
heel wat plannen gewijzigd worden. Dan zeggen we echt niet: “We gaan vandaag een 
vakantie bespreken” of dergelijke. Dan wachten we op z’n minst alles even af. Maar waarom 
wordt dan steeds weer die vermeende uitdrukking van Luther gebruikt? De reden lijkt ons 
duidelijk. 
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Onze dagen zijn vol van oorlogen en van geruchten van oorlogen. En of we het nu overdreven 
of sensationeel vinden – de wereld leeft in de schaduw van een nucleaire oorlog. President 
Bush heeft dezer dagen Noord Korea, Syrië en Iran een extra waarschuwing gegeven, nu de 
VS officieel hebben bevestigd dat vorig jaar september de Israëlische luchtmacht een in 
aanbouw zijnde kernreactor in Syrië met de grond gelijk heeft gemaakt. Deze werd gebouwd 
met materialen en medewerking van Noord Korea. De taal van Bush, en vele andere stemmen 
en gebeurtenissen wijzen erop, dat er zeer zwaar weer op komst is, wat trouwens ook zonder 
deze feiten zonneklaar is. Zonneklaar? Ja, maar niet voor degenen die wel een “appelboompje 
zouden planten”! En dat is nu waar het om gaat. 

 
De kwade dag moet zoveel mogelijk verzwegen worden – daar wil men niet aan denken. Ach, 
wie hoort graag van oorlogen, rampen en zoveel andere ellenden? Dit alles schuift een mens 
graag voor zich uit. “Na ons de zondvloed”, is veler levensdevies. Zulke mensen durven best 
nog een appelboompje te planten al is het zwerk loodzwaar van de dreigende gerichten. Als 
we enige  indruk hebben van de ontzettende tijd waar wij in leven dan zullen we, door genade, 
ons voor- en toebereiden op de komst van Hem die komt om de volkeren vrede en rust te 
geven. En we zullen tegelijkertijd doen wat onze hand vindt om te doen!  
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

NNIIEETT    VVAANN    DDEEZZEE    WWEERREELLDD  

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

  

EErr  zziijjnn  oouuddee  sscchhrriijjvveerrss  ttee  nnooeemmeenn  ddiiee  vvaann  mmeenniinngg  wwaarreenn  ddaatt  kkoorrtt  vvoooorr  ddee  bbeekkeerriinngg  vvaann  
IIssrraaëëll,,  dduuss  ooookk  vvllaakk  vvoooorraaffggaaaannddee  aaaann  ddee  ttiijjdd  ddaatt  ddee  HHeeeerree  ZZiijjnn  KKoonniinnkkrriijjkk  wweerreellddwwiijjdd  
zzaall  ddooeenn  ddoooorrbbrreekkeenn,,  eerr  nnoogg  mmaaaarr  eennkkeellee  cchhrriisstteenneenn  zzuulllleenn  zziijjnn  ddiiee  ddaaaarr  nnoogg  ggeellooooff  aaaann  
hheecchhtteenn  eenn  eerr  nnaaaarr  uuiittzziieenn..  ZZooaallss  eerr  tteenn  ttiijjddee  vvaann  ddee  kkoommsstt  vvaann  ddee  ZZaalliiggmmaakkeerr  iinn  hheett  
vvlleeeess  eerr  ooookk  mmaaaarr  eennkkeellee  vvrroommeenn  wwaarreenn  ddiiee  nnaaaarr  ddiiee  kkoommsstt  uuiittzzaaggeenn;;  eeeenn  kkoommsstt  ddiiee  zzoo  
dduuiiddeelliijjkk  iinn  ddee  pprrooffeetteenn  wwaass  vvoooorrzzeeggdd..  OOnnzzee  vvaaddeerreenn  hheebbbbeenn  ddiiee  lliijjnn  ddoooorrggeettrrookkkkeenn  
nnaaaarr  ddee  ttiijjdd  vvoooorraaffggaaaannddee  aaaann  ddee  kkoommsstt  vvaann  CChhrriissttuuss  oomm  hheett  vvoollkk  IIssrraaëëll  uuiitt  ddee  ggrroooottssttee  
bbeennaauuwwddhheeiidd  ttee  rreeddddeenn,,  aallllee  vviijjaannddeenn  vvaann  HHeemm  eenn  ZZiijjnn  vvoollkk  uuiitt  ttee  sscchhaakkeelleenn  eenn  oomm  rreecchhtt  
eenn  ggeerreecchhttiigghheeiidd  ttee  ddooeenn  oopp  aaaarrddee..    

  

HHeett  cchhrriisstteennddoomm  vvaann  oonnzzee  ddaaggeenn  ggeelloooofftt  nniieett  vveeeell  mmeeeerr  vvaann  ddeezzee  ggrroottee  zzaakkeenn..  AAlltthhaannss  nniieett  iinn  
ddee  kkrriinnggeenn  vvaann  ddee  rreeffoorrmmaattoorriisscchhee  kkeerrkkeenn..  IInn  eevvaannggeelliisscchhee  kkrriinnggeenn  iiss  ddiitt  ddoooorrggaaaannss  hheeeell  
aannddeerrss..  MMaaaarr  wwee  wwiilllleenn  nnuu  aatttteennddeerreenn  oopp  ““oonnzzee””  kkeerrkkeenn,,  vvaann  ddee  PPKKNN  ttoott  ddee  mmeeeesstt  
aaffggeesscchheeiiddeenn  oouudd  ggeerreeffoorrmmeeeerrddee  ggrrooeeppeenn  eenn  kkrriinnggeenn..  HHiieerr  ddeennkkeenn  zzee  aalllleenn  ggeelliijjkk;;  mmooggeelliijjkk  
mmeett  eeeenn  eennkkeellee  uuiittzzoonnddeerriinngg..  

  

HHeett  mmeeeesstt  ggeebbrruuiikkttee  aarrgguummeenntt  tteeggeenn  ddee  mmeenniinngg  vvaann  hheenn,,  ddiiee  ggeelloovveenn  ddaatt  CChhrriissttuuss  eeeennmmaaaall  zzaall  
hheeeerrsseenn  oovveerr  ddee  ggeehheellee  aaaarrddee  eenn  ddaatt  aallllee  vvoollkkeenn  HHeemm  zzuulllleenn  aaaannbbiiddddeenn,,  iiss  ddoooorrggaaaannss  ddee  
ooppmmeerrkkiinngg,,  ddaatt  CChhrriissttuuss  zzééllff  hheeeefftt  ggeezzeeggdd  ddaatt  ZZiijjnn  KKoonniinnkkrriijjkk  nniieett  vvaann  ddeezzee  wweerreelldd  iiss!!  EEnn  
ddaaaarrmmeeee  ddeennkktt  mmeenn  ddaann  ddiiee  oovveerrddrreevveenn  mmeennsseenn  mmeett  hhuunn  vvlleesseelliijjkkee  vveerrwwaacchhttiinnggeenn  ttoocchh  mmaaaarr  
rraaddiiccaaaall  uuiittggeesscchhaakkeelldd  ttee  hheebbbbeenn!!  MMeenn  bbeesseefftt  eecchhtteerr  nniieett  ddaatt  ddeerrggeelliijjkk  vveerrwweeeerr  eennkkeell  oonnkkuunnddee  
iiss..  
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DDee  HHeeeerree  zzeeggtt  ttoott  ZZiijjnn  ddiisscciippeelleenn::  ““GGiijj  zziijjtt  nniieett  vvaann  ddeezzee  wweerreelldd..””  MMaaaarr  ddeezzee  mmeennsseenn,,  ttoott  wwiiee  
iinn  JJoohhaannnneess  1155::2299  ggeesspprrookkeenn  wwoorrddtt,,  wwaarreenn  wweell  iinn  ddee  wweerreelldd,,  bbeewwooggeenn  zziicchh  ddaaaarriinn,,  wweerrkktteenn  
ddaaaarriinn,,  wwaarreenn  iinn  ddiitt  ooppzziicchhtt  vvaann  ddee  wweerreelldd..  ZZee  lleeeeffddeenn  wweell  ddeeggeelliijjkk  oopp  aaaarrddee!!  MMaaaarr  hheett  kkaann  
dduuiiddeelliijjkk  zziijjnn  ddaatt  ddee  HHeeeerree  eerrmmeeee  wwiill  zzeeggggeenn,,  ddaatt  zziijj  vvaann  BBoovveenn,,  uuiitt  GGoodd  ggeebboorreenn  wwaarreenn..  

  

MMaaaarr  zzoo  iiss  ooookk  hheett  KKoonniinnkkrriijjkk  vvaann  CChhrriissttuuss  nniieett  vvaann  ddeezzee  wweerreelldd,,  nniieett  uuiitt  ddee  wweerreelldd  
aaffkkoommssttiigg!!  HHeett  hheeeefftt  nniieettss  mmeett  ddeezzee  tteeggeennwwoooorrddiiggee  wweerreelldd  ttee  mmaakkeenn!!    

AAllss  ddee  rrooeepp  vvaann  ddee  eennggeell  zzaall  kklliinnkkeenn  ““HHeett  iiss  ggeesscchhiieedd””  ((OOppeennbb..  1166::1177))  ddaann  ggaaaatt  ppaass  ddee  
ggrroooottssttee  kkeerrkkggeesscchhiieeddeenniiss  bbeeggiinnnneenn!!  DDáánn  vveerrddwwiijjnneenn  aallllee  kkoonniinnkkrriijjkkeenn  vvaann  ddéézzee  wweerreelldd;;  ddaann  
vvaannggtt  hheett  KKoonniinnkkrriijjkk  vvaann  CChhrriissttuuss  aaaann..  HHeett  kkoonniinnkkrriijjkk  vvaann  CChhrriissttuuss  iiss  nniieett  vvaann  ddeezzee  wweerreelldd..  
HHeett  KKoonniinnkkrriijjkk  vvaann  CChhrriissttuuss  kkoommtt  nniieett  nnaaaasstt,,  mmaaaarr  iinn  ddee  ppllaaaattss  vvaann  aallllee  kkoonniinnkkrriijjkkeenn  vvaann  
ddeezzee  wweerreelldd!!  DDaatt  iiss  ddee  ggooeeddee  bbooooddsscchhaapp  vvoooorr  ddeezzee  wweerreelldd!!  

  

  

OVER DE KERK 
 

  
** De kerk-I.  We hoorden onlangs een predikant in zijn gebed zeggen: “De discipelen waren 
eendrachtelijk bijeen. Dat is nu wel anders. De kerk is onherstelbaar verbroken. Dat is geen 
vrucht van de Geest. Dat is een vrucht van de boze.” Dat is een grote waarheid! En als wij 
kerkmuren af gaan breken worden er van de oude stenen weer “nieuwe kerken” gebouwd. Dat 
is diep beschamend. Al het menselijk pogen zal schipbreuk lijden. De HEERE gaat “onze” 
kerken afbreken om Zijn Kerk (wereldwijd) te bouwen!  

**** 
**  De kerk-II.  Nu kunnen we ons wel afvragen wat predikanten, die dergelijke 
uitdrukkingen gebruiken, er mee doen! Op z’n minst dienen ze er ook over te schrijven in 
kerkbladen, enz. En daarin de mensen voorlichten  w a a r o m  ons hele kerkelijke leven zo 
verkeerd is. Maar mogelijk gebeurt dit wel. We horen en lezen maar een weinig. 

**** 
**  De kerk-III. Vindt u het ook zo’n wonder dat de HEERE, ondanks al ons kerkelijk 
knoeiwerk en onze twisten, tóch in al die kerkbrokken heeft willen werken met Zijn Geest in 
het toebrengen van zondaren? Wie merkt niet op hoe lankmoedig God is in het verdragen van 
ons kerken breken en kerken bouwen?  

**** 
**  De kerk-IV.  Maar we moeten niet denken dat ons kerkelijk leven de goedkeuring van 
God heeft. Dat Hij ons verdraagt in Zijn lankmoedigheid wil nog niet zeggen dat onze vele 
kerken normaal zijn. Integendeel: het is zéér abnormaal! Vader à Brakel zegt dat het een 
verschrikkelijke zonde is een kerk te verlaten om een “betere” op te willen richten! Zie artikel 
29 NGB.  Er zijn al heel wat kerken ontstaan door leerverschillen, die veelal meer 
eerverschillen waren! En… mogen wij een kerk verlaten die God  nog niet verlaten heeft? 

**** 
**  De kerk-V. Vanzelf rijst dan de vraag op of de Hervormde Kerk in 1834 vals of ziek was. 
Dominee H. de Cock en de zijnen meenden dat de kerk vals geworden was en vanuit dit 
standpunt heeft men zich afgescheiden! Als de kerk toen niet vals was komt het hele 
kerkelijke leven op losse schroeven te staan… 
 

**** 
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**  De kerk-VI.  Maar zal dit dan zo blijven voortduren? Wij weten dat we dit ontkennend 
mogen beantwoorden. We verwachten een grote heilstijd voor de kerk in de dagen als 
Christus Zijn Koninkrijk zal oprichten en de satan zal gekluisterd zijn. Maar ook de 
Nederlandse kerk? Dat lezen we niet zo in Gods Woord. Meerderen hebben wél verwachting 
gehad voor Neerlands kerk, ondanks de vreselijke afval. Maar er zijn in de wereld bloeiende 
kerken voor altijd tenietgegaan. 
 

