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“Het woord duivel betekent iets als ‘door elkaar 
werpen’, ‘op zijn kop zetten’. Als in onze tijd één ding 
duidelijk is, is het wel dit, dat hij continu zowel 
maatschappelijk als kerkelijk, zowel het persoonlijk 
geestelijk leven als het gezinsleven, op z’n kop probeert 
te zetten. En het lukt hem nog aardig ook, helaas! Alle 
normen en waarden worden aan de kant gezet. Iedereen 
moet maar doen zoals hij zelf wil. Chaos blijft over. 
Nooit is, sinds mensenheugenis, de verwarring zo groot 
en alles omvattend geweest als in onze tijd. Daarom 
moeten wij ons wapenen tegen de satan.” 

 
**  Het bovenstaande lazen we van de hand van een   
HHK-predikant. Met zijn visie is de huidige toestand 
van kerk en staat juist getypeerd. Het is eigenlijk 
hetgeen waar dit blad steeds weer op wijst. Jong en oud 
mocht eens willen luisteren! 
 
**  De kerk is één en al chaos. En in het voetspoor van 
de kerk volgt de staat. Niet andersom! Laten we dat 
goed beseffen. Omdat de gemeente Gods zo vreselijk 
ver van haar plaats is, dáárom is ook de staat zo 
vreselijk vervallen.   
 
**  Maar dit blad geeft ook méér – óók in dit nummer! 
Het geeft overvloedige bewijzen van de heilstijd voor 
de wereld die aanstaande is, dan, als de Koning van de 
Kerk de afvallige kerk aan de kant heeft gezet en de 
machten van het pausdom, de islam, de oosterse 
godsdiensten en de heidense religies heeft vernietigd.  
 
**  Het is de tijd dat de stem zal klinken: “Halleluja; 
want de Heere de Almachtige God heeft als koning 
geheerst. Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en 
Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams 
is gekomen, en zijn vrouw heeft zichzelf bereid”, 
(Openb. 19). 
 
 
Dat geeft moed, hoop en krachten om in dit dodelijk 
tijdsgewricht te kunnen leven! We hopen dat het u allen 
tot troost en bemoediging mag zijn! 
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Bij de voorplaat.  Bij de foto aan de voorkant van nummer 1 van deze jaargang hebben we geschreven dat het 
een afbeelding van Gaza is. Dat is echter een behoorlijke vergissing! Het is de plaats Jaffa, een 4000 jaar oude 
havenstad ten zuiden van Tel Aviv! Sorry voor de vergissing! 
We geven nu nogmaals een foto van Jaffa. Mogelijk zijn er “Israëlsgangers” die hier wel gewandeld hebben. 
En wat Gaza betreft: de laatste berichten zijn dat het leger van Israël denkelijk toch deze strook binnen zal 
trekken om de Hamas te vernietigen. Zou Olmert daarom op bezoek zijn gegaan bij president Bush in de VS? 
We achten dit hoogst waarschijnlijk! 



 
 
 
 
 
 

   ������������                                       `������������ 

 
“Wil ook Uw gezag en heerschappij openbaar brengen. Te gronde richten wat zich stelt tegen 
U en Uw heilig Woord; het koninklijk ambt van Jezus Christus, door ons en onze vaderen 
verworpen, weer in eer herstellen, ons in het stof doen bukken, en in ware eenheid met 
overheid, vorstenhuis en die in hoogheid zijn, de plaats doen innemen onder U, gelijk dat 
betaamt. Wij slaan dan het oog op U, onze God, Die zoudt kunnen daarstellen dat Uw Zoon 
weer als koning geëerd en erkend, en Uw gezag weer eerbiedigd, Uw Woord en Wet weer de 
plaats innemen gelijk betaamt. Het ligt nu alles verscheurd, verdeeld en uiteengespleten. Dat 
nog Sions steden herbouwd worden uit het stof, en Hij de plaats der eer inneme, opdat dat zij 
tot eer van Uw naam.” 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Het geciteerde is een gedeelte uit een gebed, uitgesproken door Evangeliedienaar H. Hofman 
te Schiedam op 12 november 1947, in een preek over Hooglied 7: 6 t/m 9. Meerderen onder u 
zullen mogelijk nooit van deze bewogen prediker gehoord hebben. Velen zijn onder zijn 
dienst tot waarachtige bekering gekomen. Hofman had zeer diepe indrukken van het verval 
van kerk en staat; wilde zich bij geen bestaande kerk aansluiten en verwachtte -voorzover ons 
bekend- wel een herstel van de vaderlandse kerk als deze met schuld, eerbied en ontzag zou 
wederkeren tot de God der vaderen. Hij kon dit in zijn tijd niet vinden. Sindsdien is alles 
alleen maar veel erger geworden. 
 
 
De komende tijd zag Hofman met grote zorg tegemoet. Hij heeft de benauwdheid in ons land 
zó groot gezien, dat alle aangezichten zwart waren van ellende. Maar… hij heeft ook vérder 
mogen blikken. Hij verwachtte ook nog weer een herstel van Gods Gemeente. We hebben 
hier voorheen al veel over in dit blad geschreven. Ook voor Nederland had hij nog veel hoop! 
Wie zou niet wensen dat hij daarin gelijk zal krijgen? 
 
 
In elk geval kunnen we opmerken dat hij een zeer juist gezicht heeft gehad op de desolate 
toestand van kerk en staat. Daar heeft hij heel veel op gewezen. Hij heeft er ook steeds op 
gewezen dat we niet bekeerd moeten wórden, maar… dat we bekeerd moeten zijn; dat we ons 
móeten bekeren! Nee, een lijdelijke prediker was hij niet! 
 
 
Laat het onze hoop en verwachting zijn, maar vooral ons gebed, dat de Heere nog eens 
predikers zal geven als H. Hofman, die de grote schuld van de kerk mogen doorleven, zelf 
diep in het stof mogen bukken vanwege het schrikkelijk verval, en met hun gemeente vurig 
gaan roepen tot de Koning van de Kerk om uitzicht en uitkomst in de middernachtelijke 
duisternis waarin we allen terecht zijn gekomen. 
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WAT IS DE WEDERGEBOORTE EN WAT ZIJN HAAR  

ONBEDRIEGELIJKE KENMERKEN? 
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Velen houden een levendige overtuiging van zonden en een daarop volgend tot rust 

komen van de ziel voor de wedergeboorte. Al behóórt dit ook tot de wedergeboorte. 

Toch is het de wedergeboorte op zichzelf beschouwd, niet. 
 
 
Het spreekt vanzelf, dat de wedergeboorte van alle uitverkorenen plaats gevonden heeft in de 
dood en in de opstanding van Jezus Christus; maar er is ook een tijd voor ieder van hen 
afzonderlijk, waarin hij deze wedergeboorte door vernieuwing door de Heilige Geest 
deelachtig wordt. Deze vernieuwing door de Geest mag wel een geboorte genoemd worden, 
want alleen zij maakt levend, wat dood is, en tot kinderen van God hen, die tevoren slaven 
van de satan en van de zonde waren; ook is zij enkel en alleen een werk van genade. 
 
De Heere Jezus noemt de wedergeboorte een geboren-worden uit water en Geest; van Gods 
zijde kan Hij ons en wil Hij ons deze geboorte deelachtig maken in de Doop, zoals ons 
Doopsformulier ons dit uitdrukkelijk leert; dat echter van zijn kant de mens hiervan later de 
vrucht geniet, is wederom een werk van almachtige genade. Ook al openbaart zich bij deze en 
gene de werking van deze genade van jongsaf, bij de meesten openbaart zij zich doorgaans 
tussen de jongelings- en mannelijke leeftijd; bij sommigen zelfs, wanneer zij grijs geworden 
zijn. 
 
Wanneer echter de wedergeboorte niet alléén bestaat in een overtuiging van zonden en een 
daarop volgend tot rust komen, dan zal menigeen verlegen vragen: Waarin bestaat zij dan 
eigenlijk? Ik antwoord: Dáárin, dat wij uit de Wet en het drijven daarvan aan de hand van de 
Geest overgaan tot het geloof in Jezus Christus als onze enige Leraar, Koning, Hogepriester, 
Wetgever en Zaligmaker, om onze zaligheid in geen enkel opzicht meer te verwachten van de 
werken van de gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, maar van de grote 
barmhartigheid van onze God en Heiland. Dientengevolge ligt de waarachtige wedergeboorte 
in de overgang aan de hand van het geloof uit het oude wezen van Adam en van de letter tot 
het wezen van de Geest van het leven in Christus Jezus, en deze overgang geschiedt aan de 
hand van de Heilige Geest door een machtig, onweerstaanbaar en liefelijk trekken van de 
Vader tot Christus heen.  
 
Waar  deze  overgang  plaatsvindt,  daar is niet alleen een machtig  en diep ge- 

 
voel van onze zonden, maar ook van onze grondeloze verlorenheid en verdor-venheid, en 
tevens een waarachtige begeerte om met de Wet van God in over-eenstemming te zijn; maar 
niet minder een besef van onze eigen algehele onmacht en een worstelen om van de tirannie 
van de zonden verlost te zijn. Dan worden wij geheel en al overtuigd van de ontoelaatbaarheid 
van alle vrome werken van onze eigen handen, en terwijl wij worden overgezet in de 
heerschappij van de genade, houden wij het ervoor, dat wij met Christus der Wet afgestorven 
zijn, en, terwijl wij ons bedekt gevoelen met eeuwige genade, verblijden wij ons over de 
belofte: “Ik zal u onderwijzen en u de weg tonen, die gij wandelen moet; Ik zal u met Mijn 
ogen leiden” (Ps. 32:8 naar de vertaling van Luther). 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 



Het onbedriegelijkste kenmerk van de wedergeboorte is het bewustzijn in de Heilige Geest, 
het getuigenis, dat de Heilige Geest geeft aan onze geest: dat wij daarboven een genadige God 
en Vader hebben, die om Christus’ wil ons al onze zonden vergeven, ons leven van het 
verderf verlost heeft en ons kroont met Zijn heil. 
 

Het tweede kenmerk is, dat wij niet doen als Saul, die steeds van mening was, dat God hem 
slechts genadig zou kunnen zijn, wanneer hij allerlei vrome werken gedaan had, die hij 
zichzelf voorschreef. Hij wierp God een been toe en hield het vette vlees voor zichzelf. 

 
 
Het derde kenmerk bestaat hierin, dat wij met terzijdestelling van onszelf van eigen begeren 
ons jegens onze naaste gedragen met dezelfde liefde, met dezelfde toegevendheid en 
bereidwilligheid om te vergeven, als God Zich jegens ons gedraagt; dat wij niet onszelf voor 
christenen en anderen voor goddelozen houden, veeleer van alle mensen het beste geloven, 
onszelf echter als goddelozen en als de voornaamsten van de zondaren beschouwen. Want hij, 
wie zelf barmhartigheid bewezen is, bewijst waarlijk anderen barmhartigheid. 
 
Diegenen van u, die deze dingen weten, zijn zalig, wanneer zij die ook doen. En gij 

ellendigen, die niets hebt dan zonden en u zó uitstrekt tot de HEERE uw Gerechtigheid, 

weet dit, dat gij het vrijmoedig kunt wagen in de Naam van Jezus, u zonder werk te 

werpen op de vaste genade, die er is voor allen, die in de schaduw van de dood zuchten 

tot de eeuwige ontferming omhoog. 

 

Amen. 
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Het  bovenstaande is ontleend aan een preek van Dr. H.F. Kohlbrugge over Johannes 3: 1-6, 
gehouden op 10 september 1848 en te vinden in Acht Predigten über Johannes 3:1-18, 

Auflage, Elberfeld 1858, opgenomen in Het Woord is ons gegeven. 
 

 

                                      D E  T O E K O M S T  V A N  D E  W E R E L D 
 

 
Nee, we gaan geen “voorspellingen”  doen maar geven in deze korte bijdrage enkele 

hoofdlijnen van de Bijbelse profetie. De lezers van “Verwachting” is het bekend genoeg 

hoe wij de profetieën interpreteren, hetgeen we niet doen op “eigen houtje”, maar we 

letten er altijd in het bijzonder op wat onze vaderen, die met veel licht van Boven 

bedeeld waren, ons hebben nagelaten over de “eindtijdprofetieën”. In grote meerderheid 

hebben de theologen van ons land en het Verenigd Koninkrijk -om niet meer te noemen- 

op grond van Gods Woord, de volgende gebeurtenissen in de profetieën gevonden: 

 

 
 



1. Het volk der Joden keert uit de diaspora in onbekeerde staat naar hun oude land terug. 
Dit zal door geweldige wereldberoeringen heengaan. De mohammedaanse wereld zal 
zich ten uiterste daar tegen verzetten, en ze zal in dit verzet ten laatste alle volken der 
wereld meeslepen. 

2. De gehele wereld zal in die tijd geteisterd worden door oorlogen, vreselijke 
natuurrampen, pestilentiën, hongersnoden, totale ontwrichting, anarchie. De satan zal 
zich op een ontzaggelijke wijze verzetten tegen de Heere en Zijn werk en alle volkeren 
trachten mee te slepen in zijn haat tegen Israël, wétende dat van daaruit God Zijn 
Koninkrijk wereldwijd zal gaan bouwen. Hij is er zich ongetwijfeld van bewust dat 
zijn binding aanstaande is. 

3. Velen hebben nog een topopenbaring van de (roomse) antichrist verwacht, en dat met 
name in het gebied van het oude Romeinse rijk (in elk geval een groot deel van 
Europa), deze vijand van Christus en Zijn heiligen, Gods Gemeente nog zal vervolgen. 
We denken nu maar aan het Verenigd Europa met de Mariavlag, etc. 

4. Onze vaderen zagen in het pausdom de westerse antichrist en in de islam de oosterse 

antichrist. Toch hebben ze nadrukkelijk het pausdom als dé antichrist gezien, de 
“verborgenheid der ongerechtigheid”. Zowel de islam als het pausdom zullen 
vernietigd worden. Deze gebeurtenissen zullen ontzaggelijk zijn en met grote 
wereldcatastrôfen gepaard gaan. 

5. De oosterse antichrist -de islam- zal alles in het werk stellen om het volk Israël te 
beletten zich blijvend in het oude land te vestigen. Zij zal daartoe ook de hele wereld 
in grote beroering brengen. De verwachting is dat zij nog vóór de westerse antichrist  -
het pausdom- zal vernietigd worden. 

6. Op de grote eindstrijd van Armageddon  zal volgen de bekering der Joden als volk en 
natie; dan als er voor dit volk nog maar één weg overblijft; de weg naar de door hen 
verworpen Messias. 

7. De satan wordt gebonden voor duizend jaar. Christus zal nu met Zijn heiligen de 
wereld besturen in gerechtigheid en het Evangelie zal de gehele aarde vervullen. Het 
valt te verwachten dat in de eerste tijd van het rijk van de Messias nog  “oorlogen des 
Heeren” gevoerd zullen worden. 

 

 

De  ganse  aarde  worde  met  Zijn   

                                  heerlijkheid  vervuld 
 
 

Ja, dat lezen we aan het eind van psalm 72 en dat zal plaatshebben in de eeuwige 

heerlijkheid en dan zal ook alles door de vrede bloeien, zoals we wel zingen in de rijm 

van deze prachtige psalm. Dat is zo de algemene gedachte onder ons. Maar de waarheid 

is maar zelden aan de zijde van de massa en zeker geldt dit voor kerkelijk en 

godsdienstig Nederland, waar het de “leer van de laatste dingen” betreft. Wat het 

duizendjarig vrederijk aangaat is men volkomen het Bijbelse spoor bijster. “Het zal 

alles door de vrede bloeien, totdat… geen maan meer schijnt.” Er staat niet “nadat geen 

maan meer schijnt”, hoewel dat er wel van gemaakt wordt.    
 
 
 



De Bijbel spreekt maar heel weinig over de eeuwigheid. Dat gaat ons begrip ver te boven.  De 
apostel Paulus heeft er iets van mogen zien en genieten, maar hij heeft ons gezegd dat het niet 
oorbaar is erover te spreken. Vrijwel alle -zoal niet alle!- verheven profetieën in de Bijbel zien 
op de aardse bedeling en dan met name op Gods Gemeente in het Messiaanse Vrederijk. U 
leest er meer van in de serie Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Aandachtige lezing ervan 
warm aanbevolen! 
 
Zoals u denkelijk wel weet heeft de kerk in Schotland -de zo zwaar vervolgde kerk door het 
pausdom- altijd veel licht gehad in de “Toekomende Dingen”. Dat is ook denkelijk een 
oorzaak dat deze kerk radicaal heeft afgerekend met veel paapse overblijfselen die wij nog 
koesteren. Denk bijvoorbeeld aan de kerkelijke feestdagen, die alle grond in Gods Woord 
missen. In ons land is het wel geprobeerd, maar daarvoor was het bij ons Gods tijd nog niet. 
We  moeten dit ook maar niet meer proberen – de Koning der Kerk gaat het zelf doen!  
 
De Free Presbyterian Church of Scotland  heeft altijd uitgezien naar de komst van het 1000-
jarig rijk, en doet dit nóg. Haar samenwerking in het kader van de Mbumazending met 
Nederlandse anti-chiliasten heeft daarin geen verandering gebracht! We geven onderstaand 
het gedachtegoed weer van deze kerk. 
 
Het is van de hand van ds. Neil Cameron, die leefde van 1854-1932, en van  welke diep 
ernstige man werd  gezegd dat hij de hemelse geur verspreidde. Zijn verhandeling heeft als 
uitgangspunt psalm 72: 19b:“En de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld.” Uit 
deze preek geven we onderstaand enkele citaten. We hebben deze schone verhandeling 
aangevuld met enkele voetnoten van onszelf.    
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1. De duisternis van het heidendom moet wijken voordat de heerlijkheid van Christus de 
ganse aarde zal vervullen. Dit is zo vanzelfsprekend, dat niemand het kan tegenspreken, en 
beiden, het Oude en Nieuwe Testament, bewijzen het 

 
buiten twijfel.1 Zijn afgoderij, zijn afschuwelijke wreedheid, zijn wedstrijden, wedrennen en 
spelen, en zijn onwetendheid van God – beiden, als een rechtvaardig God en een Zaligmaker 
– zullen verdreven worden. Dit was het gevolg van het Evangelie onder de heidenen, overal, 
sedert het begin van het christelijk tijdperk. 
 
2. De afgoderij, het bijgeloof en de vijandschap tegen Gods waarheid en de belijdenis ervan, 
die naar de godzaligheid is, zullen uitgeroeid moeten worden in de Rooms-katholieke landen, 
en van onder de volgelingen van de valse profeet. Het zal zijn door de adem der neus van 
Christus, d.w.z. de Heilige Geest – dat deze grote verandering zal teweeggebracht worden. Er 
vinden werkelijk wonderlijke veranderingen plaats in de meeste landen, die tot nu toe onder 
de heerschappij van de paus geweest zijn. In sommige van dezen schijnen de mensen 
werkelijk de Roomse hoer te haten en haar vlees te verteren; terwijl – het zij gezegd tot onze 
grote schaamte – wij, in dit koninkrijk, de wonden schijnen te helen, die onze voorvaders het 
beest gegeven hebben. Maar wanneer de heerlijke duizend jaren zullen komen, zal Babel 
vallen, om nooit weer op te staan tot in der eeuwigheid.2 Deze grote veranderingen zullen 

                                                 
1  Dat geloofden ook onze oudvaders; het was voor hen vanzelfsprekend. Nu is het in onze theologie “vanzelfsprekend” 
geworden chiliasten als “ketters” te zien. Gods Woord wordt ten dezen niet geloofd. 
2  Dat het roomse Babel volledig verwoest zal worden vóór het duizendjarig rijk is zo’n algemene gedachte bij de 
rechtzinnige theologen van voorheen dat het een bewijs te meer is hoe afvallig degenen zijn die met Rome hoereren en haar 



teweeggebracht worden door het Woord van God, maar waarschijnlijk niet totdat 
ontzagwekkende dingen zullen gebeuren in het heilig beleid van de goddelijke 
voorzienigheid. 
 
