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“Het is altijd zo geweest en het zal ook wel 
zo blijven, dat wie Gods zaak recht 
handhaven, voor half wijzen en gans 
dwazen zijn uitgekreten.” 
 
Dit zegt de “oude schrijver”, ds. Wilhelmus 
Themmen (18e eeuw), in zijn voorwoord van 
zijn boek Nuttige zamenspraken. 

 

Het moge tot sterking en bemoediging zijn 
voor allen die niet anders moeten doen dan 
oproeien tegen de tijdgeest, maar vooral 
tegen de verderfelijke geest van het huidige 
christendom, waarmee ze van dag tot dag 
meer in conflict komen.  
 
Hoe verderfelijk die geest is, van hen die een 
gedaante van godzaligheid hebben, maar de 
kracht ervan verloochenen? We gaan er hier 
geen voorbeelden, geen verklaring van 
geven. U leest het in dit nummer schier op 
elke bladzijde. In het bijzonder vragen wij 
uw aandacht voor de artikelen op de 
bladzijden 28 en 47. U leest uitgebreid over 
de brute afval van kerkelijk Nederland. Het 
zal de afvalligen het meest tot ergernis zijn 
dat zij geen woord tot hun verdediging 
kunnen aanvoeren, dat zij die “half wijzen en 
de gans dwazen” op geen enkele wijze 
kunnen weerleggen. 
 
Welnu: de vijanden hebben het al verloren; 
het wacht alleen nog op Gods tijd om dit 
openbaar te brengen. En die  tijd nadert met 
rasse schreden, hoewel het wel zeker is dat er 
nog een tijd van grote benauwdheid aan 
vooraf zal gaan. 
 
Maar we geven meer in dit nummer! U leest 
inderdaad uitgebreid over het tergen van de 
Heere door het naamchristendom, het 
wereldgelijkvormige christendom, het 
verroomste christendom, u leest over de 
verschrikkingen van het komende 
Armageddon, maar u leest óók veel, héél veel 
over en van de heerschappij van Christus in 
Zijn Vrederijk, als alle machten van het 
kwaad, alle kerkelijke en wereldse afgoden, 
vernietigd zullen zijn. 
 

Bij de voorplaat.  Het volk Israël verkeert in grote nood. De Arabische wereld maakt zich klaar om wraak te 
nemen voor de nederlagen die ze heeft geleden. Gigantische wapenarsenalen worden opgebouwd met geen ander 
doel dan om Israël te vernietigen. Heel de wereld bemoeit zich ermee, maar niemand heeft een oplossing. 
Menorah is het Hebreeuwse woord voor kandelaar, luchter, lichtdrager. En al lijkt het er niet het minste op, maar 
de tijd is aanstaande dat Israël dé lichtdrager voor de hele wereld zal zijn! Vanuit het straks bekeerde Israël zal 
de hele wereld overspoeld worden met het Evangelie, het Evangelie van de grote Koning, de grote Zoon uit het 
Huis van David! 
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Wat zijn er weinigen in ons vaderland die hart hebben voor Gods Koninkrijk, omdat het 
Koninkrijk Gods niet in hun hart is. Wat zijn er weinigen die met een brandend verlangen 
uitzien naar de tijd waarvan ds. Th. van der Groe in een preek over Romeinen 11:26 zegt:  
     
 
                                          “Want, indien der Joden verwerping, de verzoening der 
wereld geweest is, wat zal dan hun aanneming anders wezen, dan het leven uit de doden? 
Gelijk de apostel het alzo beschrijft, vers 13. Dit zal dan het grootste werk zijn en de 
heerlijkste verlossing der kerk, die nog ooit op deze wereld gezien is; dan zal Christus zijn 
genade en heerlijkheid in zijn Kerk laten schijnen, veel meer dan ooit tevoren; Joden en 
heidenen zullen dan te samen onder zijn rijksscepter buigen en zijn Koninkrijk zal dan in een 
zodanige, gezegende, voorspoedige en geestelijke staat zijn, als het voorheen op deze aarde 
nog nimmer gezien is; en zo zullen al die uitnemende godspraken der profeten, die van de 
laatste staat der kerk handelen, nu gelijkelijk, in haar volkomendste kracht vervuld worden. 
(…) O! wat zal dat 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 weer 
zal inenten; en als zij, samen met het christendom uit de heidenen, in één huis en kerk zullen 
wonen en zij allen de Heere zullen dienen met eenparige schouder.” 
 
De Heere is op weg om zowel de westerse als de oosterse antichrist te verdelgen, de Joden te 
bekeren en ze tot een zegen te stellen voor de gehele wereld. Alles wacht immers -hoewel 
maar enkelen dit verstaan- op de bekering van de 12 stammen van Israël. Het is een zeer 
hardnekkig volk, maar toch een volk met een grote toekomst, omdat ze de beminden Gods 
zijn om der vaderen wil. En als God al de beloften vervult die er voor dit volk liggen, dan 
zullen stromen van zegen, ja, oceanen van zegen over de hele wereld worden uitgestort.   
 

“Het zal een tijd zijn, waarin de religie in elk opzicht het hoogste zal zijn in de wereld. 
Het koninkrijk zal gegeven worden in handen van de heiligen van de ‘allerhoogste God’, 
Daniël 7:27. ‘Zij zullen leven en heersen als koningen met Christus de duizend jaren’, Openb. 
20:4. De levende religie zal bezit nemen van de paleizen en tronen der koningen. Koningen 
zullen al hun macht en eer en rijkdommen aanwenden voor de bevordering van de eer en de 
glorie van Christus en het goede van zijn Kerk, Jesaja 60:16. Er zal dan een algehele vrede 
zijn onder de naties van de wereld, inplaats van verwarring, oorlogen en bloedvergieten, 
Jesaja 2:4.” 
 
 
Deze verwachting van Jonathan Edwards in een verhandeling over het duizendjarig rijk geeft 
hoop en verwachting waar geen hoop en geen verwachting meer lijkt te zijn! 
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INZINKING  EN  DUISTERNIS 
============================================================================================================================ 

 
 
 
Pas wel op, dat ge gaat rusten op uw eerste bekering. Als gij jonge gelovigen in Christus zijt, 
moet u elk ogenblik uitzien naar nieuwe ontdekkingen van de Heere Jezus Christus. U moet 
niet bouwen op uw vorige ervaringen, u moeit niet bouwen op een werk binnen in u, maar 
altijd uitgaan uit uzelf, naar de gerechtigheid van Jezus Christus buiten u. U moet altijd 
komen als arme zondaars om water te putten uit de fonteinen des heils. U moet de dingen die 
achter zijn vergeten en u altijd uitstrekken naar de dingen die vóór u zijn. Waarde vrienden, u 
moet staan naar een tedere, innige wandel met de Heere Jezus Christus.  
 
Velen van ons verliezen onze vrede door onze zorgeloze wandel; het een of het andere geraakt 
tussen Christus en ons, en wij vallen in duisternis. Het een of het ander haalt onze harten van 
God vandaan, en dit doet de Heilige Geest smart aan, en de Heilige Geest laat ons aan onszelf 
over. Laat ik u daarom opwekken, u, die vrede met God verkregen hebt, erop te letten, dat gij 
deze vrede niet verliest. Het is waar, als u eenmaal in Christus zijt, kunt u tenslotte niet van 
God afvallen, “Er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn.” Maar als u 
niet definitief kunt vallen, kunt u wel zondig vallen, en kunt u al uw dagen met gebroken 
botten lopen. Pas op voor inzinkingen; om Christus wil bedroef de Heilige Geest niet – u 
zoudt nooit zolang u leeft, uw vrede kunnen herkrijgen. 
 
O, pas er voor op, van God af te gaan dwalen en zwerven nadat ge Jezus Christus hebt 
aangedaan. Waarde vrienden, ik heb voor inzinking duur betaald. Onze harten zijn zo 
vervloekt boos, dat als we niet opletten, als we niet voortdurend de wacht houden, uw boze 
harten u zullen bedriegen en u terzijde aftrekken. Het zal smartelijk zijn zich onder de roede 
van een kastijdende Vader te bevinden, waarvan de bezoekingen aan Job, David en andere 
heiligen in de Schrift getuigen. Laat ik u daarom opwekken, u, die vrede verkregen hebt, een 
nauwgezette wandel met Christus te bewaren. 
 
Ik ben bedroefd om de losse wandel van hen die christenen zijn, die ontdekkingen van Jezus 
Christus hebben gehad. Er is zo weinig verschil tussen hen en andere mensen, dat ik 
nauwelijks weet wie de ware christen is. Christenen zijn bang om voor God te spreken, ze 
lopen mee met de stroom en als ze in werelds gezelschap komen, praten ze over de wereld, 
alsof ze dan in hun element zouden zijn. Dit zoudt ge niet doen als u de ontdekkingen van 
Christus’ liefde eerst had. U zou dan kunnen praten over Christus’ liefde voor eeuwig zolang 
de kandelaar van de Heere onze ziel verlicht.  
 
De tijd is er geweest, toen u iets te zeggen had over uw dierbare Heere, maar nu kunt u naar 
een gezelschap gaan en daar anderen horen praten over de wereld en u bent bang uitgelachen 
te worden als u spreekt van Jezus Christus. Een massa mensen zijn aangepast geworden in de 
slechtste zin van het woord. Zij kunnen schreeuwen tegen de ceremoniën in de kerk, zoals ze 
terecht mogen doen, maar dan bent u wel erg verzot op ceremoniën in uw eigen gedrag, Velen 
zullen blijven tot de duivel nieuwe vormen tot stand brengt. Let erop, dat ge niet aangepast 
wordt aan de wereld. Wat hebben christenen met de wereld te doen? Christenen behoren 
uitzonderlijk goed te zijn, ronduit voor hun Heere, zodat allen die bij u zijn er kennis van 
kunnen nemen, dat gij bij Jezus zijt geweest. 

 
(G. Whitefield-Jeremia 6:14) 



WANNEER  DE  SATAN  GEBONDEN  IS 
 
 
Wanneer Satan is overwonnen in deze laatste strijd, zal de Kerk van Christus gemakkelijk 
werk hebben. Net zoals in de tijd, toen Jozua en de kinderen Israëls die grote overwinning 
hadden behaald op de vijf koningen van de Amorieten. Toen God grote hagelstenen deed 
regenen op hun vijanden, hadden zij gemakkelijk werk met het onderwerpen van de steden en 
het land waartoe deze behoorden. Zo was het ook na die andere grote strijd, die Jozua voerde 
met een grote menigte aan de wateren van Merom.  
 
Na deze heerlijke overwinning van Christus en Zijn Kerk op hun vijanden, de voornaamste 
machten van Satans koninkrijk, zullen zij dat koninkrijk vernietigen in al die steden en landen 
die daartoe behoorden. Daarna zal het Woord van God een snelle en voorspoedige loop 
hebben door de aarde, zoals gezegd is, dat na het uitgieten van de zevende fiool 'de steden van 
de naties vielen en ieder eiland wegviel en de bergen niet gevonden werden', Openbaring 
16:19 en 20. Toen eenmaal de steen, die zonder handen uit de berg gehouwen werd, het beeld 
in stukken had gebroken, was het gemakkelijk alle overblijfselen van dat beeld te vernietigen. 
De wind zal ze wegvoeren als het kaf van de dorsvloer des zomers, Daniël 2:34 en 35.  
 
Omdat Satans zichtbare koninkrijk op aarde dan vernietigd zal zijn, wordt er gezegd, 'dat de 
zevende fiool, waardoor dit zal geschieden, zal worden uitgegoten in de lucht'. Want de lucht 
wordt in de Heilige Schrift aangeduid als de speciale zetel van Satans koninkrijk, waar hij 
wordt genoemd de "overste van de macht der lucht," Efeze 2: 2. Nu is de tijd gekomen om de 
Leviathan te straffen, die langwemelende slang, waarvan we lezen in Jesaja 27:1 "Te dien 
dage zal de HEERE met zijn hard en groot en sterk zwaard bezoeken de Leviathan, de 
langwemelende slang, ja, de Leviathan, de kromme slomme slang, en Hij zal de Draak, die in 
de zee is, doden". 

(UIT: Jonathan Edwards-“Het werk der verlossing”) 
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Zoals onze lezers wel weten handelt Edwards hier over het 1000-jarig rijk, de tijd dat nog de 
meeste mensen toegebracht zullen worden tot de gemeente die zalig zal worden! Dat zeggen 
wij niet, maar dat is de mening van Jonathan Edwards! En Edwards heeft dit in de Schrift 
gevonden, zoals dat ook voor ons uit Gods Woord geheel duidelijk is. Dat is heel wat anders 
dan de “mening” van hen die de “oude waarheid” zeggen te kennen en voor te staan en er van 
uitgaan, dat, met de afval van het christendom in ons land, het einde van Gods werk op aarde 
gekomen is;  dat wij nog even mogen genieten van onze weelde en welvaart en dat nu al heel 
spoedig het einde der wereld daar zal zijn. Maar de Heere heeft een geheel ander plan! Ons 
zelfvoldane christendom is ten einde gekomen…  
 
De eeuwen door zijn nog maar de “eerstelingen” toegebracht; de grote oogst van voorspoed 
moet nog komen! “De oordeelsdag komt nog in geen 1000 jaar”, zei ds. Th. van der Groe in 
zijn dagen, en dat geldt nog steeds. Dat wil niet zeggen dat er geen ontzaggelijk oordeel te 
komen staat. Daar hebben onze vaderen eveneens op gewezen, omdat ze het vonden in Gods 
Woord! 
 
 
 



GOD LAAT ISRAËL NIET LOS - 2 
 
 

Israël was door de kerk al vroeg afgeschreven. Het had het verbond met God verbroken. 
De beloften die op Israël betrekking hadden, golden voortaan voor de kerk. Voor deze 
opvatting biedt de Bijbel echter geen plaats. God, Die getrouw is, zal het verbond dat Hij 
met de aartsvaders gesloten heeft, gestand doen. Daarnaast heeft Hij aan Israël ook een 
plaats toegewezen: Het land Kanaän, tot een eeuwige bezitting.  Ook al menen 
regeringen en staatshoofden zich daarmee te moeten bemoeien, blijken zal dat God het 
laatste woord heeft. Toen in 1948 de staat Israël gesticht werd, zijn vele duizenden 
Palestijnen het land uitgevlucht. Ze waren daartoe aangespoord door hun wereldlijke en 
geestelijke leiders. Het zou maar voor een korte tijd zijn. Als de Joden door de 
Arabische legers in de Middellandse Zee zouden zijn gedreven, konden ze terugkeren. 
Maar het liep anders. Israël won - tegen ieders verwachting in - de 
Onafhankelijkheidsoorlog en de vluchtelingen kwamen in kampen terecht, waar ze nog 
steeds verblijven.  

 

De identiteit 

Israël heeft door de eeuwen heen, ondanks verstrooiing en vervreemding, zijn eigenheid 
bewaard: 
 

1. De orthodoxe Joden zijn de wet – ondanks discriminatie, vervolging en genocide – 
trouw gebleven. Ze hebben de geschriften van Mozes en de profeten de eeuwen door 
bewaard en bestudeerd. Vanwege het ijveren voor de wet hebben ze Jezus evenwel 
afgewezen. 

2. Hun verwachting van de Messias is nooit uit de harten en de gebeden verdwenen. 
Streng orthodoxe Joden weigeren ook nu nog de staat Israël te erkennen, omdat hij 
geen godsdienstige maar een humanistische fundering heeft. Van een Joodse staat kan 
volgens hen alleen maar sprake zijn als de Messias gekomen is. 

3. Het verlangen naar Sion heeft alle eeuwen door bij de Joden bestaan. Klonk niet ieder 
jaar bij de viering van het Pascha: “Dit jaar hier, volgend jaar in Jeruzalem”? En ook 
de tekst uit Psalm 137:5: “Indien ik u vergeet, o Jeruzalem! Zo vergete mijn 
rechterhand zichzelve!” heeft heel wat keren geklonken. Uit dat verlangen is het 
zionisme geboren, al vertoonde dat naast religieuze ook humanistische trekken. 

4. Ook het antisemitisme bond de Joden samen, wierp ze op elkaar. 
5. Heel wat Joden gingen de brandstapel op, of het crematorium binnen met het Sjema 

Jisraël: “Hoor Israël. De Heere, onze God, is een enig Heere!” – de belijdenis uit 
Deuteronomium 6 - op de lippen. 

 
Het mag dan zo zijn dat veel Joden zijn geassimileerd (zich volledig aan hun omgeving 
hebben aangepast), toch bleven zij een eigensoortig element temidden van het volk waaronder 
ze leefden. Gold dat eigenlijk ook al niet van Esther en Mordechai in dat vreemde land, in 
Perzië?  Dat het volk in het oude Kanaän weer zijn bestemming vond, mag voor ons toch wel 
het bewijs zijn dat de band met het land is blijven bestaan. We zien dat de historische lijn die 
loopt van het Israël uit het jaar 70 naar het Israël van nu, ondanks alle verschrikkingen die de 
Joden hebben ondervonden – ook van de kant van de christenen – bestendigd is gebleven 
Daar bovenuit straalt Gods bijzondere zorg voor het volk. Dankzij Gods trouw kreeg het 
opnieuw een eigen plaats in het beloofde land. Het mag dan voor een tijd vanwege het 



loslaten van de Thora en het flirten met de afgoden van andere volken uit het land verdreven 
zijn, zoals dat gebeurde 
 

1 tijdens de Babylonische ballingschap en 
2 tijdens de Romeinse overheersing,  

 
maar God bracht het weer terug. Dat was niet vanzelfsprekend. De ballingschap was een straf, 
de terugkeer genadig een hernieuwde kans om naar Gods bestemming te handelen en te leven.  
 
EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN  
Israël is Gods verbondsvolk. Het neemt in de wereldgeschiedenis blijvend een unieke plaats 
in. Het heeft als het uitverkoren volk ook een aparte rol te vervullen. Die verkiezing biedt 
voorrechten, maar geeft ook verplichtingen. Het is niet gemakkelijk om volk van God te zijn. 
Wie veel gegeven is, van die zal ook veel geëist worden. Israël is geroepen om een voorbeeld 
voor andere volken te zijn. De profeten hebben het volk voortdurend op die bijzondere 
verantwoordelijkheid gewezen. Israël zou moeten weten dat God een God was, niet alleen van 
de Joden, maar van de gehele aarde en van alle volkeren. Zelf gezegend zou het tot een zegen 
voor anderen moeten zijn. Door Israël zouden de volkeren God moet leren kennen. Paulus 
geeft dat duidelijk aan in Romeinen 9:3 en 4: Israëls opdracht was een samenleving te zijn 
waarin Gods wil wet was, om van daaruit het heil aan alle volkeren bekend te maken. Maar 
Israël was – aldus de profeten – ontrouw. Israël verstond zijn roeping niet. Het Oude 
Testament spreekt telkens van Israëls afval en ongehoorzaamheid. De profeten klagen Israël 
aan. Hun herhaalde waarschuwingen waren tot dovemansoren gesproken. En in het Nieuwe 
Testament was het niet anders. In Romeinen 11 zien we hoe de takken van de olijfboom - de 
boom die Israël voorstelt - afgesneden zijn. Maar we zien ook dat die takken niet weggegooid 
zijn. Er komt een tijd dat ze weer op de vijgenboom worden ingeënt. Dat betekent dat het 
ontrouwe volk zijn bestemming als verbondsvolk niet verloren heeft. Ook al weten we dat het 
Joodse volk niet aan zijn opdracht heeft voldaan en dat het nog steeds niet aan de hoge 
profetische eisen voldoet, toch geeft dat ons niet het recht het bestaan van de staat af te 
wijzen.  
 
De profetieën in Jeremia 31 en 33, die handelen over het nieuwe verbond, hebben alles te 
maken met het volk Israël.  Het oude verbond  (Sinaï)  vroeg  gehoorzaamheid en daaraan 
ontbrak het. Het oude verbond wordt in een nieuwe vorm voortgezet (Jeremia 31:35-37) en 
dat verbond zal blijven bestaan zolang de zon, maan en sterren functioneren. Dus altijd! Het 
nieuwe verbond (Jeremia 31) is dan ook geen ánder verbond. Het is een vernieuwd verbond. 
 
Israël is 57 jaar geleden als een brandhout uit het vuur gerukt. Toen heeft de Almachtige in de 
stichting van de staat een teken van Zijn trouw aan de wereld gegeven. Hij gaf daarmee Zijn 
volk een nieuwe kans om zijn verkiezing waar te maken in de verkondiging van Jezus aan de 
wereld. Het onderscheid tussen het Joodse volk en de andere volken wordt ook in het Nieuwe 
Testament, na de komst van Christus, tot uitdrukking gebracht. In Jezus is God opnieuw tot 
Zijn volk gekomen. Zoals God Zich eens door middel van Zijn profeten tot het volk richtte, zo 
dringt Christus er bij Zijn volk nog dringender en directer op aan Hem te aanvaarden en zich 
tot Hem te bekeren (Handelingen 3:19-20 en Romeinen 11:25). Maar ook aan deze oproep gaf 
het volk geen gehoor, uitzonderingen daar gelaten.   
 
Heeft Israël daardoor zijn bevoorrechte positie dan niet verloren? Paulus heeft deze vraag 
nadrukkelijk ontkennend beantwoord. Omdat Gods verkiezing op Zijn trouw berust (Maleachi 
3:6), omdat Zijn genadegiften en roeping onberouwelijk zijn, omdat de Joden de beminden 



zijn en blijven om der vaderen wil, daarom blijven ook nu nog de Goddelijke beloften van 
kracht. Paulus mag dan spreken over dat ongehoorzame, verharde, afvallige volk, hij spreekt 
ook over hun wederkeer. Hij is diep onder de indruk van iets wat hij nooit verwacht had: de 
toekomstige bekering van zijn volk. Hij had van hun onbekeerlijkheid wakker gelegen. Hij 
leed aan zijn volk. Hij had wel van Christus verbannen willen worden als hij zijn broeders, die 
van zijn maagschap waren naar het vlees, had kunnen behouden, Romeinen 9:2 en 3.  Het is 
daarom dan geen ook geen wonder dat deze heidenapostel zijn beschouwing over de toekomst 
van Israël eindigt met de lofzang op het wonder: ” O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid 
en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Uw oordelen en onnaspeurlijk Uw wegen, 
enz.?” (Romeinen 11:33-36). 

Temidden van de vijanden 

Aan het eind van de 19e eeuw – op Gods tijd – begon het Joodse volk naar het eigen land terug te 
keren. De belangrijkste aanzet daartoe was gegeven op het eerste Zionistische Wereldcongres in 
Bazel (1897). In 1917 werd Kanaän door de Engelse generaal Allenby bevrijd van 400 jaar 
Turkse overheersing. In dat jaar kwam de Britse regering met de Balfour-declaratie, waarin aan 
de Joden – die over de hele wereld verstrooid leefden – een Nationaal Tehuis in Palestina werd 
beloofd. 
 
Tussen 1933 en 1945 was de holocaust. Zes miljoen Joden kwamen in concentratiekampen, 
gaskamers en kwikzilvermijnen om. Er waren er ook die hun toevlucht tot Palestina zochten. Zo 
heeft Hitler, die er alles aan gedaan heeft om het volk uit te roeien, ertoe bijgedragen dat er 
Joden – voor zover ze niet in de kampen terecht gekomen waren – weer naar ‘huis’ gingen. Zo 
ging in vervulling wat Jozef tot zijn broeders  zei:  ”Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht,  maar 
God heeft dat ten goede gedacht, om een groot volk in het leven te behouden” ( Genesis 50:20). 
Hitlers jodenhaat had de wedergeboorte van de staat Israël op 14 mei 1948 tot gevolg. Vanaf die 
tijd voert Israël een strijd op leven en dood. Het begon al toen de staat nog geen 24 uur oud 
was. Journalisten uit alle delen van de wereld waren naar Tel Aviv gekomen om het ontstaan 
van de staat Israël te verslaan en tegelijk haar ondergang te beschrijven. Op dat moment 
waren de (vervolgde en uit de kampen teruggekeerde) Joden nog de underdog, was Israël een 
paar decennia lang de partij waar men in brede lagen van de samenleving sympathiek 
tegenover stond, de partij waar vrijwel iedereen mee meeleefde. De socialisten vanwege het 
kibboetswezen, de liberalen omdat de Israëlische regering een democratisch beleid voerde en 
de calvinisten voelden een sterke band met het bondsvolk op grond van de Bijbel. In de 
Zesdaagse Oorlog (1967) en de Yom Kippoeroorlog stond Nederland nog pal achter Israël.   
 
Nu liggen de kaarten anders.  
Nu zijn - in de ogen van velen - de Palestijnen de underdog. Dat heeft twee oorzaken:  
1. Israël is een machtig land geworden en  
2. de media geven aan dat de Palestijnen onderdrukt worden. 
 
Maar is deze conclusie wel juist?  
 
* Waarom werd Israël zo sterk? Omdat het de ene oorlog na de andere opgedrongen kreeg en 
omdat het nog steeds van alle kanten bedreigd wordt. Door Syrië, Iran en de Hezbollah, door 
militante Palestijnse groepen als de Hamas en de Jihad en door nog veel meer Arabische 
landen. Als wij in Nederland al min of meer bevreesd zijn voor aanslagen, hoeveel te meer 
moet men dat dan in Israël wel zijn, nu het volk al meer dan 57 jaar non stop met uitroeiing 
bedreigd wordt? Het werd al viermaal gedwongen naar de wapens te grijpen, maar niet omdat 
het zo graag oorlog voert. Het Joodse volk verlangt intens naar vrede, een vrede die het niet 



gegund wordt.    
  
De Arabische landen kunnen oorlog op oorlog verliezen zonder dat hun bestaan ook maar 
enigszins in gevaar komt, maar voor Israël is elke oorlog een zaak van overleven. Het kan 
geen oorlog verliezen. De Joden lopen bij elke oorlog het gevaar in de Middellandse Zee 
gedreven te worden. Zolang er geen vrede is, moet het leger van Israël sterker zijn dan de 
gezamenlijke Arabische legers. De bewapening van Israël dient alleen om de vijand af te 
schrikken. 
 
* In de media wordt Israël telkens weer op een selectieve wijze als de grote boosdoener 
afgeschilderd.  Door te beweren dat de Palestijnen door Israël onderdrukt worden, geven ze 
een vertekend beeld. Het is ronduit verbijsterend als je hoort hoe sommige commentatoren 
zich over Israël uitlaten in de zin van: Het bezet Palestijnse steden, het knecht de Arabische 
bevolking, het ontziet niets en niemand. 