****** 

 

 

DE  EED  OP  DE  GRONDWET 
========================== 

 
“Vóór 1795 hadden zich de Oranjes bij ede verplicht, de gereformeerde religie te handhaven. 
Sinds 1814 moeten zij een Grondwet bezweren die gelijkstelling van alle gezindheden voor de 
Wet uitspreekt; een grondwet die leugen en waarheid, geloof en ongeloof, godsdienst en 
afgodendienst met elkander op één lijn stelt en dus ontkenning is van het bestaan van één, 
absolute waarheid; een verloochening van het Woord Gods; een goddeloze grondwet. 

 

Toen de soevereine Vorst koning Willem I, in 1814, zich door een revolutionaire grondwet de 
handen liet binden, kon hij de kerk ook niet meer tegen haar vijanden beschermen. Toen dus 
Gods recht en het recht van de kerk verkort was, was er niets anders te verwachten dan 
inbreuk op de soevereine rechten des Konings; en heeft Koning Willem II in 1848 voor een 
oproerige hoop volk, -omgekocht en opgezweept door liberale volksleiders gezwicht- een 
goed deel van zijn koninklijke rechten verloren. En in 1887 tenslotte is het gruwelijk onrecht 
bevestigd. (n.l. door koning Willem III-CJB) 

 
Op die grondwet, waarvan gezegd wordt dat de waarborgen voor de wederzijdse vrijheid en 
rechten van vorst en volk liggen, zal men tevergeefs in het hoofdstuk “van de godsdienst”, iets 
over de gereformeerde religie vinden; ook niet de christelijke religie. Deze kent de grondwet 
niet. Zij kent geen Christus, dus ook geen christendom noch christelijke kerk. Van het Woord 
des Heeren gewaagt zij met geen enkel woord; het bestaat voor haar niet. Dat Gods Woord 

alleen de waarheid is, daarvan wil de grondwet niets weten. 
 
 
Bij de inhuldiging van Willem I en ook van Willem II mocht nog een predikant een toespraak 
houden, doch bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina werd het verboden, hoewel de 
koningin er op aandrong; Gods Woord moest zwijgen! Het monster der revolutie wilde het 
niet. Ook de Cantate van Nicolaas Beets werd afgewezen. Zij was niet neutraal genoeg.” 

 

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

Het bovenstaande is een oud citaat uit het indertijd bekende “Amsterdams Zondagsblad tot 
getuigenis der waarheid.” Oude gegevens zijn nogal eens ‘pittig’ – té pittig voor de huidige 
smaak. Indertijd hebben wij dit citaat gevonden in een aantekenschrift van een overleden 
vriend. Hij had er helaas geen datum bij vermeld. Trouw beloven aan een grondwet, die geen 
rekening houdt met God en Zijn geboden, is niet zo vanzelfsprekend! Eerst een knieval maken 
voor de duivel en hem dan gaan bestrijden?  Of zien we dat verkeerd? Dan heel graag een 
reactie! 
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NOG  ALTIJD  AKTUEEL ! 
 

In het RD van 15 maart 2000 gaat Ds. J. Westerink (Chr.Ger. predikant) ook in op het 

'schuld belijden' van Rome. Hij merkt o.a. op: 
 

“De kerk van Rome als zodanig treft immers geen schuld volgens haar leiders. De kerk is het 
mystieke lichaam van Christus en wordt geleid door de Heilige Geest en ze  blijft ook na de  
zondag  van  het  "mea  culpa"  onfeilbaar. 

 
Misschien heb ik het nog nooit zo begrepen als na zondag 12 maart 2000, dat Rome Rome 

blijft. De kerk als instituut dwaalt niet, alle aarzelende of ontroerende reacties op de woorden 
van de paus ten spijt. Wat mij ronduit geschokt heeft in de schuldbelijdenis is de uitdrukking: 
'in dienst der waarheid.' Het geweld waarover schuld beleden werd, werd gebruikt in dienst 
van de waarheid. Dat wil dus zeggen dat de leer van Rome recht overeind blijft staan. Er 
wordt geen schuld beleden over de veroordeling van Luther en Calvijn. Er wordt geen schuld 
beleden over de vervloekingen van het Concilie van Trente. Er wordt geen schuld beleden 
tegenover de kerken van de Reformatie.  
 
Vooral: er wordt geen schuld beleden tegenover de Heere, Wiens Woord op één lijn werd 
gezet met de woorden van de kerk. En er wordt geen schuld beleden tegenover de Heere 
Jezus, Die in de leeruitspraken van de Roomse Kerk wordt geloochend als de volkomen 
Zaligmaker."  

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 
We zijn ds. Westerink dankbaar voor dit geluid. Hiermee is hij in het spoor van bijvoorbeeld 
de bekende Spurgeon. Ds. Spurgeon heeft heel veel "zicht" gehad op de toekomst van de 
Joden, de val van de antichrist en de toekomst van Gods gemeente op aarde. Het 
waarschuwen tegen het Gode vijandige Rome nam een speciale plaats in bij Spurgeon. Het 

blad Protestants Nederland plaatste in haar nummer van mei 1989 het volgende 

artikeltje: 

 

 

Spurgeon over het pausdom 
Het pausdom staat tegenover het Evangelie van Christus, en is de Antichrist. Wij behoren 
daar tegen te bidden. Het zou het dagelijks gebed van elke gelovige moeten zijn dat de 

Antichrist als een molensteen in de zee geworpen wordt. Want hij verwondt Christus, 
omdat hij Hem berooft van Zijn heerlijkheid. Het pausdom stelt sacramentele voldoening in 
de plaats van Zijn verzoening en het verheft een stuk brood op de plaats van de Heiland en 
enkele druppels water op de plaats van de Heilige Geest. Het stelt een feilbaar mens -zoals 
wijzelf zijn- als plaatsvervanger van Christus op aarde. Als we daartegen bidden, dan doen we 
dat omdat het zich tegen Hem verzet. Wij hebben de personen lief hoewel we hun dwalingen 
haten. We hebben hun zielen lief hoewel we hun dogma's verafschuwen. De adem van onze 
gebeden zal worden verzacht, omdat we in het gebed onze gezichten wenden tot Christus. 

 
 
Ons dagelijks gebed moet zijn of de Heere Rome wil verdelgen, want het is een grote 
verhindering voor de doorbraak van Gods Koninkrijk. We moeten tégen Rome bidden! 
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**  KERKHERSTEL.  In “Bewaar het Pand” van 22 juni 2006 schrijft ds. P. den Butter over 
kerkherstel. Bespreekt of we met de HHK kunnen fuseren: (…)  “Ligt het niet in de weg die 
Gods voorzienigheid ons aanwijst, om in ieder geval de HHK binnen onze horizon te trekken? 
Over de confessionele basis hoeven we niet eens vijf minuten te discussiëren. Bij het niet 
meegaan in de PKN is met grote nadruk op de confessionele basis gewezen, en daarin wisten 
wij ons eens met hen. Over de interpretatie van de confessie is ook geen lang gesprek nodig. 
Over de kerkorde uiteraard wel, daarover is het gesprek nog niet zomaar ten einde. De 
kerkorde van de HHK is onzes inziens veel te “hervormd”. Ìk verwacht dat men dat in de 
HHK zelf ook wel aan het ontdekken is. Het is immers de kerkorde en vooral de interpretatie 
ervan, die nu voor zoveel verdriet zorgt. Ik begrijp heel best, dat we lang niet zover zijn, dat 
we op alle terreinen hard kunnen samenwerken. Ik weet ook best dat er binnen de HHK 
verschillen zijn, ook uitkomend in de prediking. Ineenschuiven van gemeenten is nog lang 
niet aan de orde. Maar verlangen – dat mag toch wel? Het gesprek gaande houden, daar is 
toch niets op tegen? Zeker niet als het gaat om de waarheid Gods en de prediking en de 
beleving daarvan. (…) Maar alstublieft geen legendevorming. Geen dingen suggereren die er 
niet zijn. Wie de legende verzint miskent de werkelijkheid. Wie meent dat hij van legenden 
gebruik moet maken heeft kennelijk gebrek aan feiten.” 

**** 
**  Liever anders.  Christenen en moslims ondertekenen samen een verklaring waarin 
opgeroepen wordt met respect samen te leven. Het zou veel beter zijn dat de christenen 
hadden geprotesteerd tegen de onderdrukking van christenen in islamitische landen. En als we 
zulke landen bezoeken dienen we daar de christenen  te sterken! 

**** 
**  Luther over de doop-I  “Gaarne zou ik hem in de Vespertijd laten dopen, opdat hij niet 
langer een heiden blijve en ik gerustgesteld word.”      (Stemmen Wittenberg-4-162) 

**** 
**  Luther over de doop-II   Het bovenstaande schreef Luther aan Hans Löser die hij 
uitnodigde peetvader te zijn bij de doop van zijn pas geboren zoon Paul. Wel heel wat anders 
dan een gedoopt kind als een ”gedoopte heiden” aan te merken, laat staan een “brandhoutje 
voor de hel”, zoals sommige predikanten wel hebben gezegd en… zoals nóg wel wordt 
gezegd. Overigens vinden we op de uitspraak van Luther nog wel wat af te dingen. Een 
ongedoopt kind van christenouders is géén heidenkind, zoals de nog niet besneden Joodse 
kinderen óók geen heidenkinderen waren!   

**** 
** Het Evangelie. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven 

hebbe.” Van deze tekst zegt Luther dat iedereen die uit het hoofd zou moeten leren! Wie zou 
God de schuld kunnen geven als dit Evangelie niet wordt geloofd? 

**** 

 
**  FEZ EN ROZENKRANS  De scheidende secretaris van de PKN is van mening dat de 
ideeën van de heer Geert Wilders niet passen binnen de kerk, aldus het RD van 7-4-’08. De 
zonde van Sodom en het heulen met de antichrist passen daar wél in. Nee, dat zei hij niet, 
maar het is wel de werkelijkheid. Maar Plaisier is heel mild. Kerkleden die sympathiseren met 
de denkbeelden van de heer Wilders behoeven niet via een tuchtprocedure de kerk uitgezet te 
worden! Dit gaf Plaisier zo te kennen. Dat is toch mooi meegenomen! De gangen van deze 
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man -die ook al een islamvriend is- zijn vreselijk. We adviseren dr. Plaisier een fez op z’n 
hoofd te plaatsen, gedrapeerd met een rozenkrans, en vooral een bedevaart naar Mekka en 
Rome te maken.  

**** 
**  Kerk en staat.  Gewetensbezwaarde trouwambtenaren zijn vogelvrij verklaard. Als de 
Commissie Gelijke Behandeling haar zin krijgt kunnen christenen de functie van 
trouwambtenaar niet meer vervullen. Zij  m o e t e n  dan ook twee mannen of twee vrouwen 
“trouwen”.We hebben begrepen dat ze -als ze dit weigeren- helemaal geen ambtenaar meer 
mogen zijn  bij de burgerlijke stand! De toenmalige Hervormde Kerk heeft het voortouw 
genomen met dit kwaad te wettigen – de staat is gevolgd. Zo’n kerk en zo’n staat staan aan de 
vooravond van de ondergang. 

**** 
**  Moed en vertrouwen.  “Verlangt u naar een opwekking in de kerk die nu als een vallei 
vol doodsbeenderen is? Bidt dan om de bekering van de Joden. "Want indien hun verwerping 

de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de 

doden?" Rom.11:15. Dat zal een tijd van leven zijn, een tijd van een milde uitstorting van de 
Geest, wat de reformatie tot een hoogtepunt zal brengen, hoger dan het ooit geweest is.”  Dit 
zijn woorden van Thomas Boston in een verhandeling over Zacharia 12:12. De huidige 
omstandigheden zijn uitermate duister en benauwend. Kerk en staat zijn als een lijk in 
ontbinding. Maar er komt leven uit de doden! Straks, als alle vijanden ten onder zijn gebracht 
en het bekeerde Israël de wereld met inkomsten zal vervullen! 

**** 
** Zo toen – zo nu. “De naderende oordelen zijn, zonder bekering en reformatie, 
onvermijdelijk in een land van licht en kennis. Zodanig is dit land geweest, en waar hier nog 
enig gebrek aan is, is zulks een gedeelte van de zonde en straf van dit volk, zie Jesaja 26:10. 
Naar het licht van dit land mocht men het wel een land van oprechtheid achten, maar hoe het 
tegen Hem heeft gerebelleerd, en al de werken van het licht heeft gehaat, tegenstaan, vervolgd 
en veroordeeld, is om sommiger wil meer te bewenen dan open te leggen.”  Dit zegt John 

Owen in “Gods gewone handelingen met zondige landen en kerken.” Wie dit werk leest 
komt wel tot de overtuiging dat het in ons land, in onze kerk, nog veel erger is dan toentertijd.  