3. De arme in duisternis levende Joden zullen de ogen geopend worden. Zij zijn nog net zo 
verbitterd tegen het Evangelie van Christus als zij waren in de dagen, waarin Paulus 
verklaarde, dat de toorn over hen is gekomen tot het einde. Maar Gods Woord belooft toch 
een gelukkige dag voor de arme Joden, want het zegt: ”Want indien hun verwerping de 
verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?” 
De tijd, wanneer deze heerlijke verandering zal plaats hebben, wordt aangeduid in de 
waarheid, die zegt: “dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid 
der heidenen zal ingegaan zijn”. Alle oprecht biddende mensen behoorden ernstig te smeken 
om deze grote veranderingen, beiden onder de heidenen en de Joden.3 
 
4.  Alle kerken,  die Protestants genoemd worden,  zullen moeten  wederkeren van hun 
afkeringen, afgoderij, atheïsme, huichelarij en wereldgelijkvormigheid, voordat de ganse 
aarde met Zijn heerlijkheid vervuld zal worden. De Protestantse kerken over bijna de hele 
wereld zijn afgeweken van Gods waarheid, in de leer, vorm van regering, dienst en tucht. Het 
Woord van God werd in twijfel getrokken, en de mensen, die dat deden, zijn opgeklommen 
tot de hoogste plaatsen in de kerken. Deze mensen zijn in werkelijkheid atheïst in hun hart, en 
houden dezelfde meningen er op na als die mensen, die in het verleden atheïsten genoemd 
werden.4 Zij hebben van de mensen atheïsten gemaakt door hun verderfelijke dwalingen. Dit 
is waar in onze naaste omgeving. Desniettegenstaande belijden deze leraren hun geloof in 
Christus, en terwille van werelds voordeel handelen zij als een huichelaar. In de eredienst 
hebben zij de meeste dingen ingebracht, die er bij de Reformatie werden uitgeworpen, en 
bouwen daarbij de kerk van Rome weer op,5 zodat in de naam van het Protestantisme, bijna al 
de “ismen”, waarmee Gods Kerk in het verleden werd beproefd, weer opgewekt zijn. Al deze 
dingen moeten uitgeworpen worden, voordat we kunnen verwachten, dat Zijn heerlijkheid de 
ganse aarde zal vervullen.6 Wanneer gij beschouwt de vier delen, die wij van de ganse aarde 
gemaakt hebben, de sterke greep, die de satan op elk van die verkregen heeft, zult u moeten 
besluiten, dat dit werk aan ’s mensen zijde onmogelijk is; maar niet alzo aan Gods zijde; want 
bij God zijn alle dingen mogelijk. Daarom kan het gebed gedaan worden in geloof, in de 
kracht en de belofte van God, opdat al deze beletselen mogen worden weggenomen. 

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
B.  Dat de plaats, die de ongerechtigheid nu inneemt, vervuld moet worden met de 
heerlijkheid van Christus. Wij hebben een volstrekte belofte en eed van God dat het zo zal 
zijn: “Doch zekerlijk, zo waarachtig als Ik leef, zo zal de ganse aarde met de heerlijkheid des 

                                                                                                                                                         
leiders ware christenen noemen. Het is toch niet teveel gezegd als we stellen dat zij, die dit durven te zeggen/schrijven, zelf 
géén ware christenen zijn? 
3  Kent u veel van zulke “oprecht biddende mensen”? 
4  Toen al – en nu? Vele malen erger. De kerk is ermee overspoeld, al heten ze niet allemaal Kuitert…  
5  Liturgische gewaden en vernieuwingen, kaarsen en bloemen in de kerk, teveel om op te noemen, waar het vrome vlees mee 
gestreeld moet worden. En niet te vergeten de sterk toenemende afgoderij rondom de liturgie, waarmee we steeds meer in 
paaps spoor gaan.  
6  We denken  -en zo zal rev. Cameron het zeker bedoeld hebben- dat in de reinigende oordelen die het Vrederijk vooraf 
zullen gaan, alle valse godsdiensten onherstelbaar getroffen zullen worden, hoewel we niet moeten denken dat dan ál het 
kwaad in de wereld meteen opgeruimd zal zijn. Het is meer dan waarschijnlijk te  veronderstellen dat -met name in de eerste 
tijd van het Vrederijk- de volkeren met een ijzeren scepter gehoed zullen worden en er in die weg  nog veel ongerechtigheid 
onschadelijk zal worden gemaakt. We moeten niet menen dat, als straks Israël als volk de Messias aanneemt, dit meteen ook 
in de hele wereld zo zal zijn! 



Heeren vervuld worden!” Hij verklaart ons, wat Hij bedoelt met – de heerlijkheid des Heeren 
– in deze woorden:  

 
”want de aarde zal vol van kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee 
bedekken”. 
 
1.  De kennis van de heerlijkheid van Christus, als de enige Middelaar tussen God en de 
schuldige mens zal de harten en het verstand van al de volken van deze aarde vervullen. Ik 
bedoel niet louter bespiegelende- en verstandskennis, maar ware zaligmakende kennis. Zij 
zullen geloven in het leerstuk van Zijn persoon, en diegenen, die leren dat Christus alleen 
maar een mens is, zullen er niet één krijgen, die naar hen luistert of hen gelooft. Alle mensen, 
waar dan ook, zullen weten, dat Christus God en mens is, twee naturen in één goddelijk 
Persoon. Zij zullen zich verheugen in deze heerlijke Persoon, die gelijk is aan de Vader, en 
ook, mens zijnde, echt medegevoel heeft met Zijn volk in al hun beproevingen. Hij zal de 
liefde des harten hebben van iedereen, die gij zult ontmoeten, wanneer Zijn heerlijkheid de 
ganse aarde zal vervullen. Zo zeker als het de Vader in de hemel was, die Petrus onderwees 
om Christus te leren kennen, zal het Zijn onderwijs zijn, door Zijn Woord en Geest, dat deze 
grote verandering zal teweegbrengen. 
 
De heidenen zullen hun beelden verbranden en hun heidense praktijken staken; de papisten 
zullen de paus in de steek laten en hun beelden, kruizen, altaren, enz. verbranden; de Turken 
zullen hun Koran wegwerpen , de valse profeet en heel zijn dienst verzaken;7 de Joden zullen 
zien naar Hem, Die zij doorstoken hebben, en rouwklagen, verbaasd zijnde over hun vroegere 
blindheid; de Protestanten zullen van hun geloofsbelijdenissen en erediensten wegwerpen al 
de onschriftuurlijke zaken8, die zij nu met dikke wagenzelen trekken; en deze allen zullen zich 
eenparig naar Christus wenden als hun enige Zaligmaker. 
 
2. Er zal dan door alle mensen in Christus, als de Middelaar, en in Zijn ambten, geloofd 
worden. Zij zullen niet naar mensen luisteren, die leren, dat er fouten in de Bijbel staan. Deze 
mensen, indien er al enigen van hen zouden bestaan, zullen nergens iemand krijgen om naar 
hun leerstellingen te luisteren. De hogere critici zullen zeer vernederd worden. De zinspreuk 
zal zijn:”Tot de wet en tot de getuigenis! Zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat 
zij geen dageraad zullen hebben.” 
 
Er zullen dan geen priesters zijn; want Christus zal hun enige Priester zijn. Iedere zondaar zal 
tot Hem, als de grote Hogepriester, komen, ziende op de verdienste van Zijn enige offerande 
en bloed, als datgene, wat ten volle genoegdoening deed aan de gerechtigheid en  wat  de  
consciëntie  kan  zuiveren  

 
van de schuld der zonde. Zij zullen Jezus Christus beschouwen, de Apostel en Hogepriester 
van hun belijdenis. Zij zullen allen geleerd worden,  hoe tot  God te komen door Christus hun 
Priester, en alle andere zogenaamde priesters zullen er niet één krijgen die tot hen komt. 
 
De ganse aarde zal Christus erkennen en hun koningen zullen zeer nuttig worden voor Zijn 
Kerk: “En koningen zullen uw voedsterheren zijn, hun vorstinnen uw zoogvrouwen; zij zullen 
zich voor u buigen met het aangezicht ter aarde.” Heden ten dage, wanneer koningen elkander 

                                                 
7  Hoewel de kracht van al deze godsdiensten gebroken zal zijn als het Vrederijk een aanvang neemt kunnen we wel 
aannemen dat de aanhangers ervan verbijsterd zullen zijn en dat door de kracht, de macht en de majesteit van de regering van 
Davids grote Zoon ook alle overblijfselen van het rijk van satan ten onder gebracht zullen worden.  
8  Dan zal ook helder blijken waar we in de loop der eeuwen van de Schrift van afgeweken zijn! 



bezoeken, vergeten zij God, brengen de tijd door in de zonde, en brengen toorn over henzelf 
en over hun onderdanen; maar in die tijd zullen koningen het hun taak achten om Christus te 
eren en te doen wat zij kunnen om Zijn belangen in de wereld te bevorderen. Zij zullen het 
Woord van God nemen als de enige regel om hen de weg te wijzen, hoe zij God kunnen 
verheerlijken. Niets zal er in de Kerk of in de staat gedaan worden, dan in overeenstemming 
met de volmaakte regel, die vermeld is in de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament. Al 
de onderdanen in ieder koninkrijk van de ganse aarde zullen de gewillige vazallen van de 
Heere worden, zoals geschreven is: “De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren 
en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.”9

 

 
3. Het Evangelie van Christus, in zijn zuiverheid, zal verspreid worden over de ganse aarde. 
Er heeft een zeer veelbelovend iets plaats in onze tijd – het Woord van God wordt verspreid 
onder de heidenen met een buitengewone ijver en gunstige uitslag. De heidenen worden ook 
geleerd om Gods Woord voor zichzelf te lezen. Dit is waar in ieder deel van de bewoonde 
wereld. Grote moeiten worden er genomen om de Bijbel in de talen van de heidenen te 
vertalen; en wat zeer buitengewoon is, dit wordt in veel gevallen gedaan door mensen, die er 
ondeugdelijke opvattingen over de inspiratie op na houden. In ieder geval wordt het Woord 
des eeuwigen levens met grote ijver gesteld in de handen van onze medezondaren in Afrika, 
India, China, enz.  
 
Dit is bijzonder het geval met de Bijbelgenootschappen, die veel goed doen. Hun colporteurs 
gaan van dorp tot dorp, en van huis tot huis, en verspreiden het Woord van God onder de 
mensen. Dit is in het bijzonder waar in India. Dit is zeer hoopvol, want God zegt in Zijn eigen 
Woord: ”het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het 
zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zend.” Zo mogen we verwachten, dat de rijke 

oogst van de duizend jaren wordt binnengehaald van het zaaien van het zaad  
 

van het koninkrijk des hemels in de aarde. Ons dunkt, dat de landen, die gedurende eeuwen 
het Evangelie gehad hebben,  en  het  versmaadden,  zeer  waarschijnlijk de laatste delen van 
de ganse aarde zullen zijn, die vervuld zullen worden met de heerlijkheid van Christus.10 
 
Wanneer de ganse aarde vervuld is met de kennis van het Evangelie, zal er maar één kudde en 
één Herder zijn. Alle valse leer, valse wijzen in het dienen van God, en valse wijzen van 
Kerkregering zullen verdwijnen en de Kerk zal geregeerd worden overeenkomstig de 
presbyteriaanse orde, die vermeld is in het Nieuwe Testament. In het gezin zal God ’s 
morgens en ’s avonds worden aangebeden, en in het verborgene door ieder lid van deze 
gezinnen. Dit zal niet slechts zijn in één huis, stad of koninkrijk, maar in ieder huis, stad en 
koninkrijk onder de zon. 11 
 
De mensen zullen tezamen vergaderd worden in gemeenten en kerken, en zullen zich 
verblijden in het opgaan naar Gods huis. Iedere preekstoel zal bezet zijn door een dienaar, vol 
van de kennis van het heerlijk Evangelie der genade Gods, zoals het geschreven is: ”Maar 

van de opgang der zon tot haar ondergang, zal Mijn Naam groot zijn onder de heidenen; en 

                                                 
9  Waar we ook al meer op hebben gewezen is dat er geen gelegenheid meer zal zijn om openbaar kwaad te bedrijven. De 
satan zal niet meer tot kwaad kunnen aanblazen en degenen die zich maar geveinsdelijk onderwerpen zullen geen enkele 
invloed meer kunnen uitoefenen op het openbare leven. Als Christus als de “gekroonde Koning van Sion” zal heersen zal 
Zijn heerschappij ook absoluut zijn! 
10  De “grote oogst” wil zeggen dat in het 1000-jarig rijk meer mensen behouden worden dan in alle eeuwen ervoor. Er zal 
eigenlijk geen vergelijking mogelijk zijn. Zo hebben ook Jonathan Edwards en anderen zich uitgesproken.  
11  Wie kan de zegeningen van deze periode in de geschiedenis nu onder woorden brengen? We denken dat dit niet mogelijk 
is. Het zal dan werkelijkheid zijn – de Hemel op aarde! 



aan alle plaats zal Mijn Naam reukwerk toegebracht worden, en een rein spijsoffer; want 

Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de Heere der heirscharen.”  In deze tijd zal 
het Evangelie van iedere kansel over de ganse aarde gepredikt worden, en niet van hier en 
daar één, zoals het heden ten dage is.12 Moge de Heere het te zijner tijd snellijk doen komen.  
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In het algemeen acht men het van geen betekenis niet te geloven aan de koninklijke 
heerschappij van de Messias in Zijn Vrederijk, zoals Hij deze absolute macht op aarde zal 
uitoefenen na de bekering van de Joden en dat we nu in het 1000-jarig rijk leven. Of dit ook 
zo is? We laten de Engelse predikant J.C. Philpot het antwoord geven:: 
 
 “Te beweren zoals  sommigen nu doen, dat het heden de 1000-jarige bedeling is, 

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

onschriftuurlijke verklaringen, die gaarne verwacht worden door mensen die het 

waarachtige en bijzondere Zoonschap van onze aanbiddelijke Heere loochenen.” 

 

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

 

 

K O R T  R O O M S 
  
 
Het celibaat. De pausen hebben steeds weer het celibaat (= de verplichting van priester om 
ongehuwd te leven) hemelhoog geprezen. Zo begint Paulus VI zijn encycliek “Sacerdotali 
caelibatu” van 24 juni 1967 aldus: “Het priestercelibaat dat de Kerk als een glanzende 
edelsteen van haar kroon koestert…”  
 
De werkelijkheid is anders. “Wekelijks wordt in de Verenigde Staten een r.-k.priester 
gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik van kinderen of vrouwen. In Canada is de 
aartsbisschop van New Foundland, Alfionsus Penney, eerder dit jaar afgetreden, nadat was 
gebleken dat hij dergelijke praktijken in zijn bisdom jarenlang oogluikend had toegestaan. En 
bisschop Huert Oçonnor van St. George in de westelijke provincie van Canada, British 
Cokumbia, moet terecht staan op verdenking dat hij in een eerdere functie als hoofd van een 
school vijf vrouwen heeft verkracht.” Aldus De (r.-k.) Bazuin van 14 juni 1991.  Het 
bovenstaande schreef ds. H.J. Hegger in zijn blad In de rechte straat, toen hij nog een vurig 
bestrijder van het pausdom was… 
 
Semper idem.  De geschiedenis van de kerk van Rome staat bol van zedenmisdrijven. De 
schandalen zijn ook in onze dagen niet bij te houden. Het RD bericht er regelmatig over. In 
het nummer van 19 juli b.v. dat hoogstwaarschijnlijk het vierde bisdom in de VS failliet wordt 
verklaard vanwege schadeclaims die ze moet betalen aan slachtoffers van de “heilige 
priesters” in het bisdom Milwaukee. Ook lezen we in het blad van 26 juli dat een 42-jarige 
priester in Chili veroordeeld is tot 15 jaar cel voor het misbruiken van jongetjes.  De man 

                                                 
12  Of rev. Cameron bedoeld heeft dat dan in de gehele wereld, in elk land en elke plaats, het Evangelie zal worden 
verkondigd en overwinnen? Dat heeft hij ongetwijfeld. Zou voor de Heere iets onmogelijk zijn?   



leidde een tehuis voor arme en geestelijk gehandicapte kinderen.  Zo’n “kerk” zal je ”zuster” 
maar zijn en haar leider een “geliefde broeder in Christus”… 
 
Een moordhol.  Wanneer wij dan zien hoe de Pausgezinden met een vermetele woede het 
zuivere Woord van God zo hebben omvergeworpen, kan men op goede grond tot de 
gevolgtrekking komen, dat de Heere hen als de Zijnen niet erkent, ja zelfs een afschuw van 
hen heeft, ook al beroemen zij er zich op de Kerk te zijn. En indien men dat moordhol en 

die roversbende niet verlaat, is het onmogelijk met de Heere Jezus Christus verbonden 

te zijn.                                                                             (Joh. Calvijn-Efeze 2: 19-22-V-116) 

 

 
Persbericht over de échte Simonis.  24 januari 2007 16.32 uur. Kardinaal Simonis zegent 
Volvo. UTRECHT -  Kardinaal Simonis heeft woensdagmiddag een auto gezegend.  Het gaat 
om een oude Volvo van twee Utrechters, die meedoen aan de tocht Amsterdam-Dakar. Dat is 
geen race zoals Parijs-Dakar, maar een gesponsorde rit langs verharde kustwegen. Eenmaal 
aangekomen in Afrika wordt de auto verkocht. De nieuwe eigenaar koopt ook een sticker van 
het Aartsbisdom Utrecht, want die plakte de kardinaal er vanmiddag na de zegening op. Deze 
échte Simonis wordt door het afvallig protestantisme omarmd als een “oprecht kind van 
God.”  Maar deze “protestanten” zijn de Heere een gruwel. 
 
De “lieve broeder”  Volgens het AD van 2 juni wordt er in Engeland een documentaire 
vertoond waarin het Vaticaan wordt beschuldigd dat het seksueel misbruik door priesters en 
religieuzen toedekt. Paus Benedictus XVI zwijgt ook over deze schurkerij… 

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

 
 

HOELANG  DUURT  HET  NOG ? 
================================= 

 
Oppervlakkige christenen -zij die zich absoluut niet bezig willen houden met de niet te 
benoemen ernst van de tijd waar wij in leven- komen altijd met het geijkte praatje dat het “al 
zoveel is gezegd”, dat “vijftig jaar geleden ook al zulke dingen werden gezegd”, en noemt u 
verder maar op, als we wijzen op hetgeen de profetieën ons te zeggen hebben wat de komst 
van het Koninkrijk Gods betreft en met name door welke wereldweeën dit geopenbaard zal 
worden. Hún toekomst achten zij veel belangrijker dan de toekomst van het Koninkrijk Gods 
en dáárom willen ze niet geconfronteerd worden met hetgeen er in onze dagen plaatsheeft. 
Althans, zij bagatelliseren het en wijzen er vooral graag op dat al zo vaak (ook in dit blad!) 
gezegd is en wordt dat een dreigende oorlog in het Midden-Oosten en elders zeer nabij 
gekomen is.  
 
De jaren vóór de Tweede Wereldoorlog is door velen gewaarschuwd voor de komende 
gebeurtenissen. Men heeft zich laten misleiden en gerust laten stellen omdat… wat steeds 
gezegd werd toch niet gebeurde. En wat ons eigen land betreft: De maanden, weken en dagen, 
voordat op 10 mei 1940 de barbaren uit Duitsland ons land binnenvielen, was vanuit Berlijn 
door de Nederlandse militaire attaché majoor G.B. Sas, onze regering regelmatig 
gewaarschuwd dat Hitler ons land zou binnenvallen. Dat werd steeds weer uitgesteld, door 
welke oorzaken dan ook. Op 9 mei kreeg de regering de dringende waarschuwing van hem 
dat Duitsland ons land nu binnen zou vallen.  Maar… regering en volk gingen rustig slapen. 
Het verloop is ons bekend. Het zal nu niet anders gaan en het zal ook geheel ánders zijn. 