Als de Palestijnen met nietsontziende zelfmoordacties op beestachtige wijze zoveel mogelijk 

onschuldige mannen, vrouwen, en kinderen het slachtoffer laten worden,  dan wordt het – in 

schrille tegenstelling tot wat in Madrid en Londen ge- beurd is - met een enkel bericht in de 
media afgedaan. Je raakt immers overal aan gewend. Het is geen nieuws meer. Als schepen 
zwaar beladen met Katusharaketten en de meest moderne Iraanse wapens aan boord op weg 
naar Palestijnse gebieden door Israël onderschept worden, praat niemand erover.  Over de 
trainingskampen voor terroristen en laboratoria voor de aanmaak van explosieven niet ver van 
Israëls grenzen vandaan, spreekt niemand. Het gaat er Israël echt niet om ongewapende, 
onschuldige burgers om te brengen, maar om terroristen uit te schakelen. Israël trekt de steden 
niet binnen om Palestijnen te kleineren, maar om terreurnesten uit te roeien. Laten al die 
betweters nu eens ophouden oorzaak en gevolg met elkaar te verwisselen en precies aangeven 
wat Israël moet doen om het vege lijf te redden. Waarom mag Israël niet wat al de andere 189 
bestaande landen wél mogen? Telkens weer keren de media en in hun kielzog de publieke 
opinie zich tegen Israël. Het moet nu iedereen toch zo langzamerhand wel duidelijk zijn 
geworden dat het bij de meeste Palestijnen niet gaat om de teruggave van ‘de bezette 
gebieden’, maar om iedere korrel zand van de Joodse staat. Israël heeft geen bestaansrecht, 
zelfs niet ter grootte van een postzegel, aldus Falias Bodi voor de Al-Jazeera televisie.  
 
De teruggave van de Gazastrook zal de oplossing niet brengen. Mahmud al-Zahar, een 
hooggeplaatst lid van Hamas, voorspelde dat de Joodse staat zal ophouden te bestaan. Heel 
Palestina zal weer islamitisch worden. De militante groepen zullen nooit akkoord gaan met enige 
vorm van samenwerking met Israël, zelfs al zou Israël alle bezittingen van 1967 teruggeven. En 
Mohammed Deif, commandant van Hamas. noemt de overwinning van de Gazastrook een 
overwinning voor het Palestijnse gewapende verzet. Hij zweert dat het aanslagen op Israëlische 
doelen zal blijven regenen totdat de joodse staat van de landkaart zal zijn gewist.    
 
Hamas heeft beloofd de terugtrekking van Joden uit de Gazastrook niet te zullen dwarsbomen. 

Hoe eerder de Joden weg zijn, hoe beter. Maar daarna komt het: er is geen Palestijn die de 

bevrijding van Gaza niet bekroond wil zien door de bevrijding van Jeruzalem en de Westbank. 

We willen elke vierkante centimeter van ons land tussen de Jordaan en de Middellandse Zee 

terug, aldus Al-Zahar. En het staat nu al vast dat Hamas bij de komende verkiezingen een 

overtuigende overwinning zal behalen.      (wordt vervolgd)                                                                                                       

 

Middelharnis                                                                                                                           

J. Van Hoorn 
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Het zal u wel opvallen dat meneer Van Hoorn deze artikelenreeks al enige tijd geleden heeft 
geschreven. Maar Israël ís actueel en zal actueel blíjven! De teruggave van de Gazastrook 
heeft inderdaad de oplossing niet gebracht. Integendeel! En Hamas hééft een zeer 
overtuigende overwinning behaald! Het is te vrezen dat de grootste nood voor Israël nog te 
komen staat. Elders in dit nummer schrijven we er meer over. Het zal inderdaad gaan blijken 
dat Hamas “elke vierkante centimeter” van het oude Bondsland claimt en die eis zal straks 
door het grootste deel van de wereld gesteund worden. En dat kan wel eens sneller gaan 
gebeuren dan we vermoeden.  
 

 

E E N  G E T R O U W E  W A C H T E R 

 

De eeuwen door heeft de Heere veel getrouwe wachters gesteld op de muren van Sion; 
wachters die het kwaad en verval van hun dagen hebben aangewezen en zonder mensenvrees 
gewaarschuwd hebben, omdat de eer van God hen op het hart was gebonden. Er zijn er ook 
geweest die van de Heere een blik mochten slaan in de toekomst, het naderende kwaad 
hebben mogen zien en de kerk des Heeren erop gewezen hebben welke zware tijden erop 
handen waren. We willen nu wat aan u doorgeven van de Schotse predikant John Kennedy 
(1819-1884). De gegevens hebben we ontleend aan het boek van de heer L.J. van Valen 
Gelijk de dauw van Hermon. Zoals u bekend is heeft voor ons land ds. Th. van der Groe 
hetzelfde oordeel voorzien. 

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

In 1881 preekte hij in Fearn over Jesaja 26:20: “Ga heen Mijn volk, ga in uw binnenste 

kamers en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap 

overga.” In deze opmerkelijke preek voorspelde hij het verval van de evangelische prediking 
in zijn land. De oordelen zouden bij het huis Gods, binnen in de Kerk, beginnen en als volgt 
worden voltrokken: 

 

1. De Heere zal de meeste levende getuigen wegnemen en grote lege plekken in de kerk 
overlaten. 

2. Een valse leer zal de plaats van het evangelie innemen. 
3. Een geestelijk onderscheidingsvermogen zal van het volk worden weggenomen en 

door hun verduisterd verstand zullen zij de nieuwe leer inzwelgen, zoals een blinde het 
hem gegeven water drinkt, of het vuil is of niet. 

4. Een geest van wereldgelijkvormigheid zal de harten van het volk vervullen en zij 
zullen de middelen der genade verzaken. Waar eens honderden onder het gehoor 
kwamen, zullen er nog maar tien overblijven. 

5. De Heere zal Zijn Geesteswerk van Schotland wegnemen. Ofschoon Hij beloofd heeft 
dat een zaad zou overblijven om Hem te dienen, beloofde Hij niet dat Schotland zich 
als voorheen in Zijn gunst zou blijven verheugen. De wereldgelijkvormigheid zal Hem 
verdrieten en de terugtrekking van de Heilige Geest veroorzaken en dan zullen Zijn 
oprechte dienaren en volk weinig in getal zijn.   

 



 

D E   I N H A A L S L A G 
 
 
Naar het RD van 23-12-05 berichtte is de goddeloosheid onder de refojeugd nog niet op de 
hoogte gekomen van de seculiere jeugd. Het is gebleken dat er op ca. 90% van de niet-
refoscholen leerlingen rondlopen die in drugs handelen. Op 93% is wiet of hasj verkrijgbaar 
en bij 61% van de scholen van voortgezet onderwijs is XTC voorhanden. De Tweede Kamer 
heeft geschokt gereageerd. Maar dat is enkel schijnheiligheid. In zijn dagen zei professor G. 
Wisse al dat de dames en heren in Den Haag de boosdoeners zijn.  Hij bedoelde daarmee dat 
vanuit de Tweede Kamer de zonden gestimuleerd en niet bestreden worden. Nu is het 
veelmalen erger! 
 
Hoe is het op “onze” middelbare refoscholen? Niet best, volgens hetzelfde artikel. Directielid 
D.J. Bac van het Driestarcollege in Gouda zegt zich “zeker zorgen” te maken wat het 
drugsgebruik betreft onder leerlingen. Maar er zouden geen drugs verhandeld worden. We 
hebben van oud-leerlingen ánders gehoord. Het alcoholgebruik onder refoschool leerlingen 
acht men wel verontrustend. Niet alleen “De Driestar:” te Gouda, maar ook andere scholen 
worden genoemd. Met name in de weekenden worden grote hoeveelheden alcohol gebruikt. 
De directeur van het Calvijn College te Goes zegt, dat kinderen van 14 jaar grote doses 
alcohol drinken. En het wordt door de ouders toegelaten. Algemeen directeur A.J. Vogel: “Er 
zijn in Zeeuwse dorpen jongerencaravans die staan ingebouwd tussen de bierkratten.” De 
stichting “Voorzorg” zegt, dat het zeker is dat ook op reformatorische scholen leerlingen 
drugs gebruiken. Wel in mindere mate dan op andere scholen. Directeur Van der Sluis wijst 
op het verschrikkelijk gebruik van alcohol. “Jongelui van een jaar of veertien drinken op een 
avond meer dan vijftien glazen.”  
 
De “inhaalslag” is in volle gang. We lopen nog wat “achter”, maar én de jeugd van seculiere 
scholen, én de jeugd van de refoscholen, gaan gezamenlijk op een eeuwige rampzaligheid 
aan. En “onze” scholengemeenschappen zijn zelf mede schuldig. Als we in Gouda op een 
zomerdag bij “De Driestar” polshoogte nemen zien we vele meisjes in hoerachtige kleding. 
Als de directie zich aan haar eigen schoolreglementen zou houden werd deze ergerlijke 
zedeloosheid in kleding niet getolereerd. Maar wat kunnen we verwachten als ook in de 
kerken de tucht weg is; zelfs de woordtucht? Ook bij meerdere reformatorische 
scholengemeenschappen zijn de dames en heren die de leiding hebben en die toezicht houden, 
de boosdoeners, alle vrome vormelijkheid ten spijt. Zij zijn door hun laksheid en 
onbekeerlijkheid de oorzaak van vele zonden; juist en vooral ook onder de jeugd. 
 
Het kwaad lijkt echt niet meer te keren. Wat zijn er verschrikkelijke dingen openbaar 
gekomen onder onze jeugd in de zogeheten loodzware plaatsen, hier en daar in ons land. We 
zullen nu maar geen namen en feiten noemen. In “lichtere” (kerk)gemeenschappen is men 
doorgaans dienaangaande nog veel fatsoenlijker. 
 
Ach, veelal is de ellende onder de arme verloren gaande jeugd de schuld van de ouders en 
ouden. Ze laten alles maar toe en/of gaan er in voor. En de ouders die er onder zuchten 
hebben veelal geen steun van hen die de jeugd ook zouden moeten leiden en onderrichten. 
Nogmaals: waar is in onze kerken de woordtucht gebleven? Maar de jeugd die wél wordt 
gewaarschuwd zal het dubbel worden aangerekend en… álle jeugd zal persoonlijk eenmaal 
Gode rekenschap moeten geven. 



 
 

SPURGEON  IN  DE  LIJN  VAN  BUNYAN 

                                                         Over   Openbaring 21 

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

Zoals u wel weet is er onder de godgeleerden verschil van mening over de vraag waar we de 
twee laatste hoofdstukken van de Openbaring aan Johannes moeten plaatsen. Wordt hier 
alleen over de eeuwigheid gesproken of over de laatste stand van de kerk op aarde, of ziet het 
mogelijk op de tijd én de eeuwigheid? We hebben in dit blad al meerdere malen de visie van 
deze en gene laten horen. We vonden dat de bekende Engelse predikant H.C. Spurgeon heel 
duidelijk kiest voor de stelling dat hier voornamelijk gesproken wordt over de kerk in het 
1000-jarig rijk.  We citeren vervolgens Spurgeon in een verhandeling over Openbaring 21:23. 

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

Ten eerste dus het duizendjarig rijk. 
 

Vanaf deze plaats willen we niet gaan profeteren. Er zijn broeders die dat maar al te graag 
doen. Misschien is het wel goed dat er mensen zijn die  hun tijd en gedachten wijden aan dat 
deel van het Woord van God dat over die mysteries gaat. Maar wij zijn zo druk bezig geweest 
met het winnen van zielen en met het worstelen met de gewone dagelijkse zonden dat we het 
nauwelijks aandurven om bij de rots van Patmos aan te landen of in de donkere hoeken van 
Daniël en Ezechiël te gluren.1 Maar zoveel hebben we wel  geleerd, dat op deze aarde, waar 
de zonde en satan een overwinning op God  behaald hebben door de val van de mens, 
Christus een volslagen overwinning zal behalen op al Zijn vijanden. Niet op een ander 
slagveld, maar hier. Het gevecht is nog niet voorbij. Het begon met de aanval van satan op 
Eva. Van toen af tot nu toe heeft Christus nooit het slagveld verlaten. Het gevecht duurt al 
duizenden jaren. Elke dag wordt het grimmiger. Het is nog niet voorbij. Het zal ook nooit tot 
een halt komen totdat de kop van de slang met succes vermorzeld is en Jezus Christus de 
volkomen overwinning behaald zal hebben. Denk maar niet dat de Heere de satan ook maar 
één overwinning zal laten opeisen. In de grote veldtocht, die geschiedenis zal schrijven, zal 
worden gezegd: “De Heere regeert.” Over de hele linie behaalt Hij de overwinning en de 
verovering van Jezus zal volkomen volmaakt zijn. 

Wij geloven dat op deze  aarde,   waar  het  bijgeloof  afgoden  heeft  gemaakt, 
Jezus Christus aanbeden zal worden. Hier, waar het gevloek de menselijke mond bezoedeld 
heeft, zullen de lofliederen klinken van de eilanden in de zee en degenen die in spelonken 
wonen. In dit land, tussen deze mensen, die  werktuigen van de satan waren geworden en die 
woonden in tenten der  ongerechtigheid, zullen gereedschappen voor gerechtigheid worden 
gevonden, lippen die God prijzen, aanleiding tot eeuwige glorie voor de Allerhoogste. O 
satan! Je kunt nu  wel pochen op wat je hebt gedaan en je  denkt dat je scepter nog veilig is, 
maar Hij komt! Hij Die rijdt op het witte  paard van de overwinning. En als Hij komt, dan zul 
je niet tegen Hem  opgewassen zijn. Het tweesnijdend zwaard dat uit Zijn mond zal komen, 

                                                 
1 Het is wel cruciaal wat Spurgeon hier zegt! Hij verontschuldigt zich min of meer dat hij -in tegenstelling met andere predikers die altijd 
maar met de “fiolen” enz. bezig zijn!-  zo druk bezig is met het winnen van zielen en dat hij maar weinig tijd over heeft om de dingen van de 
toekomst te behandelen. En… we hebben juist zo heel veel van deze grote prediker waarin hij handelt over de roomse antichrist, het herstel 
der Joden en het Vrederijk! Maar nee, hij acht hetgeen hij erover naar voren bracht maar summier! Hoe Spurgeon zou oordelen over de 
huidige predikers die vrijwel niet wijzen op deze zaken, ja, waarvan de meesten ze niet eens geloven en wel tegenspreken, behoeft toch 
waarlijk geen nadere verklaring. Hoewel men meer aandacht heeft voor Israël –daar kán men niet meer omheen- is het toekomstlicht erop 
nog maar zeer beperkt. 



zal je  met al je legers terugdrijven naar de plaats waar je vandaan kwam. Laten we ons erover 
verheugen dat de Schrift zo helder en beslist is over dit  geweldige leerstuk van de komende 
overwinning van Christus over de hele wereld! 

 
We gaan niet in bijzonderheden treden over welke vorm die triomf zal  aannemen. We 
geloven dat de Joden bekeerd zullen worden en dat ze hun  eigen land weer zullen 
terugkrijgen. We geloven dat Jeruzalem de  hoofdstad van het Koninkrijk van Christus zal 
zijn. Alle natiën zullen wandelen in het licht van de schitterende stad die gebouwd zal worden 
bij Jeruzalem. We verwachten dat de glorie die daar haar middelpunt zal hebben zich over  de 
hele wereld zal uitbreiden, om die zo te bedekken met een zee van heiligheid, geluk en 
verrukking. Daar zien we met vreugdevolle verwachting naar uit. Tijdens die periode zal de 
Heere Zelf, door Zijn heerlijke aanwezigheid, de uiterlijke godsdienstigheid afschaffen. “De 
stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen.” Misschien worden 
met de zon en maan hier de gewone middelen voor verlichting bedoeld die de  kerk nu nodig 
heeft. We weten dat het heilig avondmaal ons herinnert aan  het lichaam en bloed van 
Christus. Maar wanneer Christus komt, zal er geen heilig avondmaal meer zijn, want er staat 
geschreven: “Doe dat totdat Hij komt.” Wanneer Hij komt, dan zal dat de laatste keer zijn van 
dat herinneringsteken, omdat de persoon van Christus in ons midden zal zijn. U zult  ook geen 
predikanten meer nodig hebben, net zomin als u kaarsen nodig  heeft wanneer de zon opkomt. 
De een zal niet tegen de ander zeggen: “Ken de Heere”, want iedereen zal Hem kennen, van 
de kleinste tot de grootste! Misschien zijn er dan wel bepaalde plechtige bijeenkomsten en 
sabbatdagen, maar die zullen niet hetzelfde zijn als nu. Want de hele aarde zal een tempel 
zijn. Elke dag zal het sabbat zijn. Het werk van de mannen zal helemaal priesterlijk zijn. Zij 
zullen één priestervolk zijn. Zonder ophouden zullen ze God dienen in Zijn tempel. Alles wat 
ze ter hand nemen, zal deel uitmaken van het lied dat zal opklinken tot de Allerhoogste. O, 
gezegende dag! Als God de dageraad eens laat aanbreken wanneer deze tempels verlaten 
moeten worden, omdat de hele wereld een tempel van God zal zijn!   
Maar hoe de pracht van die dag ook zal zijn  –  en het is  wel heel  verleidelijk  om onze 
verbeelding de vrije loop te laten -hoe helder de muren ook zullen zijn bekleed met chalcedon 
en amethist, hoe schitterend de paarlen poorten en de gouden straten, we weten dat het hierop 
neerkomt: het licht en de glorie van dat alles zal de persoon van onze Heere Jezus Christus 
zijn. “Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.” Nu, wil ik dat 
christenen daarover nadenken. In het hoogste, heiligste, gelukkigste tijdperk dat ooit op deze 
arme aarde zal aanbreken, zal Christus het Licht zijn. Wanneer de kerk haar bruidskleed 
aantrekt en zich versiert zoals een bruid versierd is met juwelen, dan zal Christus haar glorie 
en haar schoonheid zijn. In haar oren zullen alleen maar oorringen hangen die gemaakt zijn 
uit het goud dat uit Zijn goudmijn van liefde komt. De kroon op haar hoofd is door niemand 
anders gemaakt dan door Zijn handen vol wijsheid en genade. Ze zit om te regeren, maar wel 
op Zijn troon. Zij voedt, maar alleen maar van Zijn brood. Ze triomfeert, door de macht van 
Hem die de Rots der  eeuwen is. Kom dan, christen, sta eens een ogenblik stil om over uw 
geliefde Heere na te denken. Jezus zal het Licht en de Glorie zijn in de stad van  het nieuwe 
Jeruzalem in het duizendjarig rijk. 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
 



Let er eens op dat Jezus het licht van het millennium maakt, omdat Zijn tegenwoordigheid 

onderscheid zal maken tussen die tijd en de tegenwoordige tijd. Die tijd is verwant aan het 
paradijs. God begon met het paradijs te maken op aarde en God eindigt ermee. Satan had het 
verwoest. God zal Zijn vijand nooit verslagen hebben voor Hij het paradijs weer opgericht 
heeft, tot het nieuwe Eden een zegen zal zijn voor de ogen van Gods schepselen. Bij de glorie 
van Eden denk ik niet allereerst aan de rivier die erdoorheen vloeit, met haar vier aftakkingen. 
Ik denk ook niet aan het land van Havilah, dat gouden stof heeft. De glorie van Eden ligt denk 
ik niet in de grazige weiden of in de takken die doorbuigen van het zoete fruit. Maar de glorie 
is daarin, dat de “Heere God wandelde in de tuin in de koelte van de dag.” Daarin was het 
hoogste voorrecht dat Adam had, dat hij omgang had met de Allerhoogste. In die tijd zongen 
de engelen liefelijk dat de tabernakel Gods bij de mens was en dat Hij onder hen woonde. 
Broeders, het paradijs dat we weer terug zullen krijgen, zal  als wezenlijk en onderscheidend 
kenmerk hebben dat de Heere onder ons zal  wonen. Die stad zal heten: Jehova Shannah, de 
Heere is daar. Het is waar dat we de tegenwoordigheid van Christus nu in de kerk hebben: 
“Want zie, Ik ben met u, tot de voleinding van de wereld.” We hebben de belofte van Zijn 
voortdurende inwoning:” Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het 
midden.” Maar dat is toch plaatsvervangend door Zijn Geest. Spoedig zal Hij persoonlijk bij 
ons zijn. Diezelfde Man Die eens stierf op Golgotha komt hier wonen. Hij, diezelfde Jezus 
Die van ons is opgevaren, zal komen op dezelfde wijze als Hij ten hemel is gevaren voor  het 
oog van mensen die Hem  
nastaarden in Galiléa. Verheug u, verheug u,  geliefden, omdat Hij komt,  werkelijk komt. Dat 
zal de vreugde van die tijd zijn, dat Hij onder Zijn heiligen zal zijn en bij hen zal wonen en 
lopen en  wandelen in hun midden. 
 

De tegenwoordigheid van God zal de oorzaak zijn van de vrede in dit tijdperk. In die zin zal 
Christus het Licht zijn, want Hij is onze vrede. Door Zijn tegenwoordigheid zal de leeuw stro 
eten net als de os, zal de luipaard bij een kind liggen. Het is niet omdat de mens meer verlicht 
is of meer gestudeerd heeft door de toenemende beschaving dat hij zijn zwaarden in 
ploegscharen zal omsmeden. Het is bekend, dat hoe beschaafder een land wordt, des te 
vreselijker de middelen tot vernietiging worden. Wanneer de mensen oorlog gaan voeren, 
worden die steeds bloediger en langduriger. Ik durf zelfs te beweren dat als Christus niet 
binnen duizend jaar terug zal komen, en er  een oorlog zou uitbreken, die nu tien of twintig 
jaar zou duren, we dan een zeer giftige haat tegen elkaar zullen hebben en de mogelijkheid om 
een oorlog wel een eeuw te laten doorgaan. In plaats van vooruit te zijn gegaan in 
vreedzaamheid vrees ik dat de wereld achteruit is gegaan. We kunnen ons  er bepaald niet op 
beroemen dat we in een rustige, vredige tijd leven. Maar  de tegenwoordigheid van Christus 
zal de harten van de mensen veranderen en dan zullen ze uit eigen beweging bij het zien van 
de grote Vredevorst hun wapenrusting en oorlogswapens wegwerpen en niet meer de oorlog 
leren. In die zin zal Hij hun licht zijn, omdat Zijn aanwezigheid de oorzaak  van die gelukkige 
periode zal zijn. 
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Nogmaals: de aanwezigheid van Christus is voor die periode het speciale onderricht. Ze 
zullen geen kaars meer nodig hebben, ook geen licht van de zon of de maan. Waarom niet? 
Omdat de aanwezigheid van Christus  voldoende leerzaam zal zijn voor de mensenkinderen. 
Wanneer de Heere Jezus Christus komt, zal het bijgeloof geen getuige nodig hebben om tot 
zwijgen te worden gebracht; het zal zijn hoofd verbergen. De zendeling hoeft dan  niet meer 



te preken tegen de afgodendienst. Hij zal de afgoden volslagen vernietigen en hen voor de 
mollen en vleermuizen werpen. Mannen en vrouwen zullen hun ongeloof opgeven bij het zien 
van Christus en in de wetenschap dat Hij vol glorie de aarde regeert. De Jood zal de Zoon van 
David herkennen en de heiden zal zich verheugen om Hem te aanbidden Die eens werd 
gedood als de Koning der Joden. De aanwezigheid van Christus zal meer doen voor de 
verlichting van Zijn kerk dan al de lessen van de ambtsdragers en predikanten door de eeuwen 
heen. Bij het zien op  haar Heere zal ze dan tot volle kennis komen van Gods Woord volmaakt 
begrijpen. 
 
Nogmaals: Christus zal het Licht zijn van die periode omdat Hij er de glorie van is. O, wat is 
het een heerlijkheid voor de christen om te bedenken dat Christus nu in de hemel regeert! We 
verheugen ons daarop, in tijden van depressie en neerslachtigheid, dat Hij verhoogd is en zit 
aan de rechterhand van de Vader.  Maar de heerlijkheid van die tijd zal vooral zijn dat  
Christus  gekomen is. Dat Hij zit op de troon van David en op de troon van God. Zijn vijan-
den buigen voor Hem en happen in het stof. Denkt u zich eens in, broeders, wat een pracht dat 
in die tijd zal zijn, wanneer mensen uit alle volken en natiën Hem de eer zullen brengen. 
Vanuit elk land zullen de lofzangen opklinken. De straten van de steden zullen elke dag vol 
zijn met aanbidders. Hij zal al overwinnend voort rijden en Zijn heiligen zullen Hem volgen 
op witte paarden!(…)  

 (Dit artikel is ontleend aan het boekje Jezus Christus, de Heere-uitgave 
Boekhout/Scherpenisse) 
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Spurgeon zegt vervolgens nog meer over de omstandigheden van het Vrederijk, maar we 
vinden dit zelf wel wat ver gaan, zodat we het juister vinden dit maar even te  laten gaan. Het 
geeft mogelijk maar onnodige verwarring. “Opgegroeid" met het postchiliasme is het al een 
hele gewaarwording te ontdekken dat onder ons geachte godgeleerden van voorheen stellig 
hebben geloofd aan een persoonlijke komst van Christus aan het begin van het Vrederijk en 
voor die gedachte ook zwaar geschut in stelling brengen! We moeten er ons wel voor wachten 
het prechiliasme als een “ketterij” aan de kant te schuiven. Maar niet doen vinden wij. Er zou 
meer reden zijn degenen, die Gods beloften van een algemene heilstijd op aarde voor het 
einde der wereld ontkennen en tegenspreken, censurabel te stellen! Want het is de Heere tot 
een leugenaar maken. Het bestrijden van Gods beloften dat Hij Zijn Zoon de einden der aarde 
heeft gegeven tot Zijn bezitting is een erger kwaad dan velen vermoeden. 
 
Alle prechiliasten gaan zeker niet zo ver als Spurgeon. Of hij dan helemaal ongelijk heeft? 
Dat durven we ook niet te stellen. Maar we manen tot voorzichtigheid. Wel worden we er 
steeds meer van overtuigd dat de beloofde heilstijd veel ontzagwekken-der en veel heerlijker 
zal zijn dan we ons nu durven voor te stellen. En wat de toepassing van Openbaring 21 en 22 
op een aards Vrederijk betreft? Daarmee bevindt Spurgeon zich in gezelschap van 
uitnemende godgeleerden en dierbare kinderen Gods! Denken we alleen maar aan John 
Bunyan! We hebben er al meerdere malen over geschreven in “Verwachting” en -als de Heere  
het geeft- hopen we er nog eens dieper op in te gaan. Laten we van Spurgeon geleerd mogen 
hebben dat de theologie van onze eeuw op dood spoor terecht is gekomen, waar we al lang 
van overtuigd zijn! 