**** 
**  Einde van het pausdom.  In de laatste preek die Richard Cameron hield over Psalm 
46:11, “Laat af en weet dat Ik God ben” zei hij o.m. dat hij, samen met Donald Cargill ervan 
verzekerd was, “dat de Heere een standaard zou oprichten tegen de antichrist, die zou reiken 
tot aan de poorten van Rome en dat ze met vuur verbrand zou worden.” Enkele dagen later 
werd hij door het bloeddorstige pausdom gedood. 

**** 

**  De Koran.  Het volk dat voor korannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen. 

**** 

 
**   EEN ROOMSE KONINGIN?  In het Reformatorisch Dagblad van 2 mei 2008 lezen we 
een alarmerend bericht. Onlangs is de echtgenote van de kroonprins op werkbezoek geweest 
in haar geboorteland Argentinië.  Welk “werkbezoek”’ wordt niet vermeld. Prinses Máxima 
heeft de Argentijnse kardinaal Jorge Bergoglio blij gemaakt met ca. 125.000 euro. De 
kardinaal heeft een eigen televisiezender voor “ethisch verantwoord” nieuws. Deze hoge 
roomse prelaat wil het bereik van de rooms-katholieke zender vergroten en zijn kerk 
promoten. Het Argentijnse weekblad Noticias zegt dat prinses Máxima een maandelijks 
bedrag tussen de 15.000 en de 20.000 dollar zou hebben toegezegd voor de zender. Zo 
ongeveer heel Refo-Nederland dweept met de roomse prinses. De Refo-bladen wedijveren 
met elkaar om de mooiste kleurenfoto’s van haar te plaatsen. Nederland lijkt overgegeven aan 



 26 

de volkomen verblinding. Er is stem noch opmerken. We vragen ons af of Nederland nog 
door de Heere gestraft zal worden met een roomse koningin en zo ook met een Koning die -
met het hele Huis van Oranje- er blijk van geeft absoluut niet gereformeerd te zijn, maar 
crypto-rooms. Het is volkomen ongehoord dat de echtgenote van onze kroonprins geld 
schenkt om in Argentinië het pausdom te promoten! Waar blijven de reformatorische kerken 
met hun tucht? Waar geen tucht is, is geen kerk. Laat het maar op u inwerken! Maar als 
christelijk Nederland zwijgt gaat mogelijk seculier Nederland spreken. Want… het inkomen 
van het Koningshuis, en zo ook van prinses Máxima, komt van ons belastinggeld! 

**** 
**  Tribunalen.  Dit zijn rechtbanken waar b.v. oorlogsmisdadigers en misdadige regiems 
worden berecht. We vragen ons af: waar blijft het Chinatribunaal? Onder Mao zijn circa 70 

miljoen mensen omgebracht. Dat is “verleden tijd”. Een paar jaar na de bevrijding van West 
Europa vielen de Chinezen het onafhankelijke Tibet binnen en houden het, ca. 60 jaar na dato, 
nog steeds bezet. Is het niet de hoogste tijd dat de Tibetaanse onafhankelijkheid door alle 
democratische landen ter wereld wordt erkend en hersteld en dat de oorspronkelijke grenzen 
van Tibet en uiteraard de diplomatieke betrekkingen met het land worden hersteld? Elk land 
dat dit niet doet is medeplichtig aan het concentratiekamp Tibet. Waar blijft het 
Chinatribunaal? Gaat Jan Peter Bal-kenende -de man van de ‘normen en waarden’- de 
opening van de Olympische spelen in China bijwonen om de Chinese regeringsleiders op die 
normen en waarden te wijzen? Wie het gelooft mag het zeggen… 

**** 
**  Slachtoffers van de paus.  Inwoners  van de Australische staat New South Wales, die het 
slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik door priesters, hebben er bij paus Benedictus 
XVI op aangedrongen dat hij excuses aanbiedt. Dit heeft de Australische omroep gemeld. 
Benedictus woont in juli in Sydney een deel van de Wereldjongerendagen bij. Ach, wie weet 
gaat de paus pleiten voor “reiniging” van de kerk, zoals hij ook in de USA heeft gedaan, waar 
priesters zich aan meer dan 10.000 mensen hebben vergrepen. Een idee voor het RD. Voel 
daarover Bodar eens aan de tand! 

**** 
**  De kleine grote macht.  De kleinste staat ter wereld wapent zich tegen de grote gevaren 
van de moderne tijd. Het Vaticaan krijgt een snelle-reactiemacht en een antisabotageafdeling. 
Dit zei de commandant van de pauselijke gendarmerie, Domennico Giani, gisteren in 
L’Osservatore Romano, de krant van het Vaticaan.         (RD 9-6-*08) 

**** 

 
**  BOLWERKEN.  De huisgodsdienst en de kansel zijn de bolwerken van het protestantse 
geloof. Geloof het maar: als de vroomheid weggaat uit het gezin, zal het godzalige leven 
verdwijnen.                                              (Spurgeon-“Kom tot Mij!”-blz. 76) 

**** 
**  Verloren jeugd.  Als  je alle berichten leest over de openbaring van de jeugd in 
Nederland slaat de schrik om je hart. Het Reformatorisch Dagblad van 9 en 10 april 2008 
wijst er indringend op. Met koppen “Zo’n 130.000 kinderen nu al crimineel” en “Steeds meer 
Amsterdamse jongeren op criminele pad” lezen we het een en ander over wat er aan de hand 
is. En… het gaat hier over jeugd vanaf 11 jaar en ouder. Ja, als het de kerk goed gaat, gaat het 
de wereld ook goed. Maakt uzelf de toepassing maar. De kerk is geen zoutend zout maar, 
maar een huis dat tegen zichzelf verdeeld is. 

**** 
  **  Weinig koningen.  “Er zijn maar weinig rechtschapen vorsten en het spreekwoord zegt: 
In de hemel is een goede vorst wildbraad! Vindt men er een die vroom is, dan moet men 
daarin een bijzondere genade van God zien, zoals David en sommige anderen, die Gods 
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Woord hebben liefgehad, het kwaad hebben gestraft en de vromen hebben beschermd. Doch 
dit is iets zeldzaams.(…) Mannen als Abraham en Daniël hebben tot dit soort vorsten 
behoord. Doch zij zijn zeer zeldzame vogels. Zij zijn een zeer zeldzaam wildbraad in de 
hemel; want vorsten zijn gewoonlijk de dagelijkse zwijnenkost in de hel.”                                                     
(Stemmen Wittenberg-4-136 en 142) 

**** 
   **  Trouw of ontrouw?  Iedereen zal u en mij haten, indien wij even getrouw zijn als 
Jeremia. Een predikant, die aan de vijandschap, hoon en laster ontkomt! Wijs me de man, die 
dit doet, en ik zal u een trouweloos man aanwijzen. Een lafaard in het legerkamp van 
Christus, en iemand, die zijn  mond niet op een mondige wijze durft te openen in Naam van 
de Verlosser.                                             (J.C. Philpot-Jeremia 15:12) 

**** 
**  Hemels leven.  Een hemels leven kan alleen gevonden worden bij iemand die nu al 
verbonden is met Christus in de hemel. Het is onmogelijk dat ons hart tegelijkertijd 
gemeenschap kan hebben met Christus en met de wereld die Hem verworpen heeft. De 
Heilige Geest spoort ons aan het oog op Christus gericht te houden, terwijl Hij ons voert naar 
de heerlijkheid. Want daartoe zijn we geroepen.                         (overgenomen)  

**** 
 **  Biblebelt.  Daar wordt mee bedoeld  de streek waar de “ernstige”christenen wonen in 
Nederland. Op 22 maart 2008 berichtte het RD ons dat in die streek meer schade rond oudjaar 
wordt aangericht dan elders. In bepaalde wijken in onze grote steden wordt op 
oudejaarsavond veel criminaliteit gevonden. Politieonderzoek wees uit dat deze seculiere 
wijken en de “Biblebelt” voor elkaar niet onderdoen. Zeer, zéér beschamend. De oorzaak?  
Het christendom is haar functie van zoutend zout kwijt. 

**** 
**  Obstakels.  In het RD van 21/4/08 lezen we over een bijeenkomst van de Stichting 
Reformatorisch Appél, waar weer eens gesproken wordt over de noodzaak van een 
opwekking. We zeggen er maar niet veel van. Dé opwekking komt (wereldwijd) als Israël tot 
bekering komt en de beide antichristen (Rome en de islam) vernietigd zijn. En neem er het 
romaniserende protestantisme maar bij. En daar lezen we niets over! 

**** 
 

**  ZEG HET DE JEUGD! We moeten degenen die tot dwalingen van Rome neigen, 
vrijmoedig en ernstig waarschuwen. We moeten de jeugd de waarheid van het Evangelie 
voorhouden en hen vertellen over de gruwelijke daden van het pausdom in het verleden. 

We moeten er alles aan doen het licht in het land zo goed mogelijk te verbreiden, want net als 
de uilen haten de priesters het daglicht.” 

(Dagboek van Spurgeon voor de avond-29 mei) 
**** 

**  Hoop voor Israël. Noach had in zijn profetie door Gods Geest er reeds van gesproken en 
tot Abraham had de God des Verbonds Zelf gezegd: "En in uw zaad zullen gezegend worden 
alle volkeren der aarde." Hoe onmogelijk het soms voor ons ook schijnt, maar het is zeker en 
gewis, dat de aarde vol zal worden van de kennis des Heeren, gelijk de wateren de bodem der 
zee bedekken. Dat wij in waarheid tot God mochten roepen, opdat God Zijn beloften mocht 
vervullen en de volheid der heidenen zal ingaan. Daarenboven voor onszelf en voor elkaar 
mochten we leren smeken: "God zij ons genadig". (...) Zeker, het is naar Gods onfeilbaar 
Woord, dat God in het laatste der dagen het Jodendom nog bezoeken zal. Hun aanneming zal 
zijn als een leven uit de doden. Desniettegenstaande is het Jodendom een ernstig voorbeeld 
voor ons.                           

(Ds. Lamain over Ps. 67:2) 
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**  Ook dit is ds. Paauwe!  “Zullen we nu leven, zo moet er noodzakelijk een band zijn 
tussen Christus en ons. Daarom zegt de Heere in Zijn Woord: ‘Die tot Mij komt zal geenszins 
hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.’ ’t Is dan voor een ieder van het 
hoogste belang: ten eerste dat hij tot Christus gekomen is; ten tweede, en dit is van minder 
belang, dat hij wete, dat hij tot Christus gekomen is. Van het eerste hangt ons leven, van het 
tweede onze troost af.” Dit is uit een preek over Johannes 6:35, uitgesproken op 27 augustus 
1922 te Delft-Getuigenis der Waarheid aug. 1957. 

**** 
**  Dat is wel héél erg.  In het blad Terdege van 14 mei 2008 lezen we een interview met ds. 
W. van Gorsel, emeritus-PKN predikant. Het gaat merendeels over Krijn van Gorsel, een 
gezelschapsman die op zondag preken las, in een door hemzelf betaald kerkje. Een interessant 
stukje “kerkgeschiedenis”. Op het eiland Tholen werden “echt bekeerde mensen” als halve 
goden vereerd. Zelf zijn we van jongsaf goed bekend op het eiland Tholen. Ook met de 
kringen van de bekende Leen Potappel te Stavenisse. Genoemde Potappel komt ook in het 
interview ter sprake. Ds. Van Gorsel vertelt ons dat Potappel eens een boek in handen kreeg 
van Spurgeon. Na er eens in gebladerd te hebben werd de daarin beschreven godsdienst 
volkomen afgekeurd. Wat gebeurde? Leen Potappel heeft toen, samen met zijn vriend Joh. 
Slager, die later predikant is geworden bij de oud-gereformeerden, het boek van Spurgeon 
begraven. “Zo diep dat er nooit meer een maens bie kan”, laat Van Gorsel ons weten. Wat 
moeten we daar nu van zeggen? Dit: onze mening is dat de prins der predikers, C.H. 
Spurgeon, die voor duizenden en mogelijk wel voor tienduizenden tot eeuwige zegen  is 
geweest (zijn preken worden nóg op vele plaatsen in de wereld gelezen), behoort bij hen 
waarvan we lezen in Daniël 12:3: “De leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels, 

en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk.” De Heere mocht in 
Zijn gunst nog eens predikers geven als Spurgeon om het eiland Tholen en heel Nederland op 
te wekken uit de geestelijke doodstaat.  

**** 
**   AFSCHEIDING EN VREDERIJK.  "Deze heerlijke kerkstaat is mogelijk hetzelfde als 
het duizendjarig rijk, waarvan wij lezen in Openbaring 20."  Dit zegt een Christelijke 
Gereformeerde dominee! U gelooft het niet? Nu ja, het is geen predikant van de 21ste, noch 
van de 20e eeuw. Maar wel een dominee uit de 19e eeuw! Het is een woord van Ds. Gezelle 

Meerburg!  U kunt er veel meer van lezen in zijn verklaring van de Heid. Catechismus, deel  
2, vanaf  blz. 437. 

