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Verwachting is een Bijbels 

toekomstblad voor allen die 

uitzien naar de luisterrijke 

heilstijd op aarde als de 

satan gebonden wordt en 

naar de erkentenis van het 

volk van Israël, dat Jezus 

van Nazareth de beloofde 

en gekomen Messias is. 

 

"Verwachting" verschijnt 

eenmaal per kwartaal onder 

redactie van: 

 

 

C.J. Buys 

Sparreweg 6 

2803 JT  Gouda 

 

Telefoon: 0182-572867 

E-mail:  

verwachting@solcon.nl 

Postbankrek. : 3496856 

 

 

 
Abonnement: € 13,60  per 

jaar. Betaling door middel 

van acceptgiro, welke 

wordt ingesloten bij het   

laatste nummer van de 

jaargang. 

 

 

 
Opzegging: Ten minste een 

maand voor het einde van 

de lopende jaargang. 
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Geachte abonnees, 

 

Door allerlei persoonlijke omstandigheden is dit nummer 

nogal verlaat. Excuses daarvoor. 

 

De inhoud van deze “Verwachting” is vrij pittig. 

Overigens bent u dat wel gewend van deze 

kwartaaluitgave! Wat is in het bijzonder het ‘pittige’ van 

dit nummer? 

 

1.  Het beklemtonen van de kerkelijke nood in ons land. In 

het bijzonder wijzen we u op het stuk van de hand van ds. 

J.M.J. Kieviet van de Chr.Ger.Kerken, dat eerder in het 

Reformatorisch Dagblad geplaatst is. Het moet onge-

twijfeld ‘hard’ aangekomen zijn voor velen in zijn kringen. 

We hebben dit zelf nog van commentaar voorzien. 

Alvorens u ds. Kieviet en uw redacteur van ‘hardheid’ 

beschuldigt dient u te bedenken dat de afvalligen zo 

ontzaglijk ‘hard’ zijn dat ze hun hoorders leiden op de weg 

naar de eeuwige ondergang. Dat is eerst ‘hard’ … En het is 

niet minder dan een misdaad als we zwijgen. 

 

2.  U leest ook over het immense gevaar in ons land – de 

islamisering van onze samenleving. De oosterse antichrist 

viert zijn triomfen. Ten diepste is er maar één 

persoon/partij die dit ontzaglijk gevaar onderkent: De 

Partij voor de Vrijheid, met haar aanvoerder, de heer Geert 

Wilders. Het is niet in het geding of we het in alles met 

deze partij eens zijn, maar het gaat er wél om dat niemand 

anders in ons parlement zo’n helder geluid laat horen. We 

vragen u uw mening op te schorten voor u alles hierover 

hebt gelezen. 

 

 

3.  Maar dit nummer bevat nog veel meer! U leest veel 

over de ‘nieuwe hemel en nieuwe aarde’ – het Messiaanse 

Vrederijk! Dan geen pausdom, geen islam en geen 

afvallige kerk meer! Geen Partij voor de Vrijheid –  óók 

geen SGP. Dan zal de hele wereld- –hetzij in waarheid of 

geveinsd- de HEERE dienen. Dan ten volle: De ganse 

aarde aanbidde U, zij psalmzinge Uw Naam! 
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 Bij de voorplaat.  We mogen John Bunyan wel één van  de meest bekende mannen noemen uit de 

kerkgeschiedenis, hoewel we van mening zijn dat onder het huidige christendom een sterk afnemende kennis is 

van de geschiedenis en van de kerkgeschiedenis in het bijzonder. In elk geval kunnen we in dit nummer van 

“Verwachting” lezen hoe de Koning der Kerk deze eenvoudige man heeft onderwezen aangaande de laatste 

stand van de kerk op aarde. Bunyan mocht een blik slaan op de heerlijke staat van de kerk op aarde in het 

millennium. De HEERE gaf hem bijzonder onderwijs uit Openbaring 21. Ook Bunyan mogen we plaatsen in de 

rij van chiliasten. Zijn visie hierop ligt in de lijn van het post-chiliasme. 
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Wij wachten op bijzondere tijden, als gans Israël zal zalig worden, Rom. 11:26, Joden en 

heidenen zullen dan bekeerd zijn en er zal een leven uit de doden komen. Dit moet geschieden 

door de Joden tot jaloersheid te verwekken; maar wat heerlijks kunnen zij van ons Evangelie 

zien? Zij heten het een leugenboek, onze woorden willen zij niet horen, omdat wij niet tonen 

dat Jezus ons aangenaam is en door het geloof zo dierbaar, dat we wandelen gelijk Christus 

gewandeld heeft. Zij zoeken een machtige Koning, en wie is machtiger dan die Hemelkoning? 

Wanneer wij maar toonden dat Hij heerste over onze zielen en dat wij in Zijn voetstappen 

wandelen. 

 

Het is de tijd der wederoprichting van de kerk uit Babel, dat eens vallen zal en als een 

molensteen in de zee geworpen zal worden, en die moeder der hoererij, die dronken is van het 

bloed der martelaren, dewelke gedood zijn om het getuigenis van Jezus zullen, met al de 

kinderen Babels, onder Zijn voeten verpletterd worden. Dit zegt de engel met het eeuwig 

Evangelie, Openbaring 14. De papisten zijn alleen de antichrist niet, maar ook al  degenen die 

tegen Christus zijn en iets in hun harten hebben, dat ze dienen als Babels kinderen, en die tot 

Babel behoren en ook zij zullen verwoest worden. Weten wij of Babels val nabij is? Ontwaakt 

dan, o lauw, zorgeloos en vervallen christendom! De duisternis bedekt nu de aarde en 

donkerheid de volken; maar gij, die de Heere vreest: ziet Uw licht komt, over U zal de Heere 

als de Zon der Gerechtigheid opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over U gezien worden; en de 

heidenen zullen tot Uw licht opgaan, en de koningen tot de glans die U is opgegaan, Jesaja 

60:3. O, zag men haast de tijd, van welke de Heere gezegd heeft: Ik zal in het midden van 

Jeruzalem wonen, en dat zal geheten worden een stad der waarheid en de berg der 

gerechtigheid. Ik zeg de juiste tijd of manier niet op wat wijze dit geschieden zal, of op welke 

plaats, maar al de profetieën zijn vol van deze beloften; waar Israël een voorbeeld van is 

geweest. O, hoe moesten wij dan naar de heiligheid staan, die Gods huis sierlijk is tot in lange 

dagen, Psalm 93:5 en tonen, dat wij van die mensen zijn, die levende stenen zijn van dat 

geestelijk gebouw, waarvan Christus de uiterste hoeksteen is. 

 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 
 
Het bovenstaande lezen we in een preek over Filemon 1:27, van de hand van ds. Jodocus van 

Lodenstein, de strenge Voetiaanse prediker. Deze boetgezant was zeer somber gesteld over de 

kerk in zijn dagen, maar verwachtte wel een heilstijd voor de kerk in de laatste dagen! Ook in 

onze dagen kan en mag dit; en dat moet bij de middernachtelijke duisternis die ons omhult, 

ook onze verwachting zijn! Van Lodenstein heeft ook gezegd dat de Reformatie van de 16
e
 

eeuw maar een zwak begin is geweest, vergeleken  bij hetgeen komen gaat na de verwoesting 

van Rome en de islam en de bekering van de Joden! Welk een uitzicht voor een wereld, 

waarvoor geen enkel uitzicht meer lijkt te zijn! 

 

 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 



    H E T  E V A N G E L I E 

                                                           V O O R   W I E  ?  

                                         ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≡≡≡≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

U krijgt in dit artikel geen uitgebreide verhandeling over de steeds weer actuele en vooral 

omstreden vraag, voor wie het aanbod van genade, voor wie het Evangelie is. We zullen wel 

enkele vertrouwde theologen hieromtrent aan het woord laten. 
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In een preek van Samuel Rutherford over Lukas 15: 14-19 lezen we o.m.: 
 

 

“Het is geen kleine zaak, van een bastaard der hel tot een kind des hemels gemaakt te zijn; 

van iemand, die geen aanspraak op Christus heeft, gemaakt te zijn tot iemand, die een genadig 

recht op Hem heeft. En als het zo niet is, is het onze eigen schuld, want onze Heere sluit 

niemand van Hem uit, die binnen de zichtbare Kerk is. Zijn aanbod van genade en verzoening 

is zo wijd en uitgestrekt, dat zij in een jammerlijke en ellendige toestand zijn, die in een land, 

of streek, of gemeente, of stad wonen, waar Christus in het Evangelie schijnt, en toch geen 

profijt van Hem hebben.” 

 
Er dient wel bij opgemerkt te worden dat Rutherford zeer ruim was in de aanbieding van de 

genade, maar ook messcherp in de ontdekking. Velen wijzen graag op het eerste, maar 

weinigen op het tweede. De ruime aanbieding is ten diepste alleen tot nut voor hen die ervoor 

ingewonnen zijn het smalle pad te betreden en om door vele verdrukkingen in te gaan in het 

koninkrijk Gods. Blijft evenwel staan dat de Heere op de oordeelsdag niet zal debatteren, 

maar vonnissen. Wie het aanbod der genade niet heeft omhelsd zal eenmaal horen: “Doch 
deze mijn vijanden, die niet hebben gewild dat Ik over hen Koning zou zijn, brengt hier, en 
slaat hen [hier] voor mij dood.” 
 

We hebben er al meer op gewezen waarom het nodig is dat er steeds weer zoveel geschreven 

wordt over het aanbod van de genade. Want we vinden in zulk geschrijf doorgaans alleen 

maar allerlei theologische scherpslijperij, waarvan we doorgaans de indruk krijgen dat deze 

moet dienen om de mens zijn doodsslaap te láten slapen en hem niet te doen opschrikken door 

het ontzaggelijke woord uit bijvoorbeeld 2 Thess. 1:8, dat de HEERE zal komen om “Met 

vlammend vuur wraak te doen over degenen die God niet kennen, en over degenen die 
het Evangelie onzes Heeren Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.” Veelal wordt door 

bepaalde predikers het Evangelie verkondigd als een blok steen,  onbewogen, 

kil, dor en koud. En het vreselijke is dat vele hoorders van zulke predikers de overtuiging 

hebben dat zo’n man het maar weer eens goed heeft gezegd. En waar- om?  Ze kunnen dan 

weer verder leven in hun oneerlijkheid, want, “het zal toch zo 

maar niet gaan.” Men is er dik tevreden mee, want men blijft zo zelf buiten schot. En zo gaan 

onder zúlke prediking de meeste hoorders in en met hun “rechtzinnigheid” voor eeuwig 

verloren. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 



DOOR  EIGEN  SCHULD 

“Ziet hieruit de verantwoordelijkheid, van het Evangelie door ongeloof te verwerpen, nu het 

gezonden is tot een ieder, die het hoort. De mensen hebben geen dekmantel voor hun 

ongeloof, geen grond om te zeggen: Dit woord der zaligheid is niet tot mij gezonden; ja, tot u 

is het gezonden, wie gij ook zijt; het is een touw, dat uw verdrinkende ziel wordt 

toegeworpen, opdat gij het moogt aangrijpen.” 

 

“Ziet hieruit hoe schuldig zij zijn, die de deur vernauwen en de roeping van het Evangelie 

belemmeren, die in kracht zeggen: als gij zulke kenmerken niet hebt is het Evangelie niet voor 

u; het is alleen op die en die voorwaarden voor u. Dit is het Evangelie tot geen Evangelie 

maken. Het is alsof Christus is gekomen niet om zondaren, maar om heiligen zalig te maken. 

Zij spreken het daadwerkelijke doel van het Evangelie tegen, dat een woord der zaligheid is 

tot zondaren van alle soorten en grootten: Tot u is het woord dezer zaligheid gezonden. Voor 

u, o zondaar, is de deur der zaligheid geopend.  

 

Alles wat deze deur nauwer maakt, elke leer, die gij hoort, welke het aanbod van het 

Evangelie belemmert en strekt om u te doen veronderstellen, dat er voor u geen plaats, voor u 

geen toegang is, dat moogt gij verdenken, dat het óf geen Evangelieleer is, óf dat het zulk 

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

Christus en de zaligheid afhoudt.” 

 

 
“Indien gij zegt, dat gij het woord niet als een woord der zaligheid voor uzelf durft aannemen, 

waarom durft gij niet aannemen wat God u aanbiedt? Hoe durfde gij tegen God zondigen, 

toen Hij het u aanbood? En nu durft gij Zijn woord niet tot uw zaligheid aannemen, nu Hij het 

u gebiedt! Hoe durfde gij tegen Zijn gebod u aan zijn grimmigheid wagen? En nu durft gij 

het, op Zijn roeping en op Zijn gebod, niet wagen op Zijn goedgunstigheid door Christus? 

Was het niet genoeg, dat gij Zijn rechtvaardigheid hebt beledigd? En zult gij het nu ook nog 

wagen Zijn barmhartigheid te verachten? Dit is erger dan al uw vorige zonden, dat Hij u 

aanbiedt u van de schuld van al uw zonden zalig te maken, en dat gij dit weigert.” 

(Uit een preek van Ebenezer Erskine over Hand. 13:26) 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

Het volgende zegt J. Flavel in een preek over Johannes 1:14: 

 

 

 

“Hoor dan dit ene woord en laten uw oren tuiten op het horen van uw schuld. Uw zonde wordt 

verzwaard door uw weigering, boven de zonde van de duive- 

len, die nooit zondigden tegen een Middelaar in hun eigen natuur. Zij hebben nooit 

versmaad of geweigerd, omdat hun nooit voorwaarden van genade werden aangeboden, 

zoals aan u. Ik twijfel niet of de duivels zelf die u nu verzoeken het aanbod te verwerpen, 

zullen u tot in alle eeuwigheid uw dwaasheid verwijten dat gij deze grote zaligheid 

verworpen hebt, welke in deze uitnemende weg tot u gebracht is, zelfs tot uw eigen 
deur.”                                                        

 

≡≡≡≈≈≈≈≡≡≡ 

 



 VOOR WIE IS HET EVANGELIE? 
 “Ten derde.  Aan wie wordt het aangeboden? Christus' verbond der genade wordt onbepaald 

aangeboden aan zondaars uit het menselijk geslacht; dat is, het wordt hen aangeboden en aan 

een ieder van hen, wie het ook zij, zonder onderscheid. Het aanbod is vast in het geschreven 

Woord en zo moet het gedaan worden door de leraars. Dit is duidelijk uit verscheidene 

getuigenissen:  

 

"Tot u, o mannen! roep Ik en Mijn stem is tot de mensenkinderen.", Spr. 8:4. "En Hij 
zeide tot hen: Gaat henen, in de gehele wereld, predikt het Evangelie alle creaturen.", Markus 

16:15. "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.", 
Joh. 3:16. "O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en 
eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.", Jes. 55:1. "Die dorst heeft, 
kome; en die wil, neme het water des levens om niet.", Openb. 22:17. Daarom wordt het u 

aangeboden, en aan een ieder van u, en u wordt toegestaan in te treden in het verbond. 

 

Tegenwerping: Maar mogelijk was ik niet uitverkoren en vertegenwoordigde Christus mij 

niet in dat verbond. 

Antwoord: Uw volmacht om in te treden in Christus' verbond, hangt in het geheel niet af van 

uw verkiezing of verwerping, maar van de geopenbaarde wil van God, Die daarvan een 

wezenlijk aanbod aan u doet. "De verborgene dingen zijn voor de HEERE onze God, maar de 
geopenbaarde zijn voor ons en onze  kinderen  tot  in  eeuwigheid,   om te  doen  al  de   
woorden  dezer  wet",   
Deut. 29:29.   

 

Dat gij niet hebt, en dat gij het niet gelooft, dat is uw niet geloven van het Evangelie. 
"Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des Heeren geopenbaard?", Jes. 

53:1. Gij maakt God tot een leugenaar. "Die in de Zone Gods gelooft, heeft de getuigenis in 
zichzelf; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd 
heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon", 1 Joh. 5:10. En dáárom moet gij 

omkomen. "Die niet zal geloofd hebben,  zal  verdoemd  worden", Markus 16:16. Waar vindt 

gij dat ooit iemands verkiezing de grond was van zijn geloven of van zijn intreden in  het  

verbond?  Dat wordt niet aan de gelovigen geopenbaard om ze tot het geloof in Christus te 

brengen; maar zij geloven eerst, en dan, door dat middel, zien zij dat zij uitverkoren zijn.” 

  
Het bovenstaande zegt Thomas Boston in een verhandeling over Psalm 50:5: "Verzamelt Mij 
Mijn gunstgenoten, die Mijn verbond maken met offerande."  

 

Het volgende is eveneens van Boston: 

 

"Ik zeg niet dat Christus voor u gestorven is, maar wel dat er voor u een gestorven 

Christus is. Zo kan de nodiging uitgaan tot iedere hoorder. Deze nodiging is zo 

persoonlijk alsof onze eigen naam in de nodiging vermeld staat.”     

 

Joh Calvijn tekent bij Johannes 1 vers 29 o.a. aan: 
 

 

“Nu is het onze zaak, de weldaad, die allen aangeboden wordt, aan te nemen, opdat een 

ieder zich verzekerd houde, dat hem niets verhindert om de verzoening in Christus te vinden, 

indien hij slechts door het geloof tot Hem komt.” 



Geen verontschuldiging 

 

Er is geen enkele verontschuldiging denkbaar voor het afwijzen van het Evangelie, terwijl we 

toch voor honderd procent vasthouden aan de leer van de eeuwige verkiezing. Was er geen 

verkiezing dan zou er geen mens zalig worden, want er is niemand die naar God vraagt en 

God zoekt, zegt de Schrift.  

 

Maar wij hebben niets te maken met de “wil des besluits”, maar wel met de “wil des bevels”, 

zoals we het vroeger leerden bij het catechetisch onderwijs. Wulfert Floor merkt ergens op 

dat, als hier iemand met God over wil twisten, hij of zij dat doet tot eigen eeuwig verderf. Het 

is niet te ontkennen dat een mens: 

 

 

    Alleen door eigen schuld verloren gaat 

en 

Alleen door genade behouden wordt 

 

Wie het anders zegt verstaat de Schrift niet en als geestelijke leidslieden hiervan maar een 

millimeter afwijken zijn ze diep schuldig.  En… de afwijkingen, zowel naar links als naar 

rechts, zijn vele, zéér vele. Niet alleen in de “lichte” kringen, maar ook in de “zware”, worden 

de mensen misleid voor de eeuwigheid. Bij de oppervlakkige godsdienst is iedereen een 

gelovige, terwijl in veel zogeheten “bevindelijke” kringen het er maar één uit een stad en twee 

uit een geslacht zijn. Het behoeft geen uitleg dat deze tekst iets geheel anders bedoelt en dat 

met een dergelijke “exegese” zeer veel schade wordt aangericht door ongereformeerde 

predikanten, al tooien ze zich met de meest oud-gereformeerde en andere namen. 