  
En daarom lezen wij, dat bij het begin der duizend jaren -die ik voor de herbouw van de 
heilige stad houd- Johannes een engel zag afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel van de 
afgrond en ene grote keten in zijn hand.(…) De uitwerking van de binding van satan zal niet 
alleen zijn, dat de heiligen van uiterlijke vervolging bevrijd worden, maar ook van alle 
verleiding door goddeloze of dwaalleer, of door de vurige pijlen van de vorst der duisternis. 
Dan zal de gemeente verlost zijn van die vreselijke verzoekingen  tot godslastering, wanhoop, 
enz., waarmede zij in deze tijd zo ontzettend bezocht is.(..) 
  
Onder het beeld der nederdaling uit de hemel worden wij ook gewezen op het geluk en de 
zegen, waarmee deze stad bij haar opbouw de ganse wereld vervullen zal. 

 
Het bovenstaande zijn  woorden van John Bunyan in zijn verklaring van Openbaring 21 

en 22 
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“En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt 
Armageddon.” 

 
(Openbaring 16:16) 
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De naam “Armageddon” heeft iets afschrikwekkend. Heel suggestief wordt het wel als titel 
met bloedrode letters gedrukt. Het is een Bijbelse uitdrukking, maar ze wordt eveneens 
veelvuldig gebruikt in seculiere kringen. Het is ook in de wereld een synoniem geworden voor 
een rampzalige oorlog, een enorme slachting, die haar weerga niet kent. Recent wijzen we op 
de dreiging van Iran een “Armageddon” te veroorzaken, met name in het Midden-Oosten. 
Zoals u weet werkt dit land aan kernwapens en haar president Ahmadinejad heeft onlangs nog 
gedreigd de staat Israël te vernietigen. Nu is het welhaast zeker dat Israël en de Verenigde 
Staten het niet zover zullen laten komen, maar als de dreiging werkelijk ten uiterste acuut 
wordt zullen deze landen, hetzij afzonderlijk of gezamenlijk, ongetwijfeld trachten de 
nucleaire installaties van Iran te vernietigen. Men vreest dan voor een… Armageddon. 



 
ARMAGEDDON 
Op zich is er in de naam niets sinisters. Het is meer gevoelsmatig dat  het lezen van deze 
naam, met name voor hen die zich met het Profetisch Woord  bezighouden, een kille 
huivering veroorzaakt en ze is, zoals zovele andere Godsspraken in de Openbaring, zeker 
geladen is met oordeel en ontzetting. Waar komt de naam vandaan en wat is de eigenlijke 
betekenis ervan? De naam Armageddon, of ook wel Harmageddon, wordt meestal verbonden 
met Megiddo, waarvan we lezen in Richteren 1:27. Megiddo beheerste de strategische pas 
tussen de kustvlakte en het achterliggende land. Bij Megiddo hebben belangrijke veldslagen 
plaatsgevonden. Daar hebben Barak en Debora de Kanaäniet Jabin met zijn legermacht 
verslagen, 5:19. Voor Israël werd deze plaats een plaats van onheil en rampspoed. De vrome 
koning Josia trok met zijn leger in 608 voor Christus naar Megiddo Farao Necho tegemoet. In 
die strijd sneuvelde hij, 2 Kon. 23:29; 2 Kron. 35:24. 
 
Het lijkt duidelijk genoeg dat in Openbaring 16:16 de naam Armageddon genoemd wordt als 
aanduiding van een verschrikkelijk gebeuren. Van de strijd bij Megiddo, zoals beschreven in 
Richteren 5 met Sisera, die de beschikking had over tienduizend ijzeren strijdwagens en vele 
manschappen (Richt. 4:13), lezen we dat de Heere zèlf aan de spits is getreden met Zijn 
macht. “Van de hemel streden zij, de sterren uit haar loopplaatsen streden tegen Sisera”, 
Richt. 5:21. Megiddo is een sprake van het wonder dat God zijn macht openbaart en Zijn volk 
verlost.  
 
Welnu, zoals de Heere ten tijde van Barak en Debora het machtige leger van Sisera naar de 
beek Kidron heeft geleid om daar vernietigd te worden, zo  zal  Hij  straks  alle vijanden van 
Israël vermorzelen in de grote dag van de almachtige God,  die  aanstaande is. En hier wordt 
niet gesproken van de jongste dag.1 We zouden nog heel veel kunnen schrijven over dit alles, 
maar het lijkt ons beter nu alle aandacht te besteden aan Openbaring 16:16, in het licht van 
hetgeen te komen staat. In het volgende (slot) artikel hopen we nog uitgebreider te schrijven 
over de historische feiten van Armageddon.en vooral ook wat voor onze tijd zo bijzonder 
belangrijk is. 
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DE  LAATSTE  SLAG 
We hopen ons te wachten voor speculaties wat de profetieën betreft. Er is al genoeg 
gefantaseerd over deze dingen. Denken we aan de boeken van Hall Lindsey en de 
“avonturenromans” van LaHaye en Jenkins! Die hebben hun miljoenen verslagen en  voor 
vette bankrekeningen gezorgd! Wat Lindsey betreft zouden we nog kunnen zeggen dat hij -
ondanks heel veel dwaasheden- tóch nog gewezen heeft op het grote verzuim van de kerk. De 
“kerk” is immers de beloften voor Israël en de gemeente massaal gaan ‘vergeestelijken’ en 
had oog noch hart voor het grote plan van God met Israël en zijn gemeente. De vele boeken 
van La Haye en Jenkins zijn grotendeels nonsens.2 

                                                 
1  We hebben er al  enkele malen op gewezen in dit blad, dat als in de Schrift gesproken wordt van “de grote dag des Heeren”, of soortgelijke 
uitdrukkingen, dit vrijwel nooit ziet op de jongste dag, maar op tussenliggen gebeurtenissen/oordelen. Zo denken b.v. Calvijn en Matthew 
Henry daar zeker niet aan; Calvijn weerspreekt die mening zelfs heel nadrukkelijk. In Hand. 1:22 ziet het oordeel heel duidelijk op het 
oordeel dat staat te komen over de Joodse staat in 70 na Christus. Daar ziet ook Jacobus 5::9 op: ”Ziet, de Rechter staat voor de deur.” De 
Kanntteningen passen deze teksten toe op de oordeelsdag/jongste dag. Maar we weten dat deze geachte mannen geen of weinig zicht hebben 
gehad op de eschatologie. Hun aantekeningen, wat de heilsleer betreft, zijn onovertrefbaar!  
2  Niemand verdenke ons ervan op enigerlei wijze te overdrijven. We citeren iets uit een andere bron. In de “Gezinsgids” van 2 sept. 2004 
stond een artikel “Eindtijdromans”  van W. Methorst. Het begint als volgt:: “De Amerikaanse emerituspredikant Tim LaHaye en de, 
eveneens Amerikaanse schrijver Jerry Jenkins werden vooral bekend door hun serie Left Behind, in het Nederlands De laatste bazuin. De 
verkoopcijfers liegen er niet om. Wereldwijd zijn er al meer dan 55 miljoen exemplaren van verkocht. Op 27 maart 2002 meldde de 
“Frankfurter Allgemeine Zeitung”, een uitbetaling van 51 miljoen euro aan LaHaye door een uitgeverij. Inderdaad, een miljoenenbusiness!” 
Het artikel toont de baarlijke nonsens van deze fantasten aan. Geldklopperij op een schandelijke wijze. In het artikel komt aan de dag dat 
vooral jonge mensen “gegrepen” zijn door deze teugelloze fantasten. En dat is juist het kwalijke van dit bedrog. De “kerk” zwijgt in alle talen 



 
 
De kerk van onze en de vorige eeuw (de 19e eeuw eigenlijk net zo goed) heeft de profetieën 
merendeels laten liggen en als er nog over geschreven en gesproken werd was het van nul en 
gener waarde, een heel enkele uitzondering daargelaten. Het diep tragische is, dat men beter 
heeft kunnen weten, daar onze vaderen zich wél bezig hebben gehouden met de 
(eindtijd)profetieën en ons heel veel hebben nagelaten. De Heere heeft hen veel licht gegeven 
en wij hebben dat licht uitgedoofd. We zijn echt niet afhankelijk van Lindsey en de zijnen; we 
hebben betere bronnen! Ook en vooral wat de grote slag van Armageddon betreft, zoals deze 
beschreven wordt in Openbaring 16!  
 
Wie niet willens en wetens ziende blind en horende doof is kan opperbest weten dat we nu in 
de tijd gekomen zijn dat de rol van de profetieën in een snel tempo wordt afgewikkeld. Spreek 
je er met (kerk)mensen over dan krijg je al makkelijk te horen: “dat werd 50 jaar geleden ook 
al gezegd”, áls ze tenminste nog iets zeggen, want doorgaans doet men het af met een ijzig 
stilzwijgen! Zeker, 50 jaar geleden was het ook al wat; 500 jaar geleden trouwens ook… 
 
 
De “laatste dagen” die al begonnen zijn in de tijd van het Nieuwe Testament zijn dagen van 
“oorlogen en geruchten van oorlogen”. En er zijn inderdaad de eeuwen door aardbevingen, 
pestilentiën en velerlei andere rampen geweest. Ze zijn dan ook niet een specifiek teken van 
het laatste der laatste dagen! Niettemin wordt de intensiviteit ervan wel groter. Het grote 
tijdsteken is echter Israël.  Dit volk is uniek en wat we nu voor onze ogen zien gebeuren is 
eveneens uniek. Het is een (voor)vervulling van vele profetieën en dít “teken” is nog nooit in 
de geschiedenis gezien. Ondanks alle afval blijft Israël Gods uitverkoren volk  en  het  is de  
trouw  van  Israëls  Verbondsgod,  de                   trouw aan Zijn Verbond en beloften, dat Hij 
dit volk weer in hun land zal doen wonen, vanwaar zij straks een zegen zullen zijn voor de 
hele wereld, hetgeen nog nooit zo aan het licht gekomen als in onze dagen. Ondanks alle 
dreigingen die er zijn mogen we toch stellen dat wij in een heel bijzondere tijd leven! De tijd 
waarin wij leven is volstrekt uniek te noemen! En met dit volk hangt alles samen, zoals het 
geweldige roeren van de oosterse antichrist, de islam. En laten we zeker niet vergeten het nog 
veelal bedekt en ondergronds woelen en werken van de aartsvijand van Christus en Zijn 
heiligen, het pauselijk Rome, wiens dodelijke wonde, opgelopen in de reformatie, genezen 
wordt. In hoeverre de westerse antichrist nog in het profetisch gedeelte van de wereld Gods 
heiligen zal vervolgen, laten we hier onbesproken. Zij die uitzien naar een persoonlijke 
antichrist moeten wel beseffen dat deze dan toch altijd uit de pauselijke kerk zal voortkomen. 
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SLACHTVELD VAN DE LAATSTE TIJDEN 
Volgens verklaarders ligt Megiddo vlak bij de grote vlakte van Jizreël, die (inclusief die van 
Esdrailon) maar liefst  23 bij 32 km groot is en waar meer dan 200 veldslagen zouden 
geleverd zijn. Het wordt te uitgebreid exegeten te gaan citeren en mogelijk zou u dit ook 
weinig interessant vinden. Veel belangrijker is voor ons te bezien wat de onheilspellende 
naam “Armageddon” te zeggen heeft voor ons; wij die gekomen zijn aan de vooravond van de 
allergrootste wereldgebeurtenissen. Vrijwel alle verklaarders zijn het híer over eens, dat 
Armageddon de plaats is van de grote eindstrijd van de machten van het kwaad tegen God en 
het Lam. 
 
 
 
 
BESLISSING IN HET MIDDEN-OOSTEN 
De wereldgeschiedenis wordt beslist in het Midden-Oosten. Dat gaat zich steeds duidelijker 
aftekenen. Elke dag is deze regio wel in het nieuws en dat zal ook niet meer ophouden. 
Integendeel, wat we tot heden gehoord hebben is maar een voorspel van hetgeen te komen 
                                                                                                                                                         
over de eindtijdprofetieën en geeft -met name de jonge mensen- over aan zulk bedrog, inplaats dat ze hen wijst op hetgeen groten in Gods 
Koninkrijk hebben nagelaten over onze tijd en wat te komen staat. 



staat. De islam wil dat de staat Israël vernietigd wordt. Het pauselijk Rome zou liever vandaag 
dan morgen zien dat het kleine Israël verdwijnt. Zij heeft er niet het minste belang bij. Ze 
heeft er alleen maar belang bij dat de naam van Israël wordt uitgeroeid. Zowel de islam als 
Rome claimen Jeruzalem als hún stad. Vandaar dan ook dat Jeruzalem steeds meer in het 
nieuws zal komen. De “wereld” zal in de toekomst steeds meer gaan vragen om de 
verdwijning van de staat Israël. Deze kleine staat in het Midden-Oosten zal ook voor de 
wereld steeds meer een doorn in het oog, ja, in het vlees worden. Wij weten niet welke 
oorlogen er nog aan het grote Armageddon zullen voorafgaan. Maar dit is wel duidelijk:er 
komt ongetwijfeld een tijd  dat de oliekraan in het Midden-Oosten wordt dichtgedraaid en dat 
kan en zal rampzalig zijn voor de westerse  economie, de westerse welvaart.  Onlangs dreigde  
de grote olieproducentcent Iran al met een olieboycot, als het westen sancties tegen haar zal 
nemen. In de ongetwijfeld al zeer nabije toekomst zal het “westen” gaan roepen, gaan 
schreeuwen om maatregelen tegen Israël, omdat dit hardnekkige volk de oorzaak is van alle 
narigheid. Het westen zal de staat Israël als een kankergezwel gaan zien dat weggesneden 
moet worden. Dán zal er in die regio weer rust komen en alleen dán is ons weeldeleven 
verzekerd. Voor onze welvaart willen we Israël best opofferen.We moeten het maar eens 
nakijken… 
 
ONZE “OUDE SCHRIJVERS” 
Onze “oude schrijvers” -en daarmee bedoelen we óók de mannen buiten ons land- hebben 
veel meer van onze tijd, en van de tijd die komende is, begrepen en geweten dan wij met z’n 
allen, tenzij we… in de leer zijn bij de oude vaderen. Als u dit blad werkelijk leest zal dit geen 
vreemde taal voor u zijn! Zoals reeds opgemerkt behoeven we ons niet over te geven aan de 
(toekomst)visie van allerlei vreemde geesten. En we behoeven ook niet in moedeloosheid weg 
te zinken omdat de “kerk” stuurloos is geworden en daarom -ook wat de toekomst betreft- 
dobbert op de baren van ongeloof en onkunde. Helaas, want we leven in een heel bijzondere 
periode van de geschiedenis.   Velen van voorheen hebben deze tijd voorzien, geprofeteerd, 
aan de hand van het onfeilbare Woord van God.  
 
Een daarvan is de niet zo bekende prediker uit Wales, Christmas Evans (1766-1838), ook wel 
genoemd de “Bunyan van Wales”. Deze grote in Gods Koninkrijk heeft een leerrede 
gehouden over Jesaja 63:1, in welke verhandeling hij gesproken heeft over de grote eindstrijd 
in Armageddon, waar de geschiedenis beslist zal worden. We geven nu een groot gedeelte uit 
deze preek aan u door: 
 

De triomf van Calvarië 

 
“Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bozra? Deze. Die versierd 

is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid 

spreek, Die machtig ben te verlossen.” 

(Jes. 63:1) 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Dit gedeelte is één van de voortreffelijkste uit de Bijbel. Niet minder majesteitelijk en 
overweldigend is de stem van God, voortkomende uit het brandende braambos. Hiermee 
wordt de Leidsman onzer zaligheid afgebeeld, alleen gelaten in het heetst van de strijd. Hij 
marcheert zegevierend door de gebroken linies van de vijand, verbreekt de sluitbomen, draagt 
de koperen deuren weg en verlost gevangenen der zonde en des doods door Zijn overwinning. 
Laten we eerst eens de gebeurtenissen, waarop onze tekst betrekking heeft, vaststellen, en 
daarna in het kort de vragen en antwoorden uitleggen, die in dit gedeelte opgesloten liggen. 
 
1. Wij treffen hier een geweldige overwinning aan, behaald door Christus in de stad Bozra, in 
het land Edom. Ons eerste onderzoek betreft de tijd en plaats van deze overwinning. 
 



Sommige profetieën zijn letterlijk, andere zijn figuurlijk. Sommige zijn er al vervuld,  andere 
worden nog dagelijks vervuld.  De godgeleerden zijn  het  over  deze profetie niet eens met 
elkaar eens. Sommigen denken dat het een beschrijving is van Christus’ strijd en overwinning 
buiten de poorten van Jeruzalem, achttien eeuwen geleden. Anderen geloven dat zij 
betrekking heeft op de  grote strijd van Armageddon, die voorspeld wordt in de Openbaring 
aan Johannes, hoofdstuk 16:16, en die nog in vervulling moet gaan vóór het einde der wereld. 
 
Ik wil niet voorbijgaan aan de berg Calvarië en aan Jozefs nieuwe graf op mijn weg naar het 
slagveld van Armageddon; ook wil ik niet blijven staan bij het schouwspel der kruisiging en 
der opstanding zonder door te gaan naar de uiteindelijke overwinning op de  vijand. Ik geloof 
dat, door Goddelijke inspiratie, deze twee gebeurtenissen in de tekst liggen opgesloten. De 
overwinning die alreeds behaald is op Calvarië en de overwinning die nog in vervulling moet 
gaan te Armageddon; de volbrachte overwinning van Christus’ lijden en de voortgaande 
overwinning van Zijn Evangelie en genade. Onvertaalde woorden vormen de voornaamste 
moeilijkheid om bepaalde gedeelten van Gods Woord te begrijpen. 
 
In Mattheüs 2:23 wordt bijvoorbeeld gezegd:“En daar gekomen zijn, nam Hij Zijn 

woonplaats in de stad, genaamd Nazareth; opdat vervuld zou worden wat door de profeten 

gezegd is, dat Hij Nazaréner zal geheten worden.” Waar in de Bijbel wordt het voorspeld dat 
Christus een Nazaréner genoemd zal worden? Nergens. 
 
Wanneer de eigennamen worden vertaald, verdwijnt de moeilijkheid.” En daar gekomen 
zijnde, nam Hij Zijn woonplaats in de stad, genaamd planting; opdat vervuld zou worden wat 
door de profeten gezegd is, dat Hij Spruite zal geheten worden.” Deze naam wordt Hem 
gegeven door Jesaja, Jeremia en Zacharia. 
 
Dit is nu precies de moeilijkheid die zich in onze tekst voordoet en de vertaling van de namen 
lost het probleem op. “Wie is Deze, Die van Edom komt, (rode aarde) met besprenkelde 
klederen van Bozra?” (verdrukking) 
 
Het eerste gedeelte van de tekst heeft betrekking op de overwinning van Calvarië; het laatste 
gedeelte loopt  vooruit op de strijd en overwinning van Armageddon, genoemd in Openb. 
16:16. De overwinning van Calvarië wordt vervuld op de morgen van de derde dag na de 
kruisiging. De Overwinnaar komt op uit de aarde en roept uit: “Ik heb op Calvarië de pers 
alleen getreden en Ik zal hen in Mijn toorn treden en hen dronken maken in Mijn grimmigheid 
in de strijd van Armageddon. Ik zal het beest en de valse profeet overwinnen en vernietigen, 
alsmede die oude slang, de duivel, met al hun heir.” 
 
Toen het getij van de strijd op het slagveld van Waterloo een wending nam, besteeg de Hertog 
van Wellington zijn paard en achtervolgde de overwonnen vijand. Zo vervolgt en vernietigt 
Jesaja’s Overwinnaar de machten der hel op het slagveld van Armageddon nadat Hij ze op 
Calvarië een zware nederlaag heeft toegebracht. Hier wordt Hij voorgesteld als een Held te 
voet, een Vorst zonder leger; maar Johannes zag Hem rijden op een wit paard, gevolgd door 
de heirlegers des hemels, allemaal op witte paarden en niet één te voet. 
 
In de Openbaring  keek Johannes niet terug op het treden van de  wijnpers  op  het treden van 
de wijnpers op Calvarië, maar zag uit naar de krijg van Armageddon, waar Hij Christus op 
Zijn witte paard zag, versierd met Zijn vele kronen. Zijn ogen waren als een vlam vuurs, in 
Zijn hand was een tweesnijdend scherp zwaard, en Hij zat in de wagen van de heirlegers des 
hemels, al overwinnende. 



Dit is de vervulling van de bekendmaking in onze tekst: “Ik zal hen treden in Mijn toorn, en 
hen vertrappen in Mijn grimmigheid.”  

 
Dit is het begin van het Jubeljaar, de strijd van Armageddon, waarin alle heidense 
afgoderij en bijgeloof zal worden omvergeworpen,  waarin het beest en de valse profeet 
zullen worden verslagen en de duivel en zijn legioenen door Immanuël gevangen 
genomen zullen worden en in de bodemloze put zullen worden opgesloten. 
 
Hij, Die overheden en machten op Calvarië heeft overwonnen, zal het slagveld niet verlaten 
totdat Hij al Zijn vijanden tot een voetbank Zijner voeten zal gezet hebben, en Zijn scepter zal 
zwaaien over een onderworpen wereld. Hij heeft het Evangelie gezonden vanuit Jeruzalem en 
zal haar vergezellen met de genade van Zijn Heilige Geest. Zijn Woord zal niet ledig tot Hem 
wederkeren, maar het zal doen hetgeen Hem behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen 
waartoe Hij het zendt. 
 
De overwinning van Armageddon wordt behaald krachtens de overwinning van Calvarië. Het 
is slechts de voltooiing van dezelfde heerlijke veldtocht, en de eerste beslissende slag, 
toegebracht aan de vorst der duisternis, is een zekere voorloper van de uiteindelijke 
overwinning. “Ik zal u weer te Filippie ontmoeten”, zei de geest van Julius Caesar tegen 
Brutus. “Ik zal u weer te Armageddon ontmoeten!” zegt de Zoon van God tegen de satan op 
Calvarië. “Ik zal u ontmoeten in het gevecht tussen goed en kwaad, genade en verdorvenheid 
in het hart van iedere gelovige; in de strijd van de Goddelijke waarheid met de menselijke 
fouten, in strijd van de dienst van God met de bijgelovigheden van de mens. In iedere preek, 
in iedere opleving, in iedere zendingsonderneming, in de verspreiding en heerlijkheid van het 
Evangelie ten laatsten dage zal Ik u ontmoeten; en de hiel die gij nu hebt vermorzeld, zal voor 
eeuwig uw kop vermorzelen!” Des mensen verlossing is uit God. De mens wilde niet en kon 
niet. Zijn zaligheid kwam voort uit Goddelijke liefde en brak los als een oceaan uit de 
fonteinen der eeuwigheid. De satan had als een verslindende leeuw zijn prooi gegrepen en 
rende met het bloedende schaap in zijn bek naar zijn kuil. Maar de Herder Israëls achtervolgt 
hem, haalt hem in en verscheurt hem alsof hij een jonge leeuw was. 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 
De strijd tegen de duivel werd afgekondigd in het Paradijs. “En Ik zal vijandschap zetten 

tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad, datzelve zal u den kop 

vermorzelen.” Dit zal vervuld worden. Het voorzichtig verdrag met de hel en het verbond met 
de dood zal niet staande blijven. 
 
In de strijd van Armageddon zal Hij doorgaan als de machtige;  Hij zal tot jaloers heid 
verwekken als een Krijgsman; Hij zal Zijn vijanden overwinnen. Zij zullen worden 
teruggedreven – zij zullen zeer beschaamd worden die de beelden dienen – die tegen hen 
zeggen: “Gij zijt onze goden.” 
 
Dan zal Hij de blinde ogen openen en de gevangenen en zij die in duisternis zitten uit de 
gevangenis brengen. Hij zal Zijn heilige arm ontbloten – Hij zal het zwaard  in Zijn hand laten 
zien, hetwelk onder de scharlaken mantel verborgen zat – Hij zal Zijn kracht openbaren in de 
vernietiging van Zijn vijanden en in de zaligheid van Zijn volk. Zó zeker zal Hij Zijn kleed 
bevlekken met het bloed van Zijn vijanden op het slagveld van Armageddon. 
 



Zo zeker als Hij de ijzeren roede der gerechtigheid en de gouden scepter der ge- nade zwaaien 
op het slagveld van Armageddon. Het zwaard is alreeds getrokken, de beslissende klap 
toegebracht, de helm van Apollyon gekliefd en de banden der ongerechtigheid gebroken. Het 
vuur is alreeds ontstoken en al de machten der hel kunnen dat vuur niet blussen. 
 
Het is uit de hemel gevallen en het verteert de legerplaats der vijanden. Het doet harten der 
mensen ontvlammen; het vernieuwt de aarde en reinigt haar van de vloek. De blinkende 
Morgenster is boven Calvarië verschenen en eerlang zal de Zon der gerechtigheid haar glans 
verstrekken op het slagveld van Armageddon. De  
dikke duisternis die de aarde en de mens bedekt, zal wijken. Het mohammedanisme, het 
heidendom en het pausdom met hun vorst, de duivel, zullen beschutting zoeken in de 
bodemloze put. 
 
Na een strijd willen we graag weten wie er zijn gestorven, wie er gewond zijn en wie er 
gemist worden onder de gelederen. In het gevecht van de Messias met de satan en zijn 
bondgenoten op Calvarië, werden de verzenen  van  de  Messias  ver- 
morzeld, maar de satan en zijn bondgenoten ontvingen een dodelijke wond in hun hoofd. Het 
hoofd verbeeldt wijsheid, en slimheid, kracht en regering. De duivel, de zonden en de dood 
hebben hun heerschappij over de gelovige in Christus verloren. Dat vanwege de overwinning 
op Calvarië. Nu is er geen verdoemenis, geen vrees voor de hel! 
 
Maar de slang kan, ofschoon zijn kop is vermorzeld, zijn staart nog wel bewegen en de 
kleingelovigen beangstigen. Het kan echter niet lang meer duren. De wond is dodelijk en de 
overwinning zeker. Op Calvarië werd de kop van de draak verpletterd door de Leidsman 
onzer zaligheid! Na de slag van Armageddon zal hij zijn staart niet meer bewegen! 
 
Er is geen ontheffing van deze oorlog. Hij die dienst neemt onder de banier van het kruis moet 
getrouw blijven tot de dood – hij mag zijn wapens niet wegleggen, totdat de dood verslonden 
is tot overwinning. Dan zal iedere overwinnaar het beeld van de Hemelse dragen en de kroon 
in plaats van het kruis en de palm in plaats van de speer dragen.  
 
Laat ons sterk zijn in de Heere en in de kracht Zijner macht, opdat wij staande mogen blijven 
in de kwade dag; opdat wij, nadat alle oorlog voorbij is, begenadigd in de Geliefde, voor altijd 
met Hem zouden mogen regeren. 
 