 
 
Wat is er nu aan de hand? Hoelang duurt het nog eer een massale oorlog in het Midden-
Oosten uitbreekt? We geven diverse recente gegevens aan u door. Niet om u ongerust te 
maken, maar om u te waarschuwen voorbereid  te zijn.  
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

SYRIË DREIGT ISRAËL MET OORLOG 

De Syrische dictator Bashar Assad zei op 17 april dat zijn land klaar is voor een oorlog met 
vijand Israël. “Ons land wordt elke dag sterker” zo vertelde Assad aan de Arabische krant 
Dar al-Hayat. “Wij weten niet wanneer de oorlog zal plaatsvinden, maar wij moet er ernstig 

rekening mee houden”, aldus Assad. Net als zijn vader, is Bashar al Assad een gevaarlijke 
vijand van Israël. De Syrische minister Mohsen Bilal zei op 15 april: “Wanneer Israël het 

Arabische vredesproces blijft afwijzen, is “verzet” de enige overgebleven optie om de Golan 

te bevrijden.”  Israël heeft de Golan Hoogvlakte geannexeerd na het bevrijd te hebben op de 
Syrische bezetter gedurende de Zesdaagse oorlog in 1967. Inmiddels leven er 40.000 Israëli’s 
op deze vlakte. Militaire deskundigen sluiten niet uit dat Damascus deze zomer een poging zal 
wagen  de Golan  -die zij als hun eigendom achten- met  een snelle verrassingsaanval te 
veroveren.Volgens het Jane’s Intelligence Review moet Israël echter in staat worden geacht 
binnen 12 à 16 uur zo’n aanval neer te slaan en 80% van het  Syrische  wapenarsenaal te 
vernietigen. Wat Israël echter zorgen baart is het grote arsenaal van 
massavernietigingswapens dat Syrië in bezit heeft. Israëlische militaire deskundigen 
verwachten daarom dat een volgende oorlog met raketten zal worden uitgevochten. Het 
succesvolle optreden van de terreurbeweging Hezbollah die in de zomer van 2006 ruim 4000 
raketten op Israël afvuurde, doen Syrië en het PA–terreurbewind geloven dat zij samen met 
Hezbollah het machtige IDF een enorme nederlaag kunnen toebrengen. Hezbollah zegt bij 
monde van haar leider Nasrallah klaar te zijn voor een volgende oorlog. De terreurbeweging 
heeft onder toeziend oog van Unifil alle gelegenheid gehad zich te herbewapenen. Er zijn 
nieuwe bunkers aangelegd en er zijn duizenden raketten en ander oorlogstuig via Syrië 
aangevoerd. Britse correspondenten die het zuiden van Libanon hebben bezocht zeggen dat 
alle heuvels en valleien door Hezbollah in bezit zijn genomen. 
 
Syrië beschikt over enkele honderden Scudraketten van verschillende makelij, voor de lange 
en middellange afstand, waarvan een groot aantal zou zijn uitgerust met het zeer dodelijke 
Sarin en VX-zenuwgas. Ook zou Damascus beschikken over biologische kernkoppen. Syrië 
heeft met hulp van Russische technici, de technologisch kennis, om belangrijke bestanddelen 
van deze raketten zelf te kunnen produceren. De Syrische Scuds kunnen ieder doel in Israël 
bereiken waardoor honderdduizenden Israëli’s ernstig gevaar lopen. Mocht het tot een aanval 
komen met chemische wapens op bijvoorbeeld de stad Tel Aviv, dan zal Israël zonder enige 
twijfel hard terug slaan. Syrië bezit tenminste drie grote raketopslagplaatsen in onder meer de 
steden Hama en Homs.  
 
Volgens CBN verslaggever Chris Mitchell is Hama het centrum van het Syrische 
raketprogramma. Hier liggen in meer dan 30 bunkers, honderden raketten opgeslagen. Deze 
basis is gebouwd met hulp van Iran. Hama is een oude stad met 1,5 miljoen inwoners waarvan 
de geschiedenis teruggaat tot 2300 voor Christus. Deze stad is met name bekend geworden 
vanwege de enorme slachtpartij die er is aangericht in 1981 door Hafez Assad, de vader van 



de huidige dictator. Daarbij zijn naar schatting 20.000 mensen om het leven zijn gekomen. 
Assad liet een regen van raketten op de stad afvuren nadat een moslimgroep in opstand was 
gekomen tegen zijn Ba’athregiem.  
 

De door Damascus gecontroleerde media slaat de laatste maanden een golf van 
oorlogszuchtige taal uit zoals niet meer is voorgekomen sinds de Yom Kippoer oorlog in 1973 
toen Syrië een aanval lanceerde op de  Golan  en  Egypte  in  de Sinaï. De toon in Syrië is er 
volledig op gericht het publiek klaar te maken voor een oorlog. Damascus weet zich gesteund 
door Teheran waarmee het een militair pact heeft gesloten en zegt dat het onmiddellijk zal 
reageren indien Iran door de VS of Israël worden aangevallen. “Wij zullen samenwerken om 

het publiek te waarschuwen voor de duivelse plannen van de verenigde Staten en de 

Zionisten. Wij moeten er voor zorgen  dat  ze  hun   misdadige  doelen  niet  bereiken”,  aldus 
Assad. Gedurende de Iran-Irak oorlog 1980-1988,  was Syrië het enige Arabische land dat 
Iran steunde. De Syrische dictator Assad weet zich niet alleen door Iran gesteund in haar eis 
op “teruggave” van de Golan, maar ook door leiders in het westen waaronder Yavier Solana, 
de buitenlandcoördinator van de Europese Unie. 

 
Volgens de Israëlitische Majoor Generaal Amos Yadlin kan bijvoorbeeld een nieuw conflict 
met de Libanese terreurbeweging Hezbollah, escaleren tot een oorlog op verschillende 
fronten. Israëls militaire leiders verwachten dat bij een nieuwe oorlog de raketten niet alleen 
uit Libanon zullen komen, maar ook uit Syrië en mogelijk uit Iran. Israël heeft zich bij 
herhaling bereid getoond tot vredesonderhandelingen, maar Syrië weigert akkoord te gaan 
met de eis de steun aan de terroristische organisaties te beëindigen. Israëls premier Ehud 
Olmert heeft het leger de opdracht gegeven zich voor te bereiden om een eventuele aanval van 
welke vijand dan ook, te kunnen afslaan. 
 

Syrië huisvest maar liefst 17 verschillende terreurgroepen die naast aanslagen in Israël voor 
een wereldwijde inzet worden voorbereid. Syrië is een vergaarbak voor alles wat vijandig 
tegenover Israël staat. Het steunt niet alleen het internationale terrorisme maar kan net als Iran 
als terreurstaat worden aangemerkt. Het land biedt uitgebreide hulp aan Palestijnse 
terreurbewegingen en de Libanese Hezbollah. Deze groepen zijn betrokken bij het 
vermoorden van Israëlische burgers en men verdenkt Assad er tevens van betrokken te zijn bij 
het organiseren en opleiden van terreurcellen die verantwoordelijk zijn voor de beestachtige 
moordpartijen in Irak. Syrië steunt niet alleen het internationale terrorisme maar kan zelfs één 
van de hoofddaders worden gerekend.  

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Duidelijk genoeg 

Bovenstaande berichten krijgen we regelmatig onder ogen. Niemand denke toch dat het hier 
om “sensatie” gaat; het is bittere werkelijkheid. Het redactioneel commentaar van het 
Reformatorisch Dagblad van 1 juni kopt Syrische oorlogsvoorbereidingen. We lezen ook 
hier dat het Israëlische leger niet eerder toegegeven heeft dat het ernstig rekening houdt met 
een krachtmeting op korte termijn. En deze vrees noemt het RD “verre van denkbeeldig.” 
Damaskus heeft de laatste tijd onvoorstelbaar veel wapentuig gekocht van Rusland en het 
heeft zijn strijdkrachten specifiek getraind voor een oorlog met Israël. Het heeft er alle schijn 
van dat Damascus in de verwachting leeft dat het de Joodse staat nu wel op kan ruimen na de 
laatste oorlog van Israël met de Hezbollah! Maar daar zou Syrië zich wel eens deerlijk in 
kunnen vergissen! 



 
VEEL VUURHAARDEN  
Die zijn er momenteel in en rond Israël op vele plaatsen. De Gazastrook is een uiterst 
gevaarlijk gedeelte. Het is waarschijnlijk dat Israël er grondtroepen zou inzetten als de 
dreiging van een op handen zijnde oorlog met Syrië niet zo reëel was. Arabische leiders 
geloven dat Israël niet is voorbereid op  een  oorlog  en  dat een gecombineerde aanval de 
enige manier is -zoals men noemt- de gehate “tumor” Israël uit hun midden te verwijderen. 
Israël heeft wat teweeggebracht door zich terug te trekken uit de Gazastrook! Het is er nu 
volkomen onleefbaar geworden. De twee rivaliserende partijen hebben dit kleine stukje land 
in een afschuwelijke broederoorlog gestort. Als hier niet spoedig een eind aan komt blijft er 
alleen maar verschroeide aarde over. We kunnen gerust groot medelijden hebben met de 
bevolking. Wat een leed voor de kinderen; ach, voor allen. Allemaal mensen op weg naar een 
eeuwigheid, zonder God. En hier is het lijden voor hen al huiveringwekkend. Moslims? Ja, 
dat zijn ze. Wat onderscheidt u en mij? 
 
In Libanon spant het ook hevig. Het is niet onwaarschijnlijk dat de Hezbollah binnenkort ook 
weer van zich zal laten horen. De Israëlische legerleiding moet op álles voorbereid zijn. 
Libanon is nabij een nieuwe burgeroorlog gekomen. Wat doet Syrië dan en wat zal de reactie 
van Israël zijn? De taal van Syrië wordt al dreigender. Terwijl Nederland haar vakanties aan 
het regelen is en zich als natie in de zonde wentelt, is de Heere komende met Zijn 
wraakzwaard. En dat “zwaard” hangt waarlijk niet alléén boven het Midden-Oosten… 
 
IRAK 
Wat zullen daar nog over schrijven? Het is er een doorlopend bloedbad. Het wordt wel niet 
met zoveel woorden uitgesproken, maar er woedt een burgeroorlog. Het is tevens te vrezen 
dat de Amerikanen er nog meer verliezen zullen leiden dan ze al hebben geleden. De hele 
regio nadert een benauwend kookpunt, waarvan de gevolgen echt niet te overzien zijn. Turkije 
heeft al gedreigd met een inval in Noord Irak, in verband met de “Koerdische kwestie”. 
 
Wat is het toch aan alles te merken dat de Heere regéért! De soennieten en sjiieten zijn elkaar 
aam het afmaken, vernielen elkaars moskeeën, enz. De hand des Heeren is zeer merkbaar. We 
krijgen de indruk dat de islam in het Midden-Oosten van binnenuit wordt gebroken. En zal 
straks Israël alle volken rondom verteren? Zie Zacharia 12:6. 
 
IRAN 
Er waren serieuze berichten dat de aanval op Iran zou aanvangen op 7 april j.l. Dit is dus 
uitgesteld. Wel is bekend geworden dat de Amerikanen volledig gereed zijn om deze oorlog te 
beginnen. Het is allang geen publiek geheim meer dat er een machtige Amerikaanse vloot 
aanwezig is in de wateren bij Iran. Ook het RD maakte melding van Amerikaanse 
vliegkampschepen in die regio. Deze vloot is bemand met een leger mariniers en is o.a. 
bewapend met kruisraketten met kernkoppen. Het aftellen schijnt nu werkelijk begonnen te 
zijn. 
 
Zonder Gods wil kan geen hond zijn tong roeren. Als het nog niet de door God bestemde tijd 
is kan het immens dreigende gevaar weer afgewend worden. Maar als we letten op alle 
aanwezige feiten en gebeurtenissen zou er een grote ramp voor de deur kunnen staan. De 
HEERE regeert – dat de volkeren beven! 

 

 

 



Verroomsing in Reflits 
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 
In de gratis refojongerenkrant Reflits van 15 mei was een stuk verroomsing op te merken. De 
krant is opgezet door studenten van het Hoornbeeck College in Rotterdam, in samenwerking 
met het RD en studenten Journalistiek en Communicatie van de CHE.  
 
Henrik Wienen interviewt de bekende priester Antoine Bodar en godsdienstdocent Rien 
Eckhardt van het Wartburg College (Loc. Guido de Brès). De stukken ademen een sfeer van 
valse oecumene. Enkele uitspraken van Bodar werden door de redactie in rood afgedrukt, 
waarschijnlijk ter instemming. “Het moet zichtbaar zijn dat het geloof wat voor je betekent.” 
Diverse zaken tussen roomsen en protestanten samen binden aldus Bodar: “waarvan het 
voornaamste Gods Woord is”.  
 
Volgens het artikel over Rien Eckhardt hebben groepen leerlingen van het Wartburg College 
in de zomers van 2005 en 2006 de priester in Rome opgezocht. Tijdens de eerste reis waren 
de leerlingen nog fel in de discussies. Later was dat anders. Eckhardt: “Als we vroeger met 
school een rooms-katholieke kerk bezochten, werden de kaarsjes uitgeblazen en met wijwater 
gespat. Nu de leerlingen weten wat het betekent, zie je dat er meer respect ontstaat.”  

 
De docenten (met of zonder leerlingen?) zijn bij kardinaal Simonis op bezoek geweest. 
Eckhardt: “Dat was bijzonder prettig. Al merk je ook heel goed de verschillen.” Aan het 
noemen van een roomse als broeder verbindt de godsdienstdocent een aantal ‘eisen’: “Er moet 
geestelijke herkenning zijn.”  

 
Opmerkelijk dat de reforoomsen niet op bezoek gaan bij een hogepriester van de satanskerk. 
Dan zou de (refo)wereld te klein zijn. En nu… vrijwel iedereen knikt en de refoduivel 
schaterlacht.   
 
                 ≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 
   

 
 In het kader van de boekenweek liet het RD (21/3) enkele bekende figuren hun zegje zeggen 
over het thema dat gereformeerden geen humor hebben. In dit blad komt ook de “lieveling” 
van afvallig protestants Nederland aan het woord – priester Antoine Bodar. Deze man woont 
in Rome en is een uitgesproken verheerlijker van de paus en een aanbidder van de roomse 

Maria. Wat hebben wij met de afgoden en afgodendienaars te doen? Wat zouden mannen als 
professor G. Wisse en Ds. G.H. Kersten -om niet meer te noemen- van dit alles zeggen? U 
weet het wel met ons. Laat het RD toch eens stoppen met al deze waardeloze berichten. In 
onze volkomen afvallige tijd moeten we “eerbied” hebben voor moskee en roomse kerk. 
Dezer dagen lazen we dat scholengemeenschap “De Driestar” moskeebezoek nog steeds 
verdedigt en dat ze bij monde van de heer Hage er zich over beklaagt dat meerdere leerlingen 
bezwaar maken tegen dit goddeloze moskeebezoek! De “leiders” zijn waarlijk de verleiders 

geworden.              
 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 



 

CHILIASME =  

een Bijbelse leer 
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Er is een Babylonische spraakverwarring van de leer van de laatste dingen betreft. Het heeft 
allemaal als oorzaak dat men het licht dat onze vaderen van de Heere hebben ontvangen 
moedwillig verwerpt. De predikanten met name bezondigen zich dienaangaande op een erge 
wijze. Koste wat kost handhaven ze hun eigen inzichten en wát men ze ook voorhoudt ze 
blijven willens en wetens doof en blind.  Enige tijd geleden zei een predikant, die zich nogal 
met Israël “bezighoudt”: "Hoewel alle oudvaders geloofden in de bekering van het Joodse 
volk en een bloeitijd voor de kerk, toch was er niet één chiliast."   
 
 
Maar dan waren ze dus juist wél chiliasten! Hoe durft men het dan aan om o.a. W. à Brakel en 
Koelman  bestrijders van het Chiliasme te noemen, zoals deze dominee doet? Dit is ook een 
vorm van laster. Zij kunnen zich immers niet meer verdedigen? Wie de geschriften van deze 
oudvaders heeft gelezen, kan beter weten! 

 
Toen in 1643 in Engeland de "Westminster" vergadering van Godgeleerden bijeen kwam om 
de belijdenisgeschriften op te stellen, zei de voorzitter Mr. Baillie: "Het merendeel der 
voormannen hier vergaderd, niet alleen independenten, maar óók vele anderen, zijn 
uitgesproken chiliasten." 
 
De echte chiliasten geloven, horen en bewaren wat wij lezen in Openb. 1:3 en in Openb. 21:5: 
"...want deze woorden zijn waarachtig en getrouw." Zij durven aan deze woorden niets toe te 
doen en niets af te doen! Echter, de anti-chiliasten doen dit wel, zonder blikken of blozen, om 
een en ander toch vooral in overstemming te brengen met de gedachten van de groepering 
waarin zij gevormd zijn. En… hoe meer men denkt dé waarheid te hebben, des te meer 
koestert men dwalingen. “Dwalingen” die leugens zijn! 
 

Laten wij nooit vergeten: óók Openbaring 20 is Gods geïnspireerde Woord. Het is daarom 
pure Schriftkritiek om Openbaring 20 wèg te theologiseren of wèg te symboliseren, alsof dit 
hoofdstuk maar wat bladvulling is!Christus maakt aan Johannes bekend dat satan 1000 jaren 
gebonden zal worden. Zesmaal wordt het getal 1000 genoemd. Men moet veel aandurven om 
hier iets anders te maken. Dan verkrachten wij de Schrift. Lees daartoe Spreuken 30:6 en 
Openb. 22:18 en 19.  

 

Óók Openbaring 20 zal op Gods tijd naar Zijn van eeuwigheid gemaakt bestek naar de letter 
vervuld worden. Ja, tot elke tittel en jota toe! Hoe? Dat moeten wij aan God overlaten. Hij is 
echter een Waarmaker van Zijn Woord. De bloeitijd van de kerk, welke er zal zijn ná de 
bekering van de Joden, is de periode die in Openbaring 20 zesmaal wordt genoemd!    

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

 



WELK EEN UITZICHT !  
  
 
“'Het is toegekomen, ten zevende, Openbaring 14:8, als er geroepen werd door een engel, die 
door de lucht vloog met het eeuwig evangelie: zij is gevallen, zij is gevallen, het grote 
Babylon. Toen moesten ze zeggen: de Reformatie wint het, daar kon niemand het beletten, net 
zo min, als ze het die engel konden beletten door de lucht te vliegen. Daar hebben wij nog de 
gezegende vruchten van.(...) 
 
Dat rijk zal nog toekomen als God dat woeden van het beest beletten zal. Het woedt nog 
schrikkelijk, maar God zal het eens verhinderen. God de Heere zal door Zijn macht het beest 
van zijn troon schoppen en het zo beschikken, dat elk zal zeggen: zijt gij die heilige vader? 
Gij zijt de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat 
God genaamd of als God geëerd wordt, 2 Thess. 2:4.  
 
God zal dat doen komen, Openb. 18:2, de tweede val van dat beest, als God de Joden zal 
toebrengen. Dan zal het rijk Gods toekomen; dan zullen ze komen toevloeien en dan zal de 
volheid der heidenen ingaan en geheel Israël zalig worden, Romeinen 11:25.”                                                                

(B. Smytegelt in een preek over Zondag 48) 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 
“Zie rondom in de wereld. Wat is de reden waarom de kerken als onder korenmaten 
verborgen liggen? En dat ze met zoveel oneer bezoedeld zijn? Zodat, hoewel wij het volk des 
Heeren zijn, wij echter zo niet genoemd kunnen worden? Waarom zijn er haarkloverijen, 
onenigheden, aardsgezindheid, gemis van liefde en barmhartigheid, murmureringen en verlies 
van vorige levendigheid? Als de Joden met de heerlijkheid Gods zullen blinken, dan zullen de 

koningen en alle volken hun heerlijkheid tot hen brengen. 
 
De einden der aarde zijn bestemd en beloofd om in de tijd het eigendom van Christus te 
worden.(...)Het weinige wat wij ervan zien, is een klein onderpand om ons vurig te doen 
verlangen naar die dingen die wij hopen; het is een weinig in bezit, om ons te verzekeren van 
het overige wat beloofd is, wanneer 'de einden der aarde Zijn heerlijkheid zullen zien en de 
koninkrijken der aarde onzes Heeren zijn geworden en van Zijn Christus'; wanneer Hij zal 
heersen van zee tot zee, en als die in woeste plaatsen wonen zich voor Hem zullen 
neerbuigen', Openb. 11:15, Psalm 72:8-11 en Psalm 22:28. Indien de dageraad zo aangenaam 
is, wat zal de heldere dag zijn? En indien de vruchten zo kostelijk zijn, wat zal de volle oogst 
zijn? Indien het kleine begin al zo vreugdevol is, hoe groot zal het zijn als God zelf Zijn hele 
werk zal voltooien, 'wanneer de ganse aarde vol zal zijn van de kennis des Heeren?', Jesaja 
11:9. En wanneer het Oosten en het Westen samen het lied des Lams zullen zingen?” 