 

≅≅≅≅≈≈≈≈≅≅≅≅ 

 

H E T  A L L E R  L A A T S T E 

 

“We leven in oorlogstijd, in oorlog met de islam, en de dreiging is zo intens, dat het 

hoofd van onze terroristenbestrijders gisteren zei dat we onze toon moeten matigen, 

ongeveer zoals je langs besneeuwde bergflanken niet moet schreeuwen om geen lawines 

te veroorzaken. Fluisterend en op kousenvoeten bewegen we ons dan door het debat en 

zoeken verder ter ontspanning troost bij elkaar.” 

 

Zo begint een artikel in Trouw van 25 september. Hier wordt spottend gesproken over de 

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Tjibbe Joustra. Deze (vrije Fries?) vreest de 

gevolgen van de toon die sommigen (lees Geert Wilders!) aanslaan in de discussie over 

moslims.  

 



Het RD bracht op 24/9 dit bericht op de voorpagina. Als we pagina 2 opslaan van het RD 

lezen we een verslag van een bijeenkomst te Gouda van de Stichting Hulp Vervolgde 

Christenen. Het woord werd gevoerd door Fouad Adel (dit is de schuilnaam van de spreker, 

die in Sudan opgroeide in een christelijk gezin, levend onder moslims), en o.a. theologie en 

sociologie studeerde en tevens intensief de Koran heeft bestudeerd in de originele Arabische 

taal. “Er bestaat geen tolerante islam, dat is een grote leugen”, zei hij. Hij geeft een vreselijk 

verslag over hetgeen christenen van de islam ondervinden.  

 

We geven één voorbeeld: De Hezbollah bindt in Libanon christenen aan handen en voeten, 

sleept ze de kerk uit en verbrandt ze levend, of zaagt ze met een elektrische zaag voor het 

altaar het hoofd af. De islam bedrijft ongehoorde gruwelen. We moeten ons land verdedigen 

tegen de islam, want de islam heeft niets met vrede te maken, zei hij. Beste abonnees, zó erg 

is de islam en dát hangt ons in de toekomst boven het hoofd, tenzij de Heere ingrijpt. We 

moesten Fouad Adel maar hoofd van de terroristenbestrijding in Nederland maken!  

 

We eindigen: “Meneer Wilders, roep uit de keel en houd niet in en verhef uw stem als een 

bazuin om de islamisering van ons land tegen te gaan en de wandaden van de islam in de 

Kamer uit te schreeuwen. Doet u het alstublieft, want de SGP komt niet verder dan uw 

“methode” te veroordelen en belachelijk te maken!” 
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Op dezelfde bijeenkomst sprak dr. P.P. Job uit India over de gruwelen van het Hindoeïsme. 

Volgens dr. Job zijn meisjes in India niet gewild. Ieder jaar worden vijf miljoen meisje 

geaborteerd. De afgelopen jaren werden 25.000 vrouwen gedood omdat ze geen inkomen 

hadden. 

De islam en de heidense godsdiensten zijn vreselijk. En -laten we dat toch niet vergeten- het 

pausdom zou hetzelfde doen als de islam, als zij de macht had. De gruwelijke 

martelpraktijken van de inquisitie zijn overbekend. Wat gaat er gebeuren als Rome en de 

islam samen zullen gaan? Onmogelijk? Welke paus zei ook weer dat hij wel een verbond met 

de duivel zou aangaan als het maar ten dienste van de “kerk” is? 
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HET OORDEEL VAN GOD OVER HET CHRISTENDOM 

  

 

 

De meerderheid van onze lezers is er wel van overtuigd dat het christendom zich al lange 

tijd in een neergaande spiraal bevindt. Dat is door de eeuwen heen ook al de klacht 

geweest van allen die oog en hart hebben voor het Sion Gods en medelijden hebben met 

haar gruis. Dominee Th. Van der Groe is zeker niet de laatste geweest die op het verval 

heeft gewezen en Gods oordeel over de afvallige christenheid heeft aangezegd. We laten 
een stem horen uit 1897, te vinden in het blad “De  Morgenster” van 15 september 1897. 



Dit blad, gewijd aan het onderzoek der Profetische Schriften, werd uitgegeven door ds. 

N. de Jonge. Hoe hij dacht over de kerk van zijn dagen en wat zijn verwachting voor een 

afvallige kerk was, heeft hij als volgt beschreven aan de hand van Handelingen 7:7. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
  

“Stefanus toonde aan de oudsten van Israël, uit de geschiedenis van de slavernij in Egypte en 

wat de volgelingen van Jezus hadden te verduren onder de vervolgingen van de Joodse 

priesterpartij. De jeugdige christelijke gemeente werd behandeld als een sekte, de apostelen 

werd bevolen in het geheel niet te spreken of te leren in de Naam van Jezus Christus. Zij 

werden gevangen genomen en met de dood bedreigd. Jezus werd door de oudsten van Israël 

evenzeer veracht zoals Mozes in zijn tijd door de Farao van Egypte. Toen deze man van God, 

in de naam van Jehova, vroeg: “laat mijn volk trekken dat het Mij diene!”, kwam het 

hooghartige antwoord: “wie is die Jehova, dat ik hem gehoorzamen zou? U bent luiaards, 

daarom roept u: laat ons gaan en onze God offeren! Aan het werk!” Farao eiste voor zichzelf 

de dienst, die het volk van God aan God moest bewijzen. 

 

De begeerte naar ware verering van God, de herinnering aan de beloften van Christus, de ware 

godzaligheid, de verheerlijking van de Naam van God, het ware christelijk geloof, wordt in 

deze wereld niet erkend, maar wordt beschouwd als een ziekelijkheid van het menselijk brein. 

Als een private zaak wordt het geduld, als iets wat zwakke geesten en bekrompen verstanden 

aannemen en waaraan zij kunnen hechten, maar nooit als een verplichting van de mens 

tegenover God. Goedgekeurd wordt nog door de meesten dat sommige mensen, vrouwen en 

ouden van dagen vooral, de troost van de dienst van God ontvangen, en hoe meer 

verschillende godsdienstige inzichten en meningen er zijn, d.w.z. hoe meer de gelovigen 

verdeeld zijn, des te beter voor ons denkt de wereld, want dat vermindert voor haar de 

verplichting van nog iets te geloven. Een volk van God, een gemeente van God, wordt door de 

wereld niet erkend. Van de eenheid van de gemeente, van haar geestelijke grondslag op het 

Woord van God wordt niet, of niet anders dan kwaad gesproken.  Zo was het ook  met 

 

Farao in Egypte, met de gemeente in de dagen van Stefanus, en zo is het in on-ze dagen. Eerst 

wordt de gemeente geduld, daarna onderdrukt en spoedig uitgeroeid. Gaat aan uw werk! Dat 

zal ontwijfelbaar zeker ook de kreet zijn van de vijandige wereld onder de Antichrist. 

 

De Farao nam zijn toevlucht tot de vroedvrouwen, om het leven van de Hebreeuwse 

jongskens te vernietigen, reeds bij hun geboorte. Laten we ons toch niet in slaap laten wiegen 

door het geroep van de zogenaamde verdraagzaamheid van onze dagen! Laat de dochters 

leven, maar doodt de zonen!  

 

Ja, er is verdraagzaamheid voor een dood, verwaterd en werelds christendom, een 

protestantisme, dat tegen Rome en de goddeloosheid niet meer protesteren durft. Maar laat het 

christendom zich eens betonen in zijn volle kracht, in de gemeenschap met Jezus, in de kracht 

en de eenvoudigheid van het geloof, dan wordt de vijandschap van die zogenaamde 

verdraagzame wereld in al haar kracht openbaar. Laat er eens een christendom zich openbaren 

dat werkelijk leeft en handelt in de verwachting van de komende Christus, dan breken de 

helse machten los, wier dienares en slavin de wereld is, en dan zal de gelovige ondervinden 

wat hij van die beschaafde, verdraagzame wereld te wachten heeft. Het waarachtig leven is 

het enige wat de duivel haat met een dodelijke haat en waartegen hij woedt. Al het andere 

verdraagt hij met een glimlach. De koninkrijken van de wereld gaan aan het Koninkrijk van 

God vooraf, en intussen doen zij aan de kinderen van God hun macht en verachting gevoelen, 

indien deze door hun geheiligd leven de goddeloosheid van die wereld veroordelen. 



 

Welke zijn de wapens die de gemeente kan hanteren, als zij verdrukt en vervolgd wordt in 

deze wereld? Geen andere dan gebeden en tranen. Toen de apostelen te Jeruzalem 

terugkeerden van het Sanhedrin, verhieven zij allen hun stemmen in dankzegging en gebed tot 

God, Die hen had waardig geacht om Zijns Naams wil smaadheid te lijden. Maar zij zwegen 

niet, maar baden ernstig dat God aan Zijn dienstknechten de vrijmoedigheid zou geven om te 

spreken, en dat Hij in tekenen en wonderen zou tonen met hen te zijn. 

 

Stefanus hield de Joden voor ogen, met de oordelen die over Egypte zijn gekomen, wat ook 

hen te wachten stond, als zij voortgingen met de Messias te verwerpen en Zijn gemeente te 

vervolgen, en dat was over Israël nabij gekomen. Nog enkele tientallen van jaren, en het brak 

los over Jeruzalem en het Heilige Land met ontzettend geweld. De Joden werden bijna van de 

aarde weggevaagd. De heilige stad werd verwoest, de tempel verbrand, de Joden ten dele 

onder zijn puinhopen begraven, ten dele als ballingen en slaven over de hele aarde verstrooid. 

De Joodse staat werd uitgewist van de wereldkaart en zo werden vervolgers van de christenen 

tot niet gebracht. Maar de  gemeente  van de Nazarener groeide en bloeide en  vervulde de 

landen.  En  dat  was  het  wat Stefanus voorzag en voorzegde door de Heilige Geest, toen de 

oversten van Israël in hun hoogmoed nog gerust en zeker waren, en uitwendige pracht en 

rijkdom de Joodse godsdienst deed schitteren. 

 

Laat ook ons deze waarschuwing ter harte nemen! Laten we ons toch niet laten verblinden 

door de glans en rijkdom van grote kerken wier torens hoog in de lucht steken, en wier 

belijdenissen goedgekeurd en op bijbelse grondslag worden geacht. Dat alles gaat voorbij. Die 

prachtige kerken, die met opoffering gebouwde zalen, die oude belijdenissen, die 

eerbiedwaardige inzettingen, alles gaat voorbij. En al die dingen kunnen bestaan zonder enige 

geestelijke kracht, zonder waarachtig leven, zonder gemeenschap met God. 

 

Gedurende de afwezigheid van onze Heiland had de gemeente een reine maagd moeten 

blijven, die in nederigheid, zelfverloochening en dienende liefde op aarde haar kruis droeg, en 

met vreugde haar Heere tegemoet zag, Die zal komen om haar te verlossen. Daarom zal de 

rijkdom en wereldse pracht van alle kerken, evenals de toren van Babel, in het niet 

verdwijnen, en allen zullen mee verdwijnen, die niet in de gemeenschap met Christus geleerd 

hebben Zijn beeld in de wereld te dragen en zijn Naam in die zo vijandige wereld te 

verheerlijken. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 
De toestand van het christendom op aarde is diep treurig. Hoeveel duizenden, die Zijn Naam 

hebben beleden, in al de verschillende kerken en afdelingen, leven zonder gemeenschap met 

God; de één zich verliezende in het ongeloof en de dienst van de zonde een ander zich 

krampachtig vasthoudende aan een rechtzinnigheid, die niets geeft. Beiden zijn buiten God en 

dus buiten het leven diep ongelukkig en arm. 

 

Wat leert de heilige Schrift van het christendom, zoals het in onze dagen ledig is en steeds 

lediger wordt? Wat is er naar het Woord van God, te wachten voor de kerken van onze dagen? 

In één dag zal het vallen, het grote Babylon, waarmee de koningen van de aarde hebben 

gehoereerd en dat in haar hart zegt: “ik zit als een koningin en ben geen weduwe!” Haar 

plagen zullen op één dag haar overvallen en in één uur zal al haar rijkdom verwoest worden. 



Onverwacht, als een aardbeving, zullen de weeën haar overkomen; en dat ontzettend uur van 

de gerichten van God over de kerk, die het eenvoudig Evangelie van de onverderfelijke God 

heeft misvormd door menselijke bijvoegselen, is naderbij dan vele vrome mensen vermoeden. 

 

Zeg niet in uw hart, mijn lezer, de kerk waartoe ik behoor zal in die gerichten niet delen, want 

zij is veel beter, veel getrouwer in het vasthouden aan de goede belijdenis, dan deze of die 

kerk naast haar. Het kan zijn dat uw kerk zeer vasthoudt aan de belijdenis, maar wat is zij nu 

werkelijk daarmee vooruit?  De vraag is, of die belijdenis wezenlijk de openbaring is van haar 

innerlijk  leven, en of Christus in al haar leden heerst en leeft? Waar is de blijdschap van het 

geloof, de vreugde van het heil, de blijmoedige verwachting van de komst van Jezus? Toch 

zal dit in de gemeente moeten gevonden worden, zal zij de Heiland blijmoedig kunnen 

tegengaan. De wereldgezindheid van de christenen wordt veelal door hen niet gevoeld en 

indien al gevoeld, dan niet als zware schuld voor God beleden en betreurd. Men slaapt er bij 

in, menende dat elk zijn zwakheden en gebreken heeft en houden zal, en nu hoopt men zo 

voortsukkelend, eindelijk wel in de hemel te zullen komen, als men maar zuiver blijft in de 

belijdenis. 

 

Armzalig christendom! Hoe zullen de donders van de toorn van God straks over uw schuldig 

hoofd losbarsten, omdat u, voldaan met wat u zelf als voldoende hebt vastgesteld, de dingen 

die in het Woord van God ons voorge-houden worden, als noodzakelijk om te kunnen 

deelnemen aan het komend Koninkrijk van God, eenvoudig versmaad en over het hoofd 

gezien hebt. 

 

Jezus weende over Jeruzalem. Alzo treurt Zijn hogepriesterlijk hart over wat Hij ziet in de 

mensen op aarde, die zeggen dat ze behoren onder de vromen, de geroepenen, de 

uitverkorenen en gelovigen! Hoe jammerlijk zullen duizenden uit die roes wakker schrikken 

als ze, maar te laat, ontwaren dat ze geen deel zullen hebben aan de eerste opstanding, maar 

de reinigende storm van de oordelen van God zullen moeten doorstaan, die ze hadden kunnen 

ontvlieden, indien zij hadden acht gegeven op de zaligheid, niet zoals de mensen die hebben 

voorgesteld, maar zoals het onfeilbaar Woord van God van de zaligheid spreekt. 
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De mate van de goddeloosheid van ons tegenwoordig christendom begint vol te worden, en 

weinigen zijn er die acht geven op wat Jezus aan Zijn gemeente heeft voorgehouden. Als een 

getuige van deze dingen stond Stefanus voor Israël, maar het volk heeft niet willen luisteren. 

Integendeel, ze hebben hem gedood. Rome doodt ook, als het maar kan, allen die tegen Rome 

en zijn goddeloosheid durven getuigen. Maar het is Rome alleen niet! Getuigt van een leven, 

een christelijk leven, zoals God het wil, zoals de Bijbel eist van hen die zeggen dat ze 

christenen zijn en u kunt er zeker van zijn, dat u onder vele godsdienstige mensen niet 

vriendelijk zult aangekeken worden en men zou u uit de weg ruimen, het zwijgen opleggen, 

de mond snoeren, de pen uit de hand slaan, als men kon. Het gaat met het volk van het 

Nieuwe Verbond zoals met dat van het Oude Verbond. 

 

God bezoekt hen, eer Hij met Zijn gerichten komt. Ik zal hun apostelen en profeten zenden – 

heeft God gesproken. Maar het christendom heeft de boden van God verjaagd,  vervolgd,  

gedood.  Het bloed van tienduizenden heiligen is als water vergoten, door christenen, door de 

christelijke kerk. En hoe meer het einde van onze bedeling nadert, zal het christendom de 

maat van zijn ongerechtigheid vol maken door het vertrappen van de  kinderen  van  God,  en  

het verwerpen van de getuigen van God. Laat het maar eens mode worden in de zogenaamd 



christelijke wereld, om de gelovigen te gaan beschouwen als lastig en schadelijk tot het 

bereiken van de lage bedoelingen van de wereld, omdat  die christenen daartegen altijd 

protesteren. Laat het maar eens rond verteld worden, dat die christenen door hun altijddurend 

protest de ontwikkeling van de handel en de nijverheid in de weg staan. Laat het gevoeld 

worden dat de wereld haar laag en liederlijk leven niet volop kan voortzetten en genieten, als 

die christenen met hun heilig leven haar altijd weer veroordelen; dan zal men wat zien 

gebeuren.  

 

Dan zal die beestachtige laagheid van die beschaafde wereld worden gezien, en zal het 

roomse en het protestantse christendom wedijveren in haat tegen de kinderen van God. 
 

 

De Heere opene onze ogen, eer het te laat is en de Dag van de Wederkomst van Jezus 

aanbreekt.” 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Het zal u mogelijk wel opgevallen zijn dat dominee De Jonge in het overgenomen artikel 
bepaalde opvattingen heeft over de “leer der laatste dingen” die wij persoonlijk niet helemaal 
onderschrijven. Maar zijn visie op het christendom van zijn dagen valt volkomen te 
onderschrijven en… we kunnen de lijnen zomaar doortrekken naar ónze tijd. Het zou voor óns 
kerkelijk leven geschreven kunnen zijn! En dan kunnen we er dit er nog wel aan toevoegen: 
Het is nu vele, vele malen erger dan in die dagen.  
 

Op de bladzijden 31 t/m 34 kunt u lezen hoe een christelijk gereformeerd predikant in het jaar 

2007 de kerkelijke situatie ziet en omschrijft. We gaan er op die plaats ook wat nader op in. 

We willen alleen hier nog opmerken dat we het heel bijzonder vinden dat ds. De Jonge zo’n 

Schriftuurlijke, zo’n reformatorische visie heeft op het pauselijk Rome! Zo durft nu bijna 

niemand meer te schrijven.  

 

 

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

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

 

 
PLURAAL  Met pluraal bedoelen we dat tegenstrijdige zaken naast elkaar worden 

getolereerd. Een belijdenis of levenswandel die tégen het Woord van God ingaat, krijgt 

evenveel recht van bestaan als een belijdenis of levenswandel die wél naar de Schrift is. 

Opvattingen die elkaar uitsluiten en tegenspreken, krijgen beide de ruimte. Dat verlamt de 

kerk in haar belijden. Zo heeft ze geen verweer tegen de leugen en geen (geloofwaardige) 

boodschap meer voor de wereld. (van verwijzing blz. 34) 
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De eenvoudige John Bunyan is met bijzonder licht uit de Hemel bedeeld geweest. 