Nu zal ik Mijn witte paard bestijgen en de satan achtervolgen, Zijn koninkrijk afbreken en 
hem terugzenden naar het land der duisternis in de eeuwige ketenen en al zijn bondgenoten 
zullen voor eeuwig ballingen zijn. Mijn eigen arm, die de overwinning op Calvarië heeft 
behaald en al Mijn volk behoudenis van het graf heeft gegeven, is nog sterk genoeg om de 
gouden scepter der liefde te zwaaien en  Mijn vijanden te verbreken op het slagveld van 
Armageddon. Ik zal de werken des  
duivels afbreken en al zijn heirlegers te gronde richten. Ik zal hen als een pottenbakkersvat 
verbreken. Want de dag Mijns toorns is in Mijn hart en het jaar van Mijn verlosten is 
gekomen. Mijn medelijden wordt opgewekt voor de gevangenen der zonde en des doods; 
Mijn toorn is ontstoken tegen de tyrannen die hen onderdrukken. Het is tijd voor Mij om de 
gevangenis te openen en de boeien te verbreken. Ik moet Mijn volk tot Mij verzamelen. Ik 
moet zoeken dat verloren was en het weggedrevene wederbrengen. Ik moet het gebrokene 
verbinden en het kranke sterken; maar het vette en het sterke zal Ik verdelgen; Ik zal hen met 
oordeel weiden; Ik zal hen treden in Mijn toorn en hen in Mijn grimmigheid vertrappen en 



hun kracht teniet maken en Mijn kleed met hun bloed bezoedelen!” Laat ons vlieden van de 
toekomende toorn! Ziet, de zon is hoog gerezen op de dag der wraak!  
 
Laat ons niet gevonden worden onder de vijanden van de Messias, opdat wij niet het 
slachtoffer zouden worden van Zijn rechtvaardige verontwaardiging op het slagveld van 
Armageddon! 
 

Laat ons vluchten voor ons leven want de vuurgloed van Zijn toorn zal branden tot in de 
onderste hel. 

 
Laat ons bidden om genade, om de zaligheid van Zijn verlosten vast te houden! Het is een 
vrije, volkomen, heerlijke en eeuwige zaligheid. Keert weder, gij vrijgekochte bannelingen 
der gelukzaligheid, keert weder tot uw verbeurde erfenis!  Nu is het jubeljaar. 
 
Komt tot Jezus opdat uw schulden ongedaan mogen worden gemaakt, uw zonden vergeven en 
uw personen gerechtvaardigd mochten worden. Komt, want de Overwinnaar van uw vijanden 
zit op de troon! Komt, want de bazuinen der barmhartigheid klinken! Komt, want alle dingen 
zijn gereed!  
 
                 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡                                                               ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
  

 Zelden hebben we zo’n heldere verhandeling gelezen over de grote eindstrijd van 
Armageddon, een strijd die nabij is gekomen. Daar behoeven we niet aan te twijfelen. Alle 
machten in de wereld, maar in het Midden-Oosten vooral, zijn koortsachtig bezig alles in 
gereedheid te brengen voor dit vreselijke gebeuren. Wat we nu schrijven heeft niets met 
‘profeteren’ te maken, maar het heeft wel álles te maken met het acht geven op de profetieën 
en het luisteren naar de profeten van de oude dag. We hebben de hedendaagse profeten en 
profetieën echt niet nodig! 
 
De volgende keer gaan we luisteren naar andere mannen Gods, die met andere woorden 
hetzelfde zeggen als de eenogige prediker van Wales. We hopen dan onze eigen 
Godgeleerden aan het woord te laten.                   

 (slot volgt) 
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SAMEN-OP-WEG    
WAARHEEN? 

 
 
Afval is een voortgaand proces, er is geen stilstand. Dat zien we beslist niet alleen in de PKN, 
want overal  vinden we afval in leer en leven. Maar de PKN in haar koketteren met “de 
moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde” (Openb. 17:6) spant wel de kroon. We 
noemen nu één geval van alle ontbinding die we sinds de fusie hebben geconstateerd, 
namelijk de… steeds voortgaande verroomsing. Het Hoofdbestuur van de Gereformeerde 
Bond sprak zich voordat de fusie een feit was als volgt uit: “We kunnen niet mee en we 
kunnen niet weg.” U weet met ons wat er gebeurd is! De “Bond” heeft gekozen voor een 
“kerk” die met het pausdom in zee gaat, een kerk die indertijd de paus ontving als een groot 
kerkvorst op haar synode!   



HET VERRAAD IS ONTSTELLEND         

We geven daarvan nu maar één bewijs van de vele soorten van dit vreselijke verraad. We 
verwijzen naar het RD van 24 januari jl. We lezen daarin dat de algemeen secretaris, dr. B. 
Plaisier van de PKN en algemeen secretaris drs. Ineke Bakker van de Raad van Kerken in 
Nederland deelnemen aan een oecumenisch evenement in Rome. En door wie worden deze 
lieden vergezeld? Door een fervent dienaar van de antichrist, kardinaal Simonis! 1 De 
antichrist? Wie denkt u dat onze vaderen bedoeld hebben in de ‘voorrede’ van de Dordtse 
Leerregels en in artikel 36 van de NBG? 2 Hier zouden we kunnen zetten: einde verhaal. Het 
is eigenlijk duidelijk genoeg. Maar toch gaan we er nog wat aan toevoegen. Tijdens dit 
samenzijn in de stad, die aan de vooravond staat van haar verwoesting, hadden de gezworenen 
ook nog een ontmoeting met paus Benedictus XVI. Ze gingen tevens heel gezellig de vespers 
vieren onder leiding van de antichrist in de kerk van Sint-Paulus buiten de muren, waar de 
apostel Paulus begraven ligt. Het festijn werd georganiseerd door de Raad van Europese 
Bisschoppenconferenties (CCEE) en de Conferentie van Europese Kerken. Simonis is lid van 
de CCEE, (gegevens RD) Plaisier is lid van het algemeen bestuur van de conferentie van 
Europese Kerken. Het is allemaal “dief en diefjesmaat”.  

DE ZUSTERKERK EN HAAR TOEKOMST 

Die “toekomst” is waarlijk niet best. En haar toekomst is eveneens de “toekomst” van hen die 
de roomse kerk  zusterkerk noemen,  zoals de PKN doet.  “We  gaan met haar ten onder”, 
schreef wijlen ds. A. van der Kooij eens. En dat is aan geen twijfel onderhevig. Dat de 
pauselijke kerk volkomen verwoest en weggebrand zal worden zal geen wáár protestant 
bestrijden. Daar heeft de kerk der martelaren de eeuwen door naar uitgezien. Het is onze 
lezers bekend genoeg hoe onze vaderen de val van de antichrist hebben beschreven. Dat gaan 
we hier niet nader aantonen. Nu willen we alleen een  indringend  waarschuwend geluid laten 
horen voor degenen die in het voetspoor van Van der Graaf en Plaisier (en de velen die hen 
volgen) heulen mét en hun toevlucht zoeken ín het pauselijk Rome. 

BUNYAN’S PROFETIE 

Zoals onze lezers wel weten heeft de van God geleerde John Bunyan een heel werk 
geschreven over De verwoesting van de antichrist. Het is een zeer belangrijk werk. We 
citeren iets over hetgeen hij ons heeft nagelaten over de tijd die de val van de antichrist kort 
zal voorafgaan en… hoe in die dagen de afvallige protestanten zullen handelen. Zij zullen met 
de hoer volop boeleren, haar bewieroken, schuilplaats bij haar zoeken en… met haar verwoest 
worden. We citeren: 
 
“Als de tijd komt dat Babel valt, zal het ontdekt worden dat het een woning van de onreine 
zonen der mensen is.(…) Maar wat zullen de godzaligen zeggen, als Babyloniërs duivelen 
zijn geworden? Dan zal zeker de gemeente Gods in stukken gescheurd worden. De Heilige 
Geest zegt: “dat Babel gevallen is!” Dit is genoeg, als het is een kooi van al het onrein 
gevogelte dat tevoren duivelen genoemd wordt, op deze vogelen zinspeelt de profeet Jeremia, 
5:27. Al het onrein gevogelte! Deze onreine vogelen zijn niet van één kleur en van dezelfde 
vederen of soort, maat van allerlei soort. Zij zijn echter van één gevoelen, zij zijn monsters, 
verslindende roofdieren, roofgierig en hebben de nacht lief. Deze schuilen in Babylon en 
verslinden de arme en behoeftige en blazen het licht des Evangelies uit.(…) Wij zullen 
                                                 
1  Deze puur roomse prelaat (hoe zou hij ook anders kardinaal kunnen zijn?!) zei van de vorige paus: ”Waarlijk zijn wij gezegend met een 
paus, die op eminente wijze steenrots en heilsbemiddelaar is.” Deze uitspraak is godslasterlijk. Het is een onweerlegbaar teken van de 
antichrist. U begrijpt wel dat Simonis de huidige paus niet anders typeert… 
2  De ‘voorrede’ is duidelijk genoeg: “Want deze Kerk, van de tyrannie van de Roomse Antichrist en de schrikkelijke afgoderij van het 
Pausdom, door Gods machtige hand verlost (…). En art. 36 NBG: (…) om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het 
rijk des antichrists te gronde te werpen(…). 



mensen als duivelen zien, en iedere onreine geest en het gehaat gevogelte zal vliegen om een 
schuilplaats in Babel te hebben. Dat is het teken dat de val nabij is.(…)” 
 
“Er zal zulk een verwoesting aangebracht worden op de geest der christenheid en de 
ware kerk van Christus, voordat de antichrist gevallen is, dat er nauwelijks een christen 
zal gevonden worden of een ware zichtbare kerk van Christus. Niets dan hun dode 
lichamen zullen door de natiën gezien worden. Voor de liefde die ik voor de kerk van 
Christus heb wens ik, dat ik een valse profeet ben. Doch de tekst geeft daartoe 
aanleiding en dit schijnt de bedoeling des Heeren te zijn. Ik denk dat het niet anders zijn 
zal .” 
 
We zouden nog veel meer van de “dappere ketellapper” kunnen citeren. Maar laat dit nu 
voldoende zijn om aangetoond te hebben, dat de valse kerk de overhand krijgt en dat we met 
brandend verlangen uitzien naar haar verwoesting. 
 

 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 
 

Driestar College maakt knieval voor  

                                                             afgodische islam  
 
 
Dat de reforeligie haar daadkracht heeft verloren, erkennen velen. Men denkt in het algemeen 
in aantallen en niet in de gunst des Heeren. Dit is één van de redenen dat het refodom samen 
met Rome en tegenwoordig ook samen met de islam wil strijden tegen de secularisatie. En dat 
terwijl het refodom zélf geseculariseerd is. Wederzijds respect – ten koste van de ere Gods – 
is aan de orde van de dag. Het is dus geen probleem om afgodentempels te bezoeken zoals het 
Driestar College en andere reformatorische scholen doen.  
 
De driestarrianen en hun docent Scheurwater lijken bijzonder naïef. Ze slikken veel zoete 
koek in de Marokkaanse moskee Nour in Gouda. De voorstelling alsof de islam een 
vredelievende godsdienst is, deugt niet. Volgens het verslag in het RD (18 maart 2006) staat 
het uitje in het kader van culturele vorming. Net alsof in het kader van onderwijs alles maar 
gezien kan worden. Wat is de volgende stap: het bezoeken van een bordeel of gaat de 
volgende excursie naar de satanskerk? Vanuit kunstzinnig oogpunt kunnen dan ook wel 
godslasterlijke schilderijen en kunstobjecten bekeken worden. Denk hier eens over na… waar 
ligt de grens? Docenten hebben te waken over de morele vorming van hun leerlingen, iets dat 
blijkbaar niet gebeurt. Scheurwater zegt dat hij tijdens zijn lessen vooral het accent heeft 
gelegd op de overeenkomsten tussen reformatorische en Marokkaanse jongeren en minder op 
de verschillen. Als de besproken overeenkomst het onbekeerd zijn van beide groepen is, dan 
kunnen we daarmee instemmen, maar het is te vrezen dat daar niet over gaat. 
 
Als het Driestar College een reformatorische school is, waarom leest ze dan haar Bijbel niet 
goed. Want er staat geschreven… dat we ons verre moeten houden van afgoderij (1 Kor. 
10:14), dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is en dat we daarom niet besmet 
mogen worden met de afgoden (2 Kor. 6:16) en dat we ons moeten onthouden van alle schijn 
des kwaads (1 Thess. 5:22). Een van de scholieren knikt heftig op de vraag of hij ook respect 
heeft voor moslims: “Ik trek niet voor niks m’n schoenen in de moskee uit. Voor hen is dat 
daar heilige grond.” Respect betekent waardering of eerbied voor iets of iemand. Net als deze 
jongen trokken ook de andere scholieren hun schoeisel uit. Respect… ook voor de 



kroonrechten van de Heere Jezus, die met voeten getreden worden? Deze leerlingen zijn niet 
te verontschuldigen, toch ligt de grootste schuld bij de ouders  en onderwijzers.  Ze  hadden  
hen  moeten leren dat moskeebezoek so wie so en zeker het uitdoen van de schoenen in de 
moskee een knieval voor de islam en ten diepste voor de duivel is.  
 
Directievoorzitter Wim Büdgen van het Wartburg College in Rotterdam noemt het uitdoen 
van het schoeisel niet meer dan “praktisch respect”. Maar in de moskee is toch geen scheiding 
te maken tussen de islamieten en hun religie? Dan kan er toch ook geen sprake van respect of 
waardering zijn? Waarom moeten de reformatorische scholen pas de laatste jaren zonodig 
naar moskeeën, terwijl de islam al tientallen jaren oprukt in Nederland?  
 
Waar zijn de protesterende ouders? Dat bezwaren effect kunnen hebben bleek pas geleden 
toen ouders protesteerden tegen een moskeebezoek door hun leerlingen op de School met de 
Bijbel in Oene. Ook het moskeebezoek van de Scholengemeenschap Pieter Zandt in Kampen 
ging niet door. Protesteert u ook? We hebben met een hellend vlak te doen, waar zal de 
volgende excursie naar toe gaan? Staat pal voor de kroonrechten van Christus! Verloochen uw 
geloof alstublieft niet voor een appel en een ei!    
 

C.H. van den Hoven 
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“Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de 

verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij  Zijnen dienstknechten, de profeten, 

verkondigd heeft.” Welke die verborgenheid is zal bekend worden uit hetgeen van de zevende 
bazuin gezegd wordt, namelijk, h e t  h e r s t e l  d e r  k e r k  in een uitgebreide zin en 
heerlijke staat op aarde, eerst wel strijdende tegen de antichrist, in welke vele martelaren de 
waarheid met hun bloed zullen verzegelen, maar daarna triomferende de duizend jaren, 
waartoe ook behoort de algemene bekering der Joden, van welke wij boven in ’t brede hebben  
gesproken;  en aan de andere kant  d e  v e r b r e k i n g  v a n  d e  v ij a n d e n  d e r  k e r k, 
de antichrist en de Turk door de fiolen, die over hem zullen worden uitgegoten, van welke 
zaken de profeten, zo des O.T., Jesaja, Ezechiël, Daniël, Zacharia, als van het N.T., gesproken 
hebben. 
 
Het boven geciteerde lezen we bij Wilhelmus à Brakel in zijn commentaar op Openbaring 
10:7. Het zal u mogelijk wel bekend zijn dat onze “ouden” veelal spraken over de “Turk”, als 
zij de valse godsdienst van Mohammed bedoelden. Zij hebben uitgezien naar de tijd dat alle 
vijanden verdelgd zullen zijn en de ware godsdienst de gehele wereld zal vervullen. Wat zou 
het een zegen zijn als de directie en de docenten van De Driestar de Bijbel eens gingen 
geloven en de jeugd gingen leren wat onze oude Godgeleerden ons hebben nagelaten! 
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Boeken-I  In enkele afleveringen van het RD hebben we de boekenvoorraad van diverse 
predikanten kunnen bewonderen. Kasten vol oudvaders met veel perkament. Zouden de heren 
theologen er nu nooit eens in gelezen hebben wat deze “oude vaders” hebben geschreven over 
de tijd die voor de deur staat; het Vrederijk van de Messias? Wat zouden deze bezitters van 
zóveel goede bronnen uitnemend leiding kunnen geven aan jong en oud in onze 
apocalyptische tijden. Nu zijn ze dienaangaande op geen enkele wijze daartoe dienstbaar, 
hetgeen toch van uitermate groot belang is, en laten ze de “toekomst” over aan het “licht” van 
allerlei dwaalgeesten… 
 
Boeken-II  In een van bovengenoemde afleveringen wordt een uitspraak van ds. Boone 
geciteerd: “Als de Heere iemand bekeert, wordt hij boekenziek.” Er is op die uitspraak wel 
wat af te dingen. Niet een ieder leest graag, kan gemakkelijk lezen. Dezulken zullen dan 
genoeg hebben aan de 66 boeken die we de Bijbel noemen. Met de lange werkdagen van de 
vaders van vroeger en de moeders van grote gezinnen, verstoken van de technische 
hulpmiddelen die we nu hebben, ook in het huishouden, was er waarlijk niet veel tijd voor 
lezen en trouwens doorgaans geen geld voor boeken. We zijn er van overtuigd dat er in die 
tijd méér van de vreze Gods te vinden was dan in onze dagen, waar de boeken (ook de goede) 
ons om de oren vliegen… 
 
Boeken-III  Daar wordt óók veel afgoderij mee bedreven. We denken aan een artikel in het 
RD van enkele jaren geleden. Daarin kwam een (ex)voorganger van een vrije gemeente in ons 
land aan het woord. Een man met een enorme hoeveelheid boeken in leer en perkament. De 
reden van het bezit van al die boeken? Letterlijk zei hij, dat hij die nodig had om achter de 
waarheid te komen! We denken dat, om de waarheid te kennen en te verstaan, het Boek der 
Waarheid, Gods Woord, de Bijbel, meer dan voldoende daartoe is.   
 
Boeken-IV  We zijn er zelf diep van overtuigd dat straks in het Vrederijk, als het licht van de 
maan zal zijn als het licht van de zon en het licht van de zon zevenvoudig zal zijn, als het licht 
van zeven dagen, ten dage als de HEERE de breuk van zijn volk zal verbinden, en de wond, 
waarmee het geslagen is, zal genezen (Jesaja 30:26), het meeste van onze “boeken” zó 
verouderd zal zijn, dat de theologische waarde van weinig of geen betekenis meer zal zijn. 
Jonathan Edwards was van mening dat, straks in het Vrederijk, er zóveel licht van Boven zal 
zijn in de Schrift, dat velerlei zaken, waarover we nu twisten en het niet met elkaar eens 
konden worden de eeuwen door, dán geheel duidelijk zullen zijn. En dat geloven we vast en 
zeker. Straks zullen de “schatten” en de wijsheid van onze boeken achterhaald zijn en in die 
zin waardeloos zijn, dan alleen mogelijk nog als een gegeven uit vroeger tijden. Hoewel… de 
vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet meer opkomen… 
 
Boeken-V  Verschijnen in onze dagen in groten getale. We worden overspoeld met allerlei 
christelijke romans waar jong en oud haar kostelijke tijd aan besteedt en verprutst. Deze 
boeken krijgen doorgaans ook nog een goede “pers” in refo-kringen. `We zwijgen dan maar 
over seculiere boeken (romans) die ook in onze kringen volop gelezen worden. Zeker, er 
verschijnen ook nog heel wat goede werken, en dan bedoelen we herdrukken van onze oude 
Godgeleerden. Maar zou het niet veelal gelden: “Veel geprezen en weinig gelezen”? In elk 



geval is het niet merkbaar dat de praktijk der godzaligheid er door toeneemt. Of merkt u het 
anders? 
 
Boeken-VI  Als eenmaal de “boeken” worden geopend zullen dan niet de meeste christenen 
het  moeten betreuren dan ze zo weinig werkzaam zijn geweest met hét Boek, en dat ze zoveel 
boeken, die de weg der zaligheid aanwijzen, veronachtzaamd hebben? 
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HHiijj    mmooeett    aallss    KKoonniinngg    hheeeerrsseenn  

 
Ja, in het 1000-jarig Vrederijk. Dán ten volle en voor de hele wereld merkbaar en zichtbaar. 
Het volgende zegt Jonathan Edwards in een verhandeling over 1 Corinthe 15: 25 en 26: . 
"Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al Zijn vijanden onder Zijn voeten zal gelegd 
hebben". (“Overjarig Koren”, maart 1969) 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
En de poorten der hel zullen Zijn gemeente niet overweldigen, Matth. 16:18. Christus 
zegepraalde heerlijk over Zijn vijanden door een opmerkelijke voorspoed van Zijn Evangelie. 
Kort na Zijn Hemelvaart werden duizenden in Jeruzalem en in alle delen van de wereld van 
de duisternis tot het licht en van de macht des satans tot God bekeerd. Zijn Woord ging voort 
en was voorspoedig en Zijn kerk bloeide en kreeg de overhand ondanks al de tegenstand van 
de heidenwereld. Ondanks alles wat de wijsgeren en andere geleerden, keizers en andere vor-
sten konden doen, al verenigden ze al hun macht, wierp het Evangelie satans oude heidense 
koninkrijk omver, in heel het Romeinse rijk, wat toen het voornaamste deel van de wereld 
was. 
In plaats van één volk, werd nu het grootste deel der volkeren van de toen bekende wereld, 
bekend gemaakt met het Evangelie. En nadat de Kerk veel eeuwen in de woestijn van het 
Pausdom grotendeels verborgen had gelegen en de Antichristelijke vervolgingen haar 
dreigden uit te roeien, openbaarde Christus Zijn verhoging door in Zijn Voorzienigheid Zijn 
Kerk te doen herleven door de Reformatie. 
Ook zal Hij nog veel heerlijker triomferen over satan en al zijn instrumenten, nl. over de 
machtige koninkrijken, die zich nog tegen het Koninkrijk van Christus verheffen, in de tijd, 
dat de Antichrist zal vallen en die heerlijke tijden zullen aanbreken, waarvan in de Heilige 
Schrift zo veel malen geprofeteerd wordt. Dan zal de steen, die afgehouwen werd zonder han-
den, al die koninkrijken neerslaan en verbrijzelen. Ze zullen worden als kaf van de dorsvloer 
des zomers, en de wind zal ze wegnemen, dat er geen plaats voor hen gevonden wordt en de 
steen, die ze sloeg, zal tot een grote berg worden en de gehele aarde vervullen. Daniël 2: 34-
35. "En dan zullen de koninkrijken der wereld geworden zijn onzes Heeren en van Zijn 
Christus en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid". Openbaring 11:15, Daniël 2:44. 
Christus' Koninkrijk zal het laatste en enige algemene Koninkrijk zijn, hetgeen Hem als de 
Erfgenaam van de wereld gegeven is. Welke grote werken de satan ook gedaan heeft, het 
einde van alles, wanneer alle dingen in de laatste eeuwen van de wereld zullen voltooid 
worden, zal zijn dat het heerlijk Koninkrijk in gerechtigheid en heiligheid, in liefde en vrede, 
alleen en overal gevestigd zal zijn. Zo profeteert Daniël ervan hoofdstuk 7:13,14,27: "Ik zag 
in de nachtgezichten en zie, er kwam Een met de wolken des hemels als eens mensen Zoon en 
Hij kwam tot de Oude van dagen en zij deden Hem voor Dezelven naderen. En Hem werd 



gegeven heerschappij en eer en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en tongen eren 
zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal; en Zijn 
Koninkrijk zal niet verdorven worden. Maar het Rijk en de heerschappij en de grootheid der 
koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk der heiligen der hoge 
plaatsen, welks Rijk een eeuwig Rijk zijn zal en alle heerschappijen zullen Hem eren en 
gehoorzamen". 
Dan zal Christus werkelijk boven al het kwade heerlijk verhoogd zijn en dan zullen al de 
heiligen op de aarde en in de hemel heerlijk in Hem zegevieren en zingen: "Hallelujah"! De 
zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij den Heere onzen God. Want Zijn 
oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, dewijl Hij de grote hoer geoordeeld heeft die de 
aarde verdorven heeft met haar hoererij en Hij het bloed Zijner dienaren van haar hand 
gewroken heeft. Hallelujah! Want de Heere de almachtige God, heeft als Koning geheerst", 
Openb. 19:1-6. 
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WE HEBBEN EEN ZEER, 

                                               ZEER ERNSTIG PROBLEEM 
 
 
Met bovenstaande woorden besluit de seculiere Jood Leon de Winter zijn wekelijks column in 
Elsevier van 25 juni 2005. De Winter is uiterst beducht voor de toenemende invloed van de 
valse godsdienst van Allah en zijn profeet. In genoemde column schrijft hij over de 
losbandigheid van de allochtone jeugd, met name de Marokkaanse. Zij demonstreren een zeer 
grote Jodenhaat en tevens christenhaat. Hij noemt alarmerende feiten die we onmogelijk 
kunnen weergeven. Wel wijzen we erop dat ook bij regeringspersonen de ogen wat open 
gaan, hoewel de indruk gewekt wordt dat ze niet weten hoe snel ze deze ook weer moeten 
sluiten. In Rotterdam schreeuwt men om maatregelen. In de Diamantwijk te Amsterdam 
worden Joden en anderen getreiterd en weggepest. Ja, door onze jonge moslims. Er gaan 
stemmen op ze in tuchthuizen te plaatsen. Anderen spreken ervan om een Waddeneiland als 
kamp in te richten. Er zal wel niets van terechtkomen, want… de regering durft niet op te 
treden.  
 
EEN ZEER ERNSTIG PROBLEEM 
Onze zogenaamde christelijke premier Balkenende bezoekt het mohammedaanse suikerfeest. 
Hij heeft meegehotst op het roomse carnaval in Tilburg. Onze kroonprins was met zijn vrouw 
aanwezig bij een bediening van de vervloekte paapse mis.  Ze brengen daarmee Gods vloek 
over henzelf én ons volk. We hebben inderdaad een zeer, zéér ernstig probleem. Zeker, deze 
zaken bedoelt Leon de Winter niet – wij wel. Toch zijn we al heel blij met zijn signaleren van 
de gruwel van de oosterse antichrist! Het grootste probleem echter achten we, dat de 
“kerk” vrijwel zwijgt en geen profetisch getuigenis laat horen. Heeft u gehoord of gelezen 
dat een kerk of predikant openlijk een geluid dienaangaande heeft laten horen – openlijk en 
luid?! Wie bestraft onze kroonprins? Maar het allergrootste, het allerernstigste “probleem” is, 
dat we zeer moeten vrezen dat de Heere met dit land op een vreselijke wijze gaat afrekenen. 
 