( Th.  Shepard [1604-1649] in "De gelijkenis van de 10 maagden" en 
"De heldere zonneschijn van het Evangelie, etc.") 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 
 
Laten we er toch niet en nooit meer aan twijfelen dat de gelukkigste tijd voor deze wereld nog 
moet komen, dan: als de koninkrijken der wereld geworden zijn van Christus en de Joden zijn 
toegebracht. "Die zalige tijd op de aardbodem." (Van der Groe). - "Deze aarde voor een tijd 
een weerspiegeling van de hemel." (Murdoch Campbell). Laten we deze godsmannen toch 
geloven en ons niet laten beïnvloeden door de huidige betweters.  

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 
 



 
 
 
 

 

 
**   De hoop van een christen. Een christen hoopt op de instandhouding van de Kerk van 

Christus. Een mens die gelooft heeft een levendige belangstelling in de Kerk des Heeren. Er 
zijn mensen, die belangstelling hebben voor hun beurs- of bankzaken, hun maatschappelijke 
positie, hun bezittingen. De Kerk van Christus heeft belangstelling voor de Kerk van Christus. 
Zij heeft de heilige Geest, die haar belang doet nemen in de zaak van God. Er staat: “De 
beschimping is een last op haar”, Zef. 3:18. Daar wordt gesproken van “de bedroefden om der 
bijeenkomst wil”, die “de HEERE zal verzamelen.” En van Christus zelf wordt geprofeteerd: 
“De smaadheden dergenen, die U smaden zijn op Mij gevallen”, Ps. 69:10; Jes. 53:4 en 5; 
Rom. 15:31. En de apostel Paulus schrijft in Hebr. 13:12 en 13: “Daarom heeft ook Jezus, 
opdat hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons tot 
Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.”                               (Ds. 

J.P.Paauwe over Psalm 84:6) 

**** 
**  Drie soorten en één toekomst.  De Joden wordt gezegd: “De christenen aanbidden de 
Messias als de gekomen Heere der heerlijkheid, die gij verworpen hebt en nog verwerpt.” De 
roomsen wordt gezegd: “De protestanten verwerpen uw afgodische diensten en houden zich 
enkel aan Gods heilig woord, dat gij door uw overleveringen krachteloos maakt.” De 
naamchristenen wordt gezegd: “De rechtvaardigen leven uit het geloof, dat gij niet nodig acht; 
gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood.” En wat doen nu de Joden, de roomsen, de 
naam-christenen? Ach, zij blijven meest allen liggen op het bed hunner eigen meningen, en 
verkiezen de slaap des doods boven het ontwaken ten eeuwigen leven. Slechts enkelen hunner 
begeren ten koste hunner innerlijke rust, de nieuwe waarheid boven de oude dwaling, en 
redden hun zielen van de dood.                                                                                (Mr. I. da 

Costa-Bijbellezingen 5-95)                                                    
**** 

**  Uitverkiezing.   Als we daarmee écht werkzaam zijn zal dit dááruit blijken dat we ook 
willen wandelen in de wegen die Gods uitverkorenen gaan; dat wil zeggen: “het lichaam der 
zonde kruisigen en in een nieuw godzalig leven wandelen.” 

**** 
**  Allerzwaksten.  De “linkse” partijen gaan er altijd prat op dat zij het opnemen voor de 
allerzwaksten in de samenleving. Maar het allerzwakste beschermen zij allerminst. Volkomen 
weerloze mensjes in de moederschoot vermoorden zij op grote schaal. Wat een 
dubbelhartigheid – wat een smerig bedrog. 

**** 
**  Het begin.  Niet zodra komt een gelovige tot de Heere Jezus, of hij komt tegelijk in Zijn 
kruisschool en leert dan deze les: “Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en 
neme zijn kruis op, en volge mij.”                     (Th. V.d. Groe-Zondag 1) 

 

**** 
**   Zo sprak men toen.  “De kerk is verdeeld. Tegenover de éne kerk der Reformatie staan 
vele kerken, die zich òf reformatorisch noemen òf het beginsel der Reformatie hebben prijs 
gegeven.”  ---  “De breuk met Rome is veranderd is een gesprek met Rome. Aan Roomse kant 
is men verheugd over deze ontwikkeling. Rome is niet minder Rooms, maar de Reformatie 
wel minder reformatorisch geworden.” 



Het bovenstaande is een bericht uit het landelijk orgaan van de christelijke gereformeerde 
kerken, van de hand van J.H.V. Ja, het is wel een bericht uit De Wekker van 27 oktober 

1961! Op vele plaatsen is de kerk van ds. J.H. Velema verroomst. Doet men Rome na in 
liturgie en gebruiken. De kerk van ds. Hendrik de Cock zou alle predikanten die in Rome iets 
anders durven zien dan de grote vijandin van Christus en Zijn heiligen het oordeel moeten 
aanzeggen. Ja, in eigen kerk dient men dan te beginnen… 

**** 
**  Verachten.  Want wie de in Christus aangeboden zaligheid verachten, zijn waardig dat zij 
in Hem een rechter vinden en een wreker van zulk een onwaardige en  schandelijke 
verwerping.                                                                         (Calvijn-Johannes 3:17) 

**** 
**  Moord is moord.  Dezer dagen is een 33-jarige man veroordeeld tot een gevangenis van 
elf jaar omdat hij een ongeboren kind in de buik van de moeder heeft doodgestoken. Hiermee 
gaf de rechter duidelijk aan dat een ongeboren kind een mens is en geen vrucht. Maar… er 
worden in Nederland elke dag honderd ongeboren kinderen vermoord. En… straffeloos. 
Wat gaat de ChristenUnie hier aan doen? Alleen maar proberen deze “moorden” wat terug te 
dringen?    

**** 
** Zijn er velen?  Zijn er veel mensen op weg naar de Hemel? De Hemel is een toebereide 
plaats voor een toebereid volk. Het is een geheiligde plaats voor een geheiligd volk. Ziet u 
veel van zulke mensen om u heen?  

**** 
**  Het rechte begin.  “Het rechte verstaan van de Heilige Schrift begint met psalm 32 of 
psalm 51, waarin God door Zijn Heilige Geest aan de mens blootlegt hoe groot zijn zonde en 
ellende is.                                                        (Dr. Kohlbrugge-psalm 119:105) 

**** 
**  Waar de islam héérst.  In het RD van 5 lezen we hoe de christenen in Nigeria (Afrika) 
moeten leven. Christelijke meisjes zijn verplicht een hoofddoekje te dragen. Scholen en 
kerken worden vernield. Vooral in  het zuiden is de toestand heel erg. In de afgelopen twintig 
jaar zijn er 25.000 christenen omgekomen en 500 kerken vernield. Nederland kán weten wat 
het tegemoet gaat. 

**** 
**  De tweede dood.  Vraag: Wat is de tweede dood?  Antwoord:  De eerste dood is de afval 
van God in de ongehoorzaamheid Adams – de tweede dood is de afval van Christus, de afval 
van de gehoorzaamheid des geloofs.        (Kohlbrugge-Vragen Cat.vr. 52) 

**** 
**  Zien = hebben.  Eén daad slechts des geloofs, en al de zonde die gij hebt bedreven, is 
voor eeuwig uitgewist. Een enkele blik des geloofs op de wonden van de Messias, en de last 
van uw ongerechtigheid wordt in de diepten der zee gewenteld, en in een ondeelbaar ogenblik 
is ook u erbarming geschied en vergiffenis geschonken. 

(C.H. Spurgeon) 

**** 

 
**  Een gezond geluid. “Alle feestdagen zijn uiteindelijk menselijke uitvindingen.” Dat is 
een heel duidelijk geluid van ds. K. Visser, predikant christelijke gereformeerde kerk te 
Barendrecht! Het is ook het enig juiste! We lezen dat in de wekelijkse rubriek van Michiel 
Pronk “InSTELLING” van het RD van 2 juli. Een aantal predikanten geeft daarin zijn mening 
over de vraag of er meer aandacht moet worden besteed aan de “Stille Zaterdag”. Dominee J. 
van Rossum te Voorburg is van mening dat er “te weinig aandacht wordt geschonken aan die 
dag”. Wij houden het  bij de mening van ds. Visser en… van de Heilige Schrift ten dezen.   



**  Oproep tot gebed.  Ja, het zou wel zeer aan te bevelen zijn als reformatorisch Nederland 
een algemene biddag zou uitschrijven om de dreigende ondergang te voor-komen. De 
Vlaardingse gemeenteraad heeft toestemming gegeven dat de Ummetmoskee aldaar, de 
“gelovigen” op vrijdagmiddag via luidsprekers mag oproepen tot gebed, RD 30 maart. Het is 
de bedoeling dat dit enkele malen rond de klok van twee uur te laten weerklinken. In het 
openbaar mag nu propaganda gemaakt worden voor de oosterse antichrist. Hoeveel jaren 
duurt het nog alvorens in tientallen steden van Nederland vanaf de minaretten de roepstem 
van de valse profeet zal worden gehoord? Wat stelt christelijk Nederland hier tegenover? 
Mocht het eens zijn – waarachtige bekering om de dreigende ondergang van Neerlands kerk 
en staat te voorkomen.  

**** 
**  Kan ook een roomse zalig worden?  Dit is één van de vele vragen die gesteld werden 
aan ds. L. Vroegindewey en die hij beantwoordde in "De Vaandrager". Hij beantwoordt die 
vraag nogal breedvoerig. We nemen het begin over uit het blad van 27 juni 1951: "Dat 
noemen we een toeschouwersvraag. Wanneer iemand echter zèlf rooms is en hij vraagt: 
"Heere, kan ik ook zalig worden?" dan noemen we dat een persoonlijke vraag, een 
existentiële vraag, zoals ze tegenwoordig zeggen. Maar hoe is het nu: kan een Roomse zalig 
worden? Natuurlijk kan hij dat, want dat kan zelfs een Hervormde of Gereformeerde, als 

zij maar wederom geboren worden."  

**** 
 **  Verkeer en (snij)mes.  We zijn er in de dagbladen met de neus op gedrukt: Er vallen 
méér doden door opensnijden dan door overrijden. Door medische missers in de 
ziekenhuizen sterven ca. 1.750 mensen per jaar en 30.000 personen houden blijvend letsel 
over door medische fouten. Volgens de bekende professor dr. Smalhout is het aantal doden 
wel het dubbele – namelijk 3.500… 

**** 
 **   President en paus.  De machtigste man van de wereld -de president van de VS-  is weer 
op bezoek gegaan bij de paus in het Vaticaan. De draden van het wereldgebeuren kruisen zich 
in het Vaticaan. De paus is de machtigste mens op aarde – zo acht hij zich althans, als 
stedehouder van Christus. Er heeft eens een paus gezegd wel een verbond met de duivel te 
sluiten als dat nodig mocht zijn. Zo zal Rome ook met de islam samengaan als dat “nodig” is. 
Het pausdom zal blijken het gevaarlijkst te zijn! 

**** 
**   Meer is niet nodig.  De goddelijke gerechtigheid begeert en eist slechts van de zondaar 
geen pijn of voldoening, maar slechts zijn hartelijk berouw en omkeren. Niet weer te doen is 
het beste berouw.                                          (M.Luther-“Levende woorden”) 

**  1000-jarig Rijk.  "O, wat zal dat een dag zijn, als de leeuw van de bodemloze put, zó vast 
zal liggen opgesloten als zij, die nu in de gevangenis zitten! De engel zal op de bepaalde tijd 
nederdalen met de keten in zijn hand. Hij zal de slang, de oude duivel, aangrijpen en hem 
voor duizend jaren binden, hem in de put werpen en die verzegelen, welk zegel vaster zal 
zijn dan dat, wat de koning van Babel over zijn leeuwenkuil maakte, opdat zijn voornemen 
met Daniël niet verijdeld zou worden.”  

 

(Huntington-'Roofgoed”)   

**** 
 **  De eerste gedachten.  Waarmee wordt gij in de morgen het eerst wakker en wat is des 
avonds het laatste in uw gedachten? Als het over de staat van Gods Kerk en van Sion gaat, 
dan kan er geen gezegender kenmerk van een kind van God zijn, dan dat de toestand van Sion 
u recht ter harte gaat.                                               (Samuël Rutherford) 

**** 



**  De “zusterkerk”  Zo toont nu de heilige Paulus ons aan, dat men de pausgezinden hun 
groot getal niet benijden moet, al zijn ze nog zo sterk vermenigvuldigd. Want het is een 
lichaam zonder hoofd, ja een gebocheld en mismaakt lichaam. Kortom, wat de pausgezinden 
kerk noemen is een monster; want er is geen hoofd, aangezien Jezus Christus niet boven hen 
staat; zelfs niet voor enig deel.   (Calvijn-Gepredikte Woord-V-119) 

**** 
**  Evangelisatie.  Dat is tegenwoordig “in”. Het valt op dat een kerk in zeer groot verval, 
van “meedoen” met de wereld, zich werpt op evangeliseren. Het is tevens op te merken dat in 
de bloeitijd van de kerk, toen ca. 10% van de natie echte christenen waren -maar die drukten 
wel hun stempel op de hele samenleving- we daar niet zo van horen. Onze naaste moeten we 
voor Christus winnen door onze godzalige wandel, zoals de catechismus dat ons voorhoudt. 
De “lichte” godsdienst evangeliseert er duchtig op los en het wordt beoefend door mensen die 
menen allemaal hemelreizigers te zijn. De “zwaren” denken daar niet zo “makkelijk” over. 
Zou je aan de “evangelisten” uit deze hoek vragen hoe hun eigen staat voor de eeuwigheid is, 
dan zouden ze in de meeste gevallen zeggen dat ze zelf onbekeerd zijn. Maar ze menen Gode 
een dienst te doen! Laten de “kerken” eerst maar eens orde op zaken stellen in eigen huis -in 
hun eigen tuintje flink gaan wieden- en dan nog maar eens aan wat anders gaan denken.  

**** 
**  Geen kerken maken.  “We moeten maar niet proberen zelf kerken te maken.”, zegt de 
chr.ger. predikant ds. J.M.J. Kieviet in De Gezinsgids van 10 mei 2007 In dit gesprek komt 
ook de meer dan treurige toestand in de kerk van 1834 ter sprake. Het kerken “maken” (en 
breken!) heeft alleen maar voor de allergrootste ellende gezorgd. Moeten de kerken herenigd 
worden? Alle pogingen daartoe zullen o.i. voor nóg grotere ellende zorgen. Wat dan? Hoe 
moeten wij het kerkelijk leven -met name in Nederland- zien? We hopen daar DV binnenkort 
eens wat aandacht aan te besteden. 

**** 
 **  SGP flitsend door de wereld.  In de gratis refojongerenkrant van 15 mei adverteert de 
SGP- Jongeren flitsend. Onder meer “Flitsend in politieke standpunten”.    Politieke 
standpunten dienen ontleend te zijn aan Gods Woord. ‘Flitsende standpunten’ horen bij de 
wereld. Het flitsende blijkt ook uit het optreden van deze partij; meer werelds dan bijbels... 

**** 
**   Sabbat/Zondag.  Ik beklaag degenen die zichzelf en de Heere onteren door hun 
onverstandige ijver voor de handhaving van de zevende dag in de gemeente. Wat ik besluit: 
indien dezulken nadachten over de onverenigbaarheid van deze dag en deszelfs ceremoniën 
met de bedeling des Geestes, onze nieuwtestamentische bedeling, dan zouden zij met hun 
eigen wijsheid en vinding minder ingenomen zijn en niet langer voor de Joodse sabbat een 
plaats in de heide gemeenten verlangen. Maar, gelijk Paulus zegt in Galaten 4, er is een 
neiging in de mens om zich weer onder de wet te stellen, wijl hij niet hoort.                                                                     
(John Bunyan-1-326) 

**** 
 **  Turkije en de islam.  Christenen in Turkije krijgen het steeds moeilijker. Het is zelfs zo 
erg dat onlangs drie christenen gruwelijk vermoord zijn, (RD 25/4). Ze werden door enkele 
jongelui op stoelen gebonden, drie uur vreselijk gemarteld en toen de keel afgesneden. 
Bijeenkomsten van christenen worden verstoord en de politie komt niet. We hoorden net dat 
een Turks overheidspersoon heeft gezegd: “Zendelingen zijn gevaarlijker dan terroristen.” 

De overheid voert een systematische campagne om christenen zwart te maken. Turkije is boos 
omdat het nog niet toegelaten wordt tot de Europese gemeenschap. Het zal er ooit wel van 
komen. Dan kan de islam -onder leiding van de Turken- een genocide (zoals op de Armenen) 
nog eens herhalen. Want niet-moslims zijn toch allemaal honden die afgemaakt moeten 
worden.      



**** 
**  Vakantiegeld.  “Ook ons vakantiegeld is Gods geld”.             (“De Oogst”/Amsterdam) 

**** 
**  Gebonden.  Deze wereld is op een ontzaggelijke wijze gebonden door de vorst der 
duisternis, die ongetwijfeld weet, dat hij binnenkort zelf gebonden wordt, zodat hij de 
volkeren niet meer kan verleiden. We leven in een volkomen bezeten wereld. Onlangs schoot 
een medestudent 32 mensen dood op een school in Blacksburg, VS. Uit verantwoorde 
onderzoeken blijkt dat twee procent van de Amerikaanse tieners nog een Bijbelse 
wereldbeschouwing heeft. We citeren het RD: “Tegen de tijd dat een Amerikaan 23 jaar is -
even oud als de dader van de schietpartij- heeft hij via televisie, films en videospelletjes 
talloze moorden en meer dan 30.000 geweldshandelingen gezien. De gemiddelde Amerikaan 
heeft duizend uur gekeken naar pornografie en honderden uren geluisterd naar muziek die 
aanzet tot boosheid, haat, minachting voor het gezag en radicale onafhankelijkheid.” En hoe 
is het “onder ons” – wij… refo’s? Televisie weren we nog grotendeels. Maar… in de plaats 
daarvan hebben we internet, DVD-schijfjes met hetgeen veelal de televisie ook biedt. We 
hebben in overvloed volkomen wereldse CD’s en een veelheid andere rommel, die ook ons 
geslacht almeer rijp maakt voor de eeuwige ondergang. Dat klinkt niet aangenaam. Maar is 
het ánders? 

**** 
**  Onderlinge bijeenkomsten.  Die mogen we niet nalaten, lezen we in Hebr. 10:25. Dus… 
alle “thuislezers” zijn daarmee veroordeeld? Wat denkt u? Mogen we álle  kerkdiensten 
bijwonen? Mogen we komen waar de “christen” gepredikt wordt en niet de Christus? Daar 
waar openlijk de zonde wordt toegelaten en niet bestraft wordt; waar geen tucht meer is? 
Mogen we opgaan onder het Woord waar de waarheden ervan geloochend worden; daar, waar 
de reformatie vertrapt wordt? Zou Paulus dát bedoeld hebben? We hopen er DV nog op terug 
te komen! 

****** 
 

HET  GODSLASTERLIJKE  PAUSDOM 
≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 

 
 

Deze godslasterlijke papisten leiden het volk tot een verloochening van het koninklijk 

ambt van Christus; want zij stellen de paus, wiens naam is godslastering, als het hoofd 

van de kerk. 

 
Zij verwerpen de leer van Christus en dringen hun eigen antichristelijke en ketterse 
overleveringen op. Zij verwerpen Christus’ instelling van Zijn sacramenten, wanneer zij Zijn 
doop tot het afschuwelijke bijgeloof verkeren en Zijn avondmaal in de grofste afgoderij 
omzetten, wanneer zij hun mis willen opdringen en beweren, dat het brood en de wijn 
werkelijk veranderen in het lichaam en het bloed van Christus. Zij verwerpen Christus’ 
instelling van de sacramenten, wanneer zij er nog vijf andere sacramenten van hun eigen 
vleselijke en vervloekte vinding aan toevoegen. Zij verwerpen de aanbidding van Christus en 
dringen hun afgoderijen en bijgeloof op en leren onbeduidende menselijke ceremoniën. Zij 
verwerpen de tucht van Christus en leggen hun eigen pauselijke boetedoeningen en 
godslasterlijke aflaten en vergiffenis op. Zij verwerpen de regering van Christus en stellen 
hun eigen tirannieke priesterheerschappij met een monsterachtig aantal anti christelijke 
geboden. O, mijn vrienden, let eens op hun verdoemelijke leer en welk een hoogte zij in ons 
land bereikt heeft. Het pausdom zetelt op de troon en bekleedt vele plaatsen van macht en 
vertrouwen.  