**** 
**  En daar heult men mee!  Er is op aarde niet gemakkelijk een listiger, sluwer, 
onzedelijker vijand en tegenstander van de waarheid, van de Godsvrucht, van de gemeente 
van onze Heere Jezus Christus te vinden, dan het pausdom; niet gemakkelijk iets, dat de 
consciëntie en de moraliteit der volken meer bederft, dan de huichelarij, met welke het 
pausdom zich van de idée 'Godsdienst' bedient, om over alles ten koste van alles te heersen. 
Zonder verkrachting van de waarheid kan het niet bestaan. Waar Jezus Christus de eer 
ontvangt die Hem toekomt, wordt het gehouden voor ongerechtigheid.                                                                                          
(Hoogleraar Dr. J.I. Doedes -1817-1888) 

**** 
**   Vijand niet sparen.  “De vijand te sparen is ook een kwaal van onze tijd. O, dat kwalijk 
geplaatste medelijden heeft zoveel kwaad teweeggebracht. Hoe bestreed Jezus de Farizeeën 
en Schriftgeleerden? Zonder medelijden. Het ongeloof mag niet met medelijden behandeld 
worden. Het is een Agag, tot wie een Samuël zegt: “Gelijk als uw zwaard de vrouwen van 
haar kinderen beroofd heeft, alzo zal uw moeder van haar kinderen beroofd worden onder de 
vrouwen.” En wij moeten die Agag  in stukken houwen, doch niet met een vleselijk zwaard; 
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neen, maar met het zwaard des Heiligen Geestes. De Schrift leeft van strijd, van de goede 
strijd, en wij moeten er ook in leven.”                                                                    
(Da Costa-Bijbellezingen-5-326) 

**** 
**  Wet & Evangelie.  De Wet zegt tot de mens: ‘Gij slaaf! Vervloekt zijt gij als gij het 
allerminste aan uw werk laat ontbreken.’ Hoe verpletterend! Het Evangelie zegt tot de mens: 
‘Gij gevangene! Vervloekt zijt gij als gij niet vrij wilt zijn, gelijk Gods kinderen.’ Hoe 
hartroerend!                                                      (I. da Costa-Bijbellezingen-1-285) 

**** 
 **  Dat is niet waar.  In een opinieartikel in het RD van 9 juni 2008 over de GBS en 
Stichting HSV wordt gesteld dat de Nieuwe Vertaling van 1951 in veel gevallen slechts 
weinig afwijkt van de SV, maar wel aanzienlijk duidelijker is. Dat is niet waar. Er is 
veelmalen aangetoond dat deze vertaling in veel gevallen afwijkt van de grondtekst. Prof. G. 
Wisse zei van deze vertaling dat men zich wel tienmaal bedenken mag om deze vertaling in 

te voeren in een kerk van gereformeerde belijdenis! 

**** 
** Eenheid.  Een “evangelist” uit onze dagen pleit er regelmatig voor om de reformatorische 
en evangelische godsdienst maar door elkaar te mixen, en dat brouwsel dan te presenteren als 
de gemeente, zoals de Koning van de Kerk het bedoeld heeft.  Deze man meent dat de 
Belijdenissen der Hervorming maar eens aangepast moeten worden aan de ongeschreven 
belijdenissen van de evangelischen. Overigens zou het niet verkeerd zijn als heel christelijk 
Nederland “evangelisch” zou gaan leren en leven. Dat zou een leer en leven zijn in 
overeenstemming met hetgeen de Heere ons heeft geleerd in de vier Evangeliën van het 
Nieuwe Verbond! Dat is écht evangelisch! 

****** 

 

 

 

ER  IS  VERWACHTING  VOOR  JONG  EN  OUD ! 

 

Mensen van alle tijden hebben gedroomd van een gouden tijdperk op aarde. Er is de 

eeuwen door een reikhalzend verlangen geweest naar een tijd waarin alle mensen als 

broeders en zusters met elkaar zullen verkeren en de aarde vol zal zijn van 

gerechtigheid en vrede. Deze droom vindt men in de literatuur van het oude Egypte, 

in de geschriften der Meden en Perzen, maar ook bij de Grieken en Romeinen. En 

ook in onze tijd horen wij van dit verlangen. Het socialisme werkt aan een heilstijd. 

Het liberalisme werkt eraan. Al deze menselijke pogingen hebben enkel oorlog en 

ontzetting opgeleverd. En het christendom denkt  doorgaans helaas, dat de enige 

verwachting de ondergang is. De HEERE zal christendom en wereld beschamen… 

 

                                                            

                                                            ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Want hoever is de mensheid in werkelijkheid gekomen? U weet het. Elk tijdperk van de 
menselijke geschiedenis draagt het stempel van ongerechtigheid, misdaad, geweld, ziekte, 
lijden, zonde en dood. En al heeft de mensheid door heel de geschiedenis getracht een 
gouden tijdperk tot stand te brengen, tot op vandaag wordt de ene oorlog na de andere 
gevoerd. De twee wereldoorlogen en zoveel andere oorlogen van de laatste eeuw hebben 
meer mensenlevens geëist dan alle oorlogen in de geschiedenis bij elkaar. In de Tweede 
Wereldoorlog hebben de nazi’s op een vreselijke wijze 6 miljoen Joden omgebracht. Het 
duizendjarig rijk van Hitler hield maar vijf jaar stand! En waar veel aan voorbij wordt 
gegaan: onder de Russische dictator Stalin zijn, naar schatting 50 miljoen mensen 
omgebracht. Slachtpartijen in Azië, in Afrika, enz.  

 
 
 
De menselijke natuur is zó verdorven, de val in Adam is zó ontzettend, dat de oorlogen zullen 
voortduren, totdat de Zoon des mensen zal ingrijpen op een heel bovennatuurlijke wijze. De 
dag zal komen dat dit tranendal een einde neemt en God zelf een koninkrijk van gerechtigheid 
zal oprichten. Alle menselijke pogingen, alle menselijk vooruitgrijpen op een vrederijk, 
hebben altijd al schipbreuk geleden en zullen schipbreuk blijven lijden. De komst van een rijk 
van vrede en gerechtigheid heeft de HEERE aan zichzelf voorbehouden. Hij zal zelf laten zien 
wat Hij vermag en zal alle menselijke pogingen belachen. Maar een Vrederijk komt er! Zíjn 
Vrederijk! Het luisterrijke Vrederijk van de Messias! Het 1000-jarig rijk! Het komt. Ten spijt 
van alle tegenstand, alle ver-achting, alle ontkenning, van wie dan ook. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

De profetie van Daniël 
De profeet Daniël (2:44) heeft lange tijd geleden, toen hij de koninkrijken beschreef die 
komen zouden, geschreven:  

 
“Doch in de dagen van die koningen zal de Gods des hemels een koninkrijk verwekken, dat in 

eeuwigheid niet verstoord zal worden, en dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten 

worden; het zal al die koninkrijken vermalen en tenietdoen, maar zelf zal het in alle 

eeuwigheid bestaan.”  
 

We lezen hier in kort bestek de hele wereldgeschiedenis! Alle rijken zullen vergaan; zij 
zullen alle vermorzeld worden. De Heere gaat Zijn Koninkrijk oprichten niet naast, maar 
in de plaats van alle koninkrijken en machten van deze wereld. Het Koninkrijk van 
Christus is niet ván de wereld, maar het komt wel ín de wereld! “En de HEERE zal tot 

Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de HEERE één zijn, en Zijn Naam één”, 

Zacharia 14:9. De profetieën over de heerschappij van Christus op aarde zúllen vervuld 
worden!   

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

 

Openbaring 20 

In het boek Openbaring, in hoofdstuk 20, wordt zesmaal een periode genoemd  van 1000 jaar, 
maar we komen het woord “rijk” niet tegen. Toch is het in het kerkelijk spraakgebruik heel 
gewoon geworden om te spreken van een “1000-jarig rijk”.Iedere christen die de Bijbel van 
kaft tot kaft gelooft, gelooft óók dat er een zekere duizendjarige periode in de 
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wereldgeschiedenis zal zijn. Het enige verschil is -maar dat is dan ook hét verschil-, dat de 
plaatsing van dat rijk in de geschiedenis verschillend wordt ingevuld. De term als zodanig 
vindt geen tegenspraak! Wel kan en mag er ook gesproken van het “Messiaanse Vrederijk” of 
de “Christusregering”. Andere benamingen laten we aan hun plaats. We gaan hier ook niet 
discussiëren over de vraag waarom er zoveel verschillende inzichten zijn dienaangaande, 
maar we bepalen ons bij de Bijbelse gegevens, zoals ze door de rechtzinnige kerk der eeuwen 
ons zijn nagelaten. We denken nu aan de mannen van de Nadere Reformatie in ons land, de 
Puriteinen en de Presbyterianen van Engeland en Schotland, hoewel er veel meer te noemen 
is. We gaan ook de bezwaren niet behandelen die opgeworpen worden tegen de Bijbelse 
gegevens van het Vrederijk op aarde, de grote Christusregering na de bekering der Joden en 
de ondergang van de antichrist. We hebben dat al vele malen gedaan en de weerleggingen, die 
naar voren gebracht worden tégen de Bijbelse gegevens, zijn toch van nul en gener waarde. 
Hoe zou ook zo’n grote en duidelijke waarheid Gods weersproken kunnen worden en dáármee 
te niet worden gedaan?! Soms is het min of meer zielig om te lezen hoe predikanten zich in 
allerlei bochten wringen om de Bijbelse toekomstleer te weerspreken. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

Er is hoop voor de wereld! 
Er komt dus een periode in de wereldgeschiedenis waarin de satan gebonden en opgesloten is 
in de afgrond. Hij zal dan geen enkele invloed meer kunnen uitoefenen op de mensen; hij zal 
de volken niet meer kunnen verleiden. Dan zal hij niet meer kunnen “rondgaan als een 
briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden”, zoals we lezen in 1 Petrus 5:8. Er 
zijn ongetwijfeld uitspraken over dit heerlijke tijdperk die wij vandaag nog niet helemaal 
begrij-pen. Echter, één ding is zeker – die tijd zál komen. Veel bijzonderheden over die tijd 
vinden we in de Bijbel, met name in de boeken van de profeten en de psalmen. We wijzen o.a. 
op Jesaja 2 en 11, op Psalm 72 en Zacharia 14. Jeru-zalem zal een belangrijke functie 
vervullen in dat rijk, zie Jesaja 2:3. Oorlogen zullen er niet meer zijn en zwaarden zullen 
worden omgesmeed tot ploegscha-ren, Jesaja 2:4. Christus zal over de gehele aarde als 
Koning heersen, Zacharia 14:9. Het zal een buitengewoon zegenrijke tijd zijn, waarin de 
heiligen met Christus zullen regeren, 2 Timótheüs 2:12. Dit rijk zal heel bijzonder zijn voor 
Israël. “In Zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël zeker wonen; en dit is Zijn Naam, 

waarmede men Hem zal noemen: de HEERE onze gerechtig-heid”, Jeremia 23:6; 33:15,16. 
Het zal een heilstijd voor de volken van de aarde zijn en een bloeitijd voor Gods Kerk zoals 
dit nog nooit op de wereld gezien is. Alle volken zullen het Evangelie ontvangen en alle 
volken zullen ook het Evangelie gehoorzaam zijn.  
 

De “oude” theologen wisten het wel! 
De bewijsplaatsen voor een grote heilstijd op aarde in de Schrift zijn zeer vele en we noemen 
er maar enkele die we vanwege onze ruimte niet afdrukken, maar u kunt ze in uw Bijbel 
nakijken. Onze Nederlandse theoloog Jacobus Koelman geeft in zijn werk “De plichten der 

ouders in kinderen voor God op te voeden” ook aanwijzingen voor de ouders waarvoor ze 
hun kinderen dienen te laten bidden. En dat zijn 28 uitgewerkte punten!  Zo wekt hij de 
ouders op ze te laten bidden voor de bekering der Joden en de beloften omtrent een heer-  

lijke en vreedzame staat der kerk na de bekering der Joden. We geven u de teksten die hij 
noemt, waar gesproken wordt over de luister der kerk tussen de bekering der Joden en het 
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laatste oordeel, als een voetnoot.1 Het is zeer de moeite waard deze teksten eens na te kijken.  
U komt dan tot de ontdekking dat 
men u altijd de waarheid onthouden heeft, wat de eerste betekenis van deze teksten betreft. 
Het heeft alles te maken met de luisterrijke periode die nog de komen staat – het 1000-jarig 
Vrederijk! 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 

De geestelijke leidslieden  
Leidslieden als ds. Koelman zijn er niet meer. In al de door Koelman genoemde teksten wordt 
gesproken over de toekomstige heerlijkheid van Gods Gemeente op aarde, als Christus zal 
heersen van pool tot pool en tot aan de uiterste einden der aarde. Het zal voor u een 
openbaring zijn om na te kijken en te lezen wat deze teksten te betekenen hebben! Koelman 
legt wel het één en ander op ons bordje! Bijvoorbeeld: waar laten wij onze kinderen voor 
bidden? Waar bidden we zèlf voor? Wat zou het een weldaad zijn als onze jonge mensen de 
tijd, die ze nu besteden aan sport, spel, uitgaan, en niet te vergeten het surfen op internet, eens 
gingen besteden aan het onderzoek van de profetieën en aan de wereld schokkende 
gebeurtenissen die op handen zijn! Maar ach, het lijkt wel of het ook voor hen verborgen is, 
hoewel ook in deze benauwde dagen er nog jeugdigen gevonden worden die er oog en hart 
voor gekregen hebben. Gods werk gaat toch door en Hij opent ook ogen van jonge mensen! 
En laten we toch nooit vergeten dat het “jongerenprobleem” ten diepste een 
“ouderenprobleem” is! Zij zijn de jeugd geheel verkeerd voorgegaan. 
 