 



GEMATIGDEN EN DWAZEN 
In onze eigen kringen zijn er dwazen die menen dat we in gesprek met de islam moeten gaan, 
ja, dat we een verbond met hen moeten sluiten. Met hen die de Drie-eenheid looche-nen en de 
Zoon van God vertrappen. Aan de universiteit van dr. Kuyper, de VU, welke bedoeld was als 
een bolwerk van het protestantisme, worden imams opgeleid, is ruimte gegeven voor afgoden 
en hun dienst. We moeten immers elkaar “respecteren”?! We geven nog graag aan u door 
waarmee de reeds genoemde Leon de Winter zijn column besluit in Elsevier van 11 febr. 
2006: 
 
“Afgelopen week werd in Indonesië een gezin door moslimterroristen afgeslacht, omdat het 
de islam beledigde door christelijk te zijn. Rustige, gematigde moslims, die wereldwijd nog 
steeds de meerderheid vormen, blijven ook onder deze beledigingen van hun profeet akelig 
rustig en gematigd, zij demonstreren niet, laten het zich aanleunen dat de gekken en dwazen 
het beeld van hun religie bepalen. En de christelijke wereld sluit de ogen voor de vele vormen 
van haat en geweld die christenen in de Arabisch-islamitische wereld treffen. Hans van den 
Broek gaf daarom afgelopen zondag in het  tv-programma  Buitenhof  een kras staaltje. Hij 
was bang om de onmenselijke moraal van fundamentalisten te kritiseren omdat hij daarbij als 
christen kritiek op moslims zou moeten leveren – terwijl in de islam kritiek op het christendon 
een pijler van de religie is en de Drie-eenheid, een geloofskenmerk dat de absolute kern van 
het christendom is, werd bespot. Van den Broek zat daar als vertegenwoordiger van het 
politieke establishment te apaiseren, te verdraaien, weg te wuiven, want hij kon als gelovige 
niet andere gelovigen veroordelen.  
 
Wat we in de straten van Beiroet en Damaskus hebben gezien, is religie op haar lelijkst: blind 
van haat, ziek van de behoefte aan wraak, dom en rauw in al haar primitiviteit. Dit is het 
probleem: hoe langer de gematigden zwijgen, des te dwazer worden de radicalen.” 
 
 
 
DE ACTUELE SITUATIE 
Daar zullen we kort over zijn. Het staat alles in het “teken” van de cartoons die een Deense 
krant heeft gepubliceerd over Mohammed. Heel de islam is daarover in beroering. Niet over 
de gore, de uiterst smerige smalende cartoons die zo ongeveer elke dag in de Arabische 
kranten verschijnen, over… de Joden. Daar hoor je niemand over! Zelfs Van der Vlies houdt 
zijn mond.  Hij heeft er kennelijk geen “zuur gezicht” voor over… 
 
Wereldwijd worden christenen in moslimlanden vervolgd en gedood. De meest afgrij-selijke 
artikelen verschijnen volop in Arabische kranten over de Joden. Het RD van 16-11-05 citeert 
Peter van Zunderd, baas van het Korps Landelijke Politiediensten, welke van mening is dat er 
geen enkel argument om te denken is dat er op een gegeven moment geen grote terroristische 
aanslag in Nederland komt.”Het gaat een keer gebeuren. Daar moet je realistisch in zijn”, zegt 
hij. Volgens hetzelfde blad (16/11)  is Rotterdam voorbereid op Franse toestanden.  Er zijn al 
opstootjes geweest en die kunnen ontaarden in “Franse toestanden”, met het in brand steken 
van duizenden auto’s en grote onlusten, zoals in de grote Franse steden gebeurde. Er zijn dus 
al etnische onlusten en… op de korte of langere duur is een bepaalde burgeroorlog zeker niet 
ondenkbaar. We schetsen hier geen aanlokkelijk beeld, maar met deze mening staan we 
allerminst alleen! Nogmaals het RD van 16/11: Het bekende Tweede Kamerlid Hirsi Ali (ex-
moslim), die al enkele maanden in Amerika is ondergedoken geweest vanwege dreigingen 
haar te doden, is nu bedreigd door imam Sheich Fawaz van de Haagse As Soenah-moskee. 
Deze ‘geestelijke’ heeft op internet aangekondigd dat Hirsi Ali zal worden “weggeblazen 



door de wind van de veranderde tijden” en dat haar “de vervloeking van Allah” te wachten 
staat. Hirsi Ali heeft aangifte gedaan van bedreiging. Is het niet afgrijselijk? Dat gebeurt in 
ons land. Deze boef -die gewoon door mag gaan met preken!- moest onmiddellijk het land 
worden uitgezet en hij waarlijk niet alleen. Echt, de situatie is uiterst bedreigend en 
nogmaals… onze regering is bang.   
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
WAT MOET ER GEBEUREN? 
Oproepen tot aanslagen op moskeeën, enzovoort? Nee, want we zijn geen moslim! De 
moslims maken elkaar onderling al af. We zien het in Irak, waar de twee grote groepen van 
mohammedanen -soennieten en sjiieten- elkaars moskeeën vernietigen en elkaar als 
“broeders” afslachten, en waar het uitbreken van een bloedige burgeroorlog nog  maar een 
kwestie van tijd is!  Dát is de islam!  
 
Wat moeten we dan doen? We moeten als christenen sterk tot God gaan roepen, als de koning 
van Ninevé; we moeten ons gaan bekeren en in zak en as gaan zitten. Als we het niet doen en 
we gaan als kerken en christenen door in onbekeerlijkheid en wereldzin, dan is er niet anders 
te verwachten dat wij worden “omgekeerd”. Dan hebben wij alleen maar veel kwaad van de 
islam te verwachten, waarmee we niet willen zegen dat deze vreselijke godsdienst op termijn 
de macht zal krijgen. We hebben persoonlijk de hoop dat God hen die macht niet zal geven, 
omdat we ervan overtuigd zijn dat de tijd nabij is gekomen dat de HEERE én de islam én het 
pausdom zal wegbranden van de aardbodem. Maar het is wel te vrezen dat we door deze 
machten uit de hel nog zwaar getuchtigd zullen worden.  En is dat nog te vermijden, te 
voorkomen?   
 
Dat we moslims in ons land hebben toegelaten is een onvergeeflijke en onherstelbare fout. 
Het breekt ons nu al vreselijk op en we zijn staan nog maar aan  het  begin  van  deze grote 
ellende. Het heeft zeker Gods goedkeuring niet. Wie zou toch durven beweren dat de Heere 
heeft gewild dat ons land vergiftigd is en wordt met moskeeën, waar geleerd wordt dat God 
geen Zoon heeft, en dat de “vijanden” van de islam vernietigd moeten worden? We denken 
dat de massale komst van deze grote vijanden van de God der goden een zwaar oordeel is 
over ons land, een zware tuchtiging van Godswege, omdat we met de roomse antichrist 
hebben aangepapt en de strijd tegen deze grote vijand van Christus en Zijn Gemeente hebben 
verzaakt, zoals wijlen ds. A. van der Kooij het meermalen zei. 
 
We mogen absoluut niet stellen dat -al komen er moslims tot Christus- hun komst als een 
“zegen” gezien kan worden, zoals ook door protestantse dwazen gesteld wordt. Dat de 
Almachtige het grote kwaad wat we over ons gehaald hebben tóch nog tot zegen kan stellen 
voor deze of gene moslims -wie kan Gods wijs beleid doorgronden?- kan nooit of te nimmer 
een reden zijn om te menen dat het overspoelen en overweldigen(?) van deze vreselijke religie 
in ons land, anders is dan een grote vloek over ons. Er worden trouwens meer ‘christenen’ 
moslim, dan dat moslims zich bekeren tot het christendom! Vooral Nederlandse jongeren 
worden moslim en… radicaliseren, zoals Elsevier enige tijd geleden uitvoerig berichtte. 
 
Wij mogen nooit of te nimmer ruimte geven voor de islam. Alle “kerken” moeten hard en luid 
protesteren tegen de bouw van moskeeën. Dit is allemaal niet meer te verwezenlijken, zegt u 
mogelijk! We kunnen dat volkomen begrijpen. Maar we mogen deze eis nooit laten vallen. 
“Al waren de placcaten tegen”! Ja, we beseffen het terdege: het is makkelijk om het even op 



papier te zetten en we doen het dan ook met grote schroom. Het zou er hier maar eens op aan 
moeten komen zoals in landen als Noord-Korea, om nu alleen dit land te noemen. Wie zou 
niet vrezen? De Heere heeft een twist met Nederland, in het bijzonder met christelijk 
Nederland. Wij allen hebben God op het hoogst misdaan, wij allen zijn van het heilspoor 
afgegaan en daarom kunnen we alleen  maar vrezen dat de Heere ons overgeeft aan de 
afgoden; afgoden die we zelf koesteren als een serpent aan onze boezem. 
 
EEN OORLOGSVERKLARING 
Het internationale moslimextremisme heeft ons de oorlog verklaard. De extremisten in ons 
land wachten de kans af om te vernietigen en te doden. Onze regering zou daaruit de 
consequenties moeten trekken en het oorlogsrecht -het standrecht- in moeten voeren. Dat 
houdt in dat zij die aanslagen plegen de doodstraf dienen te krijgen. En wat dient er te 
gebeuren met hen die opgepakt zijn en waarvan bewezen is dat zij dodelijke aanslagen 
voorbereiden? Zij krijgen nu een lichte gevangenisstraf en als er maar “enig gebrek aan 
bewijs” is worden ze vrijgesproken. Dat is dezer dagen weer gebleken met het proces rond de 
“Hofstadgroep”! Hoeveel onschuldigen zullen zij nog doden in de toekomst?! 
 
Hoe alles zal gaan? We dienen te beseffen dat elk gesteld scenario achterhaald zal worden 
door de werkelijkheid. Maar als we niet ingrijpen zullen we dat straks zeer betreuren! 
 
WE HEBBEN EEN ZEER, ZÉÉR ERNSTIG PROBLEEM. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
**  Pausdom of Islam?  “God heeft geen Zoon”, is de kreet van de islam.  Het pausdom 
belijdt wél dat God een Zoon heeft. Maar de Schrift noemt de antichrist de “verborgenheid 
der ongerechtigheid.” De islam kan dé antichrist dus beslist niet zijn! Haar belijdenis laat aan 
duidelijkheid niets te wensen over. Daar is geen enkele “verborgenheid” in! Zij erkent geen 
Goddelijke Zoon. Rome dus wel, maar dat tekent haar dan ook meteen als “de verborgenheid 
der ongerechtigheid”! Zij “belijdt” de Zoon, maar onteert, veracht en vertrapt Hem 
tegelijkertijd op gruwelijke wijze. Zó ‘verborgen’ is de “verborgenheid der 
ongerechtigheid”… 

**** 
****  De valse VN.  Volgens een bericht in het RD van 13-12-05 hebben de Verenigde Naties 
tijdens een herdenkingsceremonie hun solidariteit met het Palestijnse volk onderstreept. Deze 
valse en ook goddeloze vereniging toonde een landkaart onder de benaming “Palestina”, 
zonder de staat Israël erop.  Israël is al 56 jaar lid van de VN! Het lot van de VN is van 
Hogerhand allang bezegeld… 

**** 
 



**  De Kerstboodschap.  Bij al het walgelijke van de “Kerstviering”  kregen we met Kerst 
2005 van onze koningin in haar “Kerstboodschap” te horen dat zij niet alleen de God der 
goden noemde, maar ook de afgod Allah. Citaat: “Woorden als ‘Gode zij dank’, maar ook 
’Allah zij geprezen’, verwijzen naar een godsvertrouwen dat een aloud gevoel van eerbied en 
geborgenheid uitdrukt.” U ziet wel dat Allah óók God is! Niet alleen is het lot verzegeld van 
de VN, maar eveneens van het Huis van Oranje, waar we allang van overtuigd waren en nu 
meer dan ooit. Vlagt u nog op Koninginnedag? Zo ja, dan voortaan maar halfstok… 

**** 
**  Het zal niet baten.  “De tegenstand der Joden tegen de oprichting van Christus’ 
Koninkrijk liep op hun eigen verderf uit”, aldus M.Henry bij psalm 97. Zo is het ook aan 
geen twijfel onderhevig dat de tegenstand van het huidige christendom tegen de oprichting 
van het Koninkrijk van Christus wereldwijd, door het niet los willen laten van eigen 
“koninkrijkjes”, haar eigen verderf en ondergang tot gevolg zal hebben. Mét het “pauselijk 
koninkrijk” zullen zij moeten verdwijnen. O, wanneer komt die dag? 

**** 
**  Leuterpraat.  “Bang voor de Islam? Ik ben zeker zo bang voor mezelf als voor 
andersdenkenden”, aldus Bas van der Vlies in een interview in Elsevier van 25/2. We hopen 
dat Van der Vlies nog eens écht bang voor zichzelf mag worden; bang dáárvoor, dat hij in de 
Tweede Kamer de alarmbazuin niet aan de mond durft te zetten om luidkeels te waarschuwen 
tegen het grote gevaar van de islam en aan gaat dringen de bouw van moskeeën te stoppen, 
voordat we onder de knoet van Mohammed komen. Maar Van der Vlies gaat kennelijk liever 
leuk om met gehoofddoekte moslimvrouwen en meisjes op de televisie.  Staat Gelovig Pal 

**** 
**  Als de kerken zwijgen…  Het opinieblad “CV.Koers” van januari 2006 publiceerde een 
vraaggesprek met het PvdA-kamerlid Jeroen Dijsselbloem. Het gaat voornamelijk over de 
“ranzige clips” op de zenders TMF en MTV. We weten er weinig of niets van af, maar dit 
hebben we wel begrepen dat deze zenders de jeugd aansporen tot de smerigste ontucht. In het 
interview komt naar voren dat jongeren  -zelfs 12, 13 en 14 jarigen grof geweld, ook seksueel 
geweld- niet meer uit de weg gaan. Met name Marokkaanse jongeren geven er zich volop aan 
over. Ze randen in zwembaden veelmalen meisjes aan, zo ook op andere plaatsen, waar we 
liever niet op ingaan.  Volgens Dijsselbloem laten de beheerders van zwembaden weten dat 
dit een enorm probleem is. Wat CV.Koers verder schrijft laten we gaan. Op 2 zaken willen we 
wijzen: 1. Dat zelfs een “rode” politicus op de barricaden gaat in de strijd tegen de huidige 
moraal. 2. Waar zijn nog de voorgangers die openlijk waarschuwen tegen de zedeloosheid van 
het gemengde zwemmen in zwembaden en strand? In Amsterdam zijn enkele zwembaden al 
meer dan een half jaar gesloten vanwege de ergerlijke zedeloosheid. Conclusie: Als kerken en 
voorgangers zwijgen, dan laat God nog waarschuwen door Zijn vijanden. De kerkjeugd gaat 
verloren omdat haar leiders de zonde niet meer bij name durven te noemen… 

**** 
**  Wonderen. De genade zal de mens naar de hemel brengen zonder wonderen te werken, 
maar wonderen te werken, zal nooit iemand naar de hemel brengen, zonder genade.                         
(M. Henry-NT-I-103) 

**** 
**  Lippendienst baat niet.  God zal zich niet laten verleiden of bespotten door de 
belijdenissen van mensen of het voorgeven van een aandeel aan Hem, maar haar beproeven 
bij hetgeen zij in de praktijk zijn.                          (G.Hutcheson-Hosea 8:2 en 3) 

**** 
**  Onmogelijk?  God zal zijn eer, zijn naam, zijn woord, zijn belofte handhaven, en zal op 
zijn tijd en op zijn wijze tonen, dat Hij, het ongeloof tot beschaming, en het geloof tot 



verheerlijking, het onmogelijke tot mogelijkheid en werkelijkheid maken kan.                                                                   
(Da Costa-Bijb.lez.-dl. 3-34) 

**** 
 **  Opgelet.  Gaat iemand, die de naam van Christus draagt en noemt, graag met 
aardsgezinde mensen om, dan is zijn of haar christen-zijn verdacht. 

**** 
**  Tot beschaming.  In het RD van 31/1 komt een interview voor met een 20-jarig 
moslimmeisje, dat voor het dragen van een hoofddoekje verwijst naar de Koran die dit 
voorschrijft. Ze zegt o.a.: “Bij de christelijke cultuur horen eveneens regels. In de Bijbel 
staat dat vrouwen zich moeten bedekken. Ik zie veel christelijke mensen die zich daar niet 
aan houden.” Het is te begrijpen dat dit kind het onderscheid niet weet tussen een kerkmens 
en een christen. Voor de islam is het westerse christendom, voor een groot deel vies, 
decadent. We leven temidden van een christendom waarin nog wel veel kerkmensen zijn, 
terwijl ware christenen steeds zeldzamer worden.  

**** 
 **  De echte reden.  Laat men zeggen wat men wil. De echte reden waarom men de 
wedergeboorte veracht is, omdat men het nieuwe leven haat.                         (John Owen)                                  

********   
**  Voorzegging en vervulling.  Dat de kerk heerlijk mag worden uitgebreid en dus de 
voorzeggingen haar vervulling krijgen. O vrienden, als die tijden aanbreken, dan raken de 
vromen (als blijkt in Daniël en anderen) aan het bidden, namelijk, dat de laatste val van de 
antichrist als verhaast mag worden, dat Joden en heidenen toegebracht mogen worden, 
en ook, dat dus een heerlijke kerkstaat aan mocht breken.                            
(Mr.Justus Vermeer-Heid.Cat.-Zondag19) 

**** 
**  Plicht onder oordelen.  “Wanneer God zijn oordelen bedreigt of uitstort, dan betaamt het 
een iegelijk om diep gevoelig te zijn, en niet om zichzelf te behagen met 
sleur(gods)dienstigheid, of zich met beuzelachtige uitwendige vertoningen op te houden, maar 
zij moeten het hart doen beven, als zij de tekenen van Gods gramschap zien. Dit is de grootste 
dapperheid zich niet te verharden, maar te beven voor een vertoornd God.” Dit is een woord 
van George Hutcheson bij Joël 2:1. Wij leven in een tijd dat Gods oordelen allerwegen 
kennelijk op de aarde zijn en Zijn gerichten kunnen ook elk ogenblik over onze staat en kerk 
worden uitgegoten en dat oordeel kan alleen maar vreselijk wezen. En is er stem of 
opmerken? Wie de reformatorische bladen leest weet wel beter. Alles staat weer in het teken 
van grote bijlagen over vakanties, om de mensen er maar vanaf te houden om dóór te denken 
en om ze bezig te houden… tot ze door de oordelen verzwolgen zullen worden. De tijd kon 
wel eens komen dat men vanaf het vakantieadres niet eens meer thuis kan komen. 

**** 
**  Vleselijke liefde.  We mogen tegen God geen partij trekken voor mensen, en toch doen dit 
zo velen, die hun vleselijke liefde hoger stellen dan de liefde, waarmee God lief heeft. 
Trouwens, het ongeloof stelt zich in alles en te allen tijd tegenover God, maar zij die geloven, 
eren en verheerlijken God in zijn vrijmacht van liefde en van oordeel.                                         
(Da Costa-Bijb.lez. 3-302) 

**** 
**  Bevinding(en).  “Die nu van hun bevindingen spraken, vroeg ik gewoonlijk naar hun 
gedachten over het Woord Gods, en naar hun meerdere of mindere schatting van het Woord, 
schatte ik ook hun bevinding. Daarom is de geringschatting der Schrift van velen in onze 
dagen zo treurig. Wat onderstelt het niet een diepe verdorvenheid van het verstand, dat  de 
drogredenen van deze of die gevierde man gesteld worden boven de uitspraken van de 
oneindige wijsheid, en wat onderstelt het niet een diepe verdorvenheid van het hart, dat de 



raad Gods tot zaligheid gesteld wordt beneden de raad van het eigen bedrieglijk gevoel!” We 
lezen dit van Isaäc da Costa in een Bijbellezing over Daniël 9. De Schrift wordt wat een 
geweld aangedaan door de hersenspinsels van de een of andere hoogbekeerde man of vrouw, 
als zij ‘pronken’ met hun ‘bevinding(en)’! Dat is ook veelal het grote gevaar van de 
zogenaamde “gezelschappen”, die niet onder leiding staan van een persoon die geoefend is in 
de Schrift. Jacobus Koelman leidde ook gezelschappen! Waar zijn zulke bijeenkomsten nog te 
vinden? Wie de Schrift laat spreken wordt doorgaans “licht” geacht. De “christen” wordt 
veelal op de troon gezet en de Christus onteerd. Dit hoorden we kortgeleden nog van iemand 
die een trouw bezoekster is van deze bijeenkomsten… 

**** 
**  Een oude waarheid.  “De grote antichrist is de roomse bisschop, langzamerhand 
opgekomen door de doeltreffende werkzaamheid van satan,  uit de velerlei afval van de kerk, 
van de leer van Christus; en eindelijk door de instorting van het Romeinse rijk openbaar 
geworden.”                                                (Gomarus in “Opera Omnia, Disput XXI) 

**** 
**  De heerlijke kerkstaat.  Heere, doe snellijk de val van de antichrist komen; neem weg de 
moeder en de meesteres der gruwelen der aarde. Doe weg de gesneden beelden en het 
bijgeloof en breng de Joden bij menigten in. Dat de tijd kome, dat deze gemeente van vreugde 
zal zingen, wanneer het licht van Schotlands maan zal zijn als het licht der zon, en het licht 
der zon zevenvoudig zijn zal als het licht van zeven dagen. Kom en leg haar stenen gans 
sierlijk en grondvest haar op saffieren; maak haar glasvensters kristallijnen en haar poorten 
robijnstenen. Dat de naam van haar steden zij: Jehova-Shamma, DE HEERE IS ALDAAR; en 
het opschrift van het leven der mensen de HEERE der heiligheid zij. O, dat de aangename 
bloemen gezien mogen worden en de zangtijd mag genaken. Amen.      (Ds. John Willison 
(1680-1750)-“Woorden bij het Avondmaal) 
 
**  Daar wacht het op.  Tengevolge van de bekering en wederkering van Israël zal de 
uitstroming van het licht van het Evangelie over geheel de wereld plaats hebben.  

(Da Costa-Bijb.lez.3-130) 
**** 

**   Liefde, gerechtigheid, waarheid.  Men spreekt tegenwoordig het liefst van liefde en niet 
van gerechtigheid en waarheid, omdat men in alles een ingebeelde toestand wil. Doch zal de 
liefde niet onvruchtbaar zijn, dan moet zij gerechtigheid tot haar wortel en waarheid tot haar 
grond hebben. Zonder waarheid is de liefde een lichaam zonder gebeente; het kan niet staande 
blijven.                                    (Da Costa-Bijb.lez.-dl.3-blz.38) 

**** 
**  Beoordeling.  Beoordeel de mensen liever naar hun handelingen dan naar hunwoorden, 
want er zijn er velen, die slecht handelen en uitmuntend spreken! We kunnen ook zeggen: 
Vroomheid is er genoeg – vreze Gods is iets zeldzaams. 

**** 
**  Vogelgriep.  Het RD van 20/1 maakt er melding van dat het virus van deze “vogelgriep” 
ongewoon agressief is. Wij weten niet welke tuchtigingen de Heere allemaal over de wereld 
heeft besloten. Oorlogsvuur, natuurrampen, hongersnood, extreme koude, pestilentiën? Velen 
verwachten een wereldwijde pandemie van de vogelgriep die miljoenen doden kan 
veroorzaken. Dat we toch allen voor- en toebereid mogen zijn op al hetgeen de Heere gaat 
werken. (De verdere ontwikkeling geeft reden tot grote bezorgdheid). 

**** 
**  Matthew Henry en muziek.  "Laat God geloofd worden in de reien op de trommel en de 
harp,  overeenkomstig het zeer oude gebruik in de Oudtestamentische kerk, waar wij bevinden 
dat God geloofd werd met trommelen en met reien. Zij, die naar aanleiding daarvan 



aandringen op muziek bij de Godsverering, moeten dan ook de dans, de reien, invoeren, want 
die gingen samen, zoals Davids huppelen voor de ark. Maar terwijl vele Schriftuurplaatsen in 
het Nieuwe Testament het zingen handhaven als een Evangelie-inzetting, is er geen, die 
muziek en dans voorschrijft of aanbeveelt; de Evangelieregel voor psalmgezang is te zingen 
met de geest en met het verstand."  We lezen dit in Henry’s commentaar op Psalm 149:3. 
Hoewel we zelf geen behoefte hebben aan bijvoorbeeld een “orgelstorm”, moeten we wel de 
waarheid onder ogen willen zien dat Henry met zijn standpunt in het spoor van Calvijn en 
onze oude synodes was! Men zag dit alles als restanten van de roomse antichrist. De tijd komt 
ongetwijfeld dat alles wat naar het pausdom riekt opgeruimd zal worden… 

**** 
**  Oordeel der verharding.  “Wee ons, voorspoed zonder God! Voorspoed hebben om het 
land met spotters, en de kerken met huichelaars te vervullen! Geen wonder dan, dat degenen 
die Hem haten zo moedig zijn, en Zijn vijanden spottend vragen: ‘Waar is nu uw God?” Een 
uitspraak van John Elias (1774-1841), boete predikant uit Wales, wiens bediening is 
gezegend met honderden bekeringen. (Bron:‘Gebed om Herleving’-jan.2006). Wij hebben in 
ons land grote welvaart, grote “zegen” naar het schijnt. Maar onze “zegen”  is ongetwijfeld 
een vloek, omdat het te vrezen is dat we vetgemest worden voor de dag der slachting. 

**** 
**  Vreselijke afgoden.  Volgens de dagbladen van 16 januari heeft de grootste 
hindoetempel in Nederland zondag jl. zijn deuren geopend in het Gelderse Wijchen. In 
Nederland wonen circa 200.000 hindoes. Tijdens de opening werden de afgodsbeel-den 
ingewijd met water, honing en melk. De beelden die de personificatie van God voorstellen, 
komen uit India. Het “oordeel der verharding” manifesteert zich op velerlei wijze. Oosterse 
mystiek, oosterse vechtsporten, enzovoort, vergiftigen ons land en de geest van hen die er zich 
in verdiepen. 

**** 
**  God oordeelt anders.  Met name in ziekelijk bevindelijke kringen wordt nogal eens 
afgegeven op Jacob en zijn handelswijze. Dan heet het dat hij zijn broeder Ezau bedrogen 
heeft en hem de eerstgeboortezegen heeft “afgepakt”. Maar wat zegt de Heere in Zijn Woord 
ervan in Hebreën 12:16? “Dat niemand zij een hoereerder, of een onheilige, gelijk Ezau, die 

om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf.”  
**** 

 **  Verwarring.  In het RD van 4 febr. jl. komen twee predikanten aan het woord. Dominee 
J.W. Schoonderwoerd (Chr.Ger.) poneert de dwaling dat de wederkomst nabij is. Hij gelooft 
dat “heel sterk”. Hij is uiteraard(!) geen pre-chiliast, hetgeen ook wel blijkt, als hij zijn 
mening toelicht dat het einde nabij is, door het noemen van de tekenen van dit naderende 
einde. De “tekenen” die hij noemt zijn o.a. “afval en verval”. Hiermee doelt hij vanzelf op 
Nederland; alsof dit piepkleine landje maatgevend is voor Gods werk op aarde! Dat er in zijn 
kerk grote afval en groot verval is, zal waar zijn. Dat noemt hij niet. De predikant uit 
Maassluis zegt dat we “niet peuteren mogen aan Zijn goddelijke besluiten.” In hetzelfde blad 
staat een groot artikel van de PKN-predikant  H. van der Belt Bid om de vrede van Jeruzalem. 