 
En u moet beslissen, òf onder hun macht te bukken, òf  door hun zwaard vervolgd te worden. 
Sommigen zeiden, dat zij nimmer konden inzien, dat het een zaak was om verdrukkingen 
voor te lijden, maar als het ging om papisme, zo zouden zij standvastig blijven. O, bedenkt 
toch: Hij Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw; en die in het minste 
onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Velen van u verwachten vrede en 
snakken naar vrijheid. O, onverzadelijke dwazen! Wat verwacht u van mensen, die niet weten 
wat het is, zich aan God of mens te houden? Wat verwacht u van mensen, wier beginselen hen 
leiden tot het niet houden van hun woord aan Protestanten, die zij ketters noemen? 
 
Het kan in de geschiedenis van hun wreedheden en verraad worden opgemerkt, dat zij juist de 
allerbloedigste plannen hadden, wanneer zij vrijheden verleenden en proclamaties, beloften en 
plechtige verklaringen van genade afkondigden. Als een voorbeeld hiervan mag ik u wijzen 
op de nimmer te vergeten Barthlomeüsnacht in Parijs en de geschiedenis van de Waldenzen in 
Piëmont. Ik zou andere voorbeelden kunnen geven, maar de tijd laat het niet toe. O, mijn 
vrienden, u kunt zien hoe verkeerd het is om de vijanden te vertrouwen. Op verschillende 
bladzijden in de geschiedenis heb ik opgemerkt, dat de grootste ellende over de kerk gekomen 
is, wanneer de vijand beweerde en verklaarde, dat zij vrede en vrijheid zou verkrij- gen. 
Daarom herinner u de waarschuwing van Christus u te wachten voor mensen. 

 
O, vrienden! mocht u er toe komen op geen vijanden uw vertrouwen te stellen! Toen zij 
verklaarden onze vrienden te zijn en zwoeren de godsdienst te handhaven, die wij nu belijden, 
maar oh! hoe verraderlijk verbraken zij het Convenant (=Verbond) en hoe hebben zij ons 
sinds die dag vervolgd, omdat wij die eed van God gehouden hebben, die zij eveneens 
verplicht waren te houden. En wilt u hen nu vertrouwen, wanneer zij tegenstanders blijken te 
zijn? Toen zij vriendschap voorwendden, gaven zij ons geen vrede, en ik acht het als een 
teken van een boze geest om nu vrede van hen te verwachten. Neen, neen, het zou beter zijn, 
dat u zich ging voorbereiden op een bloedig lijkkleed; want de Heere heeft een twist met de 
inwoners van dit land en hij zal het zwaard over hen brengen, dat steden en platteland 
verwoesten zal! 
 
In de tweede plaats moeten zij onder de metgezellen van Christus gerekend worden, die het 
volk leiden tot verloochening van enig ambt van Christus, zoals de “bisschoppelijke partij”, 
die het volk verleidt tot verloochening van het koninklijk ambt van Christus. Hij alleen is 
Koning over  Zijn kerk. ”Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, de berg van Mijn 
heiligheid”. En Efeze 1:22:”En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen en heeft Hem aan 
de gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen”. En dienovereenkomstig heeft Hij aan 
Zijn kerk ordonnanties geschonken en ambtsdragers in haar geplaatst. Maar deze goddeloze 
partij, die de kerk onder bisschoppelijk bestuur brengt, rukt Hem van Zijn koninklijke troon 
en stelt in Zijn kerk ambten in, die Christus niet ingesteld heeft. 
 
Zij stellen aartsbisschoppen, bisschoppen, dekenen enz. aan, die tot rangen van de antichrist 
behoren; zij ontkennen de goddelijke machtiging van een regerend ouderling in de kerk; zij 
nemen alle macht van regering en bestuur uit handen van de hulppredikers en dragen die over 
aan hun trotse bisschoppen, terwijl de laatsten weer verantwoording schuldig zijn aan de 
wereldlijke macht, wier schepping zij zijn; en in plaats van de volledige voorschriften te 
ontvangen en na te komen, die Christus gegeven heeft voor de herderlijke bediening, 
ontvangen zij de voorschriften van parlement en Geheime Raad en derhalve is dit niet alleen 
een bisschoppelijke, maar ook een Erasmiaanse kerkregering.  
 



 
O, wat zal ik zeggen! Ziet hoe zij binnengeslopen zijn. Het zijn dieven en moordenaars; 

onderzoekt hun leer en u zult bevinden dat zij grovelijk dwalen; slaat hen gade in hun 

godsdienstoefeningen; zij zijn zeer bijgelovig; beschouwt hen in hun regering; zij leven 

antichristelijk; ziet op hun wandel; de meesten van hen zijn profaan en goddeloos; 

overweegt de zaak, die zij voorstaan en u zult bevinden, dat het snode meineed, grove 

onwetendheid, bedekte heiligschennis en opstand tegen God is. Daarom zeg ik u, zo u de 

toorn van God niet op u wilt laden, gaat niet met de kudden van deze metgezellen mee, 

maar treedt uit hun kerken.                               

 

 

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

 

 

 

 

                  DE ISLAM GAAT IN  EUROPA HEERSEN 

 
Het is niet nodig elkaar sprookjes te gaan vertellen. Die leeftijd zijn we toch wel te  boven. 
Toch doet een sprookje de ronde in Nederland; een heel gevaarlijk sprookje. Er zijn helaas 
nog een aantal mensen -we vinden ze voornamelijk onder de gezagdragers- die ons wijs 
proberen te maken dat het met de islam wel mee zal vallen. Ach ja, er is een klein gedeelte dat 
wat extremistisch denkt, maar de “gematigden” onder de volgelingen van de valse profeet 
hebben toch de overhand. Zal dus zo’n vaart niet lopen. En we moeten maar zien op de 
voordelen van een multiculturele samenleving. Maar daartegenover is gelukkig een steeds 
groeiend aantal mensen in Nederland (ook in heel Europa!) die dit allerminst geloven en de 
islam als een groot gevaar zien en ervan overtuigd zijn dat dit gevaar enorm groot gaat 
worden. Zij hebben ongetwijfeld het gelijk aan hun kant. 
 

***** 

 

In Nederland 
Zoals reeds aangegeven zijn er velen in ons land die de islam als een groot gevaar zien, die er 
beangst voor zijn. En daar is dan ook alle reden voor. We geven u enkele keiharde feiten door: 
 
Het opinieblad Elsevier geeft vrijwel in elk (wekelijks) nummer verontrustende feiten over de 
islamvijand in ons midden. Met ere dient genoemd te worden haar medewerker, de (seculiere) 
Jood Leon de Winter, die zo ongeveer elke week in zijn  column ontstellende feiten noemt 
over de toenemende macht van deze  vreselijke “godsdienst” in ons land. We zouden heel 
graag enkele artikelen van hem opnemen om u te laten lezen hoe erg het allemaal is. Maar dat 
is niet doenlijk. Maar dit is wel duidelijk: in niet één kerkelijk blad wordt zo indringend 
gewaarschuwd tegen deze duivelse religie. Hoewel in het Reformatorisch gemeenteblad 
Waakt wel heel veel gewezen wordt op deze “vijand”, zoals ze daarin worden genoemd. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 

 

 



Op de knieën voor de islam 
In Elsevier van 14 april 2007 staat een uitgebreid artikel onder bovengenoemde kop. Het 
angstaanjagende artikel begint als volgt: 
 
“Hoe Nederland zichzelf langzamerhand islamiseert door gebrek aan weerstand. Politieke en 
geestelijke leiders stellen zich buitengewoon welwillend op jegens de islam. Uit angst, uit 
eigenbelang, uit naïviteit, uit gebrek aan ruggegraat. De gevolgen beginnen steeds 
zichtbaarder te worden.” 

 
Elsevier geeft een uitgebreid historisch overzicht van de geruisloze islamisering. De 
toenemende brutaliteit van de islamieten is echt verbijsterend.  Ze stampen  de moskeeën uit 
de grond, en nu gaan ze ook steeds meer met eigen  scholen beginnen. Hier in Gouda is een 
islamitische basisschool geopend. Er wordt les gegeven uit de Koran en andere geschriften, er 
is een gebedsruimte, enzovoort. Er worden kleine terroristen gevormd – ongetwijfeld. 
 
 
Enkele zinnen uit Elsevier: 
 
“Wat opvalt is de hoe welgezind de leiding van christelijk Nederland zich jegens de islam 
opstelt. Dominees en pastoors doen hun uiterste best de imams ter wille te zijn. Rond de 
omstreden Tilburgse imam Ahmed Salam, die door de achtereenvolgende Tilburgse 
burgemeesters en de inlichtingendienst AIVD in de gaten wordt gehouden, werd zelfs een 
multireligieuze gespreksgroep met de naam ‘Begrip’ gevormd.” 
 
“Nu al zijn er maatschappelijke veranderingen door de aanwezigheid van ruim één miljoen 
moslims groot. Wijken met veel vrouwen en (kleine) meisjes met hoofddoek, en mannen met 
baarden en in djellaba. Minaretten die naar de hemel reiken. In arbeidsovereenkomsten wordt 
op islamitische feestdagen vrijgegeven en de druk groeit om christelijke feestdagen om te 
ruilen voor islamitische, waarbij kerken, christelijke politici en christelijke vakbondsleiders 
het voortouw nemen.” 
 
“De schrijfster Bat Ye'or voorspelt in haar boek Eurabia (2005), dat Europa mede door 
decennia lang te heulen met Arabische regeringen op weg is een Arabische kolonie te 
worden.” 
 
“Piet Hein Donner vindt dat islamitisch recht moet kunnen. Premier Jan Peter Balkenende zit 
in het kamp van Donner. Koningin Beatrix prees Allah eind 2005 in haar kersttoespraak en 
vond een jaar later, impliciet verwijzend naar de Deense Mohammed-cartoons en in de lijn 
van Balkenende, dat de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting haar grenzen heeft.” 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
Zo zouden we nog een poosje door kunnen gaan. Het blad Elsevier wijst erop dat notarissen 
islamitische vaders ter wille zijn die volgens islamitisch gebruik hun zonen bevoordelen ten 
koste van hun dochters. Dat ontwikkelingshulp ten dienste wordt gesteld aan de islam en 
islamitische buitenlanders met fluwelen handschoenen worden bejegend. En wat is volgens 
Elsevier de grondoorzaak van dit alles? 
 
 



“Laten we wel beseffen dat de druk vanuit de islamitische wereld er slechts in beperkte mate 
voor zorgt dat Nederland islamiseert. Het is vooral de angst, de naïviteit, het gebrek aan 
morele ruggegraat en de hardleersheid die leiden tot de islamisering. Nederland islamiseert 

zichzelf.” 

 
Maar beseft u wat de échte oorzaak is van deze grote ellende? We lazen onlangs:  
 

“Het christendom heeft de Bijbel dichtgedaan” 
 
 

En daar moeten we maar eens heel diep over na gaan denken! In het volgende nummer hopen 
we D.V. een interview op te nemen met een Duitse publicist, die van mening is dat, als we 
niet militant worden, we onszelf op zullen offeren.  
 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 
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Robert Fleming1

 heeft in zijn bekende werkje Sleutel tot de Openbaring van Johannes 
(1700), ook enige aandacht besteed aan Openbaring 21 en 22. Hoewel hij deze 

Schriftgedeelten óók toepast op de eeuwigheid, wijst hij toch allereerst op een 

beschrijving van Gods Gemeente in het Millennium! We citeren hem uit zijn werkje 

Sleutel tot de Openbaring van Johannes, blz. 82:83: 
 
“Er is echter nog één ding dat mij hier in gedachten komt en dat ik niet met stilzwijgen mag 
voorbijgaan en wel de vraag, tot welk tijdgewricht de gelukzalige staat van het nieuwe 

Jeruzalem (hoofdstuk 21) en van de zuivere rivier van het water des levens (hoofdstuk 22) 
moet worden gerekend. Want ik bemerk dat er uitleggers zijn die hier zeer verlegen staan en 
zich afvragen of deze betrekking hebben op het duizendjarig rijk of op de hemel zelf, nadat de 
dag des oordeels voorbij is. En inderdaad komen er dingen in voor die onverenigbaar lijken 
met elke van deze beide staten. Wat er gezegd wordt over de volken die in deze nieuwe staat 
samenstromen en in haar licht wandelen en over de koningen der aarde die hun heerlijkheid 
en eer daarin brengen (21:24-26), schijnt niet te stroken met de voorstelling die de Schrift ons 
geeft van de staat der gezaligden in de hoogste hemel na de opstanding, maar past uitstekend 
bij de vreedzame regering van de heiligen, wanneer Jeruzalem, of de kerk2, verhoogd zal 
worden boven de volken die alle tot haar zullen toevloeien. En aan de andere kant zijn er toch 
weer zaken, welke zelfs voor het gezegende millennium te verheven schijnen, zoals de 

                                                 
1  De schrijver was eertijds predikant van de Engelse kerk te Leiden. Vandaar werd hij, 30 januari 1695, beroepen tot leraar in 
de Schotse Gemeente te Rotterdam. Vanuit Rotterdam vertrok hij in 1698 naar Londen, waar hij in het begin van de 18e eeuw 
overleden is. 
2  Persoonlijk denken we dat we hier in de eerste plaats moeten denken aan de stad Jeruzalem, waarin begrepen is het hele 
Joodse volk. De gemeente uit de heidenen zal dan delen in de grote zegeningen die Israël zal krijgen! Jeruzalem zal dan zijn, 
een vreugde der ganse aarde! 



beschrijving van de volkomenheid van deze staat, die vrij zal zijn van dood, rouw, gekrijt en 
moeite (21:4). Toch mogen deze laatste uitdrukkingen evenzeer toegepast worden op de staat 
van de kerk op aarde tijdens het duizendjarig rijk in vergelijkende zin, d.w.z. wanneer gesteld 
tegenover de voorgaande benarde toestand der christenen, evenzo als de eerste spreekwijzen 
kunnen worden toegepast op de staat van de triomferende kerk in de hemel, in geestelijke zin. 
 
Naardien dan dit laatste, heerlijke tafereel zowel verklaard kan worden van de een als van de 
andere periode besluit ik, dat wij het van beide behoren te verstaan, t..w. van het duizendjarig 
rijk in een eerste betekenis en van de toekomstige heerlijkheid der kerk in de hemel in een 
tweede en volle betekenis. Want gelijk ik hier bo- 

ven opmerkte dat de gewijde voorzeggingen, in het bijzonder die in het 24ste hoofdstuk van 
Mattheüs en het 2e hoofdstuk van de 2e brief aan de Thessalonicen-zen, zowel in een eerste als 
in een tweede  of laatste definitieve zin moeten worden uitgelegd, geloof ik dat wij de 
beschrijving van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde en van het hemelse Jeruzalem in dit 
boek noodwendig op dezelfde dubbele wijze moeten verstaan. Dit eenmaal vooropgesteld, zal 
het niet moeilijk zijn de schijnbaar afwijkende beelden waarvan de Heilige Geest zich in deze 
plaats bedient, op elkander af te stemmen, daar het geheel zo is aangelegd, dat het zowel het 

duizendjarig rijk als met de toekomstige staat der heerlijkheid overeengebracht kan 
worden; waarbij het eerste als het ware een symbool en voorbeeld van het laatste is. Gelijk 
derhalve de verwoesting van de Joodse natie en kerk in Mattheüs 24 in zulke bewoordingen is 
weergegeven, dat zij op die wijze een vooraftekening van de uiteindelijke vernietiging van de 
wereld vormen, wordt het duizendjarig rijk op gelijke wijze zo afgeschilderd en beschreven, 
dat als het ware doelbewust moet dienen als een voorbeeld van de staat der triomferende 
kerk.” 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Ja, zulke verklaringen hoort u niet in de huidige predikdiensten! Schoorvoetend wil men hier 
en daar nog wel toestemmen dat er nog “toekomst” is voor het volk Israël en nóg zeldzamer 
zijn de geluiden dat er toch ook nog een betere toekomst is voor de “kerk”. Maar praat niet 
van een 1000-jarig rijk; dat is nog enkele bruggen te ver… 
 
Heel opmerkelijk is dat de bekende Dr. H.F. Kohlbrugge het “Nieuwe Jeruzalem” plaatst in 
de huidige bedeling. Ja, héél opmerkelijk, want Kohlbrugge geloofde helemaal niet aan een 
heilstijd voor de kerk, zoals deze er zal zijn na de bekering der Joden. Geloofde hij eigenlijk 
wel aan een toekomstige bekering van de Joden als natie?3

 

 
“Wanneer Christus het begin maakt, dan doet Hij het zó, dat Hij alles nieuw maakt, Jesaja 
65:17. Dit zegt Kohlbrugge in Het Woord is ons gegeven, blz. 24. Het “scheppen van nieuwe 
hemelen en een nieuwe aarde” is hier! Op meerdere plaatsen zegt Kohlbrugge dat Jesaja 
65:17 “gewoon” de aardse bedeling betreft. De “kanttekeningen” wijzen daar ook in de eerste 
plaats op! 
 
Maar er is nog een veel duidelijker uitspraak van Kohlbrugge wat het “Nieuwe Jeruzalem” 
betreft. We gaan naar zijn bekende werkje Opleiding tot recht verstand der Schrift voor 

eenvoudige die Gods Woord onderzoeken. Op blz. 53 lezen we: 
 

                                                 
3  We hebben indertijd enkele artikelen gepubliceerd over de visie van Kohlbrugge op het duizendjarig rijk. Hij heeft er 
behoorlijk smalend over gesproken. We zijn toen tot de conclusie gekomen dat ongetwijfeld zijn controverse met de pure 
chiliast I. da Costa hem zo grimmig heeft gemaakt!  



“Die Openbaring van Johannes en gaf ze tot de zijnen en der getrouwen troost; zij hebben die 
tijd gehad en gezien, en dergelijke dingen herhalen zich overal waar het Woord gepredikt 
wordt; die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Hoofdstuk 21 is niet de hemel in de toekomst, 

maar is de gemeente Gods, en als gij op het vierde vers van dat hoofdstuk en op het tweede 
vers van hoofdstuk 22 met aandacht let 
dan ziet gij, dat in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde genezing en vertroosting is. Kom 
er mee in wonen! De poorten worden des daags niet gesloten; en laat varen wat u tegenhoudt 
en wat niet mee in wil, en zeg aan de leugenaars, gifmengers en vreesachtigen, dat zij 
buitengesloten zijn.” 

 
Wat hebben we meer getuigen van nodig? Ook volgens deze vurige bestrijder van het 
chiliasme is het “Nieuwe Jeruzalem” hier! Des te opmerkelijker -we herhalen het-  dat 
Kohlbrugge in datzelfde hoofdstuk zegt dat “wie de zoete regering der genade kent, in dat 
duizendjarig rijk leeft.” 
 
Ja, hij gaat zover te zeggen, dat van degenen die het 1000-jarig rijk nog verwachten, hun 
consciënties niet gereinigd zijn van dode werken en daarom niet in het rijk Gods zijn 
ingegaan. (!!!) 
 
Welnu, als zo’n felle anti-chiliast, die zulke dwaze dingen durft te zeggen, maar hoofdstuk 21 
van de Openbaring betrekt op de kerk op aarde, dan is er toch wel alle reden om aan te 
nemen, dat dit hoofdstuk juist bewijst dat hier zeker niet in de eerste plaats gesproken wordt 
over de eeuwigheid. Dat kunnen we in elk geval goed van Kohlbrugge leren!! 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
We kunnen er echt van verzekerd zijn dat de exegese van Fleming en zoveel andere puriteinen 
de enig juiste is! Laat het dan maar “vreemd” voorkomen, omdat we dit eigenlijk nooit 
gehoord hebben en het vanaf de kansels niet onderwezen wordt, maar veelmeer bestreden –  
de “oude wijn” is beter, véél beter dan de nieuwe. 
 
 Ook de bekende Matthew Henry wijst bij Jesaja 65:19 op een meervoudige betekenis. Zo 
zegt hij o.a.: 
 
“Deze beloften werden gedeeltelijk vervuld toen de Joden, na hun terugkeer uit de 
gevangenschap in vrede in hun eigen land gevestigd waren  en  daardoor zich als’t ware in een 
nieuwe wereld geplaatst zagen, maar zij moeten hun gehele vervulling krijgen in de kerk des 
Evangelies, eerst de strijdende, en daarna de zegevierende.”  
In zijn verdere verklaring is duidelijk merkbaar dat hij vrijwel uitsluitend spreekt over de kerk 
in deze bedeling!  
 