Vanwege zijn trouw aan de kroonrechten van Christus moest hij delen in de grote haat 

van het christendom van zijn dagen. Tijdens zijn twaalfjarige gevangenistijd verbleven 

er ook vele andere vervolgden om der gerechtigheid wil in de kerkers van de antichrist. 

Soms was de gevangenis overvol. Onder zulke omstandigheden sprak Bunyan één zijner 

beste leerredenen uit, die later in het licht verscheen onder de titel van "De Heilige 

Stad" of "Het Nieuwe Jeruzalem." De HEERE heeft hem bijzonder onderwijs gegeven 

over de laatste stand van Gods Kerk op aarde – de Kerk in het millennium! 
 

 

Daarvan zegt Bunyan zelf: 

 

"Op zekere dag der week was ik met mijn broeders in ons gewoon vertrek samen en 

verwachtten zij, dat ik, als naar gewoonte, iets uit het Woord zou spreken ter wederzijdse 

opbeuring. Het was mijn beurt om te spreken, maar ik gevoelde mij zo ledig, zo geesteloos en 

zo dor, dat ik mij niet in staat rekende om ook maar vijf woorden van waarheid, leven en 

ervaring tot hen te richten. Eindelijk sloeg ik mijn oog op deze profetie, en na een ogenblik 

overpeinzen, ontdekte ik iets van die jaspis, in welke glans de Heilige Stad blonk. Wijl ik dus 

een flauwe lichtstraal had opgevangen en begeerde verder in te zien, zond ik zuchtende mijn 

bede om een zegen tot de Heere Jezus op. Hij verhoorde mij ogenblikkelijk en hielp mij mijn 

broederen het brood voorzetten, zodat zij allen aten en verzadigd werden. En zie, terwijl ik het 

brood uitdeelde, vermenigvuldigde het onder mijn hand, en de brokken, die er na ons maal 

nog overschoten, heb ik verzameld en ik bied ze u in deze mand aan. Ik zette mij namelijk tot 

een nauwkeurig onderzoek, onder veel gebed, nu eens voortgaande, dan weder ophoudende, 

en vervolgens weer voortgaande, en zo kwam ik eindelijk klaar." 
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“Het woord "hemel" heeft in de Schrift verschillende betekenissen; het wordt óf in stoffelijke 

óf in figuurlijke zin gebruikt. Hier is het klaarblijkelijk in figuurlijke zin genomen, gelijk in de 

Openbaring meest het geval is. Dat de hemel hier niet in stoffelijke zin moet verstaan worden, 

als de hemel waar Christus is, blijkt daaruit, dat het nederdalen der stad niet is de komst der 

verheerlijkte heiligen met hun Heere, want na het nederdalen, zelfs na het bouwen der stad, 

zullen er nog zondaars tot God bekeerd worden, terwijl bij de komst des Heeren Jezus met 

Zijn heiligen, de deur gesloten zal zijn, namelijk de deur der genade voor alle ongelovigen.”  

(Verder brengt Bunyan zeer vele bewijzen bij, dat we hier niet te denken hebben aan de 

eigenlijke hemel, maar dat hier de kerk wordt getekend in het millennium.) 
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“Onder het beeld van een nederdaling uit de hemel worden wij ook gewezen op het geluk 

en de zegen, waarmede deze stad bij haar opbouw de ganse wereld vervullen zal. Geen 

zachte, malse regen viel ooit verkwikkender op het jonge, tedere gras neder, dan deze stad 

weldoend onder de bewoners der aarde zal verrijzen; zó zal hun een zegen des hemels zijn.  

 

O, welk een genade, welk een licht, welk een heerlijkheid straalt van deze stad uit door 

de gehele wereld! 
 

De stad heeft de heerlijkheid Gods. Deze woorden stellen het geheel buiten twijfel en 

bewijzen op de duidelijkste wijze, dat het nederdalen der stad uit de hemel van God, de 

volkomen verlossing der gemeente uit haar ballingschap aanwijst. Toen de gemeente 

vernederd werd, begon haar heerlijkheid opnieuw af te nemen en nu zij weder bevrijd wordt, 

daalt de vroegere heerlijkheid opnieuw tot haar neder "En zij had de heerlijkheid Gods." Zo 

was het ook met haar type, Jeruzalem in ballingschap in het land van de koning van Babel, 

hetwelk een beeld van de Nieuwtestamentische gemeente onder de heerschappij van de 

antichrist was; de heerlijkheid des Heeren verliet ook haar allengs; eerst week zij uit de 

tempel naar de dorpel van het huis, van daar tot boven de Cherubs en met de Cherubs naar de 

berg, die tegen het oosten der stad is. De heerlijkheid der vergevende genade zal te dien dage 

zo volkomen in de stad gezien worden en zo duidelijk zich overal vertonen, dat allen verrukt 

zullen zijn. Maar wederom; hoewel ik er zeker van ben, dat al de heidenen, die te eniger tijd 

bekeerd zijn, tot de stammen Israëls gerekend worden, aan welker getal de poorten dezer stad 

beantwoorden, toch zijn deze 12 poorten opzettelijk naar de namen der 12 stammen genoemd, 

om de gelukkige terugkeer en herstelling dier stammen aan te wijzen, die thans overal in de 

wereld verstrooid en die lange tijd, tot onze verwondering en hun schande, als uitvaagsels der 

maatschappij zwervende geweest zijn en nog zijn onder de heidenen, Hosea 9:17, om daar 

vele dagen te blijven zitten, zonder koning, zonder vorst en zonder offer, zonder opgericht 

beeld en zonder efod en terafim. Dat is; zonder de ware God en Zaligmaker, zonder Zijn 

Woord en verordeningen; "daarna", zegt de profeet, "zullen zich de kinderen Israëls zich 

bekeren en zoeken de Heere, hun God en David hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot 

de Heere en tot Zijn goedheid in het laatste der dagen.” 

 

Dit bevestigt de apostel, wanneer hij schrijft, dat blindheid gedeeltelijk het lot van Israël 

blijven zal, totdat de volheid der heidenen is ingegaan. Hier kunnen onder Israël onmogelijk 

de bekeerde heidenen verstaan worden, want dit Israël moest verworpen worden, totdat de 

volheid der heidenen zou zijn ingegaan. Bovendien noemt hij hier het onbekeerde Israël met 

die naam en de bekeerde heidenen heet hij nog heidenen; hij noemt Israël de natuurlijke 

takken, maar de heidenen dezelfde takken en zegt ons voorts, dat de natuurlijke takken, 

wanneer zij eenmaal bekeerd zullen zijn, in hun eigen olijfboom zullen ingeënt worden, 

terwijl de heidenen, wanneer zij zich bekeren, van hun eigen boom worden afgehouwen; lees 

Romeinen 11 met alle opmerkzaamheid.” 

 

Dit alles heeft vooral betrekking op de bekering der Joden in de laatste dagen, die, wanneer 

alle dingen gereed zijn, in menigte zullen komen tot de Zoon van God, en als vanouds, in Zijn 

gunst delen. 

 

En daarom lezen wij, dat, bij het begin der duizend jaren - die ik voor de tijd van de 

herbouw der heilige stad houd - Johannes een engel zag afkomen uit de hemel, hebbende de 

sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand, dat deze engel de draak, de duivel en 

satanas greep, hem duizend jaren bond en in de afgrond wierp en die boven hem verzegelde, 



opdat hij de volken niet meer verleiden zou. De uitwerking dezer gevangenschap zal niet 

alleen zijn dat de heiligen van uiterlijke vervolging bevrijd worden, maar ook van alle 

verleiding door goddeloze of dwaalleer, of door de vurige pijlen van de vorst der duisternis, 

waardoor thans zovelen verwond worden; dan zal de gemeente verlost zijn van die vreselijke 

verzoekingen tot godslastering, wanhoop, enz., waarmede zij in deze tijd zo ontzettend 

bezocht is. Want merk dit op:  

 

• de verleider wordt gebonden en in de afgrond geworpen, eerst als "de draak", onder welke 

naam hij genoemd wordt als vervolger der gemeente, Openbaring 12.  

• Dan onder de naam van de "oude slang", onder welke naam hij vermeld wordt in de 

geschiedenis van de val onzer eerste ouders; het schijnt, dat de Heilige Geest ons met deze 

naam opzettelijk die eerste verleiding in herinnering wil brengen.  

• Ten derde wordt hij geoordeeld als "de duivel en satanas"; en deze naam wordt 

gewoonlijk in het Nieuwe Testament gebezigd, als hij onze lusten opwekt en prikkelt en 

ons in allerlei ongeloof, wantrouwen, wanhoop, opstand en lastering tegen God tracht te 

voeren.  

≈≈≈≈≈ 
 

Daarom, zeg ik, wanneer deze stad gebouwd en deze muur in al zijn sterkte en heerlijkheid 

opgericht zal zijn, dan zal satan inderdaad onder onze voeten verpletterd en dan zal Jeruzalem 

genaamd worden een vrolijke stad en haar inwoners gelukkige mensen, want haar vroegere 

zorg en angst en smart zullen weggedaan zijn, Romeinen 16:20; Openbaring 21:4. 

 

Wat de vernieuwing der fundamenten betreft, waarop het nieuwe Jeruzalem eenmaal zal 

rusten, deze is tweevoudig en bestaat allereerst in heerlijke gaven en genade. Zo werden de 

apostelen zelf uitgerust en zo zal ook hun leer eenmaal versierd worden. Ik weet, dat de leer 

der twaalven immer met schone gaven en uitmuntende genade gezegend is geweest, van de 

eerste gemeente aan, namelijk naar de mate des lichts en der Goddelijke bedeling, waarmede 

zij ten tijde van de antichrist werd uitgerust. 

 

Maar de heerlijkheid die deze leer, vooral sedert de dagen van de afval vergezeld heeft, is 

onbeduidend in vergelijking met de heerlijkheid en de luister die op haar rusten zal ten dage, 

als de herbouw der stad voltooid zal zijn. Gij vindt derhalve, dat het Evangelie der genade, 

gedurende de regering van de antichrist wel schijnt en Gods kinderen in al hun omzwervingen 

en beproevingen verlicht, maar dat licht wordt grotelijks verduisterd door de rook uit de put 

des afgronds, Openbaring 9:2.    

 

Zo is het in de dagen, wanneer de heerlijkheid van die fundamenten verduisterd zal wezen. 

Maar thans, zie, zij worden opnieuw met licht en heerlijkheid bekleed als in vroegere dagen 

versierd. Thans zullen alle waarheden des Woords een kostelijk, hemels vuur doen 

voortkomen, want deze stenen zijn inderdaad de vurige stenen, Ezechiël 28:13. In dezelve ligt 

verborgen wat de ganse wereld ontvlammen zou in liefde en vermaak in de dingen Gods en 

des hemels, indien de mensen slechts de Geest der wijsheid en de autoriteit Gods in hun 

prediking bezaten, gelijk de apostelen en eerste christenen die hadden. 

 



Wanneer Johannes dus zegt, dat de straat, de gouden straat gelijk is aan glas, dan meent hij 

daarmee, dat wandel en handel der heiligen in die dag zal zijn overeenkomstig het Woord, het 

leven der kinderen Gods in volmaakte overeenstemming met de wet van Jezus Christus. 

Wanneer Johannes dus zegt, dat de volken in het licht dezer stad zullen wandelen, dan geeft 

hij ons te kennen, dat ten dage, als de stad rust zal genieten, de zondaars en ongehoorzamen 

onder de kinderen der mensen bij menigten en als gehele volken zullen komen en zich bij de 

gemeente Gods aansluiten; "de spinnekop grijpt met de handen en is in de paleizen der 

koningen", Spreuken 30:28. 

 

En inderdaad, de Schrift gaat overal als met open armen het einde der wereld tegemoet, 

als of dan bijna alle mensen op aarde de genade en barmhartigheid Gods zullen 

ontvangen. "De aarde zal vol zijn van kennis des Heeren, gelijk de wateren de bodem 
der zee bedekken", Jesaja 11:9; Habakuk 2:14.  

 

De menigten der volken zullen tot de Heere bekeerd en als inwoners van Jeruzalem worden 

opgenomen. En let hier op: deze beloften zullen vervuld worden in het laatste der dagen, 

wanneer de laatste fiool wordt uitgegoten, de tijd als de laatste der zeven bazuinen weergalmt; 

want dan zal deze stad gebouwd, en Lucifer, de grote draak, uit de hemel geworpen worden. 

Daarom zal weldra voor de laatste maal, alvorens alles door vuur tot as verteerd wordt, het net 

onder de menigten der vissen worden uitgeworpen, en de overvloed der zee zal, ongetwijfeld, 

tot Jeruzalem bekeerd worden. Dan wordt deze stad gebouwd, dan wordt haar de heerlijkheid 

des hemels geschonken; dan zullen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gemaakt worden, 

Jesaja 66:22. 

 

Wanneer de ziener ons mededeelt, dat de koningen der aarde hun heerlijkheid en eer in de 
stad zullen brengen, dan geeft hij ons te verstaan, dat voor het Evangelie en de genade Gods,  

wanneer die in derzelver luister  en  volle  heerlijkheid  zullen   

 
blinken, zelfs de groten en machtigen der aarde de vlag strijken en hun minderheid erkennen 

zullen, Psalm 68:29; Jesaja 49:22, 23; Psalm 72:10, 11; Jesaja 49:7; 60:1-5; 62:2; 52:15; 

Psalm 138:4, 5. Zo zien wij, dat het evangelie in de aanvang wel voornamelijk armen, 

kreupelen, blinden en lammen heeft verzameld, maar in het einde der dagen koningen zal 

overwinnen. 

En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt. Deze 

woorden zijn hoofdzakelijk gericht tegen een volk, dat loszinnig, slecht, goddeloos is, en 

dezulken zal gewis nimmer of nooit deelgenootschap aan de gemeente gegeven worden. Want 

dan zullen alle godsdienstplechtigheden, alle ingaan en uitgaan zo duidelijk en openbaar zijn, 

en zo nauwkeurig in acht genomen worden, dat er onmogelijk een Kanaäniet in de heilige stad 

zijn kan, Ezechiël 43 :10, 11; 44:6, 8; Joël 3:17; Zacharia 14:21. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Ik herhaal dus wat ik tevoren zei: deze woorden van uitsluiting des zondaars, moeten niet zo 

verstaan worden, dat zij, die in woord en daad zich als heiligen gedragen, volgens de regels 

van het Evangelie, zullen buitengesloten worden, maar wel, dat geen openbare zondaar wordt 



toegelaten. Dezen zijn degenen, die ontreinigen, die gruwelijkheid doen en leugen spreken; 

niemand van hen zal binnen de stad komen. Te dien dage zullen de voetstappen des Heeren zo 

duidelijk zichtbaar zijn in al Zijn handelingen en beschikkingen omtrent Zijn volk, dat 

iedereen zal opmerken, hoe genaderijk, hoe goed, hoe liefdevol de Heere nu jegens Zijn 

kinderen is; zulk een heerlijkheid, zeg ik, zal over hen, op hen en in hen zijn en uit hen de 

ganse wereld tegenblinken, dat zich nauwelijks een tegenpartijder zal verheffen, als hij zal 

overwonnen en verslagen worden, zodat de gemeente weldra in veiligheid en haar naburen in 

onderwerping gebracht zullen worden en geen hunner het wagen zal, duizend jaren lang, een 

hand tegen haar op te heffen, Openbaring 20:3. 

 

Waar geen duivel is om te verleiden, al zijn de heiligen ook nog onvolmaakt en hun 

heerlijkheid nog niet volkomen, daar zullen zij van de vele, vurige, brandende en helse 
pijlen bevrijd zijn, die hun ziel anders menigmaal doorvlijmen. De christenen zullen een 

groter mate van rust genieten, wanneer God in die tijd de duivel gebonden heeft; al hebben zij 

ook nog hun eigen lusten, maar dan kunnen duivel en lusten niet langer samenspannen. Zelfs 

de Heere Jezus, die geen zonde gekend heeft, werd op een vreselijke wijze door de verzoeker 

gefolterd, hoezeer Hij zijn aanvallen weerstond en niet duldde, dat satan ook maar het minste 

overwicht over Hem kreeg.  

 

Wanneer de duivel dus gebonden wordt, zullen wij, tegelijk met deze genade, zulk een 

overvloedige uitstorting des Heiligen Geestes ontvangen, dat die vermeerderde inwoning des 

Geestes, ondanks onze overgeblevene verdorvenheid, onze ziel met vreugde en vrede en 

hemels genot zal vervullen. En dan zal de Heere  

de inwoners van Jeruzalem beschutten en die onder hen struikelen zou,  zal te dien 

dage zijn als David en het huis Davids als goden, als de Engel des Heeren voor hun 

aangezicht, Zacharia 12:8. 

 

Onder de herbouw van de muur moet dus verstaan worden de herstelling en bevestiging van 
Christus' leer, gelijk die oorspronkelijk is geweest. Dan wordt die leer hersteld in haar eerste 

reine heerlijkheid en Christus volkomen erkend en verheerlijkt als de Priester, Profeet en 

Koning van Zijn gemeente; dan geeft Hij aan Zijn bediening in alle opzichten de juiste lengte, 

breedte, hoogte en diepte en in elke hoedanigheid heerst Hij in Zijn volle kracht, heerlijkheid, 

majesteit en autoriteit, want dan zal werkelijk de gouden eeuw zijn aangebroken, Zacharia 

9:7, 8; 14:9. En dan zullen de bewoners der wereld, met verbazing en vreze vervuld zeggen: 

"Wie is zij, die er uitziet als de dageraad, schoon gelijk de maan, zuiver als de zon, 

schrikkelijk als slagorden met banieren?", Hooglied 6:10. O, hoe zullen dan de Naam van 

God en de verdiensten van Christus blinken! 

 

De uitverkorenen zijn Gods juwelen en ten dage, wanneer de antichrist valt en het 

Evangelie in al zijn oorspronkelijke heerlijkheid voort zal breken, dan zal God ze met 

heerlijke glans doen schitteren. 

 

Wanneer alle fundamenten kostelijke stenen zijn, dan ligt daarin ook opgesloten, dat te dien 

dage niemand tot de bediening zal worden toegelaten dan wie geestelijke en hemelse gaven 

van boven ontvangen heeft. Alle anderen zullen beschaamd worden; ja zij zullen zo 

verachtelijk zijn, dat zelfs vader en moeder hen leugenaars zullen heten, ja, "zijn vader en zijn 



moeder die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken, wanneer hij profeteert", 

Zacharia 13:3-5. Welgelukzalig is de mens, die deze hemelse stad eenmaal in het heerlijkste 

licht zal zien nederdalen naar de plaats, tot haar rust en haar vrede bereid! De ongerechtigheid 

en de vervolgers der gemeente vooral zullen beschaamd worden. Heiligheid, goedheid en 

waarheid zullen dan, door ieder geacht en geëerd, met open vizier over de aarde wandelen. 