De geestelijke leidslieden hebben  de sleutel der kennis weggenomen en hun hoorders zijn 
hen gevolgd in het verwerpen en verachten van hetgeen de vaderen ons hebben nagelaten – 
nagelaten op grond van het onfeilbare Woord van God. Wat hebben onze oude theologen 
onvoorstelbaar veel licht gehad en wat hebben wij getracht dat licht uit te blussen. We denken 
nu ook aan een woord van de bekende Dr. Lloyd-Jones: “Het verbergen en veronachtzamen 

van bepaalde waarheden of aspecten daarvan, is altijd de belangrijkste oorzaak geweest van 

een periode van neergang in de lange geschiedenis van de kerk.” Welnu: omdat de kerk de 
vele goede beloften van God voor Israël en de volkeren is gaan ontkennen en openlijk gaan 
verwerpen, zijn we in een bijna volslagen duisternis terechtgekomen wat de toekomst van de 
gemeente Gods aangaat. De grote lijn van de profetie is dat pas als Israël de Messias zal 
hebben omhelsd, de grote wereldbekering zal plaatshebben. Dan zal het woord van Israëls 
verheven psalmdichter ten volle vervuld worden: “En de ganse aarde worde met Zijn 

heerlijkheid vervuld. Amen, ja amen.” Juist dat zal gebeuren in het zozeer miskende en 
verachte duizendjarig rijk. 
 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 

                                                 
1 Romeinen 11:12 en 15 – Jesaja 62:1 t/m 4, 9 en 12 – Jesaja 66:12 t/m 14, 22 en 23 – Jeremia 32:37 en 39 – Jeremia 33: 8, 9 
en 16 – Ezechiël 20:33, 37, 40 en 44. Daniël 2:44 – Micha 2:12 en 13 – Micha 4:1 t/m 8 – Zefanja 3:8 t/m 10, 12, 17, 18 en 
19 – Zacharia 2:10 t/m 12 – Zacharia 8:13 en 23 – Zacharia 9:11 t/m 17 – Zacharia 10:4 t/m 12 – Zacharia 12:1 t/m 14 – 
Zacharia 13:1 t/m 3 en 9 – Zacharia 14:8 t/m 11, 16, 20 en 21 – Hosea: 11:9 t/m 11 – Hosea 14:6 t/m 8 – Joël 3:1, 16 t/m 21 – 
Amos 9:8, 11 t/m 15 – Obadja 17 t/m 21 – Jesaja 60:1, 3, 5, 7, 10, 13, 20 t/m 22 – Jesaja 61:4 t/m 9 – Jesaja 65:2, 8 t/m 10, 
20 en 25 – Jeremia 30:9 en 10 – Jeremia 31:17, 21, 23, 31 t/m 33 – Ezechiël 11:19 en 20 – Ezechiël 34:11 t/m 13, 16, 24 t/m 
26 – Ezechiël 36:25, 26, 28, 37 en 38 – Openbaring 11:15 – Openbaring 20:6 en 7.  
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Grote duisternis voor de morgenstond 

We leven in een wereld die zó beangstigend is, dat het vrijwel niet mogelijk is onder 
woorden te brengen hóe erg het is. Een ieder die enig inzicht heeft in het huidige 
volkerenleven zal dit niet ontkennen. Het is óók helaas een feit dat vrijwel een ieder -als er 
maar enig begrip is van de ontzaggelijke ernst van de huidige wereldsituatie- dit tracht weg 
te drukken, en de huidige welvaart en weelde in ons westerse leven geeft daar veel ruimte 
voor. Moderne media die de aandacht doorlopend afleiden, het uitgaansleven, het vrijwel 
onbeperkt ‘uit’ kunnen gaan, de vele vakanties en zoveel meer. Dit alles gebruikt de satan, 
niet alleen om indrukken van dood en eeuwigheid weg te drukken, hetgeen wel 
allervreselijkst is; maar ook de angst voor hetgeen deze wereld te wachten staat weet de 
boze door de huidige welvaart uitnemend te verdoezelen. Het is een niet te weerspreken 
bewijs van de profetie van de HEERE, dat de dagen van Noach en Lot zullen terugkeren. 

 

Toch zijn er ongetwijfeld meerderen die gebukt gaan onder de uiterst sombere toekomst 
welke voor ons ligt en die noch  voor  de  wereld,  noch voor Gods gemeente enige hoop 
en verwachting kunnen en durven hebben en daardoor ook dreigen getroffen te worden 
door depressiviteit, door hopeloosheid. En dit kan evengoed een christen treffen die mag 
weten de HEERE tot zijn deel te hebben, als zij die deze grote zaak niet deelachtig zijn. 
Het behoeft geen betoog dat het voor een ieder mens het hoogste en grootste goed is en het 
belangrijkste te weten begrepen te zijn in het werk van de Heere Jezus Christus. Al moeten 
we dan omkomen in de oordelen Gods, het is dan een doorgang naar een eeuwige 
heerlijkheid. Maar dit neemt niet weg dat we allen onze taak gekregen hebben in deze 
wereld en dat het aardse leven er zo maar niet wat ‘bijhangt’.  

 

Overgeestelijke mensen doen nogal eens alsof dit zo is, maar als we letten op hun 
levensopenbaring dan blijkt wel dat ze voor velerlei wereldse zaken en geneugten grote 
liefde en belangstelling hebben, maar dat de komst van Gods Koninkrijk en de voortgang 
daarvan op deze aarde hen geen syllabe interesseert. Als we alle gegevens die in de Bijbel 
staan over de antichrist, de toekomstige heerlijkheid van het volk der Joden en de grote 
heilstijd der kerk in het aardse Vrederijk verwijderen, dan zouden we maar een dunne 
Bijbel overhouden!  

 

Ook voor de jeugd is er toekomst op aarde 

We denken met name aan onze jeugd die opgroeit en leeft in een wereld waarin alle 
gebeurtenissen erop wijzen dat een wereldwijde catastrofe voor de  deur  staat en waaraan niet 
valt te ontkomen. Evenals de vissen en de vogels in het verraderlijk net zijn gevangen, worden 
de mensenkinderen verstrikt ten tijde des kwaads, als dit hen plotseling overvalt, Prediker 
9:12. De jonge mensen zien en merken daar méér van dan wij vermoeden. De toekomst lijkt 
geheel hopeloos en alleen maar een  inktzwarte duisternis lijkt hun  voorland  op  deze aarde. 
Zeker, ook de meesten van hen trachten door een uitbundige levenswijze van jolijt en plezier 
en door zich over te geven  aan  de  genoegens die satan hen verschaft, hun angst weg te 
drukken. Maar even zeker zijn er ook die daarin hun ‘leven’ niet kunnen vinden, maar toch 
terneergedrukt worden door de onheilspellende toekomst, die ze voor ogen zien.  
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Er is echter toch ook veel hoop, veel uitzicht en veel verwachting wat de toekomst betreft. Na 
de zuiverende oordelen komt een nieuwe stralende dag. De dag dat alle afgoden zullen 
vergaan, de dag waarin alle volken overspoeld zullen worden met het Evangelie en waarin het 
ook eindelijk de overhand zal hebben, Er zal dan geen enkel openbaar kwaad meer geduld 
worden. Dan zal zelfs op de bellen der paarden de heiligheid des Heeren staan! (Zach. 14:20) 
Er wacht een grote toekomst en dat mag en moet aan de jeugd duidelijk worden verkondigd! 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Wat mogen we verwachten? 

In dit blad is al heel veel geschreven over het komende Vrederijk van de Messias. Het 
heeft vele facetten en we hebben er al heel veel over geschreven. Dit artikel trekt maar 
enkele grote lijnen. En wat zijn deze “lijnen”? Wat leert de Schrift ons aangaande de 
toekomst en wat kan door niemand worden tegengesproken, waarom er ook in al de jaren 
dat dit blad een getuigenis laat horen geen predikant het nog heeft gewaagd er tegen in te 
gaan. Wat kan niemand ontkennen? Het volgende: 

 

A  Het volk der Joden zal niet alleen nationaal hersteld worden -hetgeen we voor ogen zien 
gebeuren- maar bovenal zullen zij de door hen verworpen Messias als hun Koning 
erkennen. Het gehele volk zal Hem dienen.  

 

B  Door de grote wereldgerichten die op handen zijn zullen het pausdom, de islam en alle 
andere valse godsdiensten, van de aarde verdelgd worden. 

 

C  De gemeente Gods zal gezegend worden als nimmer tevoren, omdat Christus dan als 
Koning zal heersen. Dit zal een tijd zijn zoals nog nooit op de aarde gezien is. Alle volken 
zullen zich buigen onder rijksscepter van Christus en grote vrede hebben. Het is de 
glorierijke tijd van de Christusregering, als de satan gebonden zal zijn en geen enkele 
macht meer zal hebben op aarde.  

                           

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

 
 
Het getuigenis van de kerk der eeuwen 
Deze kérnpunten zijn de rechte Bijbelse leer en verwachting, welke ons ook nagelaten is door 
de kerk der eeuwen. Op deze grote verwachting wijst dit blad regelmatig; allerlei Bijbelse 
gegevens van deze glorierijke zaken worden in dit blad behandeld. En nogmaals: omdat het 
niet mogelijk is de Bijbelse gegevens te weerleggen heeft niemand dit nog geprobeerd!  
Mochten ze zich alsnog aan-dienen dan zullen we dat onze lezers zeker niet onthouden! Het 
onderzoek der profetieën kan ons bewaren voor wanhoop. Zonder dit door God gegeven kom- 
pas zouden we omkomen in wanhoop, in een wereld waar de machtigste natie op aarde (de 
USA) voorbereid is op aanslagen met atoomwapens. 
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Het is een niet te waarderen zegen dat de Heere ons, ook wat de toekomst betreft, zoveel 
“overjarig koren” heeft gegeven; namelijk onze “oude schrijvers”, de Schotse schrijvers en 
vele anderen, waarin we zo duidelijk gewezen zijn op de grote heilstijd die gezien zal worden 
na de bekering van de Joden. De wereld gaat niet haar ondergang tegemoet – de satan heeft 
niet het laatste woord! 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

Maar wat gaat er aan vooraf? 

Als we een huis op gaan knappen gaat er wel wat aan vooraf. Eerst wordt het huis als het ware 
met bezemen gekeerd – de rommel wordt opgeruimd! Laten we het nu eens zo zeggen: De 
grote Schepper van alle dingen gaat een grote schoonmaak houden, het kwaad wordt 
opgeruimd. Het oude moet verdwijnen om plaats te maken voor het nieuwe. We gaan niet als 
vanzelf het duizendjarig rijk in. Voordat het Vrederijk aan zal breken zullen er nog grote 
gerichten over de aarde gaan.     

 

We wezen er al op dat alle valse godsdiensten –want die staan allemaal het Koninkrijk Gods 
in de weg- uitgeroeid zullen worden. Voor het pausdom, de islam en de velerlei heidense 
godsdiensten zal in het Koninkrijk van Christus  geen plaats zijn. Persoonlijk zijn we van 
mening dat door ontzettende oorlogen, maar vooral door een regelrecht ingrijpen van God alle 
valse religie zal worden vernietigd. Of dit volledig zal gebeuren vóór het duizendjarig rijk 
achten we onzeker. Het kan heel goed zijn dat er in het begin van dit rijk nog oorlogen des 
Heeren gevoerd zullen worden.  

 

We zien trouwens nu al veel in de wereld wat wijst op schokkende gebeurtenissen. Zal Israël 
gebruikt worden om de kracht van de islam te breken? Op welke wijze zal de ondergang van 
het pausdom plaatshebben? We wagen ons niet aan concretisering van de komende 
gebeurtenissen. Wat zullen de gevolgen zijn van een eventuele derde wereldoorlog? De Heere 
is machtig om hele landen door natuurgeweld te verwoesten. Laten we allen maar aandachtig 
letten op Gods handelen in onze dagen. Bovenal dienen we allen voorbereid te zijn om de 
Heere te ontmoeten in de weg van Zijn gerichten.  

 

Bemoedigend! 