In de bekende verklaring van August Dächsel lezen we ervan als volgt: 
 
“Ongetwijfeld ziet dit ook op de gelukkige terugkeer van de Joden naar Palestina zodat het 
alles voor hen nieuw zou zijn, maar de profeet ziet hier verder. Hij geeft hier ook een blik in 
de verre toekomst, als het Evangelie der genade zal gepredikt worden. Als alle dingen nieuw 
gemaakt zullen worden door de Heere God. In de naam des Heeren, ja de Heere sprekende 
invoerende, verkondigt Hij hier, ja wijst de Heere zelf hier hen op de voleinding der eeuwen, 
wanneer bovenal het woord zal vervuld worden: “Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe 
aarde.” 



Het was de bedoeling in deze aflevering uitgebreid de wereldbekende auteur van Eens 

christens reis naar de eeuwigheid,  John Bunyan,  aan het woord te laten.  Deze  grote van 
God geleerde, deze bijzonder in het Koninkrijk der hemelen onderwezen ketellapper, heeft 
een groot werk geschreven over het duizendjarig rijk. Dit heeft hij gedaan aan de hand van 
Openbaring 21! In het grote werk De heilige stad of het Nieuwe Jeruzalem, neemt hij ons mee 
naar de periode in de wereldgeschiedenis waarin de duivel gebonden zal zijn en de HEERE 
Koning zal zijn over de hele aarde. Het is die periode waarvan de psalmen zingen en de 
profeten jubelen! We bewaren zijn heldere visie op het duizendjarig rijk echter voor het 
nummer van september. Zijn verhandeling over dit doorluchtige tijdperk is vrij uitgebreid en 
we plaatsen het liever in één keer. We volstaan nu met nog enkele opmerkingen. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
EEN ONBESTUDEERDE VAN GOD  GELEERDE! 
John Bunyan was geen universitair gevormd theoloog; van Latijn, Grieks en Hebreeuws, had 
hij geen verstand. Veel “dogmatieken” zal hij wel niet gekend hebben. Hij kende zijn Bijbel 
en de verklaring van de Galatenbrief van Dr. Maarten Luther had hij stuk gelezen! Mogelijk 
had hij moeite met zijn moedertaal... 
 
We voeren allerminst een pleidooi voor predikanten die niet gestudeerd hebben. Ze moeten 
zich echt maar niet achter Bunyan verschuilen wat hun ongeleerdheid betreft! Onze vaderen 
waren zeer bestudeerde theologen! En gedegen kennis van de grondtalen is een vereiste voor 
een goed theoloog. Maar het wil ook geenszins zeggen dat een predikant, die onderwezen is in 
“alle wijsheid der Egyptenaren”, dáárom ook een gezant Gods is! De bestudeerde predikanten 
in de dagen van Bunyan waren doorgaans onwedergeboren mensen en vijanden van Bunyan. 
Ze hebben hem niet voor niets zolang opgesloten in de kerker! Maar een groot geleerde als 
John Owen zat meermalen onder het gehoor van de eenvoudige ketellapper en wilde wel al 
zijn geleerdheid opgeven voor de kennis van Bunyan! Owen was niet alleen een groot 
Godgeleerde, maar was ook een ván God geleerde! Vandaar zijn geheel andere opstelling 
tegen Bunyan dan het gros der predikanten van die dagen! 
 
De uitzondering bevestigt de regel. Zo ook hier. Bunyan is voor veel dwalingen bewaard 
gebleven die heel veel bestudeerde godgeleerden wél hadden en hebben en tot een ramp voor 
de gemeente Gods waren en zijn. Er zijn meer van deze “onbestudeerde” predikers te noemen. 
Denk aan Huntington, Warburton, Kershaw en anderen. We zeggen zeker niet dat deze 
mensen vrij van dwalingen waren. Maar zou er één theoloog te noemen zijn die het in álles bij 
het rechte eind heeft gehad? Als niet universitair geschoolde prediker noemen we ook nog 
“onze” eenvoudige Wulfert Floor. De geleerde professor Gunning las iedere avond een 
“oefening” van hem! De HEERE heeft hier zelf onderscheid gemaakt door te laten zien dat hij 
ongeleerde mensen tot machtige predikers kan maken; tot echte van God geleerden. De 
discipelen waren merendeels eenvoudige vissers, maar zij hebben de wereld bewogen. 
Mochten er nog eens zulke gezegende predikers komen in onze dagen. We hebben ze 
broodnodig, al of niet op een theologische hogeschool gevormd! 
 
 
Bij leven en welzijn gaan we dus de volgende keer luisteren naar de eenvoudige ketellapper. 
We doen dit in één aflevering, waarna we met nog een vijfde artikel deze reeks hopen te 
besluiten.                                                                                      

 (wordt vervolgd) 

 



DE ‘GEBONDEN’ DUIVEL ! 

  
“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, is een bekende uitspraak. Maar als dat 

waarheid is, dan is deze waarheid schrikwekkend. Want dan heeft satan de toekomst! 

Immers, het grootste deel van de Nederlandse jeugd is onkerkelijk, en zonder 

waarachtige bekering is er voor hen geen toekomst. Maar de kerkelijke jeugd – de 

reformatorische jeugd? Wie heeft déze jeugd? Geeft u het antwoord maar; lees het RD 

maar. Gode zij dank zijn er uitzonderingen (hopelijk meer dan we vermoeden!), maar 

het blijven uitzonderingen.  
 

Wie heeft de toekomst? 

Maar tóch heeft satan de toekomst niet! De toekomst is voor de grote Zoon uit het Huis van 
David. Hij zal straks Koning zijn over de ganse aarde, als Hij Zijn Koninkrijk op zal richten 
niet naast, maar in de plaats van alle koninkrijken van deze wereld. En dat dient in onze 
stikdonkere dagen -waar alles aan de satan ten deel lijkt te vallen- met kracht onderwezen te 
worden. Dat moet geproclameerd worden! Dat dienen allereerst en allermeest de kerkelijke 
leidslieden -de predikanten- te doen. De kerkelijke jeugd moet in de eerste plaats onderwezen 
worden dat de satan het al verloren heeft, maar dat het nog wacht op Gods tijd om dat 
openbaar te brengen! Onze jeugd die -als ze nog enigermate dóórdenkt- geen raad meer weet 
met de kerkelijke verscheurdheid, de twisten onder “vrome” mensen, en noemt u maar op, 
deze jeugd moet geleid worden, moet bekend worden gemaakt dat de wereld niet onder zal 
gaan, dat het niet normaal is zoals het kerkelijke leven zich openbaart en… ze moeten dit van 
de ouderen horen. Met name van de geestelijke leidslieden. De predikanten zijn  v e r p l i c h 
t  de aan hen toevertrouwde jeugd allereerst en allermeest op te roepen tot een ogenblikkelijke 
bekering, maar dan ook hen leiding te geven in de stikdonkere nacht waarin we verkeren. 
Voor jong en oud oogt de toekomst aardedonker en lijkt er alleen maar verwachting te zijn 
van schrikkelijke oorlogen, tot nucleaire verwoesting toe. En die dreiging is zeer reëel. Maar 
er is méér; er is nog wél een goede toekomst; het is niet alléén verderf en ondergang, maar we 
zijn op weg naar algemene wereldvrede, naar de tijd dat de mensen geen oorlog meer zullen 
leren. Het moet onze jonge mensen duidelijk gemaakt worden dat de wereld niet ophoudt met 
de vreselijke afval van kerkelijk, van reformatorisch Nederland, en dat de wereld gróter is dat 
dit stipje op de wereldkaart. Het Evangelie moet en zal de wereld overwinnen! De huidige 
leidslieden zitten er finaal naast. Er is wel terdege toekomst, ook voor de jeugd! Maar wat 
verneemt de jeugd van haar predikanten? 

De jeugd  wordt de waarheid onthouden 

We lezen dat helaas heel duidelijk in het jeugdblad Daniël van de Gereformeerde Gemeenten.  
In het nummer van 30 maart 2007 schrijft  ds. M. Golverdingen over De mobilisatie van Gog 

en Magog. Tevens wordt er vermeld: De satan wordt nog één keer ontbonden. We gaan nu 
maar voorbij aan het feit dat satan niet meer dan éénmaal gebonden wordt en dat hij ook niet 
tweemaal óntbonden wordt… 

Wat leert ds. Golverdingen? 

 
“Naar mijn bescheiden mening naderen we het einde van deze periode van duizend jaren. Het 
Evangelie maakte eeuwenlang een overwinningstocht door de wereld. Het wordt vandaag  
met behulp van vliegtuigjes gebracht in het stroomgebied van de Amazone en in het 
binnenland van Papua en met sneeuwscooters aan kleine heidense gemeenschappen van 
boomaanbidders die in Siberië binnen de poolcirkel leven. De einden der aarde zijn bijna 



bereikt. Dat wijst op een zekere voltooiing. Dan komt ook de bekering van Israël dichterbij. 
Als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, zal gans Israël zalig worden (Romeinen 11:26). 
De schaduw van de komende grote afval, genoemd in 2 Thessalonicenzen 2, die aan de komst 
van de antichrist vooraf zal gaan, begint in elk geval reeds over Europa te vallen. Het geheel 
van de duizend jaren, de voltooide periode van de uitbreiding van Gods Koninkrijk, zal 
worden afgesloten met een kleine tijd, waarin de satan is ontbonden (Openbaring 20:3.” 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Uit het hele artikel, geven we alleen het boven geciteerde aan u door. Je wrijft werkelijk je 
ogen uit, dat dergelijk onderwijs in onze apocalyptische tijd -een tijd met hét grote tijdsteken 
Israël- nog mogelijk is. De jeugd van de Gereformeerde Gemeenten wordt voorgehouden wat 
haaks op de Bijbelse profetieën staat! Het is echt heel erg. Wie zou niet wenen?  .   

We gaan hier uiteraard niet de leer van het 1000-jarig rijk ontvouwen. Water naar de zee 
brengen is niet aan de orde. Ds. Golverdingen kent op z’n minst de gedachten van “vader” 
Brakel. Deze alleen zijn al afdoende om heel zijn geschrijf te weerleggen. Toch willen we op 
het geciteerde nog wat commentaar leveren.  
 

Klopt het wel? 

Van het hele artikel eigenlijk niets. Nu wijs ik alleen op het volgende: De periode van duizend 
jaren is nog geheel toekomstig. We hebben dat al meer dan genoeg bewezen. We hebben 
bewijzen daarvan aan ds. Golverdingen gezonden. Ook de vorige “Verwachting” met 
argumenten tegen de bestrijders van de leer van onze vaderen, gericht aan het adres van de 
predikanten Hakvoort en Mulder,  heeft hij  gekregen.  Het heeft geen zin dit alles hier weer te 
herhalen.  

 
Ds. Golverdingen vervalt in de zeer grote vergissing dat het Evangelie nu zo ongeveer over de 
hele aarde is verspreid. Maar het ware “Evangelie des Koninkrijks” is nog maar zeer ten dele 
bekend op de aarde. En de “eeuwenlange overwinningstocht” van het Evangelie is een wel erg 
fantastische argumentatie. In deze kringen durft men te zeggen dat het heel moeilijk is een 
plek op de wereldkaart te vinden waar het Evangelie nog niet geweest is! 
 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 

Waar is het Evangelie gekomen? 
 
* Wat heeft een land als India -meer dan een miljard inwoners (1.000 miljoen)- nog van het 
Evangelie gehad? Te verwaarlozen! Het immense rijk China met ruim 1,3 miljard (1.300 

miljoen) inwoners? Hier en daar een weinig. Volgens betrouwbare berichten is er op enkele 
plaatsen een levende kerk in dat land, een kerk die heel wat meer te betekenen heeft dan onze 
Refozuil! Men kan daar lijden én sterven voor Christus.   
 

* Wat denkt u van Indonesië? In de koloniale tijd heeft Nederland meer aan materiële winst 
voor zichzelf gedacht, dan aan geestelijke winst voor dit volk. Er zijn door de zending mensen 
toegebracht tot de gemeente die zal zalig worden, maar ten opzichte van dit grote eilandenrijk 
is het ook minimaal geweest.  



 

 

* Wat heeft het grote Siberië van het Evangelie gehad? De “sneeuwscooters”, die ds. 
Golverdingen noemt, hebben echt niet zoveel te betekenen! Het is alles zeer ten dele. 
Trouwens, wat denkt u van het héle Russische rijk? Het land is vergiftigd door atheïsme en de 
leer uit de beerputten van de Grieks-orthodoxe kerk. Dit grote land moet het Evangelie nog 
massaal krijgen! 

 

* Hoeveel wáár Evangelie is er in Afrika gekomen? Weinig, héél weinig, ondanks de 
opofferende arbeid van zendelingen als Mackay, waarvan u elders in dit nummer leest. 

 

* Hoever is het Evangelie in Zuid-Amerika gekomen? Wat denkt u? Dit werelddeel is 
vergiftigd door het pausdom, door pinkstergroepen, enzovoort. 

 

*  Het grote werelddeel Azië -waarvan al genoemd China, India en Indonesië- met de grote 
heidense godsdiensten en de religie van de valse profeet? 
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Op de hele wereld is het Evangelie, hier en daar, een weinig gekomen. Wie heeft het 
gebracht in de grote islamitische wereld? .De “gebonden” satan houdt het in die landen 
vreselijk tegen. Zending is daar echt onbegonnen werk. Het stuit in die wereld af op een 
betonnen muur. Ja, het is alles naar Gods raad en wijs bestel. Tot heden is alles nog maar 
voorbereidend werk geweest. Leest u er Philpot maar op na in De Heere Jezus als de 

gekroonde Koning van Sion. En dan leest u meteen wat het 1000-jarig rijk is. Dan hoort u een 
ander geluid dan van de huidige geestelijke leidslieden! 

 
WAT LEERT DE BIJBEL? 

De Bijbel leert dat er een tijd zal komen dat het Evangelie de wereld zal bedekken als de 
wateren de bodem der zee. Dan zal er dus geen plaats op de hele  
aarde zijn waar het Evangelie niet gebracht zal worden; en dat niet alléén – het Evangelie zal 

héérsen op de hele aarde! Dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt 
worden en de wereld overspoelen. Tot aan de einden der aarde zal men God vrezen! Daar 
gaan we hier geen verdere bewijzen voor geven. Die hebben al legio in dit blad gestaan en 
ook dit nummer geeft deze gegevens op meerdere plaatsen. Als we DV in het nummer van 
september Bunyan aan het woord zullen laten krijgen de predikanten Golverdingen, Hakvoort 
en Mulder daarvan overvloedige bewijzen! Eens zal voor 100% in vervulling gaan: “O Heere, 
onze Heere, hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde.” We achten het niet nodig er op 
deze plaats nog meer van te zeggen.   
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WEET DS. GOLVERDINGEN HET NIET? 

Ongetwijfeld staan er in de boekenkast van de predikant uit Boskoop werken van onze 
vaderen waarin ze hebben geschreven over de bekering van de Joden en de daarop volgende 
heilstijd voor de hele wereld!  Waarom onthoudt hij dat de arme jeugd? Arme jeugd? Ja, want 
de jonge mensen wordt geen enkel perspectief geboden in een wereld die ten onder lijkt te 
gaan. We naderen niet het einde van de periode van de duizend jaren, maar het begin!    
 
 
De dominee weet ongetwijfeld wat meerdere collega’s van hem over de toekomst van Israël 
hebben geschreven. En dan weet hij tevens dat er onder hen zijn die ook nog een grote 
opbloei van Gods Gemeente verwachten. Of hij weet dat er ook onder hen zijn die deze 
heilstijd als 1000-jarig rijk niet (meer) zo heel stellig durven ontkennen is ons niet bekend. 
We zijn er ook van overtuigd dat hij best wel weet wat wijlen ds. Zijderveld geschreven heeft, 
in de lijn van Wilhelmus à Brakel!  Zelfs ds. G.H. Kersten heeft heel anders over de 
“toekomst” gedacht dan hij in zijn Dogmatiek heeft beschreven! Daar hopen we binnenkort 
het bewijs van te leveren. 
 
 
Moeten we opnieuw wijzen op de predikanten L. Ledeboer en E. Fransen, die geclaimd 
worden als predikanten van de Gereformeerde Gemeenten? Dat waren allebei zeer 
uitgesproken chiliasten! 
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TOCH NIET TE BEGRIJPEN 
We hebben ds. Golverdingen op ds. R. Boogaard gewezen die niet alleen een zeer heldere 
visie heeft op de toekomst van Israël, maar ook van mening is dat de bekering van Israël 
gevolgd zal worden door een machtige opbloei van geheel Gods Gemeente in de wereld. Tot 
onze verrassing deelde de Boskoopse pastor ons mee dat hij diens visie deelt  en deze ook 
uitdraagt!  Hoe zit dit dan?  In 

 
het artikel in Daniël komt dit in elk geval helemaal niet uit de verf. Het wordt de jeugd niet 
voorgehouden en onderwezen dat na de bekering van Israël er nog een geweldige tijd van 
zegen komt voor de hele wereld. We komen er direct op terug. 
 
DE ANTICHRIST 

Dominee Golverdingen schrijft ook over de “komende” antichrist. Of we nu al of niet menen 
dat Rome dé antichrist is, of dat we van gedachte zijn dat de collectieve roomse antichrist nog 
zal uitmonden in een strikt persoonlijke antichrist, laten we hier gaan. Is in dit verband niet 
van belang. Het belangrijke en vooral het erge is dat ds. Golverdingen het pad van de vaderen 
ook hier helemaal heeft verlaten. Het schrijven over een toekomstige antichrist is uit het hart 
van onze doodsvijand  R O M E  gegrepen. We hebben de Boskoopse pastor geschreven dat 
hij het maar moet opzoeken in de “Gereformeerde Dogmatiek” van ds. G.H. Kersten en dat 
we diens mening van ganser harte onderschrijven. Ook in GerGem-kringen is de visie op 
Rome doorgaans helemaal veranderd. De sriptie Smeulend antipapisme” (zie Verwachting, 

december 2006) van C.H. van de Hoven heeft dit wel heel duidelijk aangetoond. 
 

 



In Openbaring 20 lezen we over degenen die het beest niet aangebeden hebben en die door de 
antichrist gedood zijn en zijn merkteken niet aangenomen hebben. Dat is  i n  de periode van 
het 1000-jarig rijk, de tijd dus dat satan gebonden is. Het is dan ook volkomen onmogelijk dat 
de antichrist geopenbaard wordt  n a  het 1000-jarig rijk. 
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GRAAG DUIDELIJKHEID! 

Ds. Golverdingen verwacht de ontbinding van de satan. Dan breekt als het ware de hel los op 
de aarde. Het is de periode dat de antichrist zal heersen. Dat blijkt heel duidelijk uit het artikel 
in Daniël. De dominee verwacht in elk geval wel de bekering van de Joden. We nemen aan 
dat hij deze niet plaatst in de tijd dat de satan losgelaten is! Rest slechts de conclusie dat hij 
meent dat deze bekering nog net aan het einde van de periode van de gebonden duivel zal 
zijn.  
 
Maar dan kan er ook geen sprake meer zijn van een heilstijd voor Gods gemeente – 
wereldwijd! Dan zal de satan immers in ongekende kracht en macht heersen op de aarde en 
zal er geen plaats meer zijn voor de ware kerk, dan alleen misschien in de holen en spelonken 
der aarde. Na de “kleine tijd”, die de losgelaten duivel toegemeten is, volgt het grote oordeel.  
 
Gods Woord is duidelijk genoeg. Op de bekering van Israël volgt de algemene 
wereldbekering. De Joden zullen dan o.i. de grote zendelingen zijn. Deze boodschap heeft de 
jeugd -ook de GerGem-jeugd- heel hard nodig! En het is zo ontzettend jammer dat ze deze 
verwachting van onze vaderen niet horen. 

 

 

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

 
OM  BESCHAAMD  EN  JALOERS  TE  WORDEN !` 

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

 
Op de bladzijden 41 t/m 48 kunt u lezen over de bediening van een ouderwetse zendeling. We 
bedoelen Alexander Mackay, de zoon van een Schotse predikant, uit het begin van de 19e 
eeuw. De vader van Alexander vertelde hem veel over David Livingstone, de zendeling die 
tot grote zegen is geweest voor de zwarte Afrikaners. Als dertienjarige jongen had hij al het 
grote verlangen een zendeling als Livingstone te worden. Toch leek het er maar weinig op dat 
dit ooit zou gebeuren. Alexander had heel veel belangstelling voor techniek en vooral de toen 
in opkomst zijnde spoorwegen hadden zijn intense belangstelling. Hij was niet bij 
locomotieven weg te slaan! Zijn wens was machinist te worden. Hij studeerde heel hard en 
werd zo bekwaam dat hij door een Duitse machinefabriek in Berlijn uitgekozen werd om er 
eerste instructeur te worden.  
 