"Maar van de opgang der zon tot aan haar ondergang, zal Mijn naam groot zijn onder de 

heidenen; en aan alle plaatsen zal Mijn Naam reukwerk toegebracht worden en een rein 

spijsoffer; want Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de Heere der heirscharen", 

Maleachi 1:11. Het zal altijd zomer, immer zonneschijn, steeds groen, vruchtbaar, schoon en 

heerlijk zijn voor de kinderen Gods.  

 

 

"En de naam der stad zal van die dag af zijn: "De Heere is aldaar", Ezechiël 48:35. O! 

Onuitsprekelijke zaligheid! "En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; 
en de Heere, de God der heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden, om Zijn dienstknechten 
te tonen hetgeen haast geschieden moet", Openbaring 22:6."                                                                                        

(slot volgt) 

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

 

Tot zover een weinig geciteerd uit dit kostelijke geschrift over het 1000-jarig rijk. Dit rijk is in 

Gods raadsplan opgenomen – alle betweters van onze dagen ten spijt! Wat zou er toch een 

heel andere toekomstverwachting zijn in onze benauwde dagen als Gods Woord eens werd 

geloofd! Als met name de “ernstige” theologen eens ernst gingen maken met deze grote 

waarheden. De rechte verklaring van het profetisch Woord hebben we in onze dagen meer dan 

ooit nodig! 
 

 

 

Open brief aan dr. H. van den Belt 
 

 
 
Weledelzeergeleerde heer Van den Belt, 
 
We mogen u zeer zeker plaatsen in het reformatorische rijtje van Rome-deskundigen. Als 
opinieleider dient u met uw uitgebreide pennenvruch-ten de hele achterban van het 
Reformatorisch Dagblad. Althans, dat zal uw oprechte begeerte zijn. Eén van uw ideeën die u 
met ons wilde delen kreeg in bovengenoemd dagblad op 21 juli jl. als titel mee: “De eenheid 
van de kerk”. Het dunkt ons goed eens wat ogenblikken met u mee te denken over het door u 
behandelde onderwerp. Net als de mensen van Berea; zij onderzochten gaarne of de dingen 
alzo waren… 

 
“Wie bidt om de eenheid van de kerk, bidt om het herstel van en de terugkeer tot de ene 
katholieke kerk. Als de bisschop van Rome terugkeert tot de apostolische leer, kunnen 
rechtgeaarde protestanten niet anders dan terugkeren naar Rome.”  

 
Bovenstaande woorden stonden opgetekend aan het eind van uw verhaal. Het zijn woorden 
die overdacht zouden moeten worden. Bidden, herstel, terugkeer, katholieke kerk, bisschop 



van Rome, protestanten… Het zijn maar een aantal woorden, maar wat bevatten ze een 
inhoud. Bidden… overeenkomstig de heilige wil van God. ’t Is onmogelijk voor ons als nietige 
stervelingen. Herstel… daar wij alles verzondigd hebben; het is alleen mogelijk van ’s Heeren 
kant vandaan. Terug… naar die plek waar we het verzondigd hebben: in het paradijs. De 
heilige, algemene katholieke kerk... De vroege kerk, leefde volgens de beginselen van Christus 
en Zijn apostelen. De bisschop van Rome… Hij die sinds de zevende eeuw zich de macht die 
Christus toekomt, heeft aangematigd en die het kerkelijke verderf tot norm verhefte. 
Protestanten… die christenen, waarvan er door Rome zoveel op de brandstapel gebracht zijn. 
En dat omdat de roomse hoer Izébel zo’n haat tegen hun godsdienst en zo’n lust in hun bloed 
had. Protestanten, het zijn mensen die de wereld en de paap in hun harten kennen. Ze gruwen 
ervan terug te gaan naar hun vorige leven;  ze zouden bang zijn  te overkomen,  wat 
geschreven is in 2 Petrus 2:22 “de hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de 

gewassen zeug tot de wenteling in het slijk.” 

 

Ach, wat bidden we veel te weinig om de eenheid van de kerk. Zelfs de Kerk met een hoofdletter 
voelt zich op aarde niet eens een met de medeleden. Gelukkig zal de eenheid en het herstel dat 
eens komen zal, Gods werk  zijn. Het zal gewerkt worden door een weg van onmogelijkheid van  
‘s mensen zijde. “Dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, 
en de toekomstige dag zal ze in brand zetten” (Mal. 4:1).  

De Roomse Kerk gaat dan ten onder. Dan is er weer plaats voor de ware katholieke kerk om te 
groeien en te bloeien. Het spreekt van dwaasheid te veronderstellen dat de paus terug zou keren 
tot de apostolische beginselen. Hij heeft ze immers verkracht tijdens het Concilie van Trente. 
Denk maar aan de vele vervloekingen. Bestudeer de geschiedenis; Rome heeft zich reeds in de 
zevende eeuw afgescheiden van de ware christelijke godsdienst. De bisschop van Rome kreeg 
toen de oppermacht ten koste van de kroonrechten van Christus. Het pausdom was vanaf toen 
satans grootste wondermiddel om de ware godsdienst aan te tasten. De bisschop van Rome, de 
duivel in mensenvlees, zal nooit terugkeren tot de waarheid. Net zo min als dat de duivel zich 
weer mag voegen tussen Gods reine en heilige engelen. Gods Woord spreekt niet over een 
reformatie van het pausdom; alleen de profetieën over haar ondergang zijn van toepassing.  

 
Weleerwaarde heer Van den Belt, heeft u ooit wel eens gehoord van een kind Gods die in ’s 
Heeren gunst de draad van zijn eertijds oppakte door terug naar de wereld te gaan? Het zou 
grote dwaasheid zijn dat te denken. O nee, ze zouden bang worden voor zichzelf. Zo zullen 
rechtgeaarde protestanten, hoewel ze geen pausdomkenners zijn, nooit enige affiniteit hebben 
met of begeerte krijgen tot het roomse Babel. Als God het geeft wel heilige werkzaamheden 
aangaande haar val, opdat het Koninkrijk van Christus bloeien moge! 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
Hoogachtend, 
C.H. van den Hoven B.J. 
 
≅≅≅≅≈≈≈≈≈≈≈≈≈≅≅≅≅ 
 

 

 

 

 

 

 



                      G E N E Z I N G  O P  H E T  G E B E D 
 

 
Dat lijkt op het ogenblik helemaal “in”.  Niet alleen in evangelische kringen, maar ook 

onder predikanten zijn er die een flaconnetje olie bij zich hebben, voor het geval dat ze 

iemand denken te moeten zalven in het genezingsritueel. Of we niet aan genezing op het 

gebed geloven? Zeer zeker maar niet zoals “drijvers” dit op het ogenblik brengen. Onlangs is 

de schijnwerper gericht op een bekend genezer op dit gebied, de evangelist Jan Zijlstra te 

Leiderdorp. Van zijn diensten, inclusief genezingswonderen, worden DVD’s gemaakt. Het zal 

zijn banksaldo ongetwijfeld ten goede komen. We hebben deze man “live” bezig gezien. Een 

droevige vertoning. Het RD van 29 juni jl. schreef er ook over. Personen die als “genezen” op 

de DVD van zich laten horen én laten zien(!) blijken helemaal niet genezen, maar zijn  -

mogelijk door suggestie- op het moment “genezen”, maar als ze thuis komen is ook de 

beterschap weer voorbij of de ziekte kwam al snel weer terug.  

 
In het blad “Amen” (tamelijk rechts-evangelisch!) van juli/augustus 2007 lezen we over 

genezer Zijlstra het volgende: 

 

“Een jongedame moest na vier (!) bezoeken aan Zijlstra teleurgesteld ontdekken dat er geen 

genezing voor haar was. Iemand anders werd wel genezen op het podium van haar hernia, 

maar toen ze weer plaatsnam in de zaal, voelde ze de pijn weer terugkomen. “Ik dacht: hé, 

hoe kan dat nou?” Later is ze aan de hernia geopereerd. Zijlstra erkende dat niet iedereen 

genezen wordt, of dat bij sommigen de ziekte later weer terugkeert. Dat is nu problematisch, 

want dat is niet het getuigenis van Gods Woord. De Heere Jezus zei: ‘… en zij zullen genezen 

worden.’ Als er in de Bijbel sprake is van genezing, dan is die er voor honderd procent.  

Geen terugval of mislukking! We zien dat ook in het boek Handelingen. Mensen worden 

zonder  meer genezen. (zie Hand. 5:16; 8:7; 9:34; 10:38 en 28:8-9).” 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
Hoe dit alles te zien?  Suggestie kan enorm veel doen. Of er helemaal geen mensen blijvend 

worden genezen? Heel goed mogelijk. Hoewel, krijgen er ook blinden het gezicht en doven 

het gehoor terug? Worden er lammen en kreupelen genezen?  Daar hebben we niet van 

gehoord. Wie weet er voorbeelden van? Trouwens: worden er doden opgewekt? Laten we 

overigens niet vergeten dat de duivel grote, zéér grote kracht en macht heeft. Ja, alles onder de 

toelating van God. En op de oordeelsdag zullen velen naar de plaats van eeuwige pijniging 

worden verwezen, die er toch op wijzen grote krachten en wonderen gedaan te hebben. En 

niettemin noemt de HEERE ze, “werkers der ongerechtigheid”. We leven in een uiterst 

gevaarlijke tijd.           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 



GODS WERK 
We behoeven er niet aan te twijfelen dat er échte gebedsgenezing bestaat. Ook nu gebeuren er 

wonderen Gods. In het blad Uitzicht van september 2007 lazen we de volgende geschiedenis: 

 

 

“De vrouw van ds. Boone was heel ernstig ziek. Ze zei tegen de dokter: ‘Dokter, dit zal 

sterven worden!’ De dokter: ‘Nu, u zegt het en ik denk het.’ Ze nam afscheid van haar 

kinderen en wilde dat ook doen van haar man met de woorden:  ‘Vader, ik dank u voor al uw 

liefde mij bewezen. U bent altijd goed voor me geweest, maar de genade hebt u me niet 

kunnen geven.’ 

 

Ds. Boone wilde echter geen afscheid nemen maar ging naar zijn studeerkamer en boog zijn 

knieën. Hij kreeg geloof dat zijn vrouw herstellen zou en zei tot haar: ‘Moeder, nu heb ik een 

goede boodschap: je zult niet sterven.’ 

 

Toen de arts alleen bij de predikant was, zei hij: ‘Dominee, paai haar niet langer, want ze 

moet sterven.’ Hij: ‘Nee, dokter, ze zal niet sterven. God Zelf heeft het me gezegd en Die 

geloof ik meer dan u.’ 

 

De volgende dag zat vrouw Boone, tot stomme verbazing van de dokter, al weer voor het 

raam! Waarop de arts zei dat dit zijn praktijk te boven ging. Ds. Boone zei toen: ‘Ja, dokter, 

het gaat ook mijn praktijk te boven, maar niet Gods praktijk!’  

 

Ds. Boone had profetische gaven. Vaak zei hij iets dat precies uitkwam. Maar hij leidde ook 

een afhankelijk, biddend leven. Een man lag ziek onder zware koortsen. Ds. Boone stortte 

toen op een zondagmiddag zijn hart voor de man uit -blijkbaar in de kerkdienst- terwijl de 

koorts op het hevigst was. En nauwelijks had de dominee ‘Amen’ gezegd, of de koorts week. 

De man op zijn ziekbed zei tegen degene die hem verzorgde: ‘De dominee bidt voor mij.’” 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 
Een voorbeeld van een wonder Gods van zeer nabij:  Bij mijn moeder werd, na een lange 

sanatoriumkuur, elke week in het Academisch Ziekenhuis te Leiden lucht rond haar 

aangetaste long gespoten. Op een keer ging het helemaal mis. De lucht kwam niet om haar 

longen, maar ging naar haar hersens. Ze werd daarvan zo wild dat ze naar het 

krankzinnigengesticht Endegeest werd gebracht. Tegenwoordig noemen we dit een 

psychiatrisch ziekenhuis. Daar lag ze in bed tussen zware onrustplanken. Ze kreeg toen een 

heel groot, opgezet hoofd. Het zou sterven worden, zei de dokter. De familie kwam om 

afscheid te nemen. Ze was niet meer te bereiken en sprak ook niet. Opeens zei ze met heldere 

stem psalm 75:4 (berijmd) op. Mijn vader zei: ‘Al zeggen nu alle dokters dat ze gaat sterven, 

ik zeg dat ze blijft  leven.’ Van stonde aan is ze opgeknapt en ontsnapte de lucht uit haar 

hoofd. Ze werd al snel genezen ontslagen. De dokter zei: ‘U zult altijd hoofdpijn houden.’ Ze 

heeft nooit hoofdpijn gehad en nog tientallen jaren geleefd.  

 

 

Ook in onze dagen gebeuren er nog wonderen Gods – op velerlei wijze. Maar de vorst der 

duisternis doet eveneens wonderen en tekenen. Oók in onze dagen… 

 



 

T E K E N E N   S T A A N   O P   S T O R M 
≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 

 

De Duitse publicist Henryk Broder verwijt Europa te capituleren voor de radicale islam en 

zei: “Hoe vaker wij door de knieën gaan, hoe heftiger er wordt gereageerd.” Elsevier 
Magazine publiceerde het onderstaande interview met hem. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Elsevier: U beweert dat het Westen zich laat koeioneren door radicale islamieten. Waarvoor 
bezwijken wij? 
Henryk Broder: “Wij capituleren voor een gevoel van angst. Het radeloze Westen vreest de 

schijndreiging. Het is overal hetzelfde: we laten ons intimideren door potentiële acties van 

radicale moslims. Neem het conflict over de Deense Mohammed-cartoons. Of de opvoering 

van Mozarts opera Idomeneo in Berlijn, ook in 2006. Geen enkele moslim had de voorstelling 

bekritiseerd, maar ze werd bij voorbaat geschrapt uit vrees dat de zogenaamde onthoofding 

van Mohammed fatale gevolgen zou kunnen hebben.”  

 

Elsevier: Waartoe leidt dit? 
Broder: “Iedereen wordt bang. De permanente dreiging met terreur is een doelbewuste 

intimidatie volgens het principe van de vroegere Chinese leider Mao Zedong: ”Bestraf de 

enkeling, en voed er honderd op.” Het is een kwestie van getallen. Niemand zou bang zijn 

wanneer er evenveel moslims op de wereld zouden wonen als aanhangers van het bahá’í-

geloof. Maar er zijn slechts zes miljoen bahá’í en 1,5 miljard moslims. Moslims zijn snel 

beledigd. Eergevoelens, groepsdwang, conformisme, geweld en wraak zijn vaste onderdelen 

van hun machocultuur.” 

 

Elsevier:  Hoe reëel is de angst? 
Broder: “We worden geconfronteerd met enkelingen die om het minste of geringste amok 

maken. In Beiroet staan twee potentiële kofferterroristen terecht die in Keulen een trein met 

honderden passagiers wilden opblazen. Geen fictie. Werkelijkheid. We weten wat er bij de 

aanslagen in Londen, Ankara en Madrid is gebeurd, en waartoe islamitische terroristen in 

staat zijn. We moeten ons niet afvragen, waarom radicale moslims ons haten. Misschien haten 

ze ons wel, omdat ze ons wíllen haten. Zij houden van de dood. Wij van het leven.” 

 

Elsevier: Is iedere moslim een potentiële terrorist? 
Broder: “Natuurlijk niet. Maar er bestaat een gewelddadige en zeer actieve minderheid, die af 

en toe de straat op gaat en laat zien wat ze kan. Via internet worden constant beelden van 

onthoofdingen verspreid. Dat doen militanten. Niet iedere moslim onthoofdt 

andersdenkenden. Maar de gematigde meerderheid van islamieten verzet zich er niet tegen.” 

 

Elsevier:  Wat moeten de gematigden doen? 
Broder: “Liberale islamitische geleerden kunnen een fatwa uitspreken tegen terreur en 

moord. Een fatwa is een niet-bindend juridisch advies. Een oppermoefti uit Cairo, een hoge 

juridische adviseur in de islamitische rechtspraak, heeft onlangs nog een fatwa uitgevaardigd, 

zodat vrouwen hun maagdenvlies kunnen laten herstellen en als virtuele maagden in het 

huwelijk treden. Het kan dus wel. In de joods-christelijke-humanistische cultuur zoeken we de 

schuld voor ontsporingen bij  onszelf. Dat is een vergissing. Het is suïcidaal zo te denken. 

Niet wij moeten ons aanpassen, maar de nieuwkomers. Hoe verder we door de knieën gaan, 



des te heftiger wordt er tegen ons geageerd. Het enige wat ons dan rest is het tijdstip van de 

capitulatie te bepalen.” 

 

 

Elsevier:  Zijn de West-Europese samenlevingen al zo ver geïslamiseerd? 
Broder: ”Dat valt mee, maar we zijn hard op weg te worden geïslamiseerd. Ik vind het fout 

dat christelijke kerken in Europa de verjaardag van Mohammed vieren, terwijl christelijke 

kerken in Turkije amper een kerkdienst kunnen houden. Plus: veel migranten verachten 

ronduit de ontvangende samenlevingen. Dit is nooit eerder gebeurd. Moslims nemen geen 

pizza’s mee, zoals de Italianen, maar de oemma , de volksgemeenschap van moslims, 

inclusief de sharia, de islamitische wet. Ze willen ons hun wil opleggen.” 

 

Elsevier:  Zijn Europanen te soft? 
Broder: “Wij willen compromissen sluiten. We zijn bang voor conflicten. Niemand durft iets 

te doen. Als een leraar zegt, dat hij wordt bedreigd door een islamitische jongen, is hij een 

racist. In Berlijn wilde een bekende islamiet zijn kind Jihad noemen. De burgerlijke stand 

verbood dat; maar het ambtenarenhof gaf hem gelijk. Bij elkaar opgeteld staan de tekenen op 

storm.” 

 

Elsevier:  U scheert alles over één kam. 
Broder: ”De gematigden worden geïntimideerd door hun radicale medeburgers. Als we dat 

willen veranderen, dan moeten we de liberale, seculaire moslims ondersteunen. Anders 

hebben we straks niets meer te vertellen. De demografische ontwikkeling is eenduidig. De 

moslimbevolking groeit. Het Westen krimpt.” 