Van der Belt  laat gelukkig een heel wat zuiverder geluid horen dan ds. Schoonderwoerd! Hij 
is de voluit Bijbelse gedachte toe-gedaan dat de Joden als natie tot bekering zullen komen en 
dat er dan een zegerijke tijd aanbreekt voor de volken van de wereld. Van der Belt moet 
echter wél bedenken dat onze vaderen zeiden dat Rome het grootste struikelblok is voor de 
bekering van de Joden en dat het pausdom vernietigd zal worden alvorens de Joden bekeerd 
worden. Waarom noemt ds. Van der Belt dit helemaal niet? De PKN-kerk heult met Rome 
en gaat mét Rome ten onder, zoals u elders kunt lezen. Wat een noodzaak deze “kerk” heel 
snel te verlaten om niet met haar ten onder te gaan!  

**** 



 **  Wet en Evangelie.  De rechte en volkomen vernedering is een werk van Gods Geest door 
middel van de Wet, doch niet zonder kennis van het Evangelie. Gods eigenlijke bedoeling is: 
ons, door middel van de kennis van het Evangelie, de betekenis van de Wet bekend te maken.                                    
(Ds. J.P. Paauwe-Dagb.8/1) 
 

  
****** 

 
 
 

V E R K E E R D E   S C H R I F T U I T LE G 
HET  BOEK  RUTH 
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Sinds na alle “afscheidingen” van de negentiende eeuw het kerkelijk en christelijk leven 
op hol geslagen is zijn de afwijkingen van de rechte Bijbelse heilsleer legio. Er is wel 
eens opgemerkt dat de afgescheidenen geslagen zijn in de leer. En die uitdrukking is 
zeker niet van waarheid ontbloot. Maar wie nu meent dat de ver-minking van de 
Bijbelse waarheid alleen maar wordt aangetroffen in de kerken der scheiding -die zich 
vermenigvuldigd hebben als een repeterende breuk- zit toch niet op het juiste spoor. We 
vinden allerlei uitwassen en misvormingen eveneens bij hen die zich de “vaderlandse 
kerk” noemen. Wat bedoelen we? Daar behoeven we niet omheen te draaien! Er zijn 
geschiedenissen in Gods Woord beschreven die men op een bepaalde wijze is gaan 
verklaren en toepassen op de “weg van  de christen”, dat soms je haren ten berge rijzen. 
We gaan maar geen namen van predikers noemen die de Schrift zo ergerlijk verdraaien. 
 
Laten we heel in het kort enkele voorbeelden noemen: Wat wordt er dwaas gesproken over de 
geschiedenis van Jacob. Eerst bij Pniël zou hij gerechtvaardigd worden, is hij dus pas 
vrijgesproken van schuld en straf en wordt hem een recht gegeven op het eeuwige leven! 
Koning Hizkia kon nog niet sterven. Moest nog een Borg voor zijn ziel hebben, want zijn 
schuld stond nog open. De discipelen waren nog niet gerechtvaardigd. Ze stonden nog ‘voor 
de zaak’. De hoofdman Cornelius (Hand. 15) was nog onbekeerd. Het wordt dan zo 
voorgesteld dat Cornelius nog geen kennis van Christus had! Maar wat zegt de kanttekening 
van de Staten Vertaling? “Zo was hij dan alrede gelovig en wedergeboren, hebbende rechte 

kennis van de ware God Israëls en van de Messias Die de Joden verwachten, zonder dewelke 

deze deugden in niemand kunnen zijn.” Zulke ‘verklaringen’ hebben we zelf wel gehoord 
en/of gelezen. De een gaat er verder in dan de ander, maar allen dwalen ze vreselijk. En u 
moet beslist niet denken dat we zulke grove verminkingen van de Bijbelse leer alleen maar 
aantreffen bij predikers die maar wat vrijbuiteren in kerkelijke niemandsland. Helaas 
constateren we zulk bederf ook bij onder ons ‘geachte  leraars’, zoals het genoemd wordt. 
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DE GESCHIEDENIS VAN RUTH. 
Daar willen we nu wat dieper op ingaan, omdat ook met deze zo bekende geschiedenis enorm 
wordt geknoeid. Deze geschiedenis is men gaan vergeestelijken, waarbij zaken in de Schrift 
gelegd worden die er absoluut niet in staan. Deze schone geschiedenis wordt erg mishandeld; 
het vergeestelijken ervan leidt tot erge ontsporingen.  Calvijn noemde vergeestelijken “een 
vondst van de duivel.”  Dat  is dus nogal wat! Er mogen uit de historische geschiedenissen 
van Gods Woord. Wel  



geestelijke lessen getrokken worden, maar als we vergeestelijken gaan we er zelf wat inleggen 
en verminken we de Schrift. 
 
WAT HOUDT HET BOEK RUTH IN? 
Het boek Ruth is genoemd naar de Moabitische vrouw, van wie haar geschiedenis beschreven 
wordt. Sommigen denken dat dit boek geschreven is door de profeet Samuel, maar in het 
algemeen gaat men er vanuit dat de schrijver onbekend is. Oppervlakkig beschouwd lijkt het 
slechts een verhaal van de wederwaardigheden van een gezin, dat vanwege de honger 
Bethlehem verlaten heeft en zich in het land Moab gevestigd heeft. De betekenis van het boek 
blijkt uit het korte geslachtsregister, zoals omschreven in hoofdstuk 4:18-22. Het laat ons 
zien, hoe Ruth onder de wondervolle leiding Gods de overgrootmoeder van koning David en 
dus een der verre voor-moeders van de Messias is geworden. Het boek Ruth wordt beschouwd 
als een aanhangsel op het boek der Richteren (zie hfdst. 1:1) en is een inleiding tot de boeken 
van Samuel. 
 
Ruth huwde met één van de leden van het gezin van Naomi en Elimelech. Na het overlijden 
van haar man besluit zij haar vaderland te verlaten en gaat zij uit genegenheid tot haar 
schoonmoeder mee naar diens vaderland. Het is wel zeker dat Naomi haar veel heeft verteld 
van de grote God van Israël en dat zaad is bij Ruth in goede aarde gevallen. Het meegaan met 
haar schoonmoeder is vooral een besluit van haar, om de toevlucht te nemen onder de 
vleugelen van de HEERE, de God Israëls. 
 
Dit boek doet ons vooral zien hoe de genade van Israëls God zich ook voltrekt tot de 
vreemdelingen, die wèldoen bij de Zijnen en onder Zijn schaduw toevlucht zoeken. Het is 
tevens een profetie van later dagen, toen ook aan de heidenen het Evangelie gebracht zou 
worden van Hem, Die zoveel het vlees aangaat, ook de Moabitische Ruth telt onder Zijn 
voorgeslacht. Niettegenstaande Ruth van heidense afkomst was, is ze -door het huwelijk met 
Boaz- tot een spiegel van Gods onbegrijpelijk genade, opgenomen in het geslachtsregister van 
de Zaligmaker. 
 
Veelal wordt gesteld -althans bij de kerk in verval- dat we in hoofdstuk 1:16 lezen dat Ruth de 
“goede keus” heeft gemaakt, maar dat ze toen nog niet een gelovige was, ze moest Christus 
als de Losser nog leren kennen! En dat is volkomen met de waarheid in strijd. Het is ook 
helemaal de bedoeling van deze geschiedenis niet om er een “bekeringsweg” van te maken. 
Het is altijd maar het beste de kanttekeningen van de Statenbijbel er op na te slaan. In deze 
doorwrochte aantekeningen lezen we het volgende bij hetgeen Ruth zegt: “Uw volk is mijn 
volk, en uw God mijn God”: “Hiermede betoont zij haar ware bekering tot de ware God en 

de gemeenschap zijner kerk.” Dat is kort en duidelijk en alleen de waarheid. Ruth toont hier 
een groot geloof te hebben. Alles wat vele huidige predikanten ervan maken is onzin. Er 
wordt dan gezegd, dat als Ruth gelost wordt door Boaz, zij dan pas de meerdere Boaz (de 
Christus) heeft leren kennen. Allemaal fantasie van predikers die eerst maar eens moeten gaan 
studeren voordat zij gaan onderwijzen. Bij het vierde hoofdstuk zegt de kanttekening onder 
meer: “Hier en in het volgende hoofdstuk wordt ontdekt de voornaamste oorzaak, waarom het 

de Heilige Geest geliefd heeft deze ganse historie van Ruth in de canonieke boeken der 

Heilige Schrift in te lijven en te bewaren: te weten, opdat blijken mocht de waarheid der 

belofte Gods, dat de Messias uit Juda (Gen. 49:10) zou voortkomen, wiens geslacht (naar het 

vlees) in het volgende verhaald wordt tot op David; en voorts van David tot Christus, 

Mattheüs 1 en Lukas 3.”  
 
 



Dat is klare en heldere taal en alles wat daarvan afwijkt moeten we maar ver van ons werpen. 
Helaas is het zo dat in onze dagen veel mensen de verkeerde verklaring als de juiste en de 
ware beschouwen, en tot hun schade, de predikers die op deze wijze de taal van de Heilige 
Geest verminken, hoogachten en vereren. De predikers mogen nog zo dierbaar en 
‘bevindelijk’ spreken en op de gezelschappen mag het dan veelal als dé waarheid 
voorgedragen worden – het is alles bederf. Predikanten die het anders verklaren dan de 
kanttekening het ons leert misleiden de mensen voor de eeuwigheid. 
 
WAT LEREN WE UIT DEZE GESCHIEDENIS? 
De bedoeling van deze schone geschiedenis is ons er bij te bepalen dat de HEERE een God 
van wonderen en grote almacht is. Dat Hij een God is voor wie geen zondaar te vuil en te 
onrein is, maar dat de grootste zondaren bij Hem welkom zijn. Maar in het bijzonder wijst het 
leven van Ruth ons op het geslachtsregister van de Messias. Wie komen daar onder andere in 
voor? Juda die een kind verwekte bij zijn schoondochter. Rachab de hoer uit Jericho. Ruth 
de heidense vrouw uit Moab. David die grote zonde bedreef met Bathseba. Salomo die tot 
grote afgoderij verviel. De zo ontzaggelijk goddeloze koning Manasse, welke de HEERE nog 
de waarachtige bekering gaf, in tegenstelling met zijn eveneens goddeloze zoon Amnon, die 
in zijn zonde gestorven is. Wat zouden wij ons schamen als we zo’n voorgeslacht hadden! 
Zo’n stamboom zouden  we geen ereplaats geven in onze woning! Maar de HEERE heeft zich 
zo diep vernederd dat hij -wat het vlees aangaat- wilde geboren worden uit zulke erge 
zondaren en zich onzer niet geschaamd heeft.   
  
Welk een bemoediging is het boek Ruth voor ons om veel van de HEERE te verwachten! 
Geen mens is voor de HEERE te zondig en de geschiedenis van Ruth bewijst dat ook de 
heidenen bij Hem welkom zijn. Laat dit Bijbelverhaal ons er vooral toe brengen niet te rusten, 
alvorens ook wij kunnen zeggen: “Uw volk is mijn volk, uw God mijn God.” Wat een 
geloofstaal horen we hier! Wat zou het vreselijk zijn als Ruth de Moabitische, ons in de grote 
dag van het gericht zal veroordelen, omdat wij ons niet bekeerd hebben. 
 
U begrijpt nu wel dat het nooit de bedoeling van de Heilige Geest geweest kan zijn om ons 
een bekering te leren, waarin Christus niet aan het begin, maar aan het eind van de weg 
geplaatst wordt! Als Christus er niet is, is er niets, want alleen in Hem is het leven.  Zonder 
Hem zijn we nog in onze zonden. Hoe ligt het toch met de predikers zelf die het ánders leren?  
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G R O T E   E N   D I E R B A R E   B E L O F T E N 
 
 
Die vinden we overvloedig in de werken van de ‘oude schrijvers’ over de Gemeente Gods in 
het Messiaanse Vrederijk. Het volgende is het begin van een opdracht van de 18e eeuwse 
theoloog A. Landreben, voorafgaand aan zijn uitleg over de brieven aan de Thessalonicenzen. 
Om de tekst geen geweld aan te doen hebben we deze overgenomen in dezelfde stijl en 
spelling, waarin het werk is geschreven. 
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Groot ende dierbaar zijn de beloften, die de Onveranderlijke JEHOVA aan de Kerke des N. 
Testaments, bijsonderlijk in ‘t laatste der dagen, gedaan heeft. Onder welke geen van de 
minste is, dat haar zal geschonken worden een uitneemende groote maate van kennisse in ’t 
woord der waarheit, gepaart met een overvloedige en Edel-moedige heiligheit, waar van de 
kennis der Goddelijke verborgenheden de grontslag is. Deeze waarheit is kennelijk bij allen, 
(a) die het Profeetisch Woord, dat seer vast is, met aandacht en opmerkinge onderzocht 
hebben. Daar wordt ons belooft dat’er een tijdt koomen zal, in welken (b) de aarde sal vol 

kennisse des HEEREN zijn, gelijk de wateren [den bodem] der zee bedekken. Daar, (c) dat 

een jongeling sal sterven hondert jaar oud zijnde: dat is, hij zal met zulk een maate van 
kennisse begaaft worden, dewelke overtreft de kennis der geener, die eertijds den ouderdom 
van hondert jaaren bereikt zal hebben. Daar, (d) dat de verstandige de Goddelijke Waarheit 
sullen naspeuren en verstaan, en dat hier door de weetenschap vermeenigvuldigt sal worden. 

Deese kennis zal vergeselt zijn met een uitneemende (e) Heiligheit, die den huise des 

HEEREN sierlijk is tot lange dagen.  Daarom spreekt de HEERE aldus: (f) U volk zullen alle 

t’samen rechtveerdige zijn, zij zullen in eeuwigheit de aarde erflijk besitten: sij sullen zijn een 

spruite mijner plantinge, een werk mijner handen, opdat ik verheerlijkt worde. En dat zal een 
gevolg zijn van dat groote licht, waar mede de Kerk zal bestraalt worden. Dan sal des 

HEEREN (g) volk seer gewillig zijn in heilige sieragien. Soo dat (h) te dien dage op de bellen 

der peerden staan sal DE HEILIGHEIT DES HEEREN. 

 
Alhoewel wij nu de vervulling van deese Godtspraaken bij uitstek in ’t laatste der dagen, 
wanneer Jehova (i) Jerusalem zal stellen een lof op aarden, verwachten: zoo kan het evenwel 
niet ontkent worden, dat we de beginselen daar van alreede in onse dagen gewaar worden: 
want wie moet sig niet verwonderen over dat groote licht, dat bijzonder in de voorgaande 
eeuwen in de Kerke is opgegaan? Sekerlijk, doe heeft de Kerk reden gehadt om den Naame 
des Heeren te danken, dat het sijne Goddelijke Majesteit behaagt heeft. Mannen van 
uitsteekende geleerdheit en Godtvruchtigheit te verwekken, dewelke (k) magtig zijnde in de 

Schriften,  door hunnen ijver en neerstigen arbeid de Goddelijke waarheit krachtig hebben 
opgeheldert, en (l) geestelijke dingen met geestelijke ’t samen voegende, dezelve op een klaare 
wijze aan de Gemeinte voorgestelt: waar door nu allen, die (m) de liefde der waarheit 

bezitten, een groot middel ter hand gestelt wordt, om dagelijks in de kenisse der waarheit te 
konnen vorderen en toeneemen, indien zij anders het selve (n) in des HEEREN VREESE, die 

het beginsel der WIJSHEIT is, gebruiken. 
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                                                LL  ii  tt  uu  rr  gg  ii  ss  cc  hh  ee    vv  ee  rr  dd  ww  aa  zz  ii  nn  gg          
 
 
Nog maar net was de “Kerstgekte” achter de rug of de dwaasheid rond “Pasen” diende zich 
alweer aan. In het RD van 2 januari jl. wordt onder de kop “Kerken zetten ‘paas-intercity’ op 
de rails” melding gemaakt van een gezamenlijk project van de PKN, Leger des Heils, de 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de roomse kerk, om de zogenaamde “Stille week” wat 
luister bij te zetten. De “paastrein” gaat rijden vanaf palmzondag (9 april) met “bezinnende 
teksten, illustraties en een uitleg van de liturgie bij alle ‘stations’. De Oud-katholieke kerk 



begon in 2004 met de “paastrein” en  vroeg de Raad om er een oecumenisch project van de 
maken.  
 
In de dagen voor Kerst zijn we overspoeld geweest met allerlei zang- en snarenspel 
kerstuitvoeringen, kerstwijdingen, kerstconcerten, cantates en noem maar op. Het wordt met 
het jaar erger en erger.1 We zullen straks met Pasen wel weer hetzelfde zien. Het is nu de 
bedoeling dat kerkleden hun familie, buren en kennissen uitnodigen om van Palmzondag 
(rooms!) tot en met Pasen alle vieringen in parochie of gemeente mee te maken  Er moet veel 
tamtam gemaakt worden in de “stille week”. Gingen we maar eens “stil”, in stof en as 
terneder zitten en vooral… ons bekeren. Het is alles een bespotting van de waarachtige 
Godzaligheid en een strelen van het vals/vrome vlees. Wie zou niet wenen? Hoeveel 
kerkmensen -ook de “zwaarsten!”- zitten straks weer te luisteren naar spotternij in allerlei 
paasbijeenkomsten én doen er ook zelf aan mee? Wie kan iets tegen zingen hebben? De 
menselijke stem is een prachtig instrument! Maar wie kan niet heel véél hebben tégen al de 
goddeloosheid die straks weer in de “stille week” bedreven wordt? Een “stille week” met 
volop geraas en getier! Hoever zijn we er trouwens nog vanaf dat we óók kerstnachtdiensten 
gaan houden?  We laten als slot de door God geroepen dienstknecht Robert Murray 
MacCheyne horen, met wie we volkomen eensgeestes zijn. We citeren hem uit een 
verhandeling over Openbaring 2, vers 18 en 29, vertaald door de heer L.J. van Valen:  
 
“Ik zal u een voorval noemen, dat in deze stad heeft plaatsgevonden, en dit doe ik ter wille 
van Gods kinderen, die verleid zijn.Onlangs zaten wij aan het Avondmaal 
des Heeren, en wilde de duivel ons toen alleen laten? O neen!  Er was een muziekuitvoering 
in een roomse kapel, een oratorium geheten. Ik wenste dat u niet wist wat dit inhield. Hierbij 
worden gedeelten uit Gods Woord op muziek gezet, en door profane personen gezongen. 
Zij nemen dan de liefelijkste woorden uit de Bijbel, de woorden die het leven zijn van 
een gelovige. Was dit niet één van de diepten van satan? Wij behoren ons aangezicht hiervan 
af te keren. U zit aan het Avondmaal en neemt de beker des Heeren aan, terwijl u hierna de 
beker der duivelen neemt. Wilt u in de tempel van God zitten en dan in de tempel der afgoden 
gaan?” 
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MacCheyne las toen het volgende citaat van John Newton voor: 
 
“Waarmede zullen wij dit geslacht vergelijken en wie zijn zij gelijk? Ik verbeeld mij een 
aantal personen van verschillende aard, allen beschuldigd van hoogverraad. Zij zijn niet 
gevonnist; intussen zijn de feiten zò klaar, de bewijzen zò sterk, dat er geen de minste twijfel 
is of hun schuld zal volkomen bewezen worden, zodat niets dan genade hen van de doodstraf 
zal kunnen bevrijden. In deze stand van zaken zou het voor hen het wijste zijn elke 
gelegenheid te gebruiken tot het verkrijgen van gratie. Zij echter zijn geheel gedachteloos 
omtrent hun gevaar, en geheel en al vervuld met het uitdenken van middelen om zich te 
                                                 
1 We herinneren ons een oud  “gedicht”  (al zo’’n 45 jaar geleden!)  waarin gewezen werd op de toenemende liturgische verdwazing. We 
herinneren ons een strofe “En tegenwoordig kan niets meer lukken, als niet een zangkoor aan komt rukken.” De eindregel weten we ook nog:  
“Een godsdienst die slechts bloeit bij zang- en snarenspel; dat is een godsdienst uit de hel.” Is er iemand die deze ‘rijn’ kent?! We zijn er 
persoonlijk diep van overtuigd dat van dit alles geldt wat we lezen in Amos 21 en 23: “Ik haat, Ik versmaad uw feesten. En Ik mag uw 
verbods(dagen) niet rieken.” – “Doe het getier uwer liederen van mij weg; ook mag ik uwer luiten spel niet horen.” En… let wel: het gaat 
hier over door de Heere zelf ingestelde feesten! Hoe de Heere denkt over “onze” (kerkelijke) feesten behoeft toch geen antwoord?! Het is 
niet onze bedoeling een (feest)beeldenstorm in gang te zetten (daar zal de Heere op Zijn tijd en wijze zelf wel voor zorgen), maar we 
protesteren met de meeste klem tegen de verdere verroomsing ervan.  



vermaken, en de tijd van hun gevangenis zo vrolijk mogelijk door te brengen. Onder andere 
hulpmiddelen bedienen zij zich van muziek, en onder een grote verscheidenheid van 
onderwerpen is er één, dat hen bijzonder vermaakt.  
 
Zij verkiezen het ophanden zijnde verhoor, het karakter van hun rechter, de behandeling van 
de rechtszaken en het geduchte vonnis dat hen te wachten staat, tot hoofdonderwerp van hun 
muzikale uitspanningen. Als waren zij in het gehele geval niet betrokken, houden zij hun 
aandacht alleen gevestigd op de bedrevenheid van de samensteller van de muziek, die het 
karakter van zijn zangstuk toegepast heeft op het onderwerp en de plechtigheid waarmee zij 
beuzelen. 
 
De koning echter, uit medelijden en barmhartigheid met hen, die barmhartigheid noch 
medelijden over zichzelf hebben, komt hen voor met zijn goedheid, en zendt hun ongezocht 
het aanbod van genade. Hij verzekert hun, dat hij niet wil dat zij straf zullen lijden; hij eist, ja 
smeekt dat zij zich slechts zullen onderwerpen, en wijst hun de weg, in welke hun belijdenis 
en onderwerping niet afgewezen zal worden. Langs die weg, welke hij zich vernedert hun 
voor te schrijven, biedt hij hun een gehele en volkomen kwijtschelding aan. Dan, in plaats van 
een enkele stap te doen en gebruik maken van zijn goedheid, maken zij ook zijn boodschap tot 
een onderwerp van hun muziek, en het is deze boodschap, die, evenals de beschrijving van 
hun tegenwoordige toestand en hun toekomstige verwachting, door hen, onder het geluid van 
allerlei instrumenten, hun vermaak wordt opgezongen. Werkelijk, indien zulk een geval als ik 
schetste, in  het gewone leven waarlijk plaats hebben kon, zou ik, hoezeer ik de  smaak voor 
de muziek bij dit volk bewonderde, toch deernis hebben met zijn ongevoeligheid.” 
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Hoogst noodzakelijk 
We zijn de heer Van Valen dankbaar dat hij deze woorden toegankelijk heeft gemaakt voor 
het Nederlandse taalgebied. We hebben zulke woorden -in onze tijd van bergen schijn en hier 
en daar nog wat waarheid- heel hard nodig. Of we dan per se tegen zangverenigingen zijn? 
Ach, als er met eerbied de psalmen van David en verantwoorde liederen worden gezongen, 
dan zullen we daar zeker geen  afkeurend  oordeel  over uitspreken. De ouderwetse 
zangverenigingen waren beslist de slechtste nog niet! Velen van de reformatorische jongeren 
zoeken tegenwoordig heel wat andere dingen. Zij geven zich over aan allerlei sporten, surfen 
uren op internet, luisteren en bekijken DVD’s die veelal verwerpelijk zijn, gaan volop uit,  dat 
dikwijls met onchristelijke praktijken gepaard gaat, zoals bekend genoeg is. We spreken nu 
over een niet onbelangrijk deel van de reformatorische jonge mensen. En dan zeggen we 
nogmaals: Laten ze dan maar met elkaar de liederen Sions zingen; ook in verenigingsverband, 
en dan onder goede leiding. Mocht het maar zijn zoals we zingen in psalm 148:4: 
 

Looft, kruipend wild en tam gediert’, 
Looft, vogels, Hem, Die ‘t al bestiert; 

Gij, koningen en rechters saam; 
Gij, vorsten, volken, roemt Gods naam; 

Gij, maagden, en gij, jongelingen, 
Laat nimmer af Zijn lof te zingen; 
Eerwaarde grijsheid, frisse jeugd, 

Weest in den God uws heils verheugd. 
 
 



Toch denken we dat de psalmen die de martelaren zongen op weg náár en óp de plaats der 
terechtstelling, en die van de door het pausdom opgejaagde covenanters, een heel wat andere 
waarde gehad hebben, en de engelen in de Hemel verblijd hebben! Laten wij ons in elk geval 
maar heel ver van de moderne feestdagenafgoderij vandaan houden. Als we momenteel het 
RD opslaan worden we compleet onpasselijk van de aankondiging van allerlei paasdiensten 
met zang en een heel scala aan muziekinstrumenten als, orgel, trompet, panfluit, enzovoort, 
enzovoort. Het demonstreert allemaal onze dodelijke armoede, onze ellendige geesteloosheid. 
Zelfs predikanten van “zware” afgescheiden kerken verlenen hun medewerking door een 
bijpassend “paaswoord” te laten horen. Het zijn allemaal nog wortels en takken van de 
roomse antichrist. Meer willen we er nu niet van zeggen. Hoewel er nog heel véél van te 
zeggen/schrijven is. 
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SGP-voorman Van der Vlies  

                                                          respecteert hoer van Babel   
 
 
Wie is onze vijand? Lezers die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt weten hoe 
belangrijk het is om te weten wie tot de geallieerden hoorden en wie niet. Het is toch 
logisch dat je graag wilt weten wie je kan vertrouwen en wie je vijanden zijn? Zo ook 
nu. Wie is de grootste vijand van de kerk op aarde? Door wie bedient de duivel zich om 
Gods Kerk op aarde te bestrijden? Jawel, door de antichrist. In artikel 36 van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis staat dat de overheid de plicht heeft “om te weren en uit 
te roeien alle afgoderij en valsen godsdienst, om het rijk des antichrists te gronde te 
werpen”. Dus dan moeten we ook weten wie de antichrist is. De kleine christelijke partijen 
weten het antwoord niet of willen het niet weten. In ieder geval krijgen we geen reacties 
als we deze vraag voorleggen aan de ChristenUnie en de SGP. Zeer onfatsoenlijk en dan 
nog praten over waarden en normen? 
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Ongeveer in het begin van oktober 2005 vroegen we via de website van de SGP wie volgens 
hen de antichrist is. Na zeven weken hadden we nog geen reactie ontvangen. Toen hebben we 
via een e-mail dezelfde vraag gesteld inclusief enkele andere vragen. Weer ontvingen wij 
geen reactie. Daarom stuurden we op 13 januari een aangetekende brief naar het privé-adres 
van SGP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, ir. B.J. van der Vlies. Tot nu toe kregen we 
geen enkele reactie. “Fatsoen moet je doen”? Het is ronduit onbeschaafd om niet te reageren. 
Op diezelfde januaridag stuurden we dezelfde vragen schriftelijk naar mr. A. Rouvoet, 
fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer en naar de secretaris van de 
Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen, de 
organisatie die het blad In het Spoor uitgeeft. Hieronder volgt de brief die we naar Van der 
Vlies verstuurden. De adresgegevens, plaats en datum hebben we achterwege gelaten. 
 