“Afrika” bleef echter in zijn gedachten. Op ca. 26-jarige leeftijd las hij een oproep van de 
bekende Amerikaan Stanley (de man die Livingstone vond!); een oproep namens de koning 
van Uganda, M’tesa. Stanley deed een oproep voor een praktische zendeling die ziekten kan 
genezen, woonplaatsen kan bouwen, wiens handen nergens verkeerd voor staan.  Deze man 



zou Afrika kunnen redden, schreef hij. Deze woorden brandden in de ziel van Mackay. 
Alexander ging met zichzelf te rade en overdacht: Hier in deze kamer zit hij – de jongen die 
in het dorp aan de schaafbank van de timmerman gewerkt heeft en aan de tafel van de 
zadelmaker, in de smidse en de molen, als zijn moeder hem bij zijn boeken wilde zien; de 
knaap, die naar de scheepsbouw keek op de werven van Aberdeen, zelf met hamer en vijl en 
draaibank machines gebouwd en gemaakt had in de machinefabrieken – hij is hier – de man, 
wiens handen nergens verkeerd voor staan. Alexander hóórde de stem van God. Hij schreef 
een brief aan het zendingsgenootschap te Londen: “Mijn hart brandt voor de verlossing van 
Afrika, en als u mij naar enkele streken wilt zenden, welke dan ook, die Livingstone en 
Stanley gevonden hebben, zuchtend onder de vloek van de slavendrijvers, zal ik erg blij zijn.” 
 
Binnen vier maanden stond Mackay, met enige andere jonge zendelingen, die vrijwillig dienst 
genomen hadden voor hetzelfde grote werk, op het dek van het stoomschip “Peshawur”, dat 
vanuit Southampton naar Zanzibar voer. We zouden hem willen volgen op zijn zeereis, maar 
bovenal op de onvoorstelbare tocht door Afrika met ontberingen, waar we ons geen 
voorstelling van kunnen maken. Met zijn Britse makkers en Afrikaanse dragers sleepten ze 
zich voort door nauwe bergpaden, door moerassen – maanden aan één stuk. Een der 
zendelingen stief aan de koorts. Ook Alexander kwam door koorts aan de rand van de dood. 
Ze werden bestolen op allerlei wijze. Ze moesten grote wateren oversteken, leden schipbreuk 
en voeren o.a. op de Victoria Nyanza, waarvan de lengte groter is dan heel Schotland. Toen 
was hij al vijftien maanden onderweg! Eindelijk, na duizenden mijlen onder de meest 
primitieve omstandigheden gereisd te hebben stond hij (de Britten waren elders heengegaan) 
voor de koning van Uganda, die Stanley gesmeekt had een man te zenden, wiens handen 
nergens verkeerd voor stonden. 
 
Mackay werd door de koning welwillend ontvangen. Direct begon de zendeling met zijn 
arbeid om de zwarte medemens in alles te helpen. Met zijn handen deed hij het zwaarste 
werk. De zwarte mensen leden aan vreselijke ziekten. Hij kwam tot de conclusie dat de 
vergiftigde wateren van het moeras hiervan de oorzaak waren en hij wist hoe water gevonden 
wordt op de bodem van een poreuze laag, als rots of klei bereikt is, waardoor het water niet 
kan zakken. En hij ging aan het werk! Precies op een diepte van zestien voet welde het 
zuivere bronwater op. Helder water uit de grond laten komen was voor de zwarten toverij! 
“Mackay is de grote tovenaar! Hij is de machtige geest!”, riepen zij uit. “De koning moet 
komen om dit te zien!” En met zijn onderdanen was de koning zeer verwonderd en ging de 
witte man nog meer waarderen.  
 
Mackay werd met een vreselijk feit geconfronteerd – de slavernij. Gewetenloze Arabieren 
kwamen regelmatig om van de koning zijn onderdanen te “kopen” voor allerlei goederen. De 
zendeling gruwde van deze beestachtigheid en hij besloot al zijn invloed bij de koning aan te 
wenden om hier een eind aan te maken. U leest er meer van in het verhaal. 
 
Het spreekt voor zich dat de zendeling zeer bewogen was met de geestelijke toestand van de 
zwarte Afrikaners. Zij leefden zonder God en zonder hoop voor de eeuwigheid. En zijn 
verkondiging van het Evangelie werd ook gezegend. Er werden wilde heidenen bekeerd tot de 
levende God. Dat toen alle machten van de hel in het geweer kwamen vertelt deze 
aangrijpende geschiedenis ons ook. 
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We hebben het laatste gedeelte van zijn verblijf opgenomen; we vallen zomaar midden het 
verhaal in! Wat daaraan voorafging is onvoorstelbaar, zoals u een weinig uit het voorgaande 
hebt kunnen begrijpen. Maar dit alles op te nemen kost te veel plaats. Lees hoe de 
zendelingen van voorheen werkten en lees vooral over de vruchten van hun arbeid. Deze 
mensen werden niet gesteund door een “thuisfront”, hadden geen geldelijke ondersteuning, 
bouwden zelf hun “huizen”, moesten werkelijk óveral voor zorgen. Met recht kunnen we 
spreken van een volkomen onbaatzuchtige liefde voor de medemens in grote nood. Als er op 
een dusdanige wijze zending zou moeten worden bedreven waren er nog minder 
zendingswerkers dan er nu al zijn! Deze opmerking wil geenszins zeggen dat er bezwaren 
kunnen zijn tegen sterk verbeterde omstandigheden waarmee in onze tijd zendelingen hun 
werk kunnen doen. Wél bedoelen we dat in de vorige eeuwen er ongetwijfeld sprake was van 
meer échte roeping. Ook was er geen gelegenheid voor mensen (vooral predikanten) om van 
tijd tot tijd -op kosten van de zending- mooie visitatie- en andere reisjes te maken naar de 
zendingsterreinen…  
 
Deze geschiedenis vonden we in het boek “Pioniers van Christus”, een uitgave van 
Kok/Kampen, zonder jaartal. Verschenen er nog maar eens zúlke werken, in de plaats van 
allerlei “christelijke” romans (christelijke rommel)! Welke van de “reformatorische” uitgevers 
gaan  nu eens geschiedenissen op de markt brengen die écht gebeurd zijn, in de plaats van 
allerlei teugelloze fantasie waar niemand wat aan heeft. “Ontspanningslectuur” mag er zijn, 
maar dan wel zulke die wat anders is dan zomaar “tijdverdrijf”, maar van nut zijn voor 
onsterfelijke zielen op weg naar een eeuwigheid. Het zou tot zegen kunnen zijn voor jong en 
oud! 
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EEN  OUDERWETSE  ZENDELING ! 

 

Wanneer Mackay het hof van de koning ook bezocht, hij zag altijd jongens, wiens werk het 
was vliegen weg te jagen voor het gezicht van de koning met waaiers, stoelen aan te dragen 
voor de leiders en bezoekers om op neer te hurken, boodschappen te doen en zichzelf in 
hoofdzaak nuttig te maken. De meeste jongens waren zoons van de leiders. Als zij niet bezig 
waren met een of andere boodschap, waren zij gewoon op de open ruimte juist bij de hut van 
de koning rond te slenteren of wat met elkaar te spelen. Dikwijls, als Mackay kwam om met 
de koning te spreken, moest hij op deze plaats wachten, voor hij zijn opwachting bij de 
koning kon maken. Hij was gewoon grote vellen papier met zich mee te nemen, waarop hij in 
zijn werkplaats het alfabet gedrukt had en een paar zinnen. Het drukken was eigenlijk gebeurd 
met de kleine handpers, die Mackay gebruikt had in zijn zolderkamertje in zijn oude huis in 
Rhynie, toen hij nog een jongen was. Hij had het ding meergenomen, heel de reis naar 
Uganda en nu drukte hij brieven en zinnen in een taal, die nooit op schrift gezet was. 

 

De Bagandajongens, die zich rond “de witte man van het werk” verzameld hadden met 
vragende ogen, toen hij met zijn “toverkunst” de vellen papier bedrukte, verdrongen zich nu 
rond hem, als hij een van deze witte vellen ontrolde met de geheimzinnige zwarte vlekken 
erop. Mackay maakte een soort geluid voor “a”, toen voor “b” en duidde deze geheimzinnig 



gevormde dingen aan, die wij de letters van het alfabet noemen. Toen liet hij hen het geluid 
maken de letter aanduiden, die dat geluid voorstelde. Eindelijk konden de handigsten van de 
jongens het hele alfabet goed herhalen. Toen begonnen zij hele woorden te lezen en toen 
eindelijk hele zinnen in hun eigen taal. Twee van deze pionierjongens werden erg goede 
scholieren. Eén, genaamd Mukasa, werd christen en gedoopt met de naam Samuel; een 
andere, genaamd Kakumba, werd Jozef gedoopt. Een derde jongen was gevangen genomen 
door een stam in het noorden en zijn huid was veel lichter bruin dan die van de 
Bagandajongens. Deze gevangen genomen slaaf met zijn lichte huiskleur heette Lugalama. 

 
Ieder van de jongens vond het een belangrijke dag, toen hij tenslotte werkelijk een heel 
bedrukt vel kon lezen van het begin tot het einde in zijn eigen taal – van “Onze Vader” tot 
“het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, amen”. Enigen van hen leerden in Jezus Christus 
de Gids en redder van hun leven kennen. De kleine groep Christenen groeide in aantal; 
mannen en vrouwen van  verschillende leeftijden werden lid  van  de jonge Christelijke Kerk 
in Uganda 
 
Op zekere morgen werd het vertrouwde geroffel van de drums gehoord, dat de komst van 
koning M’tesa aankondigde. De livrei-jongens – de Christenen en de anderen – bogen, toen 
hij de hal binnenkwam en statig op zijn stoel ging zitten, terwijl zijn leiders zich rond hem 
zetten. Op een stoel naast de koning zat Mackay, de witte man van het werk. Zijn gebruind 
gezicht stond zeer vastberaden, want hij wist, dat hij deze morgen een zware strijd te strijden 
had. Nog een luid geroffel van de trommels vulde de lucht. De toegang tot de hut werd 
verduisterd door een grote, gebruinde Arabier in lange, zwierige kleren, gevolgd door een 
negerdrager, die balen kleren en geweren op de grond gooide. De Arabier droeg een Turkse 
doek op zijn hoofd, waar rond een lange sjerp gebonden was. Hij was een slavenhandelaar 
van Zanzibar, die uit het oosten gekomen was naar koning M’tese in Uganda om mannen, 
vrouwen en kinderen. “Zie, ik bied u geweren en slaghoedjes aan en kleren.” En hij spreidde 
een stuk van de rode stof uit en stak een van de geweren in de hoogte met een glimmende 
loop. 

 

Koning M’tesa’s ogen stonden begerig, toen hij de geweren en de munitie zag. Dit, zo dacht 
hij, zijn de dingen, die mij machtig zullen maken tegenover mijn vijanden. “Ik zal u geven”, 
ging de slavenhandelaar verder, “een van deze lappen rode stof in ruil voor een man, die 
verkocht wordt als slaaf; een van deze geweren voor twee mannen; en honderd van deze 
slaghoedjes voor een vrouw als slavin”. 

Mackay keek in het dreigende gezicht van koning M’tesa en hij kon zien, hoe de begerige 
koning de geweren verlangde. Zou hij de gunst van de koning riskeren, door de strijd aan te 
gaan voor een paar slaven? Toen herinnerde Mackay zich, toen hij daar zat, dat, toen hij 
student was, de heftige strijd van Livingstone tegen de slavenhandelaars hem de eed had laten 
afleggen, dat hij ook uit zou gaan en voor de slaven in Afrika zou vechten. De herinneringen 
spoorden hem aan tot de strijd, die hij nu van plan was te voeren. Hij wist, dat het een harde 
strijd zou zijn, want de koning was begerig naar macht en – als iedere Afrikaanse leider in die 
tijd – dacht hij aan de mensen, alsof ze zijn eigendom waren. Hij kon met hen doen, wat hij 
wilde, hen zelfs verkopen voor de slavernij. 

 
Mackay wendde zich tot M’tesa en zei deze woorden: “O koning M’tesa, u bent als vader 
gezet over heel deze menigte mensen. Zij zijn uw kinderen. Zij zijn het, die u tot een groot 
koning maken. Denk er aan, o koning M’tesa, dat de sultan van Zanzibar een bepaling heeft 



uitgevaardigd, dat geen slaven genomen zullen worden in al deze landen en verkocht aan 
andere landen, die dicht bij de kust liggen, waarheen deze Arabier uw kinderen zal brengen. 
Daarom, als u slaven verkoopt, breekt u zijn wet. Wilt u dan uw eigen mensen verkopen, 
zodat zij uit hun eigen land weggehaald worden en naar een vreemd land gevoerd? Zij zullen 
aan elkaar geketend worden, geslagen worden met zwepen, gegeseld en geschopt en velen 
zullen aan de kant van de weg alleen 

 
gelaten worden om te sterven. De mensen van de kust zullen lachen om Uganda en zeggen: 
Zó laat koning M’tesa zijn kinderen door vreemden behandelen”. 

 

We kunnen ons voorstellen, hoe de Arabier zich naar Mackay wendde en toornig en wreed 
naar hem keek. In zijn hart raasde hij en hij zou alles willen geven om het zwaard, dat hij 
onder zijn mantel verborgen had, in het hart van Mackay te werpen. Wie was de witte man, 
die het waagde te proberen zijn handel tegen te gaan. Maar Mackay ging verder: 

 

“Zie” zei hij, wijzend op de jongens en de leiders, “uw kinderen zijn prachtig geschapen. Hun 
benen, die met elkaar verbonden zijn, zijn bedekt met vlees; en van het hart in hun borst 
stroomt het bloed, dat mensen leven geeft, heen en weer door hun lichaam, terwijl de adem in 
en uit hun longen gaat en hen doet leven. God, de Vader en Maker van al deze mensen, kan 
alleen zulke wonderen scheppen. Geen mensen, die ooit leefden, konden, al werkten ze hun 
hele leven door, zoiets prachtigs maken als één van deze jongens. Wilt u dan een van deze 
wonderen verkopen, een van uw kinderen, voor een beetje rode lappen, die iemand in één dag 
kan maken?” 
 

Aller ogen keerden zich naar koning M’tesa om te vernemen, wat hij zou zeggen. De koning 
zond met een gebaar van zijn hand de woedende Arabier weg, terwijl hij overlegde met zijn 
leiders en tot dit besluit kwam: “Mijn mensen zullen geen slaven meer gemaakt worden”. Er 
werd een bepaling uitgeschreven en koning M’tesa zette er zijn handtekening onder. De 
terneergeslagen Arabier en zijn mannen zamelden hun geweren en stoffen bij elkaar, liepen de 
heuvel af om ivoor te kopen, in plaats van slaven, voor hun balen rode stoffen en gingen het 
gebied van koning M'tesa uit over het Grote Meer, huiswaarts. Mackay had de eerste strijd 
gewonnen tegen de slavernij. Hij was erg blij in zijn hart. Toch wist hij, dat, hoewel hij in 
deze strijd succes gehad had, hij de strijd voor de vrijheid nog niet helemaal gewonnen had.  

 

De koning was over het algemeen vriendelijk voor hem, want hij was trots, dat hij zo’n 
knappe witte man in zijn land had. Maar hij kon er niet toe besluiten Christen te worden. 
M’tesa’s hart was nog niet helemaal veranderd. Het slaven roven van andere stammen mocht 
nog doorgaan. Het verschrikkelijke moorden van zijn volk om de vreselijk toorn van de 
ziektegoden weg te houden, ging nog door. Mackay wist, dat hij zijn werk moest voortzetten. 
Hij opende langzaam een weg door de tropische wildernis van wreedheid en de 
vreeswekkende moerassen, die het leven van de mensen van Uganda donker en 
angstwekkende maakten. Alleen als zij gekomen zouden zijn in het volle zonlicht van de 
liefde en zorg van God, zou zijn werk af zijn. 

Heel Uganda wachtte ademloos op zekere dag, of het eind van de wereld gekomen was. 
“Koning M’tesa is dood”. Het geroep ging door het hele land. De mensen  wachtten  in  angst,  
tot  de nieuwe koning  door de leiders uitgekozen  
 



was uit de zonen van de dode regeerder. Eindelijk ging er een gejuich op van het paleis: 
“M’wanga heeft Uganda opgegeten”, riep men. Hiermee bedoelden  

de mensen, dat M’wanga, een jonge zoon van M’tesa, slechts achttien jaar oud, koning 
gemaakt was. Hij was echter een jongen zonder macht, het zwakkere werktuig van de katikiro 
(de eerste minister) en van Musaji, de kapitein van de lijfwacht van de koning zelf. Deze 
beide grote mannen van het koninkrijk haatten Mackay hevig, want zij waren jaloers op zijn 
macht over de oude koning. Daarom fluisterden zij in de oren van de jonge koning M’wanga 
woorden als: “U weet dat de mensen zeggen, dat Uganda opgegeten zal worden door een 
vijand van de landen van de opkomende zon. Mackay en de andere witte mannen maken zich 
klaar om duizenden witte soldaten naar uw land te brengen om het op te eten en u te doden”. 

 
Zo begon M’wanga Mackay te weigeren met hem te spreken. Maar hij was bang de witte man 
aan te vallen, dus begon hij samenzweringen tegen de Christenjongens te maken. Op zekere 
morgen ging Mackay van huis met vijf of zes van zijn jongens en zijn scheepsvolk, om naar 
beneden naar het meer te gaan. Bij hen was ook de jonge Lugalama – de slavenjongen met 
lichtgekleur-de huid, nu een vrije slaaf en knecht van Mackay – en Kakumba, die Jozef 
gedoopt was. De koning en de katikiro hadden Mackay permissie gegeven om naar het meer 
te gaan en het over te steken om brieven te brengen naar een plaats genaamd Msala, vanwaar 
de dragers ze naar Zanzibar zouden brengen voor de boot naar Engeland. De groep liep de 
heuvel af, de scheepslui droegen de bagage en de roeiriemen op het hoofd. Mackay en zijn 
collega Ashe, die uit Engeland gekomen was om met hem samen te werken, liepen achteraan. 
 

Tot hun verwondering kwam er van het pad achter hen een groep krijgslieden rennen. Ze 
passeerden hen.“Waar gaan jullie naar toe?” vroeg Mackay een van de soldaten. “Musaji, de 
kapitein van de lijfwacht”, antwoordde hij, “heeft ons gezonden om enkele van de vrouwen 
van de koning, die weggelopen zijn, gevangen te nemen”. Nog een groep soldaten rende hun 
voorbij. Mackay werd meer en meer achterdochtig, dat een gemeen complot dreigde. Hij en 
zijn collega hadden zes mijlen gelopen en het meer was nog maar twee mijlen van hen 
gescheiden door een bos. 

Plotseling sprongen er van achter de bomen van het bos honderden mannen, aangevoerd door 
Musaj zelf. Zij richtten hun geweren en speren op Mackay en zijn vrienden en schreeuwden: 
“Ga terug, ga terug!” “We zijn vrienden van de koning”, antwoordde Mackay, “en wij hebben 
zijn verlof om te reizen. Hoe durft u ons aan te vallen?” En zij vervolgden hun weg. Maar de 
soldaten gingen achter hen aan, pakten hun wandelstokken af en begonnen hen te slaan. 
Mackay en Ashe gingen aan de kant van de weg zitten. Musaji kwam naar hen toe. “Waar 
gaan jullie naar toe?” vroeg hij. “Wij reizen naar de haven met toestemming van koning 
M’wanga en de katikiro”. 

 
“Je bent een leugenaar”, antwoordde Musaj. Deze stond wat achteraan en de soldaten vielen 
op de zendelingen aan, sleepten hen aan hun voeten en hielden de loop van hun geweren heel 
dicht tegen hun borst. Mackay keerde met zijn jongens terug naar de hoofdstad. Hij en Ashe 
mochten gaan, maar drie van de jongens werden naar het hoofdkwartier van de koning 
gebracht en gevangen genomen. 