We willen  niet eindigen in het beschrijven van de gerichten die de heilstijd voor Israël en de 
Gemeente zullen voorafgaan. Wel wijzen we er nog op dat de beroemde hoogleraar C. 
Vitringa heeft gezegd dat de oordelen die het Vrederijk zullen voorafgaan aan de jongste dag 
zullen doen denken. 

Jonathan Edwards heeft de begrafenis geleid van de jong gestorven prediker David Brainerd,  
de apostel der Indianen,  overleden op 29-jarige leeftijd.  Zijn 

 

Hugo Binning in een preek over Mattheüs 11:28 
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Het sterfbed, ten huize van Edwards, mogen we gerust een heel bijzonder sterfbed noemen. 
De inhoud van zijn gesprekken, tot het laatste toe, gingen over de toekomstige luister van 
Sion, de grote heilstijd die de Heere beloofd heeft te zullen geven, na de bekering van Israël. 
In de begrafenisdienst over 2 Cor. 5:8, die geleid werd door Jonathan Edwards, is daar heel 
veel op gewezen. Uit de begrafenisrede enkele uitdrukkingen van Brainerd die voor zichzelf 
spreken.  

 
“Kort voor zijn dood zei hij tegen mij: ‘Mijn gedachten hebben zich beziggehouden met het 
oude dierbare onderwerp, de bloei van Gods kerk op aarde. Telkens als ik wakker werd’, zei 
hij, ‘moest ik bidden om de uitgieting van Gods Geest en de voortgang van het Koninkrijk 
van Christus, waarvoor de lieve Verlosser zoveel gedaan en gebeden heeft. Vooral dat doet 
mij er zo naar verlangen.” 
 
“Slechts een paar dagen voor zijn dood wenste hij een psalm te zingen in betrekking tot de 
bloei van Sion. Hij maakte duidelijk dat zijn gemoed daar bovenal mee bezet was. Op zijn 
verzoek zongen wij een gedeelte van psalm 102. Toen wij klaar waren, spande hij zich zo in 
dat hij zeer verstaanbaar een gebed deed, hoewel hij zo verzwakt was dat hij  nauwelijks kon 
spreken. Hij bad niet alleen voor de aanwezigen en voor zijn eigen gemeente, maar ook 
ernstig voor de opleving en de bloei van de religie in de wereld. Hij sprak er vaak over en 
gewoonlijk met buitengewone tederheid, zodat zijn spreken onderbroken werd en 
onverstaanbaar werd door geween.” 

 
“Hij scheen opvallend geoefend te zijn in overgave aan de wil van God. Hij heeft me eens 
gezegd dat hij verlangd had naar de uitgieting van Gods Heilige Geest en de heerlijke tijd van 
de kerk en gehoopt had dat die eraan kwam. Hij zou hebben willen leven om in die tijd de 
religie te bevorderen, als het Gods wil was geweest. ‘Maar’, zeide hij, ‘hoe het ook is, ik ben 
bereid om alles te aanvaarden zoals het is. Ik zou voor geen duizend werelden willen dat de 
keus aan mij was.’ “ 

 
“Nadat hij er zo naar aan toe geworden was dat hij niet meer de minste verwachting van 
herstel had, was zijn gemoed bijzonder ingenomen door ernstige zorg over de bloei van Gods 
Kerk op aarde. (…) Hij zei tegen mij, dicht bij zijn einde, dat nooit in heel zijn leven zijn 
gemoed zo meegesleept was door verlangen en ernstige gebeden voor de bloei van het 
Koninkrijk van Christus op aarde als toen hij in Boston zo ernstig ziek was. Het scheen hem 
zeer te verwonderen dat predikanten en volk niet sterker genegen waren om de bidden om de 
bloei van de religie in heel de wereld.” 

 
 
Tot zover een weinig uit deze begrafenisdienst. Ook Jonathan Edwards zegt hierin 
schitterende dingen over het duizendjarig rijk! Wat zijn de predikanten in onze dagen zeer, 
zéér schuldig dat ze deze écht oud-gereformeerde leer de mensen onthouden. Ook op de 
Mbuma-zendingsdagen  
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HOE MOETEN DE CHRISTENEN ZICH KLEDEN? 
 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 
 
 

Slonzigheid behoort onder gelovigen niet voor te komen. Er is geen enkele Schriftplaats, die 
een verzorgd uiterlijk veroordeelt. Integendeel, dit is een plicht en geen zonde. Reinheid van 
lichaam doet slechts onder voor reinheid van de ziel, zegt men. En zo is het. Een ieder doet er 
goed aan hierop acht te geven, als hij niet wil dat kwaad gesproken kan worden van wat voor 
hem goed is (Rom. 14:16).  

 
De Schrift drukt ons op het hart onze versiering niet te laten bestaan uit “goud of parels en 
kostbare kleding” (1 Tim. 2:9, 1 Petr. 3:3). Evenmin mogen we gelijkvormig worden aan deze 
wereld (Rom. 12:2). Niemand kan zich veroorloven kleren te dragen die méér kosten dan een 
goede kwaliteit noodzakelijk maakt. Aan de andere kant is het op de duur verkwisting om 
kleding te kopen, die te goedkoop is om goed te zijn. Die is te gauw versleten. Eén goed 
kledingstuk zal minder kosten en langer meegaan dan twee slechte. 
 
Dure of opzichtige kleren zullen onze natuurlijke ijdelheid aanwakkeren. En als onze trots in 
het verleden was gebroken, dan zal opzichtige kleding al gauw de oorzaak zijn dat deze de 
kop weer opsteekt. De werkelijke reden van het hart om kostbare en modieuze kleren te 
dragen, is dat men dan door de mensen gezien en geprezen wil worden. Dit is waar, of men 
het nu wil toegeven of niet. 
 
Vraag uzelf eens af hoe u zich zou kleden, wanneer niemand u zag dan God en de engelen. 
Hoe meer iemand toegeeft aan dit dwaze verlangen om door de mensen gezien en geprezen te 
worden, des te groter macht zal het over hem krijgen. Van welke waarde kan dergelijke 
lofspraak voor u zijn? Het doet u meer kwaad dan goed. Degenen die ernaar streven slechts 
God te behagen, kunnen opzichtige en dure kleding niet gebruiken en zullen al gauw 
ophouden die te kopen. 
 
Het dragen van uitdagende, modieuze en kostbare kleren, wekt ook de begeerte op en wakkert 
deze aan. Laten zij, die de mode op de voet volgen, zichzelf eens afvragen: “Wist ik niet dat 
dit het gevolg zou zijn wanneer ik mij zo vertoonde? Is het misschien zo dat ik ernaar 
verlangde en het juist mijn bedoeling was?” En als dit effect op anderen heeft, dan zal het ook 
zijn weerslag hebben op uzelf en u tenslotte net zo vergiftigen. Zij die kostbare kleding 
dragen zullen in ernstige moeilijkheden komen, om niet te zeggen zwaar veroordeeld worden, 
als zij eenmaal rekenschap moeten afleggen van hun rentmeesterschap.Wat zullen zij het in 
dat uur betreuren, dat ze hun vermogen niet gebruikt hebben om er winst mee te maken! Wat 
een bittere en hevige wroeging zullen ze voelen als hen het volgende verweten wordt: 
 

“Ik was hongerig en gij hebt Mij niet te eten gegeven... naakt en gij hebt Mij niet gekleed... 

ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht... Voorwaar, ik zeg u: voor zoveel gij het 

aan één van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt gij het Mij ook niet gedaan.” (Matth. 
25:42-45). 
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In dat uur zullen alle argumenten, die nu geuit worden om de ijdele dingen van deze wereld te 
verdedigen, in het niet verzinken. En die argumenten zijn nú niet beter dan stràks. 

 
Maar laten we wèl in het oog houden: eenvoud in kleding doet het hart niet wedergeboren 
worden. Het is geen verdienste om eenvoudig gekleed te gaan. Er is geen wijze van kleden 
die, op zichzelf, God kan behagen. 
 
Laten we de gunst van God verwerven door de zonde en alle ongerechtigheid af te leggen en 
te geloven in Christus, waardoor de ziel levend gemaakt wordt tot een nieuwheid des levens. 
Dan zullen we, als we blijven wandelen zoals God welbehaaglijk is, niet alleen ons tot Zijn 
eer kleden, maar, hetzij wij eten of drinken of wat wij ook doen, alles doen tot eer van God en 
in de naam van onze Heere Jezus (1 Kor. 10:31, Kol. 3:17). 
 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 
 
 
Het bovenstaande komt uit het blad “De Morgenster” van februari 1980. Dit is een uitgave 
van de “Vergadering der gelovigen”. We zijn van mening dat veel christenen uit de 
Reformatorische zuil van de (levens)ernst van deze mensen nog veel kunnen leren.   
 
 
Helaas is het niet te ontkennen dat ook de kringen van de “Vergadering” het verval niet 
uitgebleven is. Er valt ook daar een tweedeling waar te nemen. Zo spreekt men van “ernstige 
broeders”, in tegenstelling met degenen die het niet meer zo nauw nemen met normen en 
waarden, die ook in onze kleding openbaar dienen te komen. Veelal zijn christenen 
(kerkmensen), in het warme jaargetijde meer bezig met ontkleding dan met bedekkende 

kleding. Ook op dit terrein wordt steeds meer gezondigd. Denken we maar aan sport, de 
zedeloosheid in zwembaden en strandleven, waar veelal gespot wordt met de christelijke 
normen en waarden. Ook in onze dagen heeft een enkele predikant nog wel gewaarschuwd, 
maar de meeste voorgangers zwijgen. 
 
 

“DE ZONDE IS ONTZONDIGD EN EUROPA WORDT ALMEER EEN BORDEEL VAN DE HEL”, WAS EEN 

KENMERKENDE UITSPRAAK VAN PROFESSOR G. WISSE.  

 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
ANTOINE BODAR  -  DE JEZUIET 

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

 

De priester Antoine Bodar is een  uitermate gevaarlijk mens. Deze sluwe man wordt wel 

de “knuffelpriester” van de afvallige protestanten genoemd. Ook in het Reformatorisch 

Dagblad kunnen we regelmatig  over en van hem lezen.  

 
 



 39 

Onlangs hoorden we hem in een interview over de zedenschandalen in de USA, waar priesters 
op grote schaal jonge mensen misbruiken. We hebben ons ten hoogste verbaasd over de 
geslepenheid van Bodar. Met radde tong trachtte hij in dat vraaggesprek deze vreselijke feiten 
te bagatelliseren. Het is goed merkbaar dat hij op het Ignatiuscollege te Amsterdam 
onderwezen is door de paters Jezuïeten! Het misbruik zou van de laatste decennia dateren en 
daar gaf hij  ook wel een “verklaring” voor. Aan alles was merkbaar dat de ondervrager  niet 
op de hoogte is van de zedeloosheid van de roomse geestelijken de eeuwen door! Bodar 
trachtte ons wijs te maken dat de huidige paus veel gewaarschuwd heeft. Een frappante 
leugen. Paus Benedictus XVI weigerde als kardinaal Ratzinger het seksuele misbruik van de 
priesters aan te pakken. Wat zit hier achter? Dief en diefjesmaat? De pot die de ketel niet kan 
verwijten? Hier zit de geslepen Jezuïet achter! Een priester kan immers niet zondigen, ook al 
doet hij de grofste zonde!  
 
 
Bodar kan er nu niet meer helemaal onderuit vanwege de grote bekendheid van de misdaden 
van de “heilige mannen” en moest wel toegeven dat er in Amerika wel het een en ander 
gebeurt! Maar ook de vorige paus werd door hem geprezen als een “kuisheidsridder” die 
waarschuwde tegen het misbruik. Nóg een groter leugen! Men zie de boekbespreking in het 
vorige nummer van dit blad. Het hoofdstuk in het besproken boek over de gruwelen door de 
roomse priesters bedreven is haast niet te lezen.  

 
Bodar zei in dat interview dat we allemaal weer naar de kerk van Rome moeten gaan. En deze 
Jezuïet fungeert ook al als gastspreker op Reformatorische studentenverenigingen. Daar mag 
hij zijn gif spuien!  Het is alles verraad en afval in kerkelijk Nederland. De jongelui die hem 
horen hebben geen bagage van thuis en van hun kerk meegekregen over wat het Pausdom 
altijd was en nóg is. Deze jeugd is een makkelijke prooi voor Rome. Vooral ook als ze zien en 
horen dat de grootste protestantse kerk van Nederland terug wil naar Rome.  

 
Hebben de martelaren dan alles vergeefs geleden? Neen en nogmaals  n e e n. De Koning der 
Kerk zal hun bloed wreken – straks als Hij het pausdom gaat vernietigen en alles wat met haar 
heult en boeleert. 

 

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

 

CC  hh  rr  ii  ss  tt  uu  ss      ii  ss      OO  vv  ee  rr  ww  ii  nn  nn  aa  aa  rr    !!  

 

 

Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einden van de aarde tot uw 

bezitting. Het is de belofte van een koninkrijk op aarde aan de Messias. God is Koning, is 

dan ook de hoofdinhoud van de psalmen.  
 