 



Hoogedelgestrenge heer Van der Vlies, 
 
 
De SGP-voorlichtingsafdeling heeft mij na ongeveer drieënhalve maand nog steeds geen 
enkele  reactie  gegeven op  enkele  door  mij gestelde vragen. Begin oktober heb ik via de 
website wat informatie aangevraagd en een vraag gesteld door middel van het e-formulier. 
Resultaat: geen reactie. Ongeveer zeven weken later (19-11-2005) stuurde ik een e-mail (zie 
bijlage). Resultaat: geen reactie. Ondergetekende wilde alleen wat voorlichting over enkele 
standpunten van de SGP. 
 
Aangezien ik na ongeveer drieënhalve maand wachten taal noch teken van uw partij heb 
vernomen, stuur ik deze aangetekende brief persoonlijk naar u, mijnheer Van der Vlies. 
Hopelijk wilt en kunt u wél deze vragen binnen een redelijke termijn beantwoorden. Bij een 
redelijke termijn denk ik aan twee weken. 
 
Ik wil heel graag het huidige (officiële) SGP-partijstandpunt omtrent ondergenoemde 
onderwerpen weten. Daarom hoop ik van u een helder en duidelijk geformuleerd antwoord op 
de vragen te ontvangen.  
 
In Art. 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat het volgende: 
 
“om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valsen godsdienst, om het rijk des antichrists te 
gronde te werpen” 
 
Naar aanleiding hiervan stel ik u de volgende vragen: 
 

1. Hoe interpreteert u bovenstaande zin uit Art. 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, 
waarin onder meer staat “om het rijk des antichrists te gronde te werpen”? 

2. Wie/wat is volgens u de antichrist? (Het gaat in deze vraag over de antichrist en dus niet 
over antichristelijke machten in het algemeen) 

3. Is de antichrist volgens u al in deze wereld of moet hij/het nog komen? 
4. Wat is de positie van de SGP ten opzichte van de Roomse kerk? 
5. In welke mate voelt u zich verwant met de godsdienstige doelstellingen van de Roomse 

kerk? 
 
Ik hoop op uw spoedige en welwillende reactie. Hopelijk kunt u er ook zorg voor dragen dat 
het voorlichtingsmateriaal dat ik al eerder aanvroeg, wordt toegestuurd. Zie hiervoor de eerder 
naar de SGP gestuurde e-mail, die ik hierbij als bijlage heb meegezonden. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
C.H. van den Hoven 
 
Freelance journalist 

 



 
We kregen op bovenstaande brief geen reactie. Waarom niet? Zitten er insinuerende passages 
in? Of is de brief niet aangekomen? De brief is wel degelijk aangekomen, want we stuurden de 
brief aangetekend naar zijn huisadres, waarbij de ontvanger een handtekening moest zetten, die 
vervolgens door TPG-Post naar ons werd teruggestuurd. Ook de ChristenUnie reageerde niet.  
 
 
De Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen 
(stichting voor bezwaarde SGP’ers) die het blad In het Spoor uitgeeft, reageerde wel. Twee 
weken na het versturen van de brief nam de secretaris telefonisch contact met ons op. Hij 
bood zijn excuses aan vanwege het feit dat zij nog niet hadden gereageerd. Twee weken na dit 
telefoontje ontvingen wij per post een keurige brief waarin duidelijk én gereformeerd werd 
geantwoord op de gestelde vragen. We willen ze u niet onthouden. Het gaat niet zomaar om 
een theorie, maar het gaat om de houding van het politiek georiënteerde protestantisme ten 
opzichte van de vijanden van de kerk, waarmee geheuld wordt. Denkt u maar weer terug aan 
de Tweede Wereldoorlog. Een groep ferme mannen wil u het vertrouwen inboezemen door te 
zeggen dat zij tegen de Duitsers vechten en blijven vechten. Maar ondertussen ziet u met lede 
ogen aan dat zij juist niet op de Duitsers maar op konijnen schieten. Zo ook met de 
ChristenUnie en de SGP. Vooral de SGP. De Kuyperiaanse CU’ers hadden al afgerekend met 
de woorden “om het rijk des antichrists te gronde te werpen”. De SGP’ers wilden stoer 
‘onverkort’, maar helaas, ze schieten op konijnen. 
 
 

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

 
We kunnen u dus helaas niet mededelen wat de antwoorden van de CU en de SGP zijn op de 
in de brief gestelde vragen. Bij dezen de antwoorden die de Landelijke Stichting gaf. 
 

 

1. Hoe interpreteert u bovenstaande zin uit Art. 36 van de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis,waarin onder meer staat “om het rijk des antichrists te gronde te werpen”? 

Antwoord: Wij interpreteren deze woorden zoals de opsteller, ds. Guido de Brès, deze bedoeld 
heeft. Met “om het rijk des antichrists te gronde te werpen” had ds. De Brès onmiskenbaar het 
te gronde werpen van rome op het oog.1  
 
2. Wie/wat is volgens u dé antichrist? (Het gaat in deze vraag over dé antichrist en dus 

niet over antichristelijke machten in het algemeen) 

Antwoord: Op grond van teksten uit onder andere 2 Thessalonicenzen 2, Openbaring 13 en 17 
en de uitleg die de Reformatoren, de geachte kanttekenaren en vele betrouwbare oudvaders en 
puriteinen aan de genoemde teksten gegeven hebben, kunnen we niet anders oordelen dan dat 
het instituut van het pausdom dé antichrist is, gelijk ook in de Westminster Confessie duidelijk 
geleerd wordt.    
 
3. Is de antichrist volgens u al in deze wereld of moet hij/het nog komen? 
Antwoord: Wie de moeite wil nemen om de bij vraag twee genoemde Bijbelhoofdstukken 
goed te bestuderen, moet wel tot de conclusie komen dat dé antichrist reeds gekomen is. De 
eerste val van het roomse Babylon, die nog geen volledige verwoesting inhoudt, heeft met de 
gezegende doorbraak van de Reformatie reeds plaatsgevonden (zie 2 Thess. 2:8 en Openb. 
14:8). Of vóór de tweede definitieve val (Openb. 18:2) rome als dé antichrist nog eenmaal zal 



gaan woeden, vreselijker als ooit te voren, zoals sommigen verwachten of verwacht hebben, 
laten we in het midden. 
 

4.  Wat is uw (Landelijke Stichting) positie ten opzichte van de Roomse kerk? 
Antwoord: Daar rome naar we geloven dé antichrist is en blijven zal, zijn wij als Landelijke 
Stichting van mening dat we in kerkelijk en politiek opzicht geen enkele banden met rome 
mogen aanknopen. Dit houdt in de politieke praktijk concreet in dat we afwijzen: het vormen 
van een gezamenlijke kandidatenlijst met een roomse partij, het vormen van een gezamenlijke 
fractie met een roomse partij en het vormen van een college of regering met een roomse partij. 
 
5. In welke mate voelt u zich verwant met de godsdienstige en politieke doelstellingen 

van de Roomse kerk? 
Antwoord: Als er over verwantschap met rome wordt gesproken moeten we altijd denken aan 
de beruchte uitspraak van dr. A. Kuyper die zei dat rome en de Protestanten stoelen op 
dezelfde wortel des geloofs, hetgeen we pertinent ontkennen. De roomse leer is een valse leer 
en de roomse kerk is een valse kerk. Verwant met de godsdienstige en politieke doelstellingen 
van rome voelen we ons niet. Alleen stellen we wel vast dat sommige officiële ethische 
standpunten van rome meer behoudend zijn of lijken dan die van verscheidene zogenaamde 
Protestantse kerken in of buiten ons land.  
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
U vraagt zich wellicht af wat de reden is dat we na zoveel maanden wachten nog steeds geen 
antwoorden krijgen van de SGP en van Van der Vlies. Het zit hem niet in tijdgebrek want tijd 
heeft Van der Vlies wel, maar die besteedde hij aan het geven van een interview (een uur 
lang) aan het roomse Studio KRO Magazine, dat op dinsdag 21 februari via de radio werd 
uitgezonden.2 Een samenvatting van dit gesprek stond in het blad Studio KRO Magazine.3 Via 
beide media hebben we kennis genomen van het interview. De houding van de heer Van der 
Vlies ten opzichte van de roomse antichrist was duidelijk. We willen nu wat uit dit gesprek 
citeren en geven u daarbij ons commentaar: 
KRO-verslaggever: “U kunt zich niet voorstellen dat u ook maar ooit een voet over de 

drempel van de rooms-katholieke Sint-Maartensparochie zal stellen?” 
BJvdV: “Of ik daar nou nooit eens toe zou komen door welke omstandig-heden dan ook, dat 
weet ik niet.” 
Commentaar CHvdH: “Dit zou geen twijfelachtig punt moeten zijn. 1 Kor. 10:14 is niet 
onduidelijk. Daar staat geschreven: “Vliedt van den afgodendienst.” 
KRO-verslaggever :  “Dertig jaar geleden hoorde ik in uw kring over de Katholieke Kerk 

nog wel spreken als over de Hoer van Babel, als het serpent uit  

de afgrond.”  

 

BJvdV: “Zoiets zult u mij niet horen zeggen want ik wil - mét alle fundamentele verschillen 
die er tussen deze twee grote kerkelijke stromingen zijn - wél met respect over de ander 
spreken.” 
 
In het interview zei Van der Vlies ook nog het volgende over de omgang met zijn collega-
politici. Dit stuk staat niet in het magazine: 
 



BJvdV: “Laten we nuchter vaststellen. Er kunnen fundamentele verschillen zijn tussen 
mensen maar daarmee is het menselijke contact toch  niet  onmoge-gelijk? Grote verschillen 
tussen bijvoorbeeld een Jan Marijnissen van de SP en Bas van der Vlies van de SGP. En we 
maken er wel eens grapjes over. Het scheelt maar een letter. En Jan weet dat ik dan zeg: “Ja 
Jan, maar het is wel de meest fundamentele: de ‘G’ van Gereformeerd.” Dat markeert dat er 
grote verschillen tussen ons zijn. Maar we gaan onderling heel goed met elkaar om, groot 
respect voor elkaars inzet en drijfveren.” 

Commentaar CHvdH: “De term ‘hoer van Babel’ staat niet letterlijk in de Bijbel, maar komt 
wel voort uit de woorden ‘hoer’ en ‘Babylon’ die veelvuldig in Openb. 17 en 18 voorkomen. 
Zie Openb. 17:1: “grote hoer”, vs. 2: “gehoereerd hebben” en “dronken geworden van de wijn 
harer hoererij”, vs. 4: “vol van gruwelen en onreinheid harer hoererij”, vs. 5: “het grote 
Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde”, vs. 15 en 16: “de hoer”, 
Openb. 18:2: “het grote Babylon”, vs. 3: “harer hoererij”, “gehoereerd hebben”, vs. 9: 
“gehoereerd”, vs. 10: “de grote stad Babylon”, vs. 21: “de grote stad Babylon”. 
 
De term ‘hoer van Babel’ is dus een goede bijbelse term. Wat betekent de bovenstaande 
uitspraak van Van der Vlies over het al dan niet spreken over de hoer van Babel? Allereerst 
belijdt hij niet dat Rome de hoer van Babel (de antichrist!) is, hoewel dit op grond van de 
Schrift makkelijk aan te tonen is. Een hoer is een vrouw die haar man heeft verlaten. De 
Heere Jezus is de hemelse bruidegom, Die verbonden is aan Zijn bruidskerk die in de Bijbel 
als vrouwelijk wordt aangemerkt. Leden van de gemeente van Rome hoorden in de tijd van 
Paulus ook tot die bruid, eeuwen later is die gemeente vervallen tot de status van antichrist, 
vervallen van bruid tot hoer. Maar als Rome de antichrist niet is,  wie is dan de antichrist?  
Waar ligt Babylon dan?  De islam  kan de hoer van Babel niet zijn, omdat zij nooit tot 
Christus’ bruid heeft behoord. Ten tweede wil de SGP-fractievoorzitter ondanks alle 
fundamentele verschillen respectvol met de ander (lees: Rome) omgaan. Respectvol betekent 
volgens Van Dale dat er waardering of eerbied is ten opzichte van de ander, in dit geval 
Rome. Lees Openbaring 17 en bestudeer de handelingen van het pausdom in de 
kerkgeschiedenis en u weet hoeveel waardering u voor Rome mag hebben. Lees ook Psalm 
139: “Zou ik niet haten, HEERE, die U haten?”  
 
Wat is het getuigenis van Van der Vlies en de SGP in verhouding tot dat van de getrouwe 
profeet Elía? De laatstgenoemde Godsgezant spotte met de afgoden. Zie bijvoorbeeld 1 Kon. 
18:27: “En het geschiedde op den middag, dat Elía met hen spotte en zeide: Roept met luider 
stem, want hij is een god; omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij 
een reis heeft; misschien slaap hij en zal wakker worden.”  
 
Heden ten dage zou Elía spotten met de roomse mis, waarin volgens roomse visie de hostie 
daadwerkelijk verandert in het lichaam van de Heere Jezus. Elía zou die ‘eerbiedige’ 
poppenkast flink bespotten. Wellicht met het volgende welgemeende advies aan de 
Afrikaanse kardinalen: “Verander die hostie voortaan maar in varkensvlees. Dan is het 
voedselprobleem opgelost.”  
 
De heer Van der Vlies zegt dat de SGP en de andere Kamerleden “heel goed met elkaar 
omgaan en dat er groot respect is voor elkaars inzet en drijfveren.” Onbegrijpelijk, dat hij dat 
kan. Hij heeft dus waardering voor de inzet van onder meer seculieren tegen wie hij notabene 
met Rome wil strijden. Elía deed anders volgens 1 Kon. 18:40: “En Elía zeide tot hen: “Grijpt 
de profeten van Baäl, dat niemand van hen ontkome. En zij grepen hen; En Elía voerde hen af 
aan de beek Kison en slachtte hen aldaar.” Respectloos en onmenselijk? Daden van een 
getrouwe knecht Gods!” 



KRO-verslaggever: “Leeft In SGP-kring nog steeds de gedachte dat de Rooms-Katholieke 

Kerk Nederland principieel onder de heerschappij van de paus wil brengen?” 

BJvdV: “De Rooms-Katholieke Kerk heeft dit streven nooit herroepen, dát is het punt. Ik ben 
best bereid na te denken over de vraag of het nog realistisch is om die gedachte heden ten 
dage nog voor mogelijk te houden.” 
KRO-verslaggever: “U kent het antwoord al! Ziet u Muskens, Simonis en Punt al hun 

tentakels over Nederland spreiden om ons land in de richting van Rome te voeren?” 
BJvdV: “Nee, dat heeft geen realiteitswaarde momenteel. Het gaat om de theologische 
ondergrond en die is voor mij niet onbelangrijk. Laten we de ogen niet sluiten voor de grote 
verschillen die er zijn!” 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
SGP-woordvoerder De Bruyne: “In theologisch opzicht hebben we nog even veel moeite 
met de Rooms-katholieke Kerk als vroeger. En als het om de wereldwijde invloed van de 
RKK gaat, zijn we nog wel degelijk op onze hoede. Maar in Nederland stelt de kerk weinig 
meer voor. De SGP kan natuurlijk niet gaan wijzen op een gevaar dat er niet is. De fronten 
zijn anno 2006 anders komen te liggen.”4 

 
“Volgens De Bruyne wordt de mening van Van der Vlies wat betreft de RK-Kerk door de 
meeste SGP-leden gedeeld. “Natuurlijk zijn er nog mensen die het katholicisme als een 
bedreiging zien. Vooral de oude garde blijft in 16e- en 17e-eeuwse termen over de Katholieke 
Kerk spreken.”5 
Commentaar CHvdH: “De SGP heeft minder moeite met de Roomse kerk dan vroeger. 
Alleen al vanwege het feit dat gesproken wordt over de Rooms-Katholieke Kerk. Het 
pausdom ziet zichzelf als de ene en enige kerk, deze claim mogen we niet inwilligen door hen 
katholiek te noemen. Wij reformatorischen zijn katholiek. Zie hiervoor NGB art. 27. Ds. 
Kersten waarschuwde er dan ook terecht tegen om Rome katholiek te noemen.6  
 
Opmerkelijk is de naïviteit waarmee de SGP in het algemeen is bevangen. De Roomse kerk 
blijft altijd dezelfde, dus altijd strevend naar uitbreiding van haar macht. Inderdaad, Simonis 
sleept Nederland niet naar Rome, maar de antichrist infiltreert en beïnvloed ons land zodanig 
dat een “gevankelijke wegvoering naar Babel” niet nodig is. Als de SGP de bereidwillige 
dienaar van Rome is/wordt, dan heeft zij van Rome geen kwaad te duchten, wel van de heilige 
en vertoornde God. Was het in de tijd der Reformatie ook niet gebruikelijk dat gereformeerde 
belijders na het verloochenen van hun geloof en het kussen van het kruis vrijgesproken 
werden? Als de SGP het beest aanbidt, hoeft het van het beest geen gevaar te verwachten. Dat 
de SGP het beest heeft aanbeden bleek uit een artikel in het NRC Handelsblad over het 
herdenken van de gestorven paus Johannes Paulus II.7 Leonard Ornstein schreef: “Alle 
fracties van SGP tot aan D66 en SP kwamen in de Tweede Kamer opdraven om stilte voor de 
overledene in acht te nemen. Zelfs de D66-fractie, nota bene dezelfde partij die er nog maar 
enkele jaren geleden op haar congres voor koos om de diplomatieke relaties met het Vaticaan 
te verbreken! De Tweede Kamer herdacht een staatshoofd. Inderdaad, de paus was ook 
staatshoofd, maar wel van een ondemocratisch staatje.” 
 
Als we het hebben over de pro-Rome-houding van de SGP, moeten we ook denken aan de 
verraderlijke woorden van de SGP-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, mr. G. Holdijk in 
Terdege: “Ik ben geen antipapist. Wat je ook van de Rooms-Katholieke Kerk vindt, het is 
geen valse kerk. Een valse kerk is een duivelse kerk, met de leden daarvan moet je geen enkel 
contact onderhouden. Dat standpunt ben ik binnen de SGP nog niet tegengekomen. Zelf heb 
ik goede herinneringen aan allerlei ontmoetingen met rooms-katholieken. Ik hoop wel dat die 



tot een verdergaand gesprek leiden.”8 Als Rome geen valse kerk is, mogen we concluderen 
dat ze volgens Holdijk een ware kerk, of dé ware kerk is. Als Rome geen valse kerk is, wat is 
dan wel een valse kerk? Bestaan er dan wel valse kerken? 
 
SGP-voorlichter De Bruyne zegt niet te willen wijzen op het Roomse gevaar dat er niet is. 
Blijkbaar ziet hij geen gevaar in het feit dat de reformatorische wereld (incl. de SGP) tot op 
het bot aan het verroomsen is, daarnaast ziet hij blijkbaar geen gevaar in het feit dat 
Nederland ingelijfd is in het “heilige Romeinse rijk”, de Europese Unie.  
 
KRO-verslaggever: “De SGP verandert naar mijn idee.” 
BJvdV: “Niet als het gaat om het beginsel, misschien wel als het gaat om werkstijl of inzet.” 
Commentaar CHvdH: Het is niet moeilijk om op te merken dat hier de werkelijkheid 
geweld wordt aangedaan. De SGP verandert wel, iets dat makkelijk is aan te tonen. Vroeger is 
deze partij opgericht door ds. G.H. Kersten, doch de standpunten van deze voorman worden 
niet of bijna niet meer gedeeld door de huidige seculiere (pro-Rome) SGP’ers, maar door de 
lezers van In het Spoor. De hedendaagse versoepelde houding ten opzichte van het moderne 
vrouwenstandpunt druist in tegen de SGP-beginselen. De vragen die wij aan Van der Vlies 
stelden hadden door ds. Kersten zonder problemen beantwoord kunnen worden. Waarom 
reageert de SGP hier niet op? Zijn de vragen te moeilijk? Is de SGP afgevallen van haar eigen 
beginsel betreffende art. 36 NGB en het standpunt over de antichrist? In theorie en praktijk 
blijkt dat de SGP steeds meer ruimte biedt aan andere godsdiensten en meningen. Iets dat 
indruist tegen art. 36 NGB. Een oude SGP-bron zegt daar het volgende over: “We vonden het 
toch wel nodig om er nog eens even de aandacht op te vestigen en tegenover vriend en vijand 
met alle nadruk te verklaren, dat de S.G.P. zich onverbrekelijk verbindt aan het oude, 
onverminkte artikel 36 der N.G.B., en dat zij daarmede staat of valt. Loslating van dit artikel 
zou het einde van de S.G.P. betekenen. Zij zou dan terecht komen in het vaarwater van de 
Antirevolutionaire partij, die de leer en praktijk der oude gereformeerde vaderen heeft 
verloochend en hen daarmede de rug heeft toegekeerd.”9 Dat de SGP het onverkorte art. 36-
beginsel losgelaten, blijkt ook omdat Van der Vlies geen moeite meer heeft met de bouw van 
nieuwe Roomse kerken. We citeren wat uit het RD van 06-06-2004:10 
RD-verslaggever: “Nu wil een rooms-katholieke kerk een stuk grond kopen voor een nieuw 
kerkgebouw. Moet een SGP-raadslid daar voor of tegen stemmen?  
 
BJvdV: “Dat is volgens mij buiten de werkelijkheid. Het speelt helemaal niet.” 
RD-verslaggever: “Maar als je het vraagstuk van de tolerantie doordenkt, kom je ook op dit 
punt terecht.” 
BJvdV: “Als de doop in een rooms-katholieke kerk, gedaan in de naam van een drie-enig 
God, wordt overgenomen in de protestantse kerken, dan heb ik anno 2004, in een situatie 
waarin een slinkend deel van de samenleving zich christen noemt, niet de behoefte om daar 
een punt van te maken. Daarmee wil ik overigens niet hebben gezegd dat ik de roomse mis 
met daarin de herhaling van het unieke offer van de Heere Jezus Christus en de Mariaverering 
voor mijn rekening neem.” 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
U leest en merkt het;  de SGP wandelt in het nieuwe licht,  in dat  van  Kuyper.  
Ds. Kersten is verlaten en dr. A. Kuyper wordt aangehangen. Samen met Rome strijden tegen 
de seculieren. En ook het getuigenis tegen de moderne heidenen stelt niets voor, het draait 
alleen maar om respect voor mensen en de gunst van deze schepselen. De SGP is dus 
bevangen met een seculiere, liberale en pro-roomse geest. Het zou een voorrecht zijn als de 
ere Gods en de gunst van de Allerhoogste eens het zwaarst zouden wegen. 



 
Op grond van de gegevens die in dit artikel vermeld zijn, achten wij het principieel niet meer 
verantwoord om de SGP (en alle andere partijen) op welke wijze dan ook te steunen. De SGP 
is veranderd van een (anti-roomse) beginselpartij in een verroomste partij die zover gaat met 
haar compromissen dat haar politieke getuigenis haaks staat op het zoeken van de ere Gods en 
het fundamenteel staan op de Drie Formulieren van Enigheid.  
 
We hopen dan ook dat dit artikel u de keuze doet maken om voortaan niet meer op de SGP 
(en andere partijen) te stemmen en dat u uw lidmaatschap bij de partij gaat opzeggen. Het gaat 
niet om de aantallen, maar om Gods gunst. Gideon streed tegen de Mideanieten met 
driehonderd man en hij won (Richt. 7:7). Beter gezegd: de Heere liet hem winnen. 
 
Tot slot nog een woord aan Verwachting-lezende predikanten en andere ambtsdragers: laat u 
niet meer gebruiken voor allerlei SGP-taken, maar protesteer en stel uw kerkgebouw niet 
meer open voor SGP-activiteiten!  
  

C.H. VAN DEN HOVEN 
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Noten: 
  
1)  In de brief van de Landelijke Stichting aan ons gaat het antwoord verder met een lang citaat 
over de antichrist uit het boek Onverkort of gekortwiekt van dr. K. van der Zwaag. We 
hebben dit citaat niet in ons artikel vermeld. 
2) Het interview is te beluisteren op: 
www.katholieknederland.nl/andersdenkenden/archief/2006/detail_objectID7454.html                                                                                
3) Gerard Klaasen. Van der Vlies: “Ik heb van mijzelf niet zo’n hoge pet op”. in: Studio KRO 
Magazine, nr. 7, 18-24 februari 2006. 
4) Addy de Jong. Parlementvaria – Antipaaps (II). in: Reformatorisch Dagblad, 20 februari 
2006. 
5) SGP’er Van der Vlies geeft antipaapse houding op. in: www.katholieknederland.nl, 15 
februari 2006. 
6) Ds. G.H. Kersten. De Gereformeerde Dogmatiek voor de gemeenten toegelicht (deel 2). 
Utrecht, De Banier, 3e druk, pag.132. 
7) Leonard Ornstein. We zijn helemaal niet in diepe rouw. In: NRC Handelsblad, 7 april 2005. 
8) Huib de Vries. Rome, Oranje en de SGP – Mr. G. Holdijk: “Wat je ook van de  
Rooms-Katholieke Kerk vindt, het is geen valse kerk”, in: Terdege, 24 oktober 2001. 
9) Ds. P. Zandt (bijgewerkt door Ir. C.N. van Dis). Uiteenzetting van de artikelen van het 
beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij (deel 2), z.j. (±1965), pag. 48. 
10) Gerard Vroegindeweij. “We gunnen de zaligheid aan alle mensen” – SGP-fractievoorzitter 
Van der Vlies verzet zich tegen bouw moskeeën, in: Reformatorisch Dagblad, 8 juni 2004. 
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Ds. John Kennedy (1819-1884) sprak als volgt over de roomse kerk: 
 
“O, gij moeder der hoererijen, er is krachtiger gebed tegen u in de kreten van de miljoenen, 
die gij overgeleverd hebt aan de grote moordenaar, die u in dienst hebt voor het vermoorden 
der zielen, dan er is om u te beschermen tegen de verwoesting in al de godsdienstige 
verrichtingen, waarvan uw verontreinigde altaren en uw donkere kloosters het toneel zijn. De 
miljoenen, die gij in het verderf gestort hebt, vervloeken u vanuit het graf. De duizenden, die 
gij de marteldood hebt doen sterven, roepen door hun bloed om uw vergelding. Zij zullen 
verhoord worden en gij zult ten onder gebracht worden.”  