Toen Mackay en Ashe eindelijk terug waren in hun huis, knielden zij om te bidden voor de 
jongens, die zij onderwezen hadden. Later op dezelfde avond besloten zij te proberen de 
koning en Musaij terug te winnen door giften, zodat hun gevangen genomen jongens buiten 
gevaar zouden zijn. Mackay sprak met de andere jongens en vertelde hun dat ze voor hun 
leven moesten vluchten, anders zouden ze gedood worden. 



 

’s Morgens hoorde Mackay, dat de drie jongens, die gevangen genomen waren de vorige dag, 
niet alleen gevangenen zouden blijven, maar dat Musaj dreigde hen te verbranden. De jongens 
heetten: Seruwanga, Kakumba en Lugalama. De oudste was vijftien jaar, de jongste twaalf 
jaar. Mackay was erg verdrietig, toen hij het nieuws hoorde, dat de jongens uitgeleid werden 
door een troep brullende mannen en jongens. Musaj riep tegen hen: “O, je kent Jezus 
Christus! Je gelooft, dat je uit de dood zult opstaan. Ik zal je verbranden en we zullen zien, of 
dit zo is.” 

Een afschuwelijk en wreed gelach rees op uit de menigte. Mackay en Ashe, alleen tegenover 
de bende krijgslieden van de wrede jonge koning, stonden hulpeloos en konden niets doen, 
toen zij de jongens naar beneden de heuvel af zagen komen naar de rand van een moeras. 
Achter hen was een bananenplantage. Enige mannen, die bossen brandhout op het hoofd 
gedragen hadden, gooiden het hout op een hoop; anderen grepen de jongens en bonden ze aan 
elkaar vast met lange rietstengels, zodat ze niet zouden tegenspartelen in het vuur. 

 

Seruwanga, de dapperste, weigerde een kreet te uiten, toen hij in stukken werd gehouwen, 
maar Kakumba riep tot Musaj, die een Mohammedaan was: “U gelooft in Allah, de genadige. 
Wees genadig!” Maar Musaj kende geen genade. De mannen, die toekeken, hielden hun adem 
in met een ontzaglijke verbazing, toen ze een jongensstem uit de vlammen en rook hoorden 
zingen: 

 
“Dagelijks, dagelijks zingen voor Jezus, 
Zing, mijn ziel, Zijn naam ter eer”. 
 
Mackay was zielsverdrietig, toen hij zag, hoe de jonge koning tot wreedheid gebracht was 
door de handige katikiro en de kapitein van de lijfwacht, die hevig jaloers waren op Mackay 
en speelden met de vrees van M’wanga. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
Een erg dappere christenjongen,  genaamd Balikadembe,  pleitte bij de  koning 
om niet door te gaan met zijn vreselijke wreedheden. Niets kon hem tegenhouden. Een poosje 
hierna werd de koning ziek. Zijn leiders vertelden hem, dat deze jonge Balkadembe hem 
betoverd had. Dus gingen M’wanga’s soldaten op pad, vonden de jongen en leidden hem weg 
naar een plaats, waar ze een vuur aanstaken en, de jongen er in werpend, verbrandden zij hem 
langzaam. Hoe kwam het, dat de koning, die tot deze wrede kwellingen bevelen gaf, het leven 
van Mackay spaarde? 

 

De reden is, dat de wonderlijke dingen, die deze man gedaan had, wiens handen nergens 
verkeerd voor stonden, niet alleen ontzag gewekt hadden in het hart van de koning, maar ook 
van de katikiro en zelfs van kapitein Musaj. Ze waren bang Mackay te doden. Toen brak er op 
zekere nacht een ontzettend onweer los over de stad van de koning. Een bliksemstraal sloeg in 
het huis van de koning. De rieten gebouwen gingen in vlammen op en verbrandden tot as. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 



De plotselinge uitbarsting vanuit de hemel maakte koning M’wanga krankzinnig. Het was 
allemaal de schuld van de Christenen. In zijn waanzin dreigde de koning Mackay zelf te slaan. 
“Neemt ze, grijpt ze, verbrandt de Christenen!” riep hij. En zijn beulen en helpers vlogen uit, 
vingen zes en veertig mannen en jongens, hieuwen hun armen af met hun wreed gebogen 
messen, zodat ze niet konden vechten, en plaatsten toen de slachtoffers boven de vlammen, 
die langzaam het leven uit hun gekwelde lichamen persten. Toch scheen het aantal Christenen 
ondanks de vervolging te groeien. Op zekere dag, in een plotseling oplaaiende toorn, begon de 
koning zelf een jongen te mishandelen, die hem aan het hof diende. Zijn naam was Apolo 
Kagwa. Hij nam een zware stok en sloeg Apolo op het hoofd. Toen gooide hij hem neer en 
schopte en trapte hem. 

De koning riep om de boeken van Apolo, terwijl hij schreeuwde: “Ze mogen nooit meer 
gelezen worden!” Hij wist, dat het uit één boek in het bijzonder was, waaruit de jongens alles 
leerden over Jezus Christus, want Mackay werkte hard om de Evangeliën te vertalen in de taal 
van de mensen en ze op schrift te zetten en te drukken. Mackay was wanhopig, toen hij de 
mannen en jongens, die Christenen geworden waren, zag, die werden opgejaagd in het land, 
in angst voor hun leven zich verbergend voor het geweld van de wrede koning. 

 
Mackay echter, besloot vol te houden, wat er ook gebeuren mocht. Hij zette zijn kleine 
drukpers in werking en drukte een brief, die hij door bodes langs de vele grote paden naar 
deze verstrooide Christenen bracht. In de brief van Mackay stonden deze woorden:  In 
vroegere dagen werden  de  Christenen  ge-  
haat, vervolgd, verdreven en gemarteld om Jezus’ wil, en zo is het vandaag nog. Onze 
geliefde broeders, verloochent onze Heere Jezus niet! 

 
Eindelijk werden M’wanga’s krankzinnige wreedheden zo verschrikkelijk, dat heel zijn volk 
in opstand kwam  en hem van de troon zette,  zodat  hij  als  ver- 
schoppeling bij de rand van het meer liep. In die tijd werkte Mackay bij het meer en hij bood 
de afgezette koning, die nog maar korte tijd geleden zijn leven bedreigd had, onderdak aan. 

 

Twee jaren gingen voorbij en Mackay, gedreven naar de zuidkust van het meer, bouwde een 
nieuwe boot, waarin hij hoopte naar andere dorpen te varen om de mensen te onderwijzen. 
Toen kreeg hij de koorts. Hij lag enige dagen doodziek. Kort daarna stierf hij, 41 jaar oud. In 
zijn korte leven van voortdurende arbeid heeft hij werk verzet, waarop een man, die tweemaal 
zo oud is als hij, wel trots kan zijn. 

 

Als Mackay, in plaats van zendeling te worden, het ingenieursvak gekozen had, zou hij een 
groot ingenieur geworden zijn. Toen hij zendeling was in Afrika, bood het Brits-Afrikaanse 
genootschap hem een goede positie aan. Hij weigerde. Generaal Gordon bood hem een goede 
positie aan in zijn leger in Egypte. Hij weigerde. Hij geloofde, dat wat hij als 
christenzendeling deed, wiens handen nergens verkeerd voor stonden, veel meer waard was 
dan al die andere bezigheden. Hij ging door met zijn werk, zelfs toen zijn vrienden en het 
Zendingsgenootschap hem naar Engeland riepen. 

 
 
 
 
 



Dit schreef hij hen: 
 

“Waarom schrijven jullie: kom naar huis!? Zeker nu, nu we zo’n vreselijk gebrek aan 

arbeidskrachten hebben, is het niet de tijd voor iemand, om zijn post te verlaten. Zendt ons 

slechts onze eerste twintig mannen en dan kan mij gevraagd worden te komen helpen om de 

tweede twintig te vinden”. 

 

Hij stierf in Afrika, dat hij lief had vanaf z’n prille jeugd, zonder thuis, na een leven, waarin 
hij in voortdurend gevaar was van koorts en van half-gekke tiran-koning, die zijn 
christenvolgelingen verbrandde. Mackay, bijna altijd alleen, schreef als zijn laatste woorden: 
“Was het de moeite waard?” 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

In 1937, op het diamanten jubileum van de kerk in Uganda, opgericht door het werk van 
Alexander Mackay, waren duizenden mannen en vrouwen, jongens in khaki blouses en korte 
broek, meisjes in witte japonnen, bijeen in de kathedraal op de Kampala-heuvel, om God te 
danken voor de wonderen gedurende die veertig jaar, sinds de man met de toverhanden in 
Afrika gewerkt had. 

In 1933 stierf Apolo Kwebulaya  in Uganda. Als jongen had hij aan de voeten van Mackay 
gezeten. Later ging hij uit naar de bergketens aan de grens van Uganda, het grote donkere 
oerwoud in, waar zwervende stammen en dwergvolken leven, gevaarlijk door hun kleine 
vergiftigde pijlen. Misschien in de hele wereld de meest verlegen en meest achterdochtige van 
al Gods opgejaagde kinderen. 
Apolo, iedere dag zijn leven wagend, leerde hun taal en manieren en in de donkere schaduw  
van  deze  grote  bossen  bracht  hij  het  goede  nieuws,  dat   Mackay hem gebracht had, aan 
velen van de dwergvolken, die nu een deel vormen van de grote Kerk van God over de hele 
wereld. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Op de Olijfberg in Jeruzalem ontmoette de schrijver van dit verhaal op zekere dag een lange, 
sportieve Afrikaan, genaamd Sirwano Kulibya. Hij had een donkere huid en was meer dan zes 
voet lang, gekleed in een lange, crèmekleurige mantel, bedekt met een groen kleed, afgezet 
met goud, om zijn vorstelijke afkomst als leidend staatsman in het centraal bestuur van 
Uganda te laten zien. Hij was gekomen om de Christenen te vertegenwoordigen op een 
conferentie van leiders van de Christelijke gemeenschap van bijna ieder land van de wereld. 
Wat zou het Mackay’s hart blij gemaakt hebben, als hij in de toekomst had kunnen zien en de 
honderdduizenden andere Christenen, die nu God aanbidden in Uganda! Als u dat grote land 
vandaag kon bezoeken en kon staan bij het kruis, gebouwd ter herinnering aan de 
Christenmartelaren, die Mackay onderwijs gegeven had, zou u de wonderlijk verandering 
zien, die in een halve eeuw ontstaan is. 

 

 

 



Was het de moeite waard? 
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Aanvulling: 

In de tekst wordt gesproken van “Bugandajongens”. Dit is geen vergissing; men zou kunnen 
denken dat er Ugandajongens moet staan! Buganda is een deel van het grote Uganda, dat 
zeven maal  groter is dan Nederland. 

Zoals u hebt gelezen is de arbeid van Mackay rijk gezegend in een gedeelte van Uganda. Het 
christendom is er in later tijden niet meer geduld. De kerk is en wordt vreselijk vervolgd. 
Denken we maar aan de beruchte Idi Amin! Dit was een onvoorstelbaar monster, die er o.a. 
genoegen in had mensen levend te voeren aan krokodillen, hetgeen voor hem een 
ontspannend kijkspel was.  

 

We willen er hier nog op wijzen dat voorheen op meerdere plaatsen in de wereld het 
Evangelie is gebracht, waarna ook meermalen een gemeente gevormd is en waar ongetwijfeld 
veel zegen is geweest. Na korter of langere tijd is het Evangelie daar weer verdwenen. We 
denken bijvoorbeeld maar aan de zeven gemeenten van klein Azië! Maar als het Evangelie de 
aarde zal bedekken zoals de wateren de bodem der zee, dan zal alles geheel anders zijn dan 
het voorheen ooit is geweest. Een man als Neil Cameron meent dat de landen waar het 
Evangelie al gebracht werd, maar waar het ook weer verdwenen is, het laatste het Evangelie 
weer opnieuw zullen krijgen, zoals u op bladzijde 12 kunt lezen. 

 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 

 

 

CALVIJN  OVER  DE  VOORZIENIGHEID 
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En toch, wat de toekomst betreft, verzoent Salomo gemakkelijk de menselijke 

overwegingen met Gods voorzienigheid. Want evenals Hij lacht om de dwaasheid van 

hen, die zonder de Heere het een of ander vermetel ondernemen, alsof ze niet door Zijn 

hand bestuurd werden, zo spreekt  Hij elders  (Spr. 16:9) aldus: "Het hart des mensen 
overdenkt zijn weg: maar de Heere stiert zijn gang", daarmee te kennen gevend, dat wij 

door de eeuwige besluiten Gods allerminst erin verhinderd worden om onder Zijn wil 

voor onszelf te zorgen en al onze zaken te regelen. 
 
 
 
 



En dit is niet zonder duidelijke reden. Want Hij, die ons leven binnen bepaalde grenzen heeft 
afgepaald, heeft tevens de zorg daarvoor aan ons toevertrouwd, ons voorzien van middelen en 
steun om het leven te bewaren, en ook gemaakt, dat wij gevaren zien aankomen; en opdat die 
ons niet onverhoeds zouden overvallen, heeft Hij ons voorzorgsmaatregelen en middelen ter 
beschikking gesteld.  

Nu is duidelijk, wat onze plicht is; namelijk, als God ons leven geschonken heeft ter 
bescherming, dat wij het dan ook beschermen; als Hij middelen aanbiedt, dat wij die dan ook 
gebruiken; als Hij ons de gevaren doet voorzien, dat wij dan ook niet roekeloos daarin storten; 
als Hij geneesmiddelen verschaft, dat wij die dan ook niet veronachtzamen.  
 
Maar, zal men zeggen, geen gevaar zal enkel schadelijk zijn, behalve wat noodwendig 
dodelijk is; en daaraan kan men door geen middel ontkomen. Maar als nu eens de gevaren 
daarom niet noodwendig dodelijk zijn, omdat God u de middelen heeft toegekend om ze te 
verdrijven en te overwinnen? Zie eens, hoe weinig uw redenering klopt met de orde der 
Goddelijke beschikking.  

 
Gij komt tot het besluit dat ge niet op uw hoede behoeft te zijn voor het gevaar, omdat, daar 
het niet noodwendig dodelijk is, wij ook zonder behoedzaamheid er aan zullen ontkomen: de 
Heere echter legt u daarom behoedzaamheid op, omdat Hij niet wil, dat het voor u dodelijk is. 
De dwazen bedenken niet, wat voor hun ogen is, namelijk dat de kunst om te overleggen en 
op zijn hoede te zijn door God de mensen geschonken is, om daardoor in de bewaking van 
hun eigen leven, Zijn voorzienigheid te dienen. Even als ze aan de andere kant door 
veronachtzaming en achteloosheid rampen, die Hij hun opgelegd heeft, over zich doen 
komen.  

 
Want hoe komt het, dat een bedachtzaam man,  doordat hij voor zichzelf zorgt,  
zich aan de dreigende gevaren weet te onttrekken,  maar een dwaas door onbe-raden 
roekeloosheid omkomt, anders dan daardoor dat zowel dwaasheid als bedachtaamheid de 
werktuigen zijn van de Goddelijke beschikking, de ene in deze, de andere in die richting. 
Daarom heeft God al het toekomstige voor ons verborgen willen houden, opdat wij het 
tegemoet zouden gaan als iets dat twijfelachtig is en niet zouden ophouden de voor de hand 
liggende middelen er tegen te gebruiken, totdat ze òf zelf overwonnen zijn, òf alle zorg 
overwonnen hebben.  

Daarom heb ik tevoren er aan herinnerd, dat de voorzienigheid Gods ons niet steeds open en 
bloot tegemoet komt, maar ook naar gelang God haar op de en of andere wijze bekleedt met 
de aangewende middelen.                                                                                  

 

("Institutie" - I-XVII-4 - ed. Sizoo) 
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HET LAATSTE OVER HET MIDDEN-OOSTEN 
 
Nee, dit is zeker nog niet het “laatste nieuws” dat we lezen over het Midden-Oosten. We 
denken dat de komende tijd de gebeurtenissen over elkaar heen zullen tuimelen. 
 
Zoals we al schreven is de mogelijkheid toch niet uitgesloten dat Israël opnieuw de 
Gazastrook zal “bezetten”, ondanks de dreigende oorlog met Syrië. Er zijn plannen 
gepresenteerd om met een groot leger de Hamas in de Gazastrook te vernietigen. Bij de eerste 
aanval van de Hamas vanuit Gaza op Israël zou dit al gebeuren. Het gesprek van Bush en 
Olmert zou wel eens véél beslissend kunnen zijn!  
 
Op de Westbank is het ook zeer dreigend. De gematigder Fatahbeweging van Abbas tracht 
hier de Hamas uit te schakelen. Ook hier dreigt een formidabele moordpartij. De Westelijke 
Jordaanoever staat echter nog altijd onder controle van Israël. Het Israëlische leger zal daar 
ongetwijfeld in actie komen als de Hamas hier de strijd met de troepen van Abbas aan zal 
gaan. Trouwens, als Israël niet in actie komt zouden er straks twee Palestijnse staten zijn – te 
gek voor woorden! Dat staat Jeruzalem nooit toe en daarin zal ze de VS volledig aan haar 
zijde hebben! 
 
Sinds het einde van de “Hezbollahoorlog” zijn er opnieuw raketten vanuit Libanon op Noord 
Israël afgeschoten. Alles lijkt zich op te maken voor een grote confrontatie. Laat het ook een 
duidelijke zaak zijn dat ook Abbas met zijn Fatahbende een vijand van Israël is! 
 
We behoeven niet te profeteren om erop te wijzen dat we in Zacharia 12 vers 6 lezen, dat er 
een tijd zal komen dat Israël ter rechter- en ter linkerzijde alle volken rondom verteren zal. 
Het zou “profetie” zijn als we gingen schrijven dat dit  n u  zal gaan gebeuren. Maar dat het 
eens zal gebeuren is zeker. En dat deze tijd nabij komt is niet minder zeker. 
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ZEER AANBEVOLEN 
Deel 3 van de "Redelijke godsdienst" is een zeer waardevol deel. Het is verdeeld in zeven 
onderdelen, welke alle zeer de moeite waard zijn te lezen. Zeer leerzaam is b.v. deel 6, "Van 

de kerk des N.T. van de geboorte van Jezus Christus tot de Openbaring aan Johannes." Deel 
7 is de verklaring van de Openbaring aan Johannes, waar heel veel van te leren is, juist ook 
voor onze tijd. 
 

•••• Deze verklaring is van heel veel nut. Kritiek valt er op te leveren, zoals op alle 
verklaringen welke van dit Bijbelboek in omloop zijn. Elke verklaring ervan heeft z'n 
sterke en zwakke punten. De verklaring door ds. W. à Brakel gegeven heeft  zeer zeker 
zwakke punten, maar ook heel veel stérke punten! 

•••• W.à Brakel heeft beter begrepen dan anderen in zijn verklaring van Openbaring 20, dat de 
binding van satan nog geheel toekomstig is. Zijn verklaring van dit veel mishandelde 
hoofdstuk tekent ons veel van de uitnemende luister van het Vrederijk van de Messias, 
zoals het openbaar zal komen na Israëls aanneming. 

•••• Ook de omschrijving van het Nieuw Testamentische Babel -het pauselijk Rome- en de 
vernietiging van dit duivelse systeem, doet ons à Brakel kennen als een zeer getrouw man, 
die goed begrepen heeft dat vóór de ondergang van het pausdom, het rijk Gods nog niet 
allerwegen door kan breken. 



•••• Het zou een ongehoorde verminking van het levenswerk van à Brakel zijn om een derde 
deel daarvan weg te werpen, zoals wel gesuggereerd wordt.   

•••• “Vader” Brakel heeft heel veel geschreven over de toekomst van het volk der Joden, en 
zijn juiste visie erop kunnen we allemaal controleren! 

•••• Mannen als à Brakel zijn bewaard gebleven voor de volkomen dwaze methode om het 
grootste deel van de Openbaring toe te passen op de laatste 7 jaren van deze  bedeling, 
zoals de uitleggers uit de evangelische wereld ons willen doen geloven. 

•••• Dat zijn verklaring van het Profetisch Woord voor de meeste theologen heeft afgedaan, 
heeft de verwarring en verdwazing over de “Toekomende Dingen” (Johannes 16:13) 
compleet gemaakt. De predikanten L. Ledeboer en H. de Cock, wezen nog op het grote 
nut van deze verklaring voor de gelovigen. 
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