 

 

Elsevier:  Het moet afgelopen zijn met de tolerantie? 
Broder:”Tolerantie is een ondeugd. Er moeten strenge regels komen. Het heeft  tweehonderd 

jaar geduurd om vrijheid en liberalisme in Europa te laten zegevieren. Om dat te behouden, 

moeten we militant worden. Anders offeren we onszelf op.” 
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Henryk M. Broder werd geboren op 20-8-‘46 in Katowice, Polen. De omstreden Duits-joodse 

publicist schrijft vooral voor het Duitse weekblad Der Spiegel. Hij heeft talrijke boeken 

gepubliceerd, zoals Die Schere im Kopf en Der ewige Antisemit. In 2006 verschenen zijn 

provocerende Hurra, wir kapitulieren! Daarin hekelt hij de slappe houding van het Westen 

tegenover de radicale islam. Met uitgever Josef Joffe van Die Zeit schreef hij een pamflet over 

politieke incorrectheid (Schöner Denken). Onlangs debatteerde hij in Utrecht, Leiden, 

Amsterdam en Nijmegen. Eind juni ontving hij de prestigieuze Ludwig Börne-prijs voor zijn 

polemieken. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
** Vijanden.  Gods vijanden zijn onze vijanden. Wij moeten, wij mogen geen andere 

vijanden hebben. Met onze vijanden moeten wij ons verzoenen, maar Gods vijanden moeten 

wij haten. “Zou ik niet haten, die U haten, en verdriet hebben in degenen, die tegen U 
opstaan?”, vraagt David, en hij antwoordt: “Ik haat hen met volkomen haat, tot vijanden zijn 
zij mij”, Ps.139:21 en 22. Doch wij moeten ze haten gelijk God ze haat, met lankmoedigheid, 

en met de onophoudelijke toeroep:“Laat u met God verzoenen, en al waren dan uw zonden 
als scharlaken, zij zullen wit worden als witte wol”, Jes. 1:18. Doch wanneer zij niet anders 

willen dan goddeloos zijn, en, zoals Farao en zijn mannen, optrekken om Gods volk uit te 

roeien of te martelen, ja dan mogen, moeten en kunnen wij ons verheugen, als God ze daarin 

verhindert en hen oordeelt.                                                                                  (Da Costa-

Bijbellezingen-I-223) 

**** 
**  Het voornaamste.  “Om verzekerd te zijn van het eeuwige leven, dat is het grote werk dat 

de kinderen des doods in deze wereld te doen hebben.”                      (J. Flavel) 

**** 
**  Nederland veilig?  Is het veilig wonen in Nederland; in een land dat massaal Gods 

geboden vertrapt? Met een kerk die bloedt uit duizend wonden, niet het minste vanwege haar 

gruwelijke verdeeldheid en wereldzin, kan het al voornamelijk dáárom niet veilig zijn. Het 

ligt onder Gods geduchte toorn. “Profeten” wijzen regelmatig op een komende watervloed. 

Maar dat zijn lieden die hebben al zoveel “voorspeld”; en er komt niets van uit. Nu is wel zo, 

als je maar lang genoeg roept dat er een waterramp komt, je op de duur wel gelijk zult krijgen. 

Ons land ligt er als het ware voor open. In het RD van 13 juni jl. wordt de vraag opgeworpen 

of Nederland “veilig” is. Dat is het dus zeker niet. Er wordt op gewezen dat met name het 

Westen van ons land zeer kwetsbaar is voor oorlog, terreur en sabotage en dat vooral bij zeer 

extreme regenval en uitzonderlijk zware storm de situatie zeer gevaarlijk is. In zo’n geval 

kunnen met name de bewoners van West Nederland als ratten in de val komen te zitten. Maar 

er kan zoveel méér gebeuren. De Heere heeft meerdere pijlen op Zijn boog om oordelen uit te 

voeren. Alleen nationale bekering kan onze ondergang nog voorkomen. 

**** 
**  CU praat met top Roomse Kerk.  Op 20 juni 2007 heeft de top van de Christen Unie 

voor het eerst het dagelijks bestuur van de Nederlandse bisschoppenconferentie van de 

Roomse Kerk ontmoet. De gesprekken gingen over de veranderende jeugdcultuur, opvoeding, 

gezinsbeleid, ethische onderwerpen en de vrijheid van onderwijs. Kardinaal Simonis en 

vicepremier Rouvoet noemden de onderlinge sfeer hartelijk. Mocht de ChristenUnie het 

papale stelsel nog eens hatelijk gaan vinden en de SGP gaan beseffen dat het volstrekt 

onmogelijk is om met deze mensen samen op een “verkiezingslijst” te staan. Je kan toch niet 

samenwerken met dienaren van de antichrist?                               

(Bron: website RD. van 21-06-2007)                        

**** 
**  De PKN.   “De zonde van homoseksualiteit heeft helaas in ons land ingang gevonden. Zij 

wordt door zeer velen openlijk voorgesproken en door niet weinigen in praktijk gebracht. 

Homoseksuelen kunnen in ons land desgewenst zelfs hun relatie door de overheid met de 

“huwelijkskroon” laten bekronen en door de Protestantse Kerk van Nederland (PKN) laten 

inzegenen.” Met deze zin begint een artikel “Homoseksualiteit en homo-emancipatie” in het 

blad In het Spoor, van juli 2007. We hopen binnenkort een (slot)artikel te plaatsen in de serie 

“Is de PKN een valse kerk?”   



**** 
**  Professionale voetballerij in Vaticaanstad. Van februari t/m juni van dit jaar werd de 

eerste Clericus Cup gehouden in Vaticaanstad. Priesters uit vijftig landen deden mee. Rome 

hoopt via de voetbalcompetitie de goddeloze Italiaanse jeugd te bereiken. “Via het voetbal 

kunnen jongeren nader tot de kerk worden gebracht. Want die moeten nodig gered worden 

van de verveling en het consumentisme”, aldus een van de organisatoren. En dan nog houdt 

reformatorisch Nederland vol dat Rome religieus is. Wereldgelijkvormig zal men moeten 

bedoelen, zoals nu ook weer blijkt. 

 (Bron: Trouw, 24 februari 2007) 

**** 
**  Hoe lang?  Vraag: Hoe lang hebt gij over de eerste vraag en antwoord van de 

catechismus te leren? – Antwoord: Mijn gehele leven lang.  

(Dr.Kohlbrugge-Catechismus-Vraag en antwoord-Zondag 1) 

**** 
**  Het is zonde. “Kerkelijke verdeeldheid van de bevindelijk-gereformeerden is immers in 

strijd met Schrift en belijdenis. Ze is zonde in de ogen van de Koning van de kerk, al wordt de 

verdeeldheid van broeders van hetzelfde huis door hen maar zelden als zonde beleefd.” Dit 

zei ds. Golverdingen (Ger.Gem.) voor studenten van de Gereformeerde Gemeenten, vlgs. RD 

8-9-07. We vinden dit een heel eerlijke uitspraak. Dominee noemde de kerkelijke 

verdeeldheid “een schrijnende aanklacht.” Wie zal het tegenspreken? God straft de zonde. 

Ons kerkelijke leven is dus zonde voor God. Daar had Kohlbrugge wel gelijk in! Ds. 

Golverdingen oppert de mogelijkheid van een “federatief groeiproces dat zich richt op een 

zeer geleidelijk aan samengaan van de zichtbare eenheid van de kerk van Christus in ons 

land.” Maar de dominee van Boskoop zegt ook dat “kerkvereniging steeds nieuwe kerken 

oplevert.” Welnu: dít is het antwoord. Het wachten is op “het leven uit de dood”, na de 

bekering van Israël. Laten we boetedagen uitschrijven vanwege ons verscheuren van het 

mystieke lichaam van Christus en biddagen voor de bekering van Israël, tot zegen en leven  

van de hele wereld. Dan zal de kerk één zijn, als al  “onze kerken” ten einde zijn. Dan ook 

geen bouw meer  van “kerken” die meer op theaters lijken dan op plaatsen waar zondaren 

samen komen om het Woord Gods te horen… 

**** 
 **  Bekentenis van een Palestijnse collaborateur.  Tot negen jaar geleden woonde Saliman 

in Khan Younis in de Gazastrook. Bij zijn vlucht moest hij zijn familieleden achterlaten. 

Sindsdien woont hij in de Israëlische stad Sederot. Hij vluchtte uit de Gazastrook, omdat hij 

jarenlang met de Israëlische geheime dienst samengewerkt had en is voorstander van militaire 

acties van Israël in de Gazastrook. Hij zegt o.a.: “Geweld is de enige taal, die zij verstaan. 

Geloof mij, want ik weet, waarover ik spreek.”                                                                                                                       

 

(Uit een groot artikel in Nieuws uit Israël-aug.2007) 
**** 

 

 

**  Roze zaterdag.  Die wordt niet alleen in het Sodom van Europa gehouden; niet alléén in 

Amsterdam.  Onlangs was er in Amsterdam weer de jaarlijkse botenoptocht door de grachten 

van Amsterdam van homo’s en lesbiennes, in kleding en houdingen die niet omschreven 

kunnen worden. De burgemeester van onze hoofdstad had toestemming gegeven dat ook 

jongens en meisjes van 11 jaar mee mochten doen. Deze “kinderen” werden deels vergezeld 

door hun ouders… Maar ook in andere plaatsen demonstreren homo’s openlijk hun 

levenswijze. Volgens het Ref. Dagblad van 29 juni vond dit ook plaats in Bergen op Zoom. 

Maar wat kunnen we anders verwachten als de grootste kerk van Nederland deze zonde 



gewettigd heeft? De ChristenUnie (C hristenen U itgesloten) doet ook al mee. Staatssecretaris 

Van der Knaap van Defensie liep met twee generaals mee om 15 homoseksuele en lesbische 

militairen te vergezellen. Daarmee gaf hij  openlijk aan, dat homoseksuele en lesbische 

militairen welkom zijn bij de krijgsmacht. Nee, de “christen”, de minister van Defensie E. van 

Middelkoop, heeft dit niet verboden. Moet “zijn” kerk hem niet onder censuur stellen? Maar 

ook in de kerken wordt steeds meer toegestaan wat God verboden heeft. 

**** 
**  Godsdienst of wereld?  De ontaarding van beide groepen in de VS is hetzelfde. 

Evangelicale tieners in de Verenigde Staten levens minstens zo zedeloos als niet-christelijke 

leeftijdsgenoten, RD 7/8. En in Nederland? Meerdere malen is het gedrag onder de refojeugd 

onder de loep genomen. Ook door het RD. Het was geen opwekkend beeld. “Wie de jeugd 

heeft, heeft de toekomst”, is een bekende uitdrukking. Wie heeft de jeugd? 

**** 
**  Nederland loopt voorop.  Ja, in de zonde, in  vreselijke zonden. Het RD van 7 juli maakt 

er melding van dat zeven Utrechtse musea op een zaterdagavond en –nacht de zeven 

hoofdzonden centraal stellen en uitvoeren. Het Spoorwegmuseum spant de kroon met een 

erotisch danspaleis en “polderporno”. Op een gruwelijke wijze zal er de zonde 

gedemonstreerd worden. Het wordt zo gesteld: “Genieten van de zonde.” Wie van de 

bezoekers toch moeite krijgt met dit “sexpaleis” en geshockeerd raakt kan terecht in… 

biechthokjes. We laten het gordijn vallen. Alle zich achtende christenen zouden voortaan geen 

voet meer dienen te zetten in deze musea – het Spoorwegmuseum voorop. We hopen een zeer 

scherp protest te horen in de Tweede Kamer van de SGP, met aanzegging van het zware 

oordeel Gods over Nederland. We lazen dat de heer Van der Vlies -vanwege zijn 25-jarig 

kamerlidmaatschap- door alle vrouwelijke leden van de kamer bij de felicitaties gekust is. We 

denken dat de predikanten Kersten en Zandt wat dit betreft buiten de boot gevallen zouden 

zijn. En de profeten van de “oude dag” zou men door de ramen gesmeten hebben! Zúlke 

“vriendschapsbetuigingen” zijn voor de liefhebbers des Heeren niet weggelegd… 

****  
 **  Een kenteken.  “Let op de echte kenmerken van het omhelzen en aannemen van 

Christus. Zo ge Hem liever hebt dan de wereld en gij geheel de wereld om Zijnentwil zoudt 

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

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

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

(S. Rutherford-Brieven-no. 58) 

**** 

 
 **   Afgoderij.  “We wijken links af in de liturgische vernieuwing, waarbij wij om der wille 

van ons gebrek aan geestelijk leven, teruggrijpen naar vormen die wij eenmaal als krukken 

mochten wegwerpen toen God ons beter lopen had geleerd. Menig oudtestamentisch symbool 

en gebruik keert terug met verwerping van de oud-testamentische inhoud (voorkeur voor het 

oud-testamentisch instrument en afkeer van het oud-testamentisch lied, vernieuwing van de 

oud-testamentische vormen in feestda-gen enz., en verlies van de oud-testamentische geest, 

Ps. 51:18v), waarmee de zwakheid en onprofijtelijkheid van de oudtestamentische 

schaduwdienst, Hebr. 7:18 terug-begeerd wordt ten koste van de “ vrijheid, waarmee Christus 

ons vrijgemaakt heeft”, in de “aanbidding in geest en waarheid”, volgens Joh. 4:13.”  

(“UITZICHT” van januari 2007)   

**** 
**  Veel fantasie.  “(…) Zulke fratsen lees je niet van David, zoals: ‘De HEERE kwam mij 

hiermee voor, en daarmee, en indrukken’. Neen! Die dingen zijn niet zo, waar deze 

tegenwoordige tijd vol van is; en den HEERE… en den HEERE… Daar is geen kennis. Want 



nergens, in Oud- of Nieuwtestament, lees je daarvan. Die dingen zijn niet zo. Tegenwoordig 

hebben de mensen teksten voor dit, en verzen voor dat, en de vloek voor dat. Zijn dat 

Koninklijke gaven? Is dat naar het Woord Gods? Helemaal niet. Ze hangen als los zand aan 

elkaar; er is geen kracht der zaak.”     

(H. Hofman-preek ps. 63:1-6) 

**** 
**  Bekeringsgeschiedenissen.  “Tegenwoordig is er een grote stapel bekeringsge-

schiedenissen van kinderen. Ik wil er op de catechisatie niet één van uitdelen. Ik hou daar niet 

van. Afgelopen zaterdagmiddag, dan zie ik 70 á 80 kinderen zitten. Ik zie er dan geen lieve 

kinderen in. Zijn ze dat bij jullie thuis soms? Bij mij niet. In die mooie 

bekeringsgeschiedenissen zijn het allemaal lieve kinderen. Zó oud nog maar, en toen dit, en 

zó oud, en toen dat. En toen is de HEERE er ook nog in gaan werken, en toen bekeerd. 

Geloven jullie dat? Wij moeten van de zonden verlost worden, kinderen net zo goed als 

volwassenen. Dat gaat niet met mooie teksten! Dat is onbijbels. Onder vrome mensen is de 

een al beter dan de ander.(…)”                (H. Hofman-preek ps. 63:1-6) 

**** 
**  Evangeliedienaar.  Zo wilde H. Hofman genoemd worden en geen “dominee”! U merkt 

wel dat hij een uitgesproken eigen mening had! Hij drong aan op waarachtige bekering en 

daar zit een “geschiedenis” aan vast! Maar hij had een uitgesproken weerzin tegen allerlei 

opgeklopte “verhalen” die de méns verheerlijken! Hij noemde beslist wel gebeurtenissen uit 

eigen leven en van anderen!   

**** 
**  Overal ontbinding.  Het RD van 3 augustus laat ons weten dat in de Zweedse hoofdstad 

Stockholm, bij de jaarlijkse homoparade ook predikanten meelopen.  

**** 
**  Hoogmoed.  “Ik heb mensen gekend die prachtig over hun verdorvenheid vertelden, 

veinzend één en al ootmoed te zijn, terwijl ze tegelijkertijd de hoogmoedigste stakkers waren 

die er op aarde te vinden zijn. O vrienden! Het is niet te zeggen hoeveel vormen hoogmoed 

aanneemt.”                                  (Spurgeon-Woorden van Wijsheid) 

**** 
 **  Schaamte.   “Konden we schaamte voelen in de hemel, dan zou het zijn omdat we op 

aarde zoveel ongelovige gebeden hebben gedaan.”                               (Mary Winslow) 

**** 
 

**  Gezelschappen.  “Er zijn niet veel gezelschappen en die er zijn, zouden beter uit elkaar 

kunnen gaan. Daar wordt meer gesproken over de eigen bevindingen en belevenissen dan 

over wat de Koning der Kerk, Christus, gezegd heeft. Ook zijn er velen die zich bekeerd 

achten voordat ze Christus kennen.”  Dit zei Ds. Op ’t Hof op ontmoetingsdag Ede, volgens 

het Reformatorisch Dagblad van 9 september 1992. Waarvan akte! 

**** 
**  Het vuur van de hel.  “Ik weet dat velen over het eeuwige vuur, waarmee de goddelozen 

na het oordeel gepijnigd zullen worden, spitsvondig geredetwist hebben. Maar uit 

verscheidene plaatsen in de Schrift kan men opmaken, dat deze uitdrukking een figuurlijke is. 

Want zo men zich een werkelijk stoffelijk vuur mag denken, dan moet men er ook sulfer en 

een vlam aan toevoegen, omdat van beide melding gemaakt wordt in Jesaja 40:33. Ook moet 

men zich van het vuur geen ander denkbeeld maken als van de worm. En daar nu allen 

eenstemmig van gevoelen zijn dat de benaming “worm” hier een figuurlijke is, zo moet men 

dit ook van het  “vuur”  aannemen. Laat het ons daarom, met nalating van alle nutteloze 

navorsingen, waarmee nieuwsgierigen zich ophouden, genoeg zijn te weten, dat de Schrift 

door deze spreekwijze, een verschrikkelijke pijniging aanduidt, hoedanige het menselijk 



gevoel zich thans niet voorstellen, noch in woorden uitdrukken kan.”                        (Joh. 

Calvijn-exegese Lukas 3:17b) 

**** 
 **  Vreselijke wereld.  NEW DELHI - Een onderzoek onder zo'n 15.000 kinderen in India 

heeft schokkende cijfers opgeleverd over kindermishandeling in het Aziatische land. Bijna 53 

procent van de ondervraagde kinderen tussen de 5 en 18 jaar zegt slachtoffer te zijn geweest 

van seksueel misbruik. Twee op de drie is op een andere manier lichamelijk mishandeld. 

Ouders, familieleden en bekenden zijn in tachtig procent van de gevallen de daders, zo blijkt 

uit het onderzoek dat is uitgevoerd door de   organisatie Prayas, in opdracht van Unicef, het 

kinderfonds van de Verenigde Naties. En dit gebeurt niet alleen in India, maar in al die 

heidense landen lijden de kinderen onvoorstelbaar erg. De hele schepping zucht en is in 

barensnood. Wat zal het een onvoorstelbare zegen zijn voor het mensdom als de grote Zoon 

uit het Huis van David de wereld zal richten in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid. 

Is het dagelijks ons gebed om Zijn spoedige komst? 

**** 
**  Opname en brieven.  In Het Zoeklicht van 7 juli 2007 schrijft ds. Th. Niemeijer het 

volgende: “Allereerst wil ik nogmaals de vele abonnees bedanken die gereageerd hebben op 

mijn vraag naar een afscheidsbrief voor de achterblijvers na de opname der gemeente. Er 

werden mij vele van deze brieven toegezonden.” Zoals u weet verwachten vooral 

evangelische christenen dat -vlak voor de openbaring van de antichrist- de gelovigen in het 

geheim worden weggenomen van de aarde, om met de HEERE verenigd te zijn. De 

achterblijvenden (de ongelovigen) moeten dan de verdrukking van de antichrist ondergaan. 

