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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. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Geachte abonnees, 

 

We zijn dankbaar en blij dat we u ook dit 

nummer weer kunnen zenden. Als er geen 

tegenslag komt zal dit nummer u voor de 

jaarwisseling bereiken. Zoals u ziet bevat het 

weer een rijke verscheidenheid aan 

onderwerpen. Het is nog altijd zo dat dit blad 

brengt wat in het algemeen niet aan de orde 

komt in kerkelijke en andere periodieken.  Juist 

datgene wat doorgaans verzwegen en niet 

(meer) geloofd wordt, leest u ook weer in dit 

nummer! 

 

We zijn in ons land ook dit jaar (tot 17 

december toe) weer gespaard gebleven voor het 

oorlogsvuur, terroristische aanslagen en 

natuurrampen. Vele, vele delen van de wereld 

zijn getroffen door dit alles, waar wij voor 

bewaard zijn. Wat is de bedoeling van de 

HEERE hiermee? Wie durft te verwachten dat 

dit zo zal blijven?  

 

Zo de HEERE wil en wij leven hopen we in de 

nieuwe jaargang ook controversiële 

onderwerpen ter sprake te brengen, hoewel 

“Verwachting” daar toch al niet voor uit de 

weg gaat! De toekomstleer en de visie op het 

pausdom zijn dit toch al; deze zaken zijn nogal 

besmet… 

 

Maar we denken b.v. ook aan bepaalde teksten 

die doorgaans geheel verkeerd gebruikt worden 

en een eigen, en vooral on-Schriftuurlijk leven 

zijn gaan leiden. Maar ook een onderwerp als 

“Is de roomse doop een christelijke doop?” en 

andere omstreden onderwerpen. 

 

Voor het nieuwe jaar wensen we het goede toe 

naar lichaam en ziel, en dat u bovenal kracht en 

steun mag vinden in hetgeen u kunt lezen op 

bladzijde 3. 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

C.J. Buys 
 

 

 

  

Bij de voorplaat.  De Klaagmuur is het enige overblijfsel van de Tweede Tempel.  De Westelijke Muur is een 

gedeelte van de muur die Herodes rond de Tweede Tempel bouwde in 20 v. Christus. Titus spaarde in 70 na 

Christus dit stuk van de muur met zijn geweldige steenblokken om aan toekomstige generaties de grootheid van 

het Romeinse leger te tonen, dat in staat was geweest zo'n enorm gebouw te verwoesten. Zoals u wel weet was 

het bedoeling van de Romeinse veldheer Titus de schone tempel te sparen, maar een Romeinse soldaat wierp “in 

zijn eenvoudigheid” een brandende fakkel in de tempel. Dit stuk steen is voor de orthodoxe Joden een heiligheid. 

Maar dé Steen wordt nog altijd verachtelijk een plaats ontzegd, met name door de tempelbouwers.  
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Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des 

Almachtigen. Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! Mijn God op 

Welken ik vertrouw! 

Want Hij zal u redden van de strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. 

Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is 

een rondas en beukelaar. 

Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt; 

Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op de middag 

verwoest. 

Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tienduizend aan uw rechterhand; tot u zal het 

genaken. 

Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen, en gij zult de vergelding der goddelozen 

zien. 

Want gij, HEERE zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogsten hebt gij gesteld tot uw Vertrek; 

U zal geen kwaad wedervaren, en geen plaag zal uw tent naderen. 

Want hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. 

Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. 

Op de felle leeuw en de adder zult gij treden, gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. 

Dewijl hij mij zeer bemint, spreekt God; zo zal Ik hem uithelpen; ik zal hem op een hoogte 

stellen, want hij kent Mijn Naam. 

Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er 

hem uittrekken, en zal hem verheerlijken. 

Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en ik zal hem mijn heil doen zien. 

 

 

≈≈≈≈≈≈ 
 

 

Geestelijke wachters als stomme honden 
 

   
Let aandachtig op de tekenen en kenmerken van naderende oordelen die men in de wereld 

ziet; want een ieder die ze met wijsheid ter harte neemt, zal niet falen in zijn voorspellingen 

van hun uitkomst. Onder deze tekenen is de overvloed van zonden met gerustheid te plegen 

door zulke personen, steden, volken en kerken, die het God beliefd heeft door de bediening 

van het Evangelie op een bijzondere wijze aan Zich te verbinden, het ergste. Want zulke 

tekenen zijn als bakens, waardoor wordt aangewezen waar wij schipbreuk zullen lijden, 

indien wij dezelve naderen. Als men deze regels in acht neemt, zijn hart vlijtig daarop zet en 

zich daaraan onderwerpt om er door geleerd te worden, zal ieder gelovige (ik zeg het met enig 

vertrouwen) weten wat God in Zijn oordelen zal doen, voorzover hem dat nodig is ter 

volbrenging van zijn eigen plicht, waardoor hij genade zal vinden, en God niet tergen door 

verzuiming ervan