Zeker, Christus regeert eerst inwendig en geestelijk over ons hart en over de volken door de 
prediking van het Evangelie, en Hij moet eerst Koning zijn over dat kleine koninkrijk van 
onze harten, zullen wij eenmaal deel hebben in dat grote Koninkrijk van Christus, dat met 
Zijn komst zal geopenbaard worden; maar wij moeten het Koninkrijk van Christus niet tot 
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heerschappij over onze harten begrenzen. Immers God zal eenmaal ook zichtbaar en tastbaar 
Koning zijn over de hele aarde, Zacharia 14:9. 

 
 
Dat wij dan niet wanhopen bij het zien van het kleine aantal Christenen, in vergelijking van de 
menigte van de Joden en van de heidenen. In deze bedeling worden slechts de eerstelingen, 
maar bij de komst van Christus worden de massa’s ingezameld. – Eis van Mij. De Zoon mag 
eisen, en daarom zei Hij ook: Vader, Ik wil, dat degenen die Gij Mij gegeven hebt, Mijn 

heerlijkheid zien, opdat zij zijn waar Ik ben. Ziet, welk een wonderlijke vereniging:  
 
 
Christus bidt en eist tegelijk. Kan dit in een schepsel vallen? Hij bidt in de diepste 
afhankelijkheid van de Vader, en dankt de Vader dat Hij Hem verhoord heeft, en Hij zegt 
tegelijk: Ik weet, dat Gij Mij altijd hoort. Kan een schepsel dat zeggen? Zo verenigt Christus 
in zich al het tegenovergestelde: Godheid en mensheid, hoogheid en geringheid, onzondigheid 
en de vloek, - en dit alles opdat Hij het allerstrijdigste: Goddelijke heiligheid en Goddelijke 
vergeving van zonde in zich tot een brengen zou. 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
Het bovenstaande zegt Da Costa in een Bijbellezing over psalm 2 (deel 2). Waar is deze 
verwachting toch gebleven? De verwachting van een Jonathan Edwards die durfde te zeggen 
dat in het 1000-jarig rijk méér mensen tot Christus gebracht zullen worden dan in alle eeuwen 
daarvoor! Dezelfde gedachte vinden we bij bisschop J.C. Ryle. Waar zijn ze toch gebleven in 
kerkelijk Nederland die dit kunnen en durven zeggen? Waar zijn de gezanten van de grote 
Koning die krachtig en luid deze heilstijd aankondigen? Waar zijn ze die op deze wijze onze 
jeugd onderwijzen? Het is de dure plicht van de geestelijke leidslieden om het volk te wijzen 
óp en te waarschuwen vóór de komende oordelen, maar er tevens op te wijzen, dat na de 
zuiverende oordelen de gulden tijd voor de wereld komt, de heilsperiode dat álle volken -
oprecht of geveinsd- Christus zullen eren en vrezen! 
 

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

Het Evangelie voor zondaren 

 
Ziet hieruit de verantwoordelijkheid van het Evangelie door ongeloof te verwerpen, nu het 
gezonden is tot een ieder, die het hoort. De mensen hebben geen dekmantel voor hun 
ongeloof, geen grond om te zeggen: “Dit woord der zaligheid is niet tot mij gekomen.” Ja, tot 
u is het gezonden, wie gij ook zijt; het is een touw, dat uw verdrinkende ziel wordt 
toegeworpen, opdat gij het mag aangrijpen. 

 
Ziet hieruit hoe schuldig zij zijn, die de deur vernauwen en de roeping van het Evangelie 
belemmeren, die in kracht zeggen: als gij zulke kenmerken niet hebt is het Evangelie niet voor 
u; het is alleen op die en die voorwaarden voor u. Dit is het Evangelie tot geen Evangelie 
maken. Het is alsof Christus is gekomen niet voor zondaren, maar om heiligen zalig te maken. 
Zij spreken het werkelijke doel van het Evangelie tegen, dat een woord der zaligheid is voor 
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zondaren van alle soorten en grootten. Tot u is het woord dezer zaligheid gezonden. Voor u, o 
zondaar, is de deur der zaligheid geopend.  
 
Alles wat deze deur nauwer maakt, elke leer die gij hoort, welke het aanbod van het Evangelie 
belemmert, en strekt om u te doen veronderstellen dat er voor u geen plaats, voor u geen 
toegang is, dat moogt gij verdenken, dat het òf geen Evangelie leer is, òf dat het zulk een 

wettisch mengsel is, dat gij het behoort te schuwen als de duivel, omdat het u van 

Christus en de zaligheid afhoudt. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 
Ziet hier stof tot verschrikking van hen die geen acht geven op deze grote zaligheid, die door 
dit woord tot hen gezonden is. “Hoe zullen zij ontvlieden, indien zij op zo grote zaligheid 
geen acht nemen”, een zaligheid die hen zo nabij gekomen is? O zondaar, het is een zaligheid 
die u thuis gezonden is, en zult gij die verwerpen? Een zaligheid die tot uw oor gebracht is, 
zeggende: “Hoort, en uw ziel zal leven.” Het is een woord der zaligheid, dat tot uw hart is 
gezonden, en waardoor God aan de deur van uw hart klopt. O, zult gij u van Dien afkeren, Die 
van de hemel spreekt? Indien gij het woord der genade in het Evangelie niet wilt horen, dat 
zegt: “Tot u is het woord der zaligheid gezonden”, dan moet gij erop rekenen, dat gij het 
woord van Zijn toorn in de wet zult horen, zeggende, ja zwerende in Zijn toorn, dat gij in Zijn 
rust niet zult ingaan. Als gij God niet vreest, zoals de tekst zegt, als gij nooit overreed zult 
worden de Heere te vrezen en Zijn goedheid, zoals die geopenbaard is in het woord der 
zaligheid, dat tot u gezonden is, dan moet gij er op rekenen, dat gij de Heere in Zijn toorn zult 
vrezen,  zoals die in het  woord  der  veroordeling is  geopenbaard, dat de wet uitspreekt tegen 
hen, die het Evangelie niet geloven: “Die  niet gelooft is alreeds geoordeeld”, Joh. 3:18. Er is 
geen ontkomen aan dit vonnis der veroordeling, dan door het woord der zaligheid aan te 
nemen. 
 
Overweegt het goed recht dat gij hebt om u met dit woord der zaligheid in te laten. Het is u 
gezonden met het doel, dat gij het met toepassing voor uzelf zoudt geloven en opdat een ieder 
uwer, gij man en gij vrouw, het zoudt ter harte nemen; want tot u is het woord dezer zaligheid 
gezonden. Tot u is deze minnebrief van de hemel gezonden. Leest de overdracht, en ziet of hij 
niet aan u gericht is. Hij is aan u overgedragen o schuldige zondaar, zeggende: Christus is 
gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is aan u overgedragen, o inwoner der aarde, die 
nog niet in de hel zijt: “Wendt u naar Mij toe, alle gij einden der aarde, en wordt behouden.” 
Hij is aan u overgedragen, o spotter, die tot hiertoe een bespotter van God en de godzaligheid 
zijt geweest. Spr. 1:20, 22 en 23: “De opperste Wijsheid roept overluid daar buiten; zij 

verheft haar stem op de straten: Gij slechten, hoelang zult gij de slechtheid beminnen en de 

spotters  voor zich de spotternij begeren en de zotten wetenschap haten? Keert u tot Mijn 

bestraffing; ziet, Ik zal Mijn Geest u overvloedig uitstorten, Ik zal Mijn woorden u 

bekendmaken.” Hij is aan u overgedragen, o wederhorige zondaar!. Indien u uitgezonderd zou 
zijn, zouden alle mensen dat zijn! Ziet, Christus is opgevaren in de hoogte en heeft de 
gevangenis gevangen genomen en heeft gaven genomen om uit te delen aan de mensen; ja, 
ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. Hij is aan u overgedragen, zwarte en 
bloedrode zondaar, Jesaja 1:15.  
 
Indien gij zegt dat gij het woord niet als een woord der zaligheid voor uzelf durft aannemen; 
waarom durft gij niet aannemen wat God u aanbiedt? Hoe durfde u tegen God te zondigen 
toen Hij het u verbood? En nu durft gij Zijn woord niet tot uw zaligheid aannemen, nu Hij het 
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u gebiedt? Hoe durfde u tegen Zijn gebod u aan Zijn grimmigheid wagen? En nu durft u het, 
op Zijn roeping en op Zijn gebod niet wagen op Zijn goedgunstigheid door Christus? Was het 
niet genoeg dat u Zijn rechtvaardigheid hebt beledigd en zult u het nu ook nog wagen Zijn 
barmhartigheid te verachten? Dit is erger dan al uw vorige zonden, omdat Hij u aanbiedt u 
van de schuld van al uw zonden zalig te maken, en dat u dat weigert. 
 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 

 
In deze woorden van E. Erskine in een preek over Handelingen 13:26 klopt het hart van de 
leer der Reformatie; wat meer is: van de Bijbelse leer, zoals God deze richt tot zondaren. 
Deze leer is vrijwel verdwenen. Maar ook in de kringen van de “oude waarheid”? Daar is 
niets meer van deze leer te vinden. De predikers brengen daar een eigen gemaakte leer en ze 
stijven hun hoorders in dodelijke lijdelijkheid. De Erskines zouden in die kringen niet eens 
mogen preken. Het zou de mensen maar onrustig maken… 
 

INGEZONDEN: 
 
In “Verwachting” van maart 2008 lees ik op blz. 37 t/m 42 over “Is de roomse doop een 
christelijke doop?” Calvijn erkende de roomse doop. Waarom kunt u in het artikel nalezen. 
Calvijn zegt zelfs, ik citeer (blz. 41): “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.” 
Nu kan ik me moeilijk voorstellen dat een wedergeboren mens behoefte heeft om deel te 
nemen aan het Avondmaal dat door de duivel bediend wordt! Zoiets heeft er mijn inziens van 
weg om deel te nemen aan de mis, wat ook  m i s  is. Al is het laatste dan dubbel mis! 
 
Op blz. 42 wordt Calvijn als volgt geciteerd: “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). Mijn reactie hierop: 
 
De Bijbel leert nergens over de kerk als gemeente van God. Zie Handelingen 19. Er wordt wel 
geschreven over geroepen “heiligen” of “geliefden van God”. Zie bijvoorbeeld Romeinen 1:6 
en 7; 1 Corinthe 1:2, ev.; 2 Corinthe 1:1 en 2; Galaten 1:2-4; Efeze 1:1, ev; Filipenzen 1:1, ev. 
En zo verder; dát is de gemeente van God. 
 
Calvijn was ook een kind van zijn tijd, ondanks het goede wat hij geschreven en gedaan heeft. 
De Hervormers vielen veel terug op Augustinus, die wat de doop betreft ook al dwaalde. 
Augustinus zag wel zuiver de rechtvaardiging door het geloof, wat met de Hervorming 
prioriteit had. Dus eerst is er rechtvaardigmaking door het (zaligmakende) geloof; dan de 
doop als een Goddelijke  inzetting (als eerste stap in het geloof), Handelingen 9:17 en 18, 
waarna men wordt opgenomen in de gemeente van Christus. Zie ook Handelingen 10 en 11 en 
hoofdstuk 2:37 t/m 47. De roomsen hebben er pausen op nagehouden (en nog), maar in de 
kerken der Reformatie is ook veel misgegaan door mensen (meningen) na te volgen en om  
niet in alles Gods  Woord te volgen. Mocht er een rechte bezinning komen over de vraag in 
hoeverre wij beïnvloed zijn door het roomse zuurdesem! Het kon wel eens gebeuren dat zoiets 
pas eerst plaatsvindt met de bekering van het Joodse volk als Romeinen 11 en Zacharia 13 en 
14 in vervulling gaan!                                                     

H. Schuitemaker 

Alida de Jongstraat 50 

4105 ED  Culemborg 

Telefoon: 0345 533195 
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Of de roomse doop een christelijke doop is kunt u DV in het nummer van september lezen. 
Het “ingezonden” maakt er terecht op attent dat er ongetwijfeld, als de Heere een wereldwijde 
vernieuwing gaat geven, roomse zuurdesem te voorschijn zal komen. Misschien wel veel 
meer dan we vermoeden! Er zullen denkelijk heel wat “heilige huisjes” weggestormd worden! 
We wezen al eens meer op de Schotse predikant Neil Cameron die vast geloofde dat er veel 
van wat we altijd voor “waarheid” hebben gehouden, dan verdwijnen zal. Hij is niet de enige 
die dit zo gesteld heeft. De heer Schuitemaker heeft veel gezonden om eventueel geplaatst te 
worden; voornamelijk over de kinderdoop. Hij is daarvan een geharnast tegenstander! 
Afgezien van het feit dat het in de vraag of de roomse een christelijke doop is, niet 
uitgesproken over de kinderdoop gaat, vinden we het niet relevant om dat nu op te nemen. 
Wel overwegen we nog eens aandacht te besteden aan de Verbondsgedachte en alles wat 
daarmee annex is.  
 