Waarom de antichrist niet-gelovigen gaat vervolgen en doden is een vraag zonder antwoord! 

We gaan hier verder niet op in. Maar de grote vraag is: De toegezonden brieven zijn/komen 

bij Het Zoeklicht; kennelijk met de bedoeling ze na de “Opname” aan de geadresseerde 

personen te sturen. Maar dan moet het wel zo zijn dat er bij dit blad toch één of meerdere 

ongelovigen werken, daar anders de brieven blijven liggen. Of zien we dat verkeerd? 

 

****** 

 
 

WIE ZOU NIET WENEN ? 
 

 

In het Reformatorisch Dagblad van 9 juni 2007 schrijft ds. J.M.J. Kieviet, christelijk 
gereformeerd predikant te Dordrecht, in de rubriek “WEL beschouwd”,  onder de titel 

“Ergernis en verdeeldheid”, het hierna volgende:  
 
“Ongelooflijk. Een jonge man van midden dertig gaat sterven. Hij weet: mijn ziekbed zal 

mijn sterfbed zijn. Op dat sterfbed dicteert hij een boek van enkele honderden pagina’s. Er is 

haast bij. Want straks is het te laat. Het moet af! Het komt ook af. Daarna reist hij zelf af… 

 

Ongelooflijk! Vooral als ik bedenk wat het onderwerp van dat boek is: de ergernis en 

verdeeldheid in het kerkelijke leven. Het lag hem kennelijk zo zwaar op het hart dat hij zijn 

laatste woord eraan wijden wilde. James Durham (overleden in 1658) is de schrijver. 

Begenadigd Schots prediker. Nog steeds bekend om zijn indrukwekkende geschriften, zoals: 

“Christus gekruist” en “De hemel op aarde.” Hij was een man met veel geestelijke kennis van 

de Heere en Zijn dienst. En met een sterk besef van zijn roeping. Die heeft hij ingezet voor 

volk en kerk. Een kaars die spoedig was opgebrand. 



 

 

Van dat boek, zijn testament, is onlangs een Nederlandse vertaling uitgekomen. Voor zover ik 

weet voor het eerst, na bijna 350 jaar. Deze column is niet bedoeld om er een bespreking aan 

te wijden. Dat zal ongetwijfeld nog wel gebeuren in de kolommen van deze krant. Maar wel 

om samen met u te beseffen hoe actueel dit laatste woord van Durham nog steeds is. 

 

Dwalingen 
Hij schreef zijn boek in een benauwde tijd voor de kerk van Schotland. Veel kerkgebouwen 

werden gesloten, predikanten werden gevangen gezet. Maar ach, wat een tweespalt binnen de 

kerk zelf. Niet zozeer over de leer, maar wel over de houding die moest worden aangenomen 

betreffende de godsdienstvrijheid. “Resolutioners”(gematigden) stonden tegenover 

“protesters.” Verdeeldheid die er niet had mogen zijn. Immers, zij leefden vanuit eenzelfde 

beginsel. Dat alles sneed door de ziel van de doodzieke Durham. Hij had deernis met het 

gruis. En hij toonde ijver voor Gods huis. Vandaar zijn laatste boek. 

 

Het is dus een boek over ergernissen. Daaronder rangschikt hij ook de ernstige dwalingen in 

de leer. Let wel: Durham is van mening dat die niet mogen worden geduld. Ze staan Gods 

heiligheid en waarheid tegen en zielen worden erdoor in gevaar gebracht. 

Dwalingen voeren zielen naar de hel. Daarom moeten ze weersproken worden! Ten behoeve 

van een zogenaamde eenheid mag niet de waarheid worden opgeofferd. Maar dat weerhoudt 

deze man niet om in zijn boek een bewogen pleidooi voor het zoeken van de echte eenheid te 

voeren. 

 

“We menen dat het op geen enkele manier te rechtvaardigen is dat mensen instemmen met 

verdeeldheid in de kerk, die goedkeuren en liever de verdeeldheid in stand houden, omdat dat 

meer zou stichten dan eenheid. 1) Omdat dit geen inzetting van de Heere is. Daarom kan dit 

op geen enkele wijze in het geloof gedaan worden. Evenmin kan de zegen verwacht worden 

die de Heere gebiedt over hen die in eenheid leven. 2) Omdat de gemeente van Christus 

slechts één lichaam is. Dit is dus een welbewuste verandering van het wezen daarvan.” (247) 

 

 

Durham buigt het vraagstuk van de eenheid dus terug naar de basis. Het behoort volgens hem 

tot het fundament van de kerk dat ze één is. Hij laat zich niet tevreden stellen met de 

verontschuldiging dat het met die wezenlijke eenheid wel goed zit en daarom ooit wel goed 

komt, in de eeuwigheid namelijk. Neen, die adeldom schept verplichtingen, hier en nu! Er 

mag niet worden berust in een situatie van verdeeldheid en onderlinge ergernis. 

 

Gereformeerd in tienvoud 
Laten we wel wezen: anno 2007 kunnen we het er goed in uithouden. We zijn er aan gewend 

geraakt: gereformeerd in tienvoud of erger. Deze week zaten de vertegenwoordigers van de 

kerken van Nederland bij de regering aan tafel. De gereformeerde gezindte was 

vertegenwoordigd door één man. Dat zag er goed uit. Het lijkt alsof we met één mond kunnen 

spreken. Was het maar zo. 

 

Deze zelfde week werden we herinnerd aan het ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten, 

honderd jaar geleden. Als er na een eeuw een boekje over verschijnt, is er nauwelijks zicht op 

enige toenadering tussen de ontstane denominaties.  

 



 

In het “zwarte” jaar 2004 gingen zelfs “zij die bleven” uiteen. Historische dorpskerken zijn 

halfvol (of halfleeg) geraakt zondags. De anderen komen nu in een dorpszaaltje of een 

gymnastieklokaal bij elkaar of hebben gezorgd voor een gloednieuwe kerk aan de rand van 

het dorp. De argumenten hebben we voorhanden. Een nieuw zelfbewustzijn ontstaat. 

 

De christelijke gereformeerden hebben genoeg aan zichzelf. De flanken van deze pluraal 

geworden kerk hebben nauwelijks meer zicht op elkaar. De mythe van de onderlinge eenheid 

is allang achterhaald. Pogingen tot eenheid met anderen worden verlamd door de interne 

verscheidenheid. 

 

En dat alles in een samenleving die zich meer van de Heere en Zijn heilzame dienst 

verwijdert…. 

Aan het slot van zijn boek brengt Durham de jonge mensen ter sprake. “Vraag u ernstig af wat 

de volgende generatie zou kunnen denken. Zal de verdeeldheid aan hen worden overgedragen 

en zullen zij daar erfgenamen van worden? In zo´n toestand zullen ze ellendig zijn en dat voor 

altijd, met de verergerende omstandigheden die wel moeten volgen (331).  

 

Hoe ziet de erfenis eruit die we aan de volgende geslachten overdragen? Durham  wijst op 

“het gevaar dat deze generatie haar voorvaders zal vloeken. Zij brachten hen voort om altijd te 

blijven onder de zonde, in de strik en onder de kwelling van de verdeeldheid” (332).  

 

 

“Quis non fleret!   Wie zou niet wenen?! Laten we het maar doen…” 

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

 

Het bovenstaande is wel een zeer ernstig woord. We hebben het geheel overgenomen. Vooral 

vinden we het een heel eerlijk stuk! Ds. Kieviet zet het kerkelijke leven behoorlijk op scherp 

en daar is ook alle reden toe. De afgescheidenen houden feestelijke bijeenkomsten als een 

stukje, van wat eens de kerk der Reformatie was zoveel jaar bestaat, inplaats dat er een dag 

van rouw en boete is! Er worden krokodillentranen geplengd over de verdeeldheid, maar… 

men lééft er gerust mee!  

 

Wat de christelijke gereformeerde kerk betreft: we hebben van heel nabij de ontluistering van 

de kerk in Leiden meegemaakt. Ds. Hendrik de Cock zou zo’n gemeente, bij het zich niet 

bekeren, onder censuur gesteld hebben. We geven maar geen bijzonderheden. Deze kerk is 

inderdaad “pluraal geworden”, zoals ds. Kieviet schrijft. Het is als in de tijd van de Richteren; 

een ieder doet wat goed is in zijn ogen. Het is een drijven (en invoeren!) van allerlei 

vernieuwingen die haaks staan op Gods Woord. Een liturgisch drijven van jewelste. Er wordt 

zelfs al op “witte donderdag” het Heilig Avondmaal bediend. Nu ja, dat is nóg echter dan op 

Goede Vrijdag! Maar het is allemaal een puur rooms drijven en een uiting van de erge 

geesteloosheid, de afval van ons kerkendom.  

 

En de andere “kerken”? Ongetwijfeld heeft dr. H.F Kohlbrugge gelijk gehad in zijn 

veroordeling van de afscheiding. Die had nooit mogen plaatsvinden. Maar wil dat nu zeggen 

dat de HEERE niet meer in de kerken werkt? We zullen de laatste zijn om dat te stellen. Als 

de HEERE deed naar onze persoonlijke en kerkelijke dwaasheden zou er geen verwachting 

zijn. Maar Hij is zó lankmoedig en genadig dat Zijn werk in alle kerken doorgaat. Maar dat 



we Zijn Geest met ons geknoei smarten hebben aangedaan kan niet geloochend worden. En 

zeker bewerken we onze eigen (kerkelijke) ondergang. Wie dat niet opmerkt en ziet is wel erg 

blind. 

 

Het afscheiden van de Hervormde Kerk in 1834 was het gevolg van de visie van ds. De Cock 

dat dit kerkgenootschap een  v a l s e  k e r k  geworden was! En dan is het volgens onze 

Belijdenis (artikel 29) verplicht zo’n (kerk)instituut te verlaten. Maar wie zal nú nog 

zeggen dat toentertijd deze kerk vals was? En wat is dan daarvan de consequentie? 

Geeft u zelf het antwoord maar! 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 

KERKELIJK NEDERLAND 
Ds. Kieviet heeft er kennelijk geen verwachting meer voor, tenzij we hem niet begrepen 

hebben. We zijn een bespotting voor de wereld geworden. Vele, vooral jonge mensen, lopen 

vast met ons kerkelijk gedoe. Ze haken óf helemaal af, óf ze komen in evangelische kringen 

terecht. Een ander deel van de jeugd zit op zaterdagavond in bierketen en erger, en gaat dan 

nog wel mee naar de kerk op zondag! Van de kerk gaat geur noch smaak meer uit en… wij 

zijn allemaal mede schuldig.  

 

 

Hoe ziet de erfenis eruit die we aan de volgende geslachten overdragen? Durham wijst op “het 

gevaar dat deze generatie haar voorvaders zal vloeken. Zij brachten hen voort om altijd te 

blijven onder de zonde, in de strik en onder de kwelling van de verdeeldheid” (332). 

 

 “Quis non fleret!   Wie zou niet wenen?! Laten we het maar doen…..” 

 

Met deze woorden eindigt ds. Kieviet zijn artikel in het Reformatorisch Dagblad. De woorden 

van Jacobus Durham mogen ons wel doen beven. Deze getrouwe Godsgezant heeft ook 

geschreven over de tijd die de heilstijd van de kerk kort zal voorafgaan. Hij heeft erop 

gewezen dat, vlak voordat het pausdom zal vernietigd worden, de protestantse kerk het 
pausdom zó aan zal kleven alsof het de antichrist niet is. We zien dat al volkomen vervuld 

in de PKN. Ook alle “zware” predikanten in dit verfoeilijk lichaam zijn mede schuldig – zij 

maken er immers deel van uit! Want,  

 

“Wie zijn ogen sluit voor het kwaad en het door zijn stilzwijgen aanmoedigt, is een verrader 
van de zaak Gods, die ons allen de plicht oplegt Zijn gerechtigheid te handhaven.” 

 

Dit is een uitspraak van Johannes Calvijn. Maar mogelijk roepen de predikanten “uit de keel 

en houden niet in”, om in die kerk als de profeten van het Oude Verbond te staan, om te 

waarschuwen en het oordeel Gods aan te kondigen? Als u één predikant kent die dit doet, dan 

horen we het heel graag! Hoe Hendrik de Cock déze kerk (tienmaal en meer erger dan de 

Hervormde Kerk in zijn dagen) zou betitelen, is niet onduidelijk. Nóg valser dan in zijn 

dagen… 

 

 



De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn tot en met pluraal (zie blz.13) geworden. Haters 

van God en van “de leer die naar de godzaligheid” is, staan op meerdere kansels in deze kerk. 

Wat zal de uitkomst weer zijn van de aangevangen synode van deze kerk? Tuchtmaatregelen 

tegen de wolven in schaapsklederen? We vrezen dat alles weer op de “gewone” wijze door zal 

gaan, tenzij de HEERE aldaar mannen Gods zal doen spreken. 

 

Het Woord Gods is dierbaar (schaars) geworden in onze dagen. Er zou uiteraard nog veel 

meer te schrijven zijn. Wat bijvoorbeeld te denken van de Hersteld Hervormd Kerk? Ook dit 

is immers een plurale kerk waarvan de bewijzen voor het grijpen zijn. Hoe ligt toch alles? 

Wat de PKN betreft, en of dit een valse kerk is; daar hopen we Deo Volente op terug te 

komen in het laatste artikel in deze serie.  

 

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

 

STAAT ISRAËL AAN DE VOORAVOND  
VAN EEN NIEUWE OORLOG  ? 

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

 
Het is allerminst denkbeeldig dat een oorlog van een nog niet gekende omvang in het 
Midden-Oosten voor de deur staat. De berichten zijn wel van dien aard dat het beslist 
niet lang meer kan duren of een verschrikkelijke oorlog zet het hele Midden-Oosten in 
vuur en vlam. Maar ondanks de grote waarschijnlijkheid dat het zo zal zijn, dienen we 
er altijd rekening mee te houden dat, als het Gods tijd nog niet is, er politieke wijzingen 
kunnen komen, die niemand kon voorzien. Maar dan blijft het toch een volkomen 
zekere zaak dat we aan de vooravond staan van gebeurtenissen die de wereld zullen 
bewegen, zullen ontzetten. We willen u wijzen op de volgende feiten. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 

 DE GROTE ERNST VAN ONZE TIJD 
“Het hoofd van Israëls inlichtingendienst, generaal-majoor Amos Yadlin, herhaalde op 24 

juni zijn waarschuwing aan de Knesset dat de Joodse staat serieus rekening moet houden met 

een oorlog deze zomer. Yadin zei dat Iran, Syrië, Hezbollah en Hamas allemaal 

samenspannen tegen Israël. Allen streven naar vernietiging van de Joodse staat.”  

 
Met het boven geciteerde begint het blad AMEN van juli/augustus 2007 een groot artikel over 

een dreigende brand in het Midden-Oosten. Het blad Amen is een tijdschrift van de 

evangelische richting. Het is u bekend dat deze richting veel aandacht besteedt aan de Bijbelse 

profetieën, in tegenstelling tot de reformatorische richting. Van die kant wordt helaas weinig 

gewezen op de onvoorstelbaar ernstige gebeurtenissen die ophanden zijn. In plaats dat vanaf 

de kansels, en tijdens de velerlei bijeenkomsten van de Refojeugd, met klem gewezen wordt 

op de nabij- gekomen uitbarsting van de vulkaan waarop we leven, zwijgt men doorgaans in 

alle talen. Men laat de jeugd volkomen in het ongewisse.  

 

 

 



We geven onderstaand enkele waarschuwingen uit het artikel van  “Amen”. 
 
 
**  “Twee terreurgroepen verbonden aan Mazens Fatah hebben aangekondigd deze zomer 

een zomerstorm tegen de Joodse staat te zullen ontketenen. Ook bestaat de kans dat landen 

als Egypte, Jordanië en Saoedi-Arabië aan de strijd gaan deelnemen zodra ze zien dat een 

overwinning mogelijk is. Hezbollah en Hamas bezitten inmiddels alle wapens die ze nodig 

hebben. Noch de regering van Libanon,  noch de Unifiltroepen hebben iets ondernomen  ter  

voorkoming  

van de wapensmokkel vanuit Syrië. De Jerusalem Post meldde 20 juni dat bui- 

tenlanders op advies van hun regeringen Gaza beginnen te verlaten omdat, zo zegt men, er 

signalen zijn van een op handen zijnde oorlog.”  

 

**  “Inmiddels heeft de terreurbeweging Hamas het PA-regiem van Abu Mazen Gaza 

uitgeschopt en de macht volledig overgenomen. Dat is met het nodige geweld gepaard gegaan 

waarbij tientallen slachtoffers zijn gevallen, waaronder vrouwen en kinderen. Als 

bloedhonden hebben ze elkaar in de naam van Allah uit de weg geruimd. Mazens Fatah-

aanhangers werden door Hamas de duinen ingejaagd en daar voor het oog van hun vrouwen 

en kinderen geëxecuteerd. In Gaza werden leden van Fatah halfnaakt door de straten gedreven 

en op een plein door hun benen geschoten. Een op de grond liggende tegenstander werd 

onthoofd door een regen van kogels. Aref Suleiman was opgeleid om Israëli’s te vermoorden. 

Zijn moslimbroeders van Hamas schoten een serie kogels in zijn lichaam. Zijn wonden 

werden behandeld in een Israëli’s ziekenhuis in Ashkelon, waar hij wordt verpleegd door 

Israëlische zusters. “Hoe ironisch, Palestijnen schoten mij neer en de Joden verzorgden mij. 

De Joden zijn als honing, als bloemen. Zij wassen mij en verschonen mij iedere dag. Zelfs in 

mijn eigen huis zou mijn eigen familie dat niet iedere dag doen”, aldus Suleiman.” 

 

**  “Hamas heeft zichzelf omgeturnd tot een machtige militaire machine waar ernstig 

rekening mee gehouden moet worden en waar Israël nog veel narigheid van zal ondervinden. 

Israël Today meldde op 22 juni dat één op de drie inwoners van Gaza over een wapen 

beschikt. Er zouden zich thans 400.000 wapens onder de bevolking bevinden. Twee jaar 

geleden kostte een kogel in Gaza nog rond de vier dollar per stuk. Thans is de prijs niet meer 

dan 35 cent, mede dank zij de gigantische wapenzendingen uit de VS. Onder de Oslo-

akkoorden leverde Israël duizenden geweren aan het terreurbewind van Arafat. Deze wapens 

zijn later massaal gebruikt om er onschuldige Israëlische burgers mee te vermoorden. 