Murdoch Campbell “Nalezingen van de Highland-oogst”blz.73 

 

 “O, wat een ontzettend bedrog is de paapse godsdienst en wat een ontzettende leugen de leer 
van de kerk van Rome. Wat een in beroering zijnde massa van ongerechtigheid wordt 
gevormd door de menigte die de dupe is van Rome.  

 

L.J. van Valen “Gelijk de dauw van Hermon”-blz. 351 
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ISRAËL ACTUEEL 
 
 
De ontwikkelingen in Israël kunnen met de dag wijzigen en wijzigen dan ook met de dag. Wie 
ooit gedacht zou hebben dat de door Ariël Sharon gevolgde politiek van land afstaan aan de 
vijand tot gevolg zal hebben dat Israël niet meer bereid zou zijn heel hard op te treden tegen 
de vijand, is er inmiddels wel achter gekomen, dat dit niet zo is. De bestorming en 
verwoesting van de Palestijnse gevangenis in Jericho door het leger van Israël heeft dit wel 
duidelijk gemaakt!  Het voornemen van de Palestijnen de daarin opgesloten politieke 
misdadigers vrij te laten heeft Israël verhinderd door ze “gewoon” even op te halen! Dat zal 
wel weer resulteren in gruwelijke aanslagen, waarom dan ook het leger van Israël in de op één 
na hoogste staat van (oorlogs)paraatheid is gebracht.  Deze actie van Israël kan escaleren,  
maar we denken dat deze actie nog niet tot een algemene oorlog zal leiden. 
 
 
VS dreigen Iran met preventieve aanval  
 
WASHINGTON - De Verenigde Staten hebben landen als Noord-Korea en vooral Iran 
donderdag 16 maart gewaarschuwd dat ze desnoods preventieve aanvallen zullen uitvoeren 
als het nodig is zichzelf te beschermen. „We zullen mogelijk geen grotere uitdaging van één 
enkel land ondervinden dan van Iran”, schreef het Witte Huis in het rapport Nationale 
Veiligheidsstrategie. 
 
 



Het bovenstaande is een bericht van 16 maart en spreekt voor zich. Het typeert de enorme 
gevaarlijke situatie van het moment. Iran heeft gedreigd dat zij Israël, bij een eventuele aanval 
op Iran, in een “eeuwigdurende coma” zullen brengen, waarbij ze verwijzen naar de coma 
waar Sharon momenteel in verkeert. 
 
Wat staat te gebeuren? 
Het zou heel gemakkelijk zijn als we u dat konden vertellen, maar zo simpel ligt het niet. De 
hoofdlijnen zijn duidelijk genoeg, maar om de profetie in onderdelen te schetsen is waarlijk 
niet eenvoudig. Met name in evangelische kringen weet men het veelal heel goed. We denken 
– té goed!   
 
Wat zal de klinkende overwinning van de Hamas tot gevolg hebben? Laat in elk geval het 
“Westen” -de VS inbegrepen- de hand maar in eigen boezem steken, en dan zal deze er 
melaats uitkomen. De overwinning van de Hamas heeft alles te maken met de miljarden steun 
die het westen decennialang aan Arafat en zijn kliek heeft gegeven. De Palestijnen waren op 
Fatah uitgekeken. De onvoorstelbare geldstroom is niet ten goede gekomen van de bevolking. 
De Palestijnse bevolking moest in bittere armoede en ellende leven, terwijl schurk Arafat en 
zijn vrienden multimiljonair zijn geworden. Hamas heeft zich altijd ingezet voor de eigen 
bevolking. Zij hebben gewerkt aan welzijn en sociale voorzieningen. Zij willen niet dat een 
paar mensen schatrijk worden en het gros van de bevolking in de meest bittere armoede moet 
leven.  En dát heeft de Palestijnen aangesproken en dát heeft de  grote overwinning  van  
Hamas  ten  gevolge gehad, terwijl velen, die erop gestemd hebben, niets van de politieke 
doelstellingen van deze terreurbeweging moeten hebben, Zó simpel ligt het… 
 
Heel wat minder simpel is het om enigermate een gedachte te vormen van hetgeen te komen 
staat. Zeer belangrijk zijn uiteraard de komende verkiezingen in Israël. Vriend en vijand ziet 
daar met grote belangstelling naar uit, om niet te spreken met vrezen en beven. Hoe de uitslag 
ook zal zijn, dán eerst zal er een definitieve strategie worden uitgestippeld, zowel door Israël 
als door de Hamas-Palestijnen. Of er van de kant van Israël helemaal geen samenspreken zal 
komen met hun doodsvijanden? Het lijkt van niet, maar toch moeten we niets uitsluiten. Maar 
al zou dat gebeuren, dan zal het toch op niets uitlopen. In welke mate zal de druk op Israël toe 
gaan nemen als zij weigeren met Hamas aan één tafel te gaan zitten? Wat zijn Iran en Syrië 
aan het uitbroeden? We hebben ook al gelezen dat Egypte zich op een oorlog met Israël aan 
het voorbereiden is. Maar wie weet wat ná de verkiezingen zal gaan gebeuren? Wie? 
Niemand! Ja, alleen de Hoeder Israëls, Die niet slaapt noch sluimert. Hij zal Zijn raad 
uitvoeren! 
 
Een heel voorzichtige prognose 
Een profetie onzerzijds? Absoluut niet. Wat zegt de Schrift? In Zacharia 12: 6 staat: “Te dien 

dage zal Ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout en als een 

vurige fakkel onder de schoven; en zij zullen ter rechter- en ter linkerzijde alle volken rondom 

verteren; en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem.”  
 
 
Enkele gedachten: 

1. Er staat een oorlog te komen in het Midden-Oosten die opnieuw glansrijk door Israël 
zal gewonnen worden. Deze oorlog zal alle voorgaande oorlogen overtreffen. Het zal 
die uitwerking hebben dat de kracht van de Arabische volken zal gebroken worden. Of 
deze oorlog de eerstkomende zal zijn valt niet te voorspellen, zo er al van 
“voorspellen” sprake is! 



2. Mocht dit zo zijn dan valt het aan te nemen dat tevens de kracht van de islam 
wereldwijd is gebroken, hetgeen echter niet wil zeggen dat het geweld alleen beperkt 
zal blijven tot het Midden-Oosten. 

3. Israël zal, als overwinnaar, meer en meer de haat opwekken van satan en hij zal al zijn 
hulptroepen inschakelen om dit volk ten onder te brengen. Naar de profetische 
verwachting valt aan te nemen dat nu het pausdom haar ware aard openlijk zal gaan 
tonen. Israël zal tóch moeten verdwijnen en… de paus is het om Jeruzalem te doen. 

4. Dit zal resulteren in een door Rome georganiseerde volkerenkrijg tegen Israël. En dat 
Armageddon zal de vervulling doen zien van Zacharia 14. 

 
En toch… het blijft gissen en gissen doet missen. Laten we dat maar steeds voor ogen houden. 
Waar moeten we de verzen 10 t/m 14 plaatsen van Zacharia 12? Die lijken toch weer 
duidelijk op het einde te zien. Of zal er ná de bekering van Israël tóch nog strijd zijn? Wekt 
haar herstel juist allerméést de haat op van de volkeren? De “uitleggers” laten ons in de steek. 
Wie weet het wel? Wij niet; we gaven u slechts enkele “gedachten”. Eén ding is volkomen 
zeker: we gaan ontzaggelijke tijden tegemoet.  
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K O R T  R O O M S 
 
 
Groei Mariaverering.  In het RD van 15 nov. 2005 lezen we van een toenemende 
Mariaverering bij niet-katholieken. (Bedoeld is: niet-roomsen) Het Belgische persbureau 
Kerk-net noemt de Amerikaanse staat North Carolina.  Er worden rozenkransgebeden 
georganiseerd en Bijbelstudies rond Maria. Ook gebeurt dit op andere plaatsen. Bij anglicanen 
en protestanten is er ook sprake van een groeiende verering van de moeder van Christus. De 
Amerikaanse anglicaanse priester James Lyon stelt dat er niets mis is met de verering van 
Maria. Ze wijst namelijk de weg naar Christus! Volgens Lyon bidden anglicanen en roomsen 
regelmatig gezamenlijk de rozenkrans. Ook bij de Amerikaanse Methodistenkerk wordt Maria 
steeds populairder, enzovoort. Het “beest” wordt steeds populairder. 
 
De biddende paus.  In zijn kersttoespraak heeft de nieuwe paus Benedictus XVI o.a. gebeden 
voor de vrede in het Midden-Oosten, RD 27-12-05. Maar de paus gaat er vanuit dat er pas  
“vrede” in het Midden-Oosten komt als Israël vernietigd is. Dat zegt hij niet? Maar dat 
bedoelt hij wel! Zie Verwachting 4-2005, blz. 58 “Israël moet verdwijnen”!  

 

De vermoorde paus.  Paus Johannes Paulus I, die 33 dagen na zijn verkiezing in 1978 stierf, 
is vermoord vanwege zijn plannen om de kerk te hervormen. De Portugese auteur Luis 
Miguel Rocha zegt dat hij binnenkort met documenten komt die dat bewijzen. Tijdens de 
dagen rond de dood van deze paus is al van meerdere kanten gesteld dát deze paus vermoord 
is; denkelijk vergiftigd. Nu zou het dus te bewijzen zijn. Zeker niet te verwonderen. De 
roomse geschiedenis heeft veelvoudig bewezen dat de Jezuïeten “meesters” zijn in het 
vermoorden van hen die op enigerlei wijze Rome “in de weg” staan… 
 
 



 
De “protestantse” Simonis!  Ja, het volgende is een oud bericht; het stond in het RD van 7-
9-’00. Het begint als volgt: “Kardinaal Simonis heeft het jongste document van het Vaticaan, 
waarin de Rooms-katholieke Kerk de enige ware kerk wordt genoemd, ‘werk van de 
voorzienigheid’ genoemd. En zo denkt Simonis nog steeds. Alle andere “kerken” hebben geen 
bestaansrecht! Hoort u het goed, verdwaasde zogenaamde protestanten? Aartsbisschop 
Simonis sprak dit uit aan de Katholieke (dus roomse) universiteit van Nijmegen, waar wijlen 
dr. W. Aalders ongehinderd kon doceren… 
 
Nog een oud bericht.  Volgens de Nieuwe Leidsche Courant van 5 februari 1969 bezit het 
Vaticaan 20 miljard in aandelen. Dit stond in Het Vaticaans Imperium, een uitgave van 
“Trident Press” in New York. We hebben wel eens gelezen dat het Vaticaan óók aandelen 
heeft van fabrieken die voorbehoedsmiddelen produceren. Ach ja, wat kunnen we anders 
verwachten van…  de “verborgenheid der ongerechtigheid!” 
 
Paus Pius XII.  De ‘zwijgende’ oorlogspaus die het goed kon aan zien dat Nazi-Duitsland 
bezig was de Joden te vernietigen, zou er volgens bericht in het RD van 19 jan. jl. op 
gerekend hebben dat in 1948 -toen de nieuw uitgeroepen staat Israël door een overmachtige 
vijand werd aangevallen- vernietigd zou worden. Op de gebruikelijke schijnheilige wijze van 
het pausdom, ijverde hij ervoor dat Joodse overlevenden opgevangen konden worden door de 
Griekse regering! Het staat allemaal in een nieuw verschenen boek Cross on the Star of 

David.  Uit het boek komt (opnieuw!!) uit de verf,  dat de paus de oprichting van de staat 
Israël niet met welgevallen bezag Het RD: “De Amerikaanse ambassadeur vertelde, zo blijkt 
uit het boek, na een audiëntie bij Pius XII in 1948, dat “de paus nooit de souvereiniteit van 
Israël over het Heilige Land accepteert.” Rome wil het gezag over Jeruzalem. Maar Jeruzalem 
wordt de ondergang van het pausdom en van allen die met haar heulen.  
 
Geschiedvervalsing.  Onder dit “kopje” lezen we in In de rechte straat van mei 1991 het 
volgende: “Drs. Doornbos wil met pater Koopman (zie pag. 38) de ‘wandeltocht voor het 
leven’ beginnen bij de Markt te Delft “om onze verbondenheid met het Oranjehuis te 
benadrukken”. Maar pater Koopman is een blinde volgeling van de pausen, ook van 
Gregorius XIII die de stimulans was achter de vermoording van Willem de Zwijger, de vader 
des vaderlands, die… in Delft begraven ligt.” Dit schreef ds. Hegger in 1991. Nu noemt hij de 
paus een geliefde broeder in Christus. Is dat zijnerzijds een rehabilitatie van pater 
Koopman, de…. blinde volgeling van de pausen! Kunt u  er nog een touw aan vastknopen? 
 
Wie beslist?  In dat zelfde nummer van IRS eindigt ds. Hegger een stukje met “Want slechts 
de paus, niet de Bijbel, beslist over wat wèl of niet zonde is.”  De paus vertrapt de Bijbel en 
hoont Christus, Die alleen de zonde kan vergeven. Maar dan is de paus toch de tegen-
Christus?   
 
De doorsnee paus..  “We kunnen rustig stellen dat het overgrote deel van de pausen 
bestond uit een verzameling losbollen, moreel gedegenereerden en tirannen”, aldus Drs. 
R.J. Bleeker op een studiedag van het KNP op 11 okt. 1997.  
 
Semper idem.  Rome is “semper idem” = altijd dezelfde! “De r.k. priesters hebben in heel 
Mexico een vervolging tegen de protestanten ontketend. De hevigste aanvallen hadden plaats 
in de provincies Hidalgo, Chiapas en Oaxaca, waar protestanten werden vermoord, 
beroofd, opgesloten en op allerlei manieren getergd, aldus een van de vele krantenknipsels 
die een abonnee uit Mexico toezond.” Dit is een bericht uit In de rechte straat van 7-8-’90. 



(vet van IRS). In dat artikel levert (ds. Hegger?!) heel veel kritiek op Rome. De paus noemt 
hij “een slimme vos”, hij heeft het over zijn “gepantserde vuist”, hij heeft het over “de 
argeloze kerkleiders in Nederland” (!!), die blijkbaar de oude volkswijsheid niet kennen, zoals 
die in het spreekwoord is vastgelegd: Als de vos de passie preekt, boer, pas op je ganzen.”   
 
Niet te ontkomen.  “Al wie zich met het pausdom verbindt zal in deszelfs ondergang 
betrokken worden.” Dit zegt de bekende Merle d’Aubigné in zijn standaardwerk 
“Geschiedenis der Hervorming” (voorrede). We kunnen dus best weten wat ons land te 
wachten staat  
 
Verbasterd christendom.  "O wee dan een verbasterd Christendom, dat zich verzwagert met 
de pauselijke stoel en in de samenwerking met Rome heil verwacht."  Uit: “De Saambinder” 
van 25 mei 1989, in een artikel  over Willem Farel (14) door ds. J.D. Barth. 
 
In het geheim.  Ex-kloosterling Duynstee schreef indertijd al dat dominees, die tot priester 
zijn gewijd, op protestantse kansels staan. Naar we menen te herinneren noemde hij ook 
predikant. H. v.d. Linden! Als we als maatstaf moeten nemen hoeveel predikanten hangen 
náár en heulen mét Rome, zouden we het ergste gaan vrezen. Laten we het op voorhand 
beslist niet uitsluiten! De beroemde historicus dr. Wylie zei al in zijn dagen dat “Jezuïeten op 
de kansels van de Vrije Kerk van Schotland stonden, die getrouwd waren, flinke gezinnen 
hadden, maar met ontheffing van de Paus, om de zaak van de kerk te bevorderen.” Zie 
hiervoor nader Israëls aanneming – Het leven uit de doden, blz. 160. Hoeveel van zulke 
Jezuïeten zouden er in Nederland zijn? Dát ze er zijn geloven we vast en zeker! 
 
Nooit doen.  Ds. C. Hegeman schreef in De Saambinder, van 27 december 1962, het artikel 
“De tyrannie des roomsen antichrists (2)”. Daarin schreef hij: “Wijlen Ds. G.H. Kersten, mijn 
geliefde leermeester, sprak eens tot zijn studenten: “Gaat nooit naar een roomse kerk, waarin 
de goddeloze mis bediend wordt; daar horen wij als protestanten niet.” Verderop schrijft hij: 
“Beware de Heere ons voor meerdere verzwagering met Rome. Moge daartegen met kracht 
worden getuigd. Als dit getuigenis niet meer wordt gehoord, komt de toorn van God over 
de kerk en het land voert ten verderve.”   
 
Wat goed is…  “Wat goed is voor de Fransen, is goed voor iedereen”, zei de Franse keizer 
Napoleon Bonaparte. En dát hebben Europa en Rusland geweten! Maar… het is ook het 
uitgangspunt van Rome. “Wat goed is voor Rome, is goed voor iedereen.” Daar weet de 
geschiedenis van af; daar weet het huidige roomse Europa van af en dat zal ze nog steeds 
meer aan de weet komen.  
 
Schone schijn.  Onder deze titel schrijft de heer G. Roos schrijft hierover in het RD van 4 
maart. Het gaat over het pausdom. Het artikel eindigt als volgt: “De in 1967 rooms-katholiek 
geworden theoloog H. van der Linden schreef anno 1947 in zijn proefschrift over de Una 
Sancta: ‘Voor Rome betekent oecumenische arbeid het voorbereiden van de terugkeer der 
“gescheiden broeders” tot de moederkerk. Het is een illusie, de arbeid der irenici anders 
dan zo te verstaan.’ Dat is kennelijk nog altijd waar.(..)” Tot zover meneer Roos. (vet-CJB) 
 
Hoe erg het is.  Kardinaal Simonis is een heel erge afgodendienaar. Dat is weer opnieuw heel 
duidelijk gebleken. Het RD van 15 maart besteedt aandacht aan de zogeheten “Stille 
Omgang” te Amsterdam. Het RD begint aldus: “Het Mirakelfeest is begonnen. Duizenden 
rooms-katholieken bezoeken deze week Amsterdam. Want dáár gebeurde in de middeleeuwen 
een wonder, geloven ze. Een uitgebraakte hostie bleef, volgens de overlevering, onaangetast 



in de vlammen van een haardvuur.” Welk wonder, vraagt u? Er was een stervende roomse 
man. De priester gaf hem na de biecht het heilig sacrament van de eucharistie. Echter, na het 
eten van de geconsacreerde hostie kon de zieke een braakneiging niet onderdrukken. Hij ging 
naar de brandende haard van zijn kamer en braakte het sacrament daarin uit. De hostie werd 
onbeschadigd uitgebraakt en kon ook onaangetast uit het vuur worden gehaald. De hostie 
werd de volgende dag door de priester meegenomen naar de Nicolaaskerk. Maar de hostie -
brood veranderd in het  lichaam van Christus- zorgde voor een nieuw mirakel; ze keerde 
‘gewoon’ -uit eigen beweging- terug in het huis van de stervende. Nou, dat is nu al voor de 
125ste keer herdacht in Amsterdam!  Wat heeft dat met Simonis te maken? Veel, héél veel! 
Deze “oprecht wedergeboren christen”, zoals hij nu in protestantse kringen wordt genoemd,  
viert dit grote wonder in de Nicolaaskerk, waar hij de “hoofdcelebrant” is. Zou het niet de 
hoogste tijd worden om “protestanten”, die publiekelijk eensgeestes zijn met de aartsbisschop, 
censurabel te stellen? 
 
Roomse smerigheid.  Het RD van 9 maart doet er in een fors artikel melding van dat in 
Ierland, in de periode van 1940 tot 2005, minstens 350 kinderen door de “heilige priesters” 
van de antichrist zijn misbruikt. Het kost de “hoer van Babel” weer miljoenen euro’s aan 
schadeclaims. De geestelijke schade valt niet te vergoeden. Dit bericht is één van de 
honderden van de laatste paar jaren! Het is aan geen twijfel onderhevig dat de openbaar 
gekomen misdaden maar het “topje van de ijsberg” zijn. Wat de paus zal kunnen (blijven) 
verbergen zal hij niet nalaten. Als Plaisier nog eens bij Benedictus op de koffie gaat met 
Simonis, kan hij de “heilige vader” misschien eens een paar gerichte vragen stellen? 
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NEDERLAND WORDT LINKS.   De recente verkiezingen voor de gemeenteraden hebben 
uitgewezen dat “rechts” haar meerderheid kwijt is. Zouden er nu Statenverkiezingen 
gehouden worden dan kregen we een “links” kabinet. Dat hangt ons volgend jaar boven het 
hoofd. We hebben begrepen dat de nu reeds grote partij de SP, de Hamas wil erkennen. Dat 
belooft weinig goeds voor Israël en zo ook voor Nederland. Want “Gods oogappel” is Israël 
en wee degenen die deze aanraakt. 
 
TOEN EN NU.   Bij de opening van de Amsterdamse Vrije Universiteit (de VU) begon dr. 
Abraham Kuyper zijn gebed als volgt: “Gij Die onze nieren proeft, o Rechter van onze natie 

en Oordelaar ook van de scholen der wetenschap, breek Zelf de muren dezer stichting af, en 

delg ze uit van voor Uw aangezicht, indien zij ooit iets anders bedoelen, ooit iets anders 

zouden willen dan te roemen in het kruis van de Zoon Uwer tederste liefde.” Nu mag op deze 
zelfde Universiteit openlijk de Naam van de Zoon van Gods tederste liefde, gehoond en 
gesmaad worden. Aan de Universiteit van Kuyper wordt nu de religie van de afgod Allah en 
zijn valse profeet Mohammed onderwezen; worden er imams (islamitische geestelijken) 
opgeleid. Naar het gebed  van Dr. A. Kuyper zullen de muren van de VU worden afgebroken 
en zullen zij verdelgd worden die er aan meewerken.  Om eens heel goed over na te denken… 
 
 



ORANJE/ROOMS.  Er dient steeds weer op gewezen worden dat het huis van Oranje crypto-
rooms is. De voorbeelden daarvan reeds gegeven in de loop der jaren zijn vele. We lazen in 
het RD dat het kroonprinselijk paar aanwezig was bij het de eucharistieviering ter gelegenheid 
van het 50-jarig jubileum van het bisdom Rotterdam. De kroonprins had een gulle lach op zijn 
gezicht toen hij een boek aangeboden kreeg over het bisdom Rotterdam. Denkelijk werd het, 
naar de foto te zien, uitgereikt door een bisschop. Volgens BN/DeStem heeft de prinses een 

“bijzondere band met het bisdom en bisschop Ad van Luyn.” Maxima tooide zich, evenals 
eerder bij een mis in Haarlem, met de vooral in zuid-Europese landen en Latijns-Amerika 
gebruikelijke zwarte sluier, wat betekent dat ze volledig met het roomse gedoe instemt. 
Hetgeen ook logisch is, want ze is rooms! Of ze samen de hostie gesmaakt hebben is niet 
duidelijk. Het ligt voor de hand dat de roomse Maxima dit wel gedaan heeft. Of de kroonprins 
dit gedaan heeft kunnen we niet zeggen.  Zou er in de kroonprinselijke woning te Wassenaar 
een roomse privé-kapel aanwezig zijn? Dit moeten we beslist niet uitsluiten… 
 
DE PAUS VERNOEMD?  De jongste dochter van prins Maurits en prinses Marilene werd 
gedoopt in een dienst geleid door de huis-dominee Ter Linde (een atheïst) en pater Oostvogel. 
De baby kreeg de namen: Felicia Juliana Bededicte Barbara. Paus Benedictus zal wel blij 
geweest zijn. “Heel Europa zal zwelgen uit de vergulde beker die Rome haar aanbiedt”, zei 
professor C. Vitringa over de tijd die het Vrederijk kort vooraf zal gaan. Laten we maar niet in 
moedeloosheid wegzinken; het eind der afvalligen nadert. 
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H E L A A S … 
 
 
Ds. A. Moerkerken ten onrechte beschuldigd 
 
In het vorige nummer schreven we een artikel “Een Babel van verwarring “, waarin we 
melding maakten van een brief van ds. A. Moerkerken aan ds. H.J. Hegger. In een 
“rondzendbrief” plaatste ds. Hegger een brief als reactie op een bespreking door ds. 
Moerkerken van het boek “Verbond, prediking en geestelijk leven”, uitgegeven door de 
Gereformeerde Gemeenten, geschreven door vier CGO-doctorandussen. Mij werd op deze 
”rondzendbrief 41” gewezen, met verwijzing naar de vermeende brief van ds. Moerkerken. 
Ook lazen wij een artikel van een scribent uit Canada, waarin ook als “waarheid” werd 
gesteld dat de geplaatste brief van ds. Moerkerken is, en welk artikel werd voorzien van een 
niet mals commentaar… 
 
Hoewel de gemaakte vergissing volledig onze schuld en verantwoordelijkheid is vinden we 
het toch gewenst u ervan op de hoogte te stellen dat er enigermate oorzaak was voor deze zeer 
betreurenswaardige vergissing. Door de weinig heldere redactie van Heggers rondzendbrief 
leek het erop alsof deze brief van ds. Moerkerken was. Toch is het ook zo, dat bij 
nauwkeuriger lezing duidelijk had moeten zijn, dat dit niet het geval was.  

 
We ontvingen van ds. Moerkerken een sympathieke brief waarin hij op de onjuistheid van het 
artikel wees. In een persoonlijke brief hebben we hem geantwoord, onze excuses aangeboden 



en de volle verantwoordelijkheid van deze journalistieke slordigheid op ons genomen. Dit had 
niet mogen gebeuren.   
 
 
Wel willen we nog opmerken het onbegrijpelijk te vinden dat ook predikanten van de 
Gereformeerde Gemeenten spreekbeurten vervullen voor de IRS en zo toch op deze wijze de 
kwade gangen van ds. Hegger steunen en mede ruimte maken voor het pausdom en de 
reformatie ondergraven.  
 
 

============================================================================ 
 
 
 
 
 

 
 
SPURGEON  OVER  CHRISTMAS  EVANS   
 
 Gisteren vertelde een broeder uit Wales me over de grote mannen die hij zich herinnerde. Hij 
zei dat hij nooit meer iemand gehoord had als Christmas Evans. Die overtrof op de preekstoel 
alle anderen. Ik vroeg hem of hij nog een andere predikant uit Wales kende die zo preekte als 
Christmas Evans. “Neen”, zei hij “zo iemand hebben wij nu niet in Wales.”   

   (BRON: Spurgeon “De Heilige Geest”, blz. 17) 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 