 

  EECCHHTTEE    KKEENNMMEERRKKEENN    
 

 

Al onze abonnees zullen wel op de hoogte zijn met de uitdrukking kenmerken prediking. 

Met name een prediking die aanspraak maakt op het etiket bevindelijke prediking 

werkt graag met het vermelden van allerlei “kenmerken” van de ware christen. Het 

gevaar van zulk een prediking is dat deze kenmerken de Christus der Schriften 

verdringen en dat men een optelsom gaat maken van kenmerken die men bij zichzelf 

vindt om als het ware aan de hand van de uitkomst ervan, de staat voor de eeuwigheid 

op te maken.  
 
Het grote gevaar van een niet Bijbelse kenmerkenprediking behoeft eigenlijk niet aangetoond 
te worden. Anderzijds willen we beslist niet beweren dat in de prediking nooit kenmerken 
(hoedanigheden) van een kind van God genoemd mogen worden. Het leven van een ware 
christen dient een leven te zijn waarin leer en leven een onlosmakelijke eenheid vormen. Een 
echte christen (christin) leidt een leven van godzaligheid en zo'n leven is ongetwijfeld 
gekenmerkt door... kenmerken! En deze mogen en moeten o.i. zeker wel genoemd worden, als 
ze maar niet de plaats van Christus innemen. Er kunnen uitnemende kenmerken zijn, terwijl er 
toch geen vereniging met Christus is. En 1 Corinthe 13 -om geen andere Schriftplaatsen te 
noemen- laat ons zien hoever een genadeloze belijder kan komen.  
 
Een echt kenmerk van een gelovige is de smart die hij of zij omdraagt vanwege zonden en 
ongerechtigheden waarmee dagelijks gestreden moeten worden en welke een voortdurende 
bron van verootmoediging behoren te zijn. Maar ook bijzonder in een tijd van grote afval van 
de leer en praktijk der godzaligheid zal een kenmerk van de gelovige zijn dat hij of zij diepe 
smart heeft over de goddeloze werken die gezien en gehoord worden in kerk en wereld. Wie 
zijn ziel niet dagelijks kwelt vanwege alle goddeloze werken die gedaan worden, mag zich 
zeker wel afvragen of er een ware band is met de Heere. En hoe kan iemand die de Heere 
liefheeft onbewogen zijn onder de vreselijke breuken in Zijn gemeente? 

Een kenmerk genoemd door Calvijn 

In zijn verklaring van de profeet Ezechiël over hoofdstuk 9:3 en 4 zegt Joh. Calvijn het 
volgende 
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“Hij zegt dus dat de gelovigen zuchten over de gruwelen  en ook dat zij uitroe- 

pen. Dit laatste woord kan ook worden verstaan van rouw bedrijven, maar alleen van een 
uitwendige rouw die duidelijk zichtbaar is. Hier leren wij hoe God ons in Zijn hoede neemt en 
de engelen als machten ons toezendt, n.l. als wij vermengd onder de goddelozen, onszelf 
echter rein bewaren van hun zonden, en ook als wij, waar wij de misdaden niet kunnen 
tegengaan, toch door rouw en droefenis getuigenis afleggen dat wij er een mishagen in 
hebben. Als  de apostel ons wijst op de geduldige Lot zegt hij, dat hij zijn rechtvaardige ziel 
heeft gekweld zolang hij in Sodom was. Alleen en een vreemdeling zijnde kon hij al die 
verdwaalden niet tot rechte wijsheid terugbrengen, die op allerlei ongerechtigheid zich 
toelegden. Maar toch werd hij niet verhard bij de schandelijke misdaden, maar zuchtte 
voortdurend  tot  God en hij was voortdurend in rouw. Datzelfde getuigt de profeet nu ook 

van alle gelovigen. God toont hier hoe Hij wil dat al Zijn kinderen zijn zullen. 

 
En daarom, als wij ons aanstellen alsof wij de misdaden der goddelozen goedkeuren en als wij 
jacht maken op hun gunst en hun toejuiching, dan zal deze roem ijdel wezen dat wij kinderen 
Gods zijn. Hij telt ons dan niet onder Zijn kinderen, daar wij niet zuchten over de 

gruwelen.  
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
En dit is zeker een teken van al te grote gevoelloosheid, dat geen smart ons aangrijpt als wij 
zien dat Gods heilige naam tot een spot wordt gesteld en alle inzetting omgekeerd. En dan is 
het niet te verwonderen, dat wij delen in de straf der misdaden, die wij door ons oogluiken 
hebben begunstigd, zover was het er vandaan dat zij ons een kruis waren. Want wij hebben 
die vermaning te betrachten, dat de ijver van Gods huis ons moest verslinden en de smaadheid 
dergenen die God smaden op ons moest vallen. Zoals er ook op een andere plaats getuigd 
wordt: "Mijn tong kleve aan mijn gehemelte indien ik aan Jeruzalem niet gedenke als het 

hoogste mijner blijdschap", Psalm 137:6. 
 
Daar zien wij dus aan de ene zijde, dat Gods naam als met voeten getreden wordt en alle recht 
vertrapt; maar aan de andere zijde zien wij dat de kerk des Heeren smart lijdt en diep wordt 
bedroefd, en zo is het duidelijk dat indien wij lachend toezien, wij daarbij reeds duidelijk 
genoeg tonen, dat wij met God niets te doen hebben en Hem leugenachtig Vader noemen. Zo 
hebben wij dus wel acht te geven op die namen, waarmee de profeet hier de uitverkorenen 
aanduidt, die zuchten in een verborgen hoekje, als wij zien dan Gods orde zo geheel wordt 
omgekeerd;  en terwijl wij  geen  teken  van afkeuring durven geven als wij in het openbaar 
voor alle mensen optreden, omdat wij de haat en tegenstand der mensen willen ontlopen. 

 
Neen, de profeet eist meer van Gods kinderen dan een verborgen zuchten, hij wil dat zij 
openbaar zuchten en roepen, opdat zij getuigenis geven van hun afkeer van alles wat God in 
Zijn wet heeft verboden.” 

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
Tot zover Johannes Calvijn geciteerd. De grote Hervormer wijst ons wel een geheel ander 
kenteken aan als een kenmerk van de ware gelovige; niet allerlei toestandjes van de 
bevindelijke wereld. We hebben wel eens een predikant horen zeggen: “En dan kunnen ze ook 
zo’n liefde hebben voor hun leraar”,  als een teken  van de echtheid van  hun geloof!  “En dan 
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kunnen ze wel eens zo hartelijk wenen”, was ook een van zijn genoemde kenmerken van een 
ware gelovige! Er is een heel scala te noemen van vrome eigenschappen die valse leraars 
opdienen als blijken van het nieuwe leven. In zulke kringen worden vele mensen bedrogen 
voor de eeuwigheid.  
 
Échte kenmerken kunnen we vinden bij de christenen van de martelarenkerk – de eeuwen 
door. Duidelijke kentekenen lezen we ook in Hebreeën 11! Maar wat moet dan wel schaamte 
ons aller aangezicht bedekken. Wat zijn wij dan toch voor christenen geworden? Wat hebben 
wij over voor de Naam en de waarheid Gods? Hart hebben voor het Koninkrijk Gods is heel 
iets anders dan een gevierde predikant te verheerlijken, al wordt wel gedacht dat dit al een 
goed kenmerk is van de gelovige! 

 
Hoe staan wij in het kerkelijk leven? Kunnen we maar zo “gerust” meedoen, of gaat de breuk 
van Gods Sion ons echt ter harte? Laten we ons allen dienaangaande maar eens onderzoeken 
en dóórzoeken. Ook dát is een kenmerk van het nieuwe leven dat uit God is, als we 
dienaangaande oprecht zijn. Wat dat betreft behoeven we beslist niet tegen een Bijbelse 
kenmerkenprediking te zijn. Maar het kenteken van de nood over het verscheurde mystieke 
lichaam van Christus moet in elk geval genoemd worden! 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

Wij geven u nog een kenmerk van de ware christen, zoals Samuël Rutherford in een 

brief aan Jean Macmillan schreef, (volgens Koelman nr. 58):  
 

 

"Let op de echte kenmerken van het omhelzen en aannemen van Christus. Zo ge Hem liever 

hebt dan de wereld en gij geheel de wereld om Zijnentwil 
 

 
zoudt willen verlaten, zo hebt ge hierin het bewijs, dat uw werk gezond is. Indien gij de 

schoonheid van Jezus zag en de geur Zijner liefde riektet, ge zoudt wel door vuur en water 

willen lopen om bij Hem te zijn! De Heere God zende Hem u." 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
Vindt u het nog vreemd dat al degenen, die een weinig beseffen wat Johannes Calvijn ons te 
zeggen heeft over de kentekenen van een ware christen, alleen komen te staan temidden van 
een godsdienst die leeft van compromissen en volop meedoet met de afval en de afvalligen? 
Dat de gemeente Gods in ons land verscheurd ligt als de beenderen aan de mond van het graf 
schijnt men heel gewoon te vinden. Wie bekommert zich om de “verbreking Jozefs”? Als wij 
maar kerken kunnen bouwen, de een nog groter en afgodischer dan de ander, vinden we het al 
lang best. Dat zien en horen we om ons heen. 

 

We denken aan iemand die we goed gekend hebben. Deze man was een “thuislezer”. Hij zei 
me wel: “Ik kom niet in de kerk, maar ik zit wel met de kerk.” Dan allemaal maar thuis gaan 
zitten? Dat beweren we niet. Wel zeggen we dat het doorgaans niet de oppervlakkigste 
christenen zijn die “thuis zitten”. 
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Calvijn wilde wel zeven oceanen oversteken om de eenheid van de Kerk van Christus te 
bevorderen. Zo nauw lag deze eenheid hem aan het hart Wat deze grote in Gods Koninkrijk 
zou zeggen van het kerkelijk leven in ons land is niet onduidelijk. Velen van hen die in deze 
dagen op de kansels staan te onderwijzen zouden door Calvijn niet eens als leraars erkend 
worden, maar als dwaalgeesten worden geweerd. Wat is nu de juiste weg in het kerkelijke 
labyrint? Is er nog herstel mogelijk en… mógen we dat nog verwachten? Daar hopen we -zo 
God wil-  nog eens meer over te schrijven. 

 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 

 
 
 
“Waar het Woord regeert, daar regeert Christus zelf als Koning en is Hij zeer zeker aanwezig 
met Zijn majesteit, genade en Geest. Maar waar mensen zich niet onder het Woord buigen en 
zelf willen regeren, daar worden zij door hun eigen kerkorde doodgedrukt; daar is enkel 
gewetensverkrachting, twist, gekijf, tweedracht; en terwijl men aan de bovenkant aan het 
bouwen is, zakt het aan de onderkant weg en is het voor en na een torenbouw van Babel.” 

(Dr. H.F. Kohlbrugge) 

 

 

 

 

Diverse berichten 

 

Angst voor islamisering   
Volgens het RD van 5-6-2008 vrezen de meeste Nederlanders voor islamisering van onze 
cultuur. In hetzelfde nummer van het RD wordt melding gemaakt van een predikant die op 
een bijeenkomst van een reformatorische studentenvereniging  zei, dat we niet bang behoeven 
te zijn voor de islam. En waarom niet, volgens deze dominee? “Het is toch niet nodig. God 
regeert toch?”, was zijn argument. Dat klopt echt niet. We hopen daar DV in het volgende 
nummer op terug te komen.   

 

 

***** 

De roomse superstaat 
Via een referendum heeft Nederland enige jaren geleden “nee” gezegd tegen een Europese 
superstaat. Op een geraffineerde wijze heeft onze regering, via het zogeheten “Verdrag van 
Lissabon”, toch haar stem gegeven aan het roomse Europa.   Onze bevolking wil het in 
meerderheid niet! Nu heeft Ierland eveneens “nee” gezegd tegen Europa. Het Verdrag van 
Lissabon kan eerst in werking treden als alle lidstaten van de EU hun instemming geven. Zou 
nu vanuit Ierland de victorie beginnen? We zullen er maar niet op rekenen. 

 

***** 

Geestelijk Israël? 
“Om alle heimelijke twijfelingen te voorkomen, moet men weten, dat in het gehele Nieuwe 
Testament, nooit de gelovigen, de Kerk van het Nieuwe Testament wordt bedoeld. Daardoor 
wordt altijd de Joodse natie verstaan.”         (Wilhelmus à Brakel) 
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***** 

Jonge mannen 
In het vorige nummer van Verwachting hebben we op blz. 43 de toekomstverwachting van ds. 
Ledeboer opgenomen. De derde alinea begint “Met jonge, die niet…”  Er had “jonge 
mannen” moeten staan. Ledeboer heeft gemeend dat de Heere voor Zijn grote werk  van de 
laatste tijden gebruik zal maken van de dienst van jonge mensen. Ook jonge predikanten? Zou 
voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Maar Hij kan ook vissers en ketellappers daarvoor in 
dienst nemen! 

***** 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
    

 

 

 
 

 
 
 