Vandaag moet Israël -dank zij de bemoeienis van de Bush administratie- een door Iran en 

Syrië gesteunde terreurstaat naast zich dulden. “Bedankt Amerika voor al de wapens en voor 

uw genereuze financiële hulp”, zo sprak Hamasleider Mahmoud al Zahar in een interview met 

het Duitse blad Der Spiegel.”  
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Het bovenstaande komt overeen met allerlei berichten die ons bereiken over een nabij zijnde 

grote oorlog in het Midden-Oosten. Toch moeten we met alles heel voorzichtig zijn. De vraag 

is uiteraard niet óf deze oorlog komt, maar wannéér! Ook al wijzen alle tekenen er op dat deze 

uitbarsting van geweld niet ver meer af is – als het Gods tijd nog niet is, zal het weer 

opgehouden worden. 

 

 



De schrijver van dit uitnemende artikel is niet bepaald een grote vriend van president Bush!  

De meningen over Bush in de VS zijn erg verdeeld. Sommigen zien in Bush een ware christen 

en zeggen dat een biddend volk achter hem staat. Anderen vinden alles een soort 

komediespel, waarin Bush een hoofdrol speelt. Eén ding is zeker: politiek is een vies, een 

heel vies spel! De tijd zal alles leren – ook dít! We moeten echter onder ogen durven zien dat 

de VS altijd nog een wereldmacht is die in heel veel tóch achter Israël staat en -zoals wel eens 

uitgedrukt is- zich binnen drie minuten in een wereldoorlog zouden storten als het bestaan van 

Israël op het spel komt te staan… 

 

We gaan nog even naar “Amen” luisteren: 
 

**  “De terreurbeweging had er zelf al voor gewaarschuwd dat alle financiële hulp aan  het  

PA-regiem  van  Abu Mazen,  en  alle  door  Amerika  geleverde  

automatische wapens, in hun handen zouden vallen. De wapenzending van de Verenigde 

Staten was bedoeld om Force-Mazens persoonlijke garde extra te bewapenen in hun strijd 

tegen Hamas. Maar Hamas heeft de hele handel geweren, granaten, munitie en zelfs 

voertuigen onderschept en in beslag genomen. Volgens WorldNetDaily gaat het om in totaal 

18.000 automatische wapens. Hamas paradeerde met de wapens door de straten van Gaza om 

ze aan het publiek te tonen. Diverse leden van force-17 zijn eveneens lid van de zeer 

moorddadige Al Aksa Martelaren Brigades. Deze groep is verantwoordelijk voor diverse 

zelfmoordaanslagen in Israël. In juni 2006 benoemde de “gematigde” PA-leider Abu Mazen 

Mahmoud Damra, leider van de Brigades tot commandant van Force-17, terwijl deze schurk 

op Israëls lijst stond van meest gezochte terroristen. Israëls premier Olmert heeft zich in april 

van dit jaar geconfronteerd aan het Daytonplan. Dit plan voorziet er in dat de Amerikanen -
met steun van Israël- wapens en training verstrekken aan Mazens privé Fatah-militie om deze 

terreurgroep van 300 manschappen uit te breiden naar ca. 6000. Mazen bood in ruil aan 

“scherper toe te zien op de wapensmokkel en terroristische aanslagen”. Daar is zoals 

gebruikelijk helemaal niets van terechtgekomen. De toenmalige Amerikaanse president Bill 

Clinton dwong in september 1993 Yitzhak Rabin de handen te schudden van de aartsterrorist 

Yasser Arafat, die vervolgens een spoor van terreur ontketende.” 

 

≈≈≈≈≈≈≈ 
 

We hebben momenteel enorm veel gegevens liggen met de meest verontrustende berichten. In 

elk geval is Israël op alles voorbereid. Het Amerikaanse dagblad Sunday Times onthulde iets 

van Israëls plannen om via een aanval met kleine tactische kernwapens de Iraanse installaties 

te vernietigen. Israël ontkent, maar heeft in elk geval de beschikking over zogenaamde 

“Bunker-busters”, die de diep verstopte fabrieken achter meters dik beton en in bergkloven 

kunnen verwoesten. De situatie wordt nijpend en de tijd is nog maar kort. Anonieme 

deskundigen in Israël zeggen dat het zou moeten gaan om een eenmalige actie, waarbij in één 

klap de verschillende faciliteiten in Iran op divers locaties worden verwoest. Dit kan niet 

worden gerealiseerd met conventionele wapens. Het moet met  tactische  nucleaire 

wapens worden uitgevoerd, zeggen militaire deskundigen. Het gaat om lasergestuurde 

raketten. Als deze aanval wordt uitgevoerd is het directe gevaar voor Israël van Iran geweken. 

Maar vraag niet wat de gevolgen kunnen zijn. Het zit er dan dik in dat Iran onmiddellijk de 

olieleveranties zal staken, hetgeen de olieprijzen enorm zullen doen stijgen. Vooral zal dan de 

Westerse economie volledig ontwricht worden. De verdere gevolgen voor het hele Midden-

Oosten zijn niet voorspelbaar, maar we kunnen er in dit geval zeker op rekenen dat de hele 

moslimwereld in het geweer zal komen. En niet alleen dat, maar de moslimterreur zou dan 

wel eens afmetingen kunnen krijgen zoals de wereld nog niet heeft meegemaakt. Het is alles 



te erg om aan te denken, maar het heeft geen zin de feiten te verdoezelen. Nazi-Duitsland zou 

ook wel meevallen – het viel niet mee!  

 

 

Wat nu dreigt te komen lijkt alle vorige verschrikkingen te boven te gaan. En wanneer zal dit 

alles gebeuren? Data zijn al te veel genoemd. Maar laten we ons niet verkijken op dergelijke 

vergissingen. Het “wanneer” is moeilijk voorspelbaar en, hoewel heel veel er op lijkt te 

wijzen, dat het niet lang meer kan duren – de HEERE regeert! Wij weten niet wanneer het de 

tijd is van de God van Israël, maar daar het hele wereldgebeuren in Zijn handen is, en dat alles 

gaat naar Zijn vastgemaakt bestek, mag tot rust en bemoediging zijn.    

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

Valt de oorlog te voorspellen? 
Ja en nee. Dat er oorlog komt is voor honderd procent zeker, maar we kunnen niet met 

zekerheid wannéér deze oorlog uitbreekt. Zijn er tekenen die op ene spoedig begin ervan 

wijzen. Ongetwijfeld – de tekenen zijn divers en veel. 

 

***  Golden Report (Jerusalem). Jerry Golden, oud militair, Messiasbelijdende Jood en 

evangelist, is van mening dat een “enorme oorlog” in het Midden-Oosten echt niet lang meer 

kan duren. Golden baseert zich op diverse bronnen en op ondermeer het feit dat Rusland weer 

beschikt over een militaire uitvalbasis in de vorm van een haven in Syrië. Rusland heeft een 

nieuwe deal gesloten met Syrië. In ruil voor wapenleveranties heeft Rusland weer de 

beschikking gekregen over de haven. Daarmee kan Rusland haar spionage activiteiten, ten 

behoeve van de Arabische ‘vrienden’ van Rusland weer oppakken en tevens schepen 

stationeren in de buurt van Israël. Daarnaast zijn er vele Amerikaanse en Franse 

oorlogsschepen in de buurt van Israël en in de Perzische Golf; in totaal dertig schepen, 280 

vliegtuigen en 22.000 soldaten. Oud-militair Golden: “Als dat niet ruikt naar oorlog, dan heb 

ik blijkbaar ergens iets gemist.” 

 
***  Uit het nieuws 31/7. Nu een jaar na de oorlog kan met vaststellen dat er niets is 

veranderd in het zuiden van Libanon. Het hele gebied wordt volledig door de terreurgroep 

gecontroleerd en noch de Libanese regering noch Unifil heeft de wil daar iets aan te 

veranderen. Met hulp van Syrië en Iran en onder toeziend oog van Unifil zijn de 

wapenvoorraden weer volledig op het peil van vóór de oorlog van 2006 teruggebracht. Hasan 

Nasrallah, de leider van Hezbollah zei in een interview met een Tv-zender van Doebai, dat 

zijn groep thans over 20.000 raketten beschikt en in staat is om in een nieuwe oorlog 1000-

3000 raketten per dag op Israël af te vuren. Het merendeel van deze raketten staat net als 

vorig jaar voor een deel weer opgesteld in  bewoonde gebie- 

 

den. In een interview op 15 april 2007 gaf Naim Nasrallah, één van de leiders van Hezbollah 

in een uitzending van Tv-station Al Qawthar toe, dat Hezbollah haar orders rechtstreeks uit 

Teheran ontvangt en dat alle acties van daaruit georkestreerd worden. Hezbollah is niets 

anders dan een terreurarm van de Mullah’s en nieuwe “Hitler” Ahmadinejad, Mahdi Ahmadi 

Nejad, de “kop van de slang”. 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 



De tijd is nog kort 
We kunnen ervan verzekerd zijn dat het nog “kort dag” is. De berichten vallen over elkaar 

heen. Zeer merkwaardig is het dat de Nederlandse media lang niet die berichten doorgeven 

welke wel in de VS en Canada bekend zijn. Terwijl we dit schrijven komt het al meer 

genoemde blad Amen binnen en daarin staat precies hetzelfde van hetgeen de laatste weken 

van “overzee” binnenkwam. Het volgende citeren we: 

 

“Pentagon plant massale luchtaanvallen Iran. Het Amerikaanse ministerie van Defensie 

heeft uitgewerkte plannen voor een driedaags luchtoffensief  dat in een keer het gehele 

Iraanse leger moet uitschakelen. Dat meldde The Times zondag 2 september op basis van 

uitspraken van veiligheidsexpert Alexis Debat, directeur terrorisme en nationale veiligheid 

van het gezaghebbende Nixon Center. Amerikaanse militaire plannenmakers gaan volgens 

Debat niet meer uit van precisiebombardementen op Iraanse nucleaire installaties. “Het gaat 

om het uitschakelen van het gehele Iraanse leger”, aldus Debat. Daartoe heeft de Amerikaanse 

Defensie 1.200 doelwitten geïdentificeerd die in drie dagen van hevige bombardementen 

zullen worden vernietigd. Volgens Bush zou het regime in Teheran het hele Midden-Oosten 

onder de dreiging van een “nucleaire holocaust” brengen. “De Verenigde Staten zullen het 

aanpakken voor het te laat is” waarschuwde Bush vorige week. De Amerikanen vrezen dat 

Iran met gedeeltelijke medewerking alleen tijd probeert te winnen. Als alleen militaire 

middelen Iran nog kunnen afhouden van een atoombom, wil Amerika snel en overweldigend 

toeslaan. Eerder waarschuwde Israël dat het geen Iraanse atoombom zal dulden, en 

eigenhandig aan zal vallen als Amerika niets doet.” 

 
Tot zover Amen, dat als bron van deze gegeven Elsevier vermeldt!  

 

 

Dagblad Trouw van 15 september 2007 schrijft dat de recente Israëlische bombarde-menten 

op Syrië een aanval waren op een raketbasis waar mogelijk door Noord-Korea geleverde (of 

te leveren) nucleaire wapens waren! De Israëlische legerleiding zwijgt in alle talen, maar 

Syrië heeft reservisten opgeroepen. Naar verluidt zouden niet alleen Syrië maar ook Iran 

behoorlijk geschrokken zijn, hoewel Syrië geen mededelingen doet! Volgens Trouw heeft de 

Turkse inlichtingendienst Israël met deze actie geholpen. En de Israëlische krant Jeliot 
Achronoë schrijft dat Turkije niet alleen het overvliegen van de Israëlische vliegtuigen 

gecoördineerd heeft, maar ook inlichtingen gaf over de Syrische raketbasissen in het 

noordoosten van Syrië. De Israëlische krant baseerde haar gegevens op berichten in de 

Koeweitse krant Al-Jarieda. 

 

 

We zullen het snel genoeg weten 
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen we er van uitgaan dat het kruitvat 

“Midden-Oosten” op korte termijn in vuur en vlam staat. 
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IK  KENDE  HEM  NIET 
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In Johannes 1: 31 staat: "En ik (Johannes de Doper) kende Hem niet".  En nog een keer: "En 

ik kende hem niet". Kan dat dan? Verlangen naar de Middelaar en toch Zijn persoon niet 

kennen? De Schrift zegt het immers. Er zijn immers standen in het genadeleven? Tot zover 

deze uitleg waarin men de standen in het genadeleven tracht te bewijzen vanuit Johannes 

1:31. 

 

Wat betreft de opmerking van Johannes de Doper: "Ik kende hem niet", gaat het heel 

eenvoudig om het feit dat de Johannes de Doper Jezus niet had gezien met eigen ogen 

alvorens hij een openbaring kreeg van God. Dit maakt zijn boodschap profetisch. Dit inzicht 

moet wel van God komen. Ik kende Hem niet, slaat dus op een fysiek kennen. Het heeft niets 

met een bevindelijk kennen te maken. 

 

Calvijn merkt heel nuchter  op:   

 

“Opdat men zijn getuigenis niet zou wantrouwen alsof het uit vriendschap ware, neemt hij de 

twijfel weg door te zeggen dat hij geen andere kennis van Christus had dan die hem van 

Godswege geschonken was". 

Kortom, de getuigenis moet wel van God komen, daar hij geen voorkennis had van Jezus van 

Nazareth in het vlees. Dit sluit een menselijke keuze en herkenning uit. Johannes de  Doper 

staat hiermee op een lijn met de profeten, en plaatst zich zo in deze voor de Joden o zo 

gezaghebbende profetische traditie, die spraken over komst van de Messias, zonder Hem in 

het vlees te kennen. Dit is echte goddelijke voorzegging en maakt zijn verkondigende 

getuigenis over Christus, de Messias, sterker. 

 

De oproep, waarbij de Johannes de Doper Jezus aanwijst en zegt: "Zie het Lam Gods dat de 
zonde der wereld wegneemt” is een boodschap van God zelf! Niet van Johannes, want die 

kende Jezus naar het vlees niet toen hij Hem aanwees als het Lam van God. God drukte dit af 

in zijn ziel. Daarmee zegt Johannes: Beste Joden: dit is geen menselijke proclamatie van het 

Messiaanse heil. Deze heerlijke genade strekt zich uit tot heel het menselijk geslacht. 

Zijdelings zij opgemerkt dat Calvijn doelt op het aanbod. De beleving geldt alleen hen die tot 

het geloof komen onder dit ruime zielzaligende aanbod. 

 

 EMMELOORD                                                                                                            HANS REINDERS 
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We hebben er echt geen idee van hoezeer ook (juist) in rechtse kringen de Bijbelse leer wordt 

verminkt; Gods Woord geweld wordt aangedaan door allerlei “theologie” die haaks staat op 

de leer van de Reformatie. Allerlei fantasieën moeten voor “tale Kanaäns” doorgaan, maar 

zijn ontsproten aan de “vrome duim”! (CJB)  



 

IS  DE  OORDEELSDAG  EEN  DAG  VAN  24  UUR  ? 

 

Dat er een oordeel, een oordeelsdag komt, is een helder Bijbels gegeven. “Het is de mens 
gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel”, lezen we in Hebreeën 9:27. Er komt “een 
dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods”, zoals we lezen in 

Romeinen 2:5b. 

 

“Alsdan zullen de boeken (dat is conscentiën) geopend, en de doden geoordeeld worden, naar 

hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad, Openb. 20:12; 2 Kor. 

5:10. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden, die zij gesproken zullen 

hebben, Matth. 12:36, die de wereld niet dan voor tijdverdrijf acht; en dan zullen de 

verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En 

daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen 

en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen.........”. zoals 

we lezen in artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 

 

NIET ALLES IS DE WAARHEID 

We wijzen er u op dat vrijwel unaniem onder ons gedacht wordt, dat deze oordeelsdag ook 

letterlijk één dag zal duren, een dag van 24 uur. Dit is een gevestigde mening; vanaf de 

kansels wordt het zo gebracht en het wordt zo geloofd. Wij zijn trouwens ook nooit anders 

voorgehouden en geleerd en we vonden dit vanzelfsprekend. Het is de bedoeling in dit artikel 

aan te tonen, dat alles toch niet zo vanzelfsprekend is als wij altijd gedacht hebben! Veel wat 

hetgeen wij voor waarheid houden is dikwijls bij de “oude theologen” niet terug te vinden en 

ongetwijfeld zijn er ook door deze mensen zaken gesteld die later zullen blijken geheel anders 

te zijn. Als bij en na de bekering van Israël de grote vernieuwing zal plaatshebben zal dit 

ongetwijfeld wel blijken. 

 

DE DUUR VAN DE OORDEELSDAG 

Zoals reeds opgemerkt, is het doorgaans een vaststaand feit dat deze dag een dag van één 

etmaal is. Zo wordt het  onderwezen en daarom is het ook wel te begrijpen dat de doorsnee 

christen hier niet anders over denkt. Zeker in onze refo-gezindte. In evangelische en andere 

kringen durft men nog wel eens anders te denken dan onze predikanten onderwijzen. De 

woorden van onze predikanten mogen immers niet in twijfel worden getrokken! 

 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

 

 



BETROUWBARE GETUIGEN 

Nu gaan we u niet voorhouden wat mensen buiten ons “gereformeerd gezichtsveld” over deze 

zaken zeggen. Wél gaan we u de mening doorgeven van enkele “oude schrijvers ”, bij ons 

geacht en vertrouwd. 

 

We gaan eerst luisteren naar de bekende predikant uit de 18
e
 eeuw, Theodorus van der 

Groe. Wij schamen ons er allerminst voor dat we grote waarde hechten aan diens oordeel! In 

een catechismuspreek over Zondag 19 vraag en antwoord 52 zegt hij: 

 

 “Wat aanbelangt de tijd, hoelang of hoe kort dit grote en doorluchtige oordeel zal duren. 

Daarvan is niets met zekerheid te bepalen. De Heilige Schrift spreekt doorgaans van een dag; 

doch daaruit kan geenszins besloten worden, dat het laatste oordeel maar een enige dag zal 

duren, want in Gods Woord wordt een dag meermalen voor een zeer grote en langdurige tijd 

genomen. Zo betekent de dag des Nieuwen Testaments, de ganse tijd welke de huishouding 

des N.T. zal duren; zo zal het hier met de dag des oordeels ook gelegen zijn. 

 

Dat het oordeel langer dan een enige dag zal duren, daar behoeft men niet aan te twijfelen; 

want een ieder mens zal hier in het bijzonder voor Christus moeten verschijnen, en van al zijn 

daden rekenschap moeten geven, waartoe zekerlijk een grote tijd vereist wordt. Doch het zal 

er niet op aankomen, aandachtigen! Al duurde deze grote en doorluchtige dag zelfs duizend 

en meer jaren; er zal tijd genoeg zijn; de gelovigen zullen er niet bij lijden, want die zullen 

zich dan ook hier op aarde reeds nabij Christus, hun Hoofd en Koning, in gelukzaligheid en 

heerlijkheid bevinden; en de goddelozen en ongelovigen zullen dan ook reeds in zulke 

ondragelijke benauwdheid, angst en vreze zijn, dat zij slechts zullen wensen van Christus’ 

tegenwoordigheid te mogen vertrekken, dewijl zij Zijn gramschap niet zullen kunnen dragen, 

maar sidderende en bevende zullen roepen: “bergen valt op ons! – heuvelen bedekt ons!” 

 

 

≈≈≈≈≈ 
 

Dat ook vader W. à Brakel het niet eens is met de mening dat het oordeel maar één dag duurt, 

lezen wij in zijn uitvoerige verhandeling “van het laatste oordeel en van de voleinding der 

wereld” in zijn werk  Redelijke Godsdienst,  tweede
 
deel, onder XVIII, hoofdstuk 69, blz. 675: 

 

“De tijd hoelang dit oordeel zal duren, is mede onbekend. ’t Is uit het gezegde wel af te 

leiden,  dat het niet een stomme vertoning zal zijn,  en  dat  maar voor een tijd van één of 

enige uren,  of voor een dag gelijk sommigen  zich  verbeelden, maar dat het al zeer lang zal 

duren, en of het tweeduizend jaren of  langer of korter zal duren, als het werk zoveel vereist. 

Daar zal geen haast zijn; de gelovigen zijn dan alreeds in heerlijkheid en blijdschap en de 

goddelozen in zulke onverdragelijke benauwdheid, dat zij wensen zullen van Christus’ tegen- 

woordigheid weg te mogen zijn. Doch deze aangaande is geen tijd vast te stellen.” 

 

Dan wijzen we u ook nog op de Schotse predikant R. Fleming, beroemd om zijn werkje  

Opkomst en val van het pauselijke Rome, ook wel genoemd  Sleutel tot de Openbaring. We 

geven u nu de visie Robert Fleming over de duur van de oordeelsdag. Fleming houdt ons 

voor, dat na de opstand van “Gog en Magog”, welke zal ontstaan na het weer ontbinden van 

de satan aan het einde van het Duizendjarig Rijk, de “oordeelsdag” zal aanbreken. Fleming 

schrijft: 



“En misschien zal de tijd van dat oordeel wel het grootste deel of het geheel van een 

duizendtal jaren bevatten; zodat, gelijk er vierduizend jaren verliepen sedert de Schepping tot 

de eerste komst van Christus, er misschien ook even zovele jaren verlopen zullen, vandaar af, 

tot Zijn zegenpralende intrede in de Hemel, met al Zijn heiligen. 

 

Want ofschoon de Bijbel die tijd één dag noemt, weten wij nochtans, dat gelijk Petrus zegt, 

één dag bij de Heere is als duizend jaren en duizend jaren als één dag. Dat alle mensen die 

ooit geleefd zullen hebben, openlijk geoordeeld zouden worden in één dag of jaar of eeuw, 

zodanig dat hun ganse leven en al hun daden onderzocht en geopenbaard worden, is mij, dit 

moet ik bekennen, onbegrijpelijk; niet ten aanzien van God, maar met betrekking tot mensen 

en engelen, die overtuigd moeten zijn van de billijkheid der handelingen en het vonnis van de 

Rechter.” (blz. 19/20). 

 

Op de bladzijden 74/75 zegt hij het volgende: 

 
“Ook moet men, in de derde plaats, zorgdragen, dat men die duizendjarige staat van vrede en 

voorspoed der kerk niet verwarre met  de  Dag  des  Oor- deels; want de laatste wordt daarvan 

ten duidelijkste onderscheiden, in het 20
ste

 hoofdstuk der Openbaringen, alwaar wij lezen, dat 

wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, de satan uit zijn gevangenis ontbonden zal 

worden, en dat de mensen bijna algemeen van Christus zullen afvallen en de heiligen krijg 

zullen aandoen en dat na de verdelging van de vijanden de oordeelsdag eerst zal  beginnen.” 

 

 
Mr. Justus Vermeer, de bekende oefenaar die een zeer uitgebreide verklaring van de 

Heidelbergse Catechismus schreef, gaat in hetzelfde spoor als de theologen hiervoor 

geciteerd.
1
 

 

In zijn tweede verhandeling van zondag 19 – vraag 52, lezen we het volgende: 

 

“Maar hoelang deze dag zal duren is onbekend; echter is wel aan te nemen dat het niet voor 

weinig uren zijn zal, of voor één dag, als sommigen zich verbeelden; daar zal ook geen haast 

zijn. Het zal op geen duizenden jaren aankomen, of die dag wat korter of langer zal 

duren.” 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

EEN ALGEMENE LEER 

Er zijn meerdere theologen te noemen dan de bovenstaanden. Maar we achten met het 

bovenstaande het bewijs geleverd dat we niet “zomaar” iets moeten aannemen wat we vanaf 

de kansels horen! U hebt in het voorgaande kunnen lezen, dat zowel Fleming als à Brakel, een 

Van der Groe en Justus Vermeer, het helemaal niet onwaarschijnlijk achten, dat de 

oordeelsdag wel duizend of meer jaren kan duren! 

                                                 
1  Vermeer gaat deze vraag beantwoorden nadat hij er op heeft gewezen dat de oordeelsdag niet kan komen alvorens de 

antichrist verwoest is. Hij zegt ook: “Ook zal voorafgaan de bekering van Joden en heidenen, alwaar een heerlijke staat van 

de kerk uit zal voortkomen.” Na de bekering van de Joden komt eerst de triomftocht van het Evangelie over de hele aarde! 

De huidige “boodschap”, dat mét de vreselijke afval van het christendom in Nederland het einde van de wereld is gekomen, 

klopt van geen kant. 



Laat het ons allen wel duidelijk zijn dat we maar niet zonder meer een ieder die afwijkt van de 

gevestigde mening, dat de oordeelsdag maar één dag zal duren, als ketters aan de kant kunnen 

zetten! Bij het onderzoek van Gods Woord over hetgeen toekomende is, moeten we wel leren, 

dat ons bescheidenheid past bij het poneren van een mening/stelling als de absolute waarheid! 
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≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

  

EEEENN    DDUUIIDDEELLIIJJKK    WWOOOORRDD    VVAANN    MMAAAARRTTEENN    LLUUTTHHEERR    

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

Dr. Maarten Luther schreef in 1516 aan zijn bedroefde vriend George Spenlein: 

 
Geliefde broeder,  
 
 
Leer Christus kennen, en wel de Gekruisigde. Leer Hem lof te zingen en, wanhopend aan 
jezelf, tegen Hem te zeggen: Ú, Heere Jezus, bent mijn zonde, ik daarentegen  ben Uw 
gerechtigheid. U hebt al het mijne van mij afgenomen en mij al het Uwe gegeven. U neemt 
aan wat U niet was en geeft mij wat ik niet was.  
 
 
 Neem je er derhalve voor in acht nooit naar een zodanige staat van reinheid te streven, dat je 
jezelf niet meer als zondaar behoeft te zien, je er geen meer zijn wilt. Christus woont namelijk 
slechts onder mensen die zich van hun zondigheid bewust zijn. Daartoe kwam Hij immers uit 
de hemel, waar Hij temidden van rechtvaardigen woonde, opdat Hij onder zondaars woning 
maken zou. Denk over zulk een liefde van Hem steeds na en je zult Zijn allerzoetste dood 
aanschouwen. Als wij namelijk door eigen moeizame pogingen en kwellingen tot de rust van 
het geweten willen ingaan, waarom is Hij dan gestorven? Neen, slechts in Hem, door 
getrooste wanhoop aan jezelf en aan je werken, zul je vrede vinden.      
 

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Z ó   e r g   i s   h e t  !! 
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We wijzen in dit nummer veel op het gevaar dat ons land bedreigt, een gevaar dat volop 

aanwezig is. Dat moet u ons niet kwalijk nemen, want het is veel erger dan we denken. 

En de zogenaamde christenen die de kans én de taak hebben om onze regering dit 

immense gevaar steeds voor ogen te houden, doen er het zwijgen aan toe. Dat leest u 

vooral in het binnenblad. In dit artikel wijzen we u op  e n k e l e  gebeurtenissen in ons 

land en elders; een enkel feit over de opdringende islam en óns softe verweer. En laten 

we vooral letten op de rol die het pausdom steeds meer zal aannemen, ook t.o.v de islam! 
 

**  Onlangs waren we in onze geboortestad Leiden. Niet ver van het vroegere ouderlijk huis 

is een (Hervormd) kerkgebouw. Toen we in de buurt kwamen zagen we boven de daken van 

de straat waar we liepen een hoge minaret. Het kerkgebouw is nu een moskee. We zagen in 



een straat een grote luidspreker waaruit de “gelovigen” op vrijdag worden opgeroepen tot het 

gebed. Het vreselijk gif van deze religie wordt in het openbaar rondgebazuind. Dit kan 

allemaal in Nederland… 

 

**  In ons land doet een ex-moslim Ehsan Jami van zich spreken. Deze 22-jarige jongeman 

is voorman van het Comité voor ex-moslims. Hij waarschuwt op een indrin-gende wijze voor 

de islam. Ja, als je -zoals hij deed- de profeet Mohammed in een interview met het dagblad 

Trouw een “crimineel” en een “verschrikkelijk man” noemt, moet je wel oppassen. Dan kan je 

beter, zoals de reformatorische scholengemeenschap “De Driestar” te Gouda doet, met je 

leerlingen naar een moskee gaan en “eerbiedig” je schoenen uitdoen! Onlangs is Jami zo 

ongeveer in elkaar geslagen door drie verbitterde moslims. Per telefoon krijgt hij allerlei 

doodsbedreigingen. Het is dermate erg dat zijn telefoon afgesneden is en hij op een geheim 

adres verblijft. Jami is lid van de Partij van de Arbeid en werd door diens voorman Wouter 

Bos terechtgewezen. Maar VVD-leider Rutte heeft Ehsan Jami steun toegezegd. Laat de SGP 

ook van zich horen? Laat zij er op aandringen bij de regering dat zij er alles aan doet de 

bedreigers van Jami te arresteren en ze onverwijld het land uit te zetten. 

 
**  In Italië worden er elke week twee nieuwe moskeeën geopend. Er zijn al 735 van deze 

afgodentempels in Italië. Het is pas 20 jaar geleden dat de eerste moskee in Italië werd 

geopend. Het was tegelijk de grootste in Europa! Het staat niet in verhouding met het aantal 

moslims dat er woont. Het is een veeg teken. Een teken hoever de macht van de moslims al 

strekt in Europa! Volgens het bericht in het RD zegt de Italiaanse inlichtingendienst dat 

sommige moskeeën worden gebruikt als dekmantel van terroristische activiteiten.  

 

**  Wat is de rol van Rome in het land van de paus? Hebben de westerse en de oosterse 

antichrist al een deal met elkaar gemaakt? In Genua bijvoorbeeld heeft het tot protest geleid 

van de bewoners dat er een moskee zou worden geplaatst in een woonwijk. De moskee zal 

hoe dan ook toch in Genua komen – niet in een woonwijk, maar naast een franciscaans 

klooster. Daar hebben de franciscanen zelf voor gezorgd door een deel van hun terrein te 

ruilen tegen de plek in de woonwijk, waarover zoveel te doen is geweest.   Ze handelen op 

gezag van het staatssecretariaat van de Heilige Stoel,  waar- 

over de vroegere aartsbisschop van Genua de leiding heeft. De grote Spurgeon zei reeds dat 

als de Anglicaanse kerk, Rome en de islam sámen zullen gaan, het dan vreselijk zal zijn. 

 

**  Bisschop Muskens van Breda vindt dat God net zo goed Allah kan worden genoemd, RD 

18-8-07. Ook weer een teken dat de islam en Rome gaan “verbroederen”? Laten we alles 

maar goed in de gaten houden! 

 

**  In een redactioneel commentaar van het RD (13-8-07) wordt de plank ver misgeslagen. Ze 

moet toegeven dat de kritiek van meerderen op het maar binnen laten stromen van 

vreemdelingen, omdat het land vol is, zo logisch is als wat en dat er geen speld tussen te 

krijgen is. Het RD noemt meerdere oorzaken dan alleen de komst van “vreemdelingen” die te 

onderschrijven zijn. Ze wijst erop dat de schijnwerper vooral gericht wordt op Turken en 

Marokkanen. Het RD stelt dat het feit dat allochtonen met een andere etnische achtergrond in 

meerderheid zijn heel gemakkelijk wordt vergeten. Ze schrijft dat er volgens de meest recente 

cijfers 689 duizend allochtonen met Turkse en Marokkaanse wortels zijn (met anderen 

erbij ca. een miljoen!), en dat dit fors is, maar dat zij nog geen derde van de totale groep 

immigranten zijn. Wat deugt er niet van dit commentaar? Laat de redactie eerst aantonen wat 

we van die andere “vreemdelingen” te duchten hebben. Zeker, Antillianen (tevens 

Nederlanders!) zijn ook geen lieverdjes. Maar wat hebben we voor last van de vele Chinezen 



die hier al honderd jaar en langer wonen en van de andere westerse en oosterse Nederlanders? 

Maar wat vertegenwoordigen die bijna 700.000 Turken en Marokkanen? Het zijn 

volgelingen van de profeet Mohammed en belijders van de afgod Allah. En wat doen deze 

mensen? Wat is het grote gevaar van deze lieden? Dat leest u vooral onder I t/m IV, en dat 

kunt u dagelijks lezen in de krant en dikwijls zien en horen in uw omgeving! Daar had het RD 

op moeten wijzen! Leest u vooral het door “Elsevier” gehouden interview met Henryk Broder 

op pagina 24 en 25. 

 

**   Het RD van 25 juli wijst op een documentaire Islam géén vreedzame religie van 

Amerikaanse initiatiefnemers. Deze documentaire is als een ernstige waarschuwing bedoeld. 

Er wordt op gewezen dat de islam de wereld aan zich wil onderwerpen; dat geweld een 

integraal onderdeel is van de islam. We worden genoeg gewaarschuwd! 

 

**  Duitse moslims noemen de evangelicalen een gevaar omdat… zij zich tégen de islam 

keren en dat ze “een hetze voeren tegen moslims met de ergste lasteringen”. Dat meldt het RD 

van 28-8-07. We zouden zeggen: de “evangelicale fundamentalisten”, zoals ze genoemd 

worden, moeten hun acties maar verhevigen, omdat het zwaard van Allah ons boven het 

hoofd hangt.  

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 
 Deze kleine selectie van verontrustende feiten zouden we met heel veel andere berichten aan 

kunnen vullen, maar dan wordt dit blad teveel “moslim”! Het is te vrezen dat er nog heel wat 

waarschuwingen zullen komen om alert te blijven en om ons voor te bereiden op terroristische 

aanslagen. Enige jaren geleden zei de vice-burgemeester van Jeruzalem tegen een van onze 

abonnees: “Wij hebben hier wandelende bommen, maar deze zullen de komende jaren ook in 

Nederland verschijnen.” Of we het nu willen geloven of niet: Maar zó erg is het. 
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OP  DE  VALREEP 

 

Het Midden-Oosten 

Terwijl we dit schrijven gonst het van de geruchten, maar het is nog geen oorlog. Wel bevindt 

Israël zich in een verhoogde staat van paraatheid. Volgens Trouw van 24 september is de 

luchtaanval van Israël op een Syrische raketbasis een voor Israël zeer noodzakelijke actie 

geweest. De Israëlische minister van defensie, Ehoed Barak, waarschuwde dat het land er 

rekening mee moet houden dat de oorlog elke dag kan uitbreken. De Britse krant The Sunday 
Times berichtte dat Israëlische commando’s  deze zomer tijdens een inval op een geheime 

basis in Syrië de hand hebben weten te leggen op nucleair materiaal van Noord-Koreaanse 

makelij. Volgens de krant werd de basis na de inval door Israël gebombardeerd, waarbij ook 

Noord-Koreanen zouden zijn omgekomen. Tot zover Trouw. In het RD lezen we ook steeds 

weer berichten die erop wijzen dat de “vulkaan” Midden-Oosten elk ogenblik vuur kan gaan 

spuwen. Israël zou al van de VS het “groene licht” hebben gekregen om op te treden tegen 

Iran; de Verenigde Staten zullen dan direct te hulp komen. Zo’n aanval zal echter wel 

afdoende moeten zijn. Het risico dat Iran terug zal slaan moet uitgesloten worden. Het is 

duidelijk dat Iran onmiddellijk de gereedstaande raketten op Israël zal afvuren als het daartoe 



de kans heeft. Dit moet dus voorkomen worden. Maar hoeveel slachtoffers zal dit kosten 

onder de Iranese burgers? Maar wat er ook zal gebeuren – de Verbondsgod van Israël heeft 

alles in handen. Het mag tot bemoediging zijn! 

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

 

De islam 

De door de heer Wilders zo bekritiseerde minister Vogelaar betaalt mee aan de islamisering 

van Nederland, aldus het RD van 21 sept. jl. Wilders zei in de Kamer dat ze “knettergek” is. 

Vanwege dat woord riep mr. C. v.d. Staay hem ter verantwoording. Dat was het enige wat hij 

had te zeggen op de uitnemend onderbouwde kritiek van Wilders!  Het zou raadza-mer zijn 

om de leider van de Socialistische Partij, de heer J. Marijnissen, op zijn vingers te tikken 

vanwege zijn vele vloeken!  Wij vinden Wilders zeer correct in zijn spreken. En dat woord 

“knettergek” van Wilders? We zouden daar wat woorden van Luther en Calvijn naast kunnen 

zetten! Vogelaar wil dat in 2012  tien procent van de jongeren  positiever is gaan denken over 

de islam. Ja, dat gaat geld kosten. Ze kan het geld van de burgers van Nederland beter 

besteden om de sterk toenemende criminaliteit van moslimjongeren te bestrijden. In Utrecht 

wordt de wijk “Kanaleneiland” afgezet met hekken vanwege het steeds meer toenemende 

geweld van de moslimjeugd. De bewoners (vooral ouderen, die nu hele einden om moeten 

lopen!) zijn van mening dat deze misdadige jeugd achter hekken moet. De heer Wilders heeft 

dit in de Tweede Kamer aangekaart en gaat zelf deze wijk bezoeken om de bewoners te 

steunen. Nederland staat steeds meer op z’n kop. 

 

 

 In het RD van 21/9 komt prof.dr. W.J. op’t Hof tot de conclusie dat het hoog tijd wordt dat de 

punten die Wilders heeft, positief door andere politici worden opgepakt. Hij meent dat 

Wilders wellicht -onbewust- een theocratisch punt heeft. Wij zouden willen zeggen: “Heren 

Van der Vlies en Van der Staay, sta eens als een protestant in de Kamer.” Dus als mensen 

die protesteren, en steun Wilders in zaken die BIJBELS zijn! Alle politieke partijen 

hebben geen inhoudelijk commentaar op de keiharde bewijzen van Wilders! Ze zeuren er 

alleen maar over dat hij de zaken “te scherp” stelt, alsof je het gevaar van de islamisering van 

ons land ooit te scherp onder de aandacht kan brengen… 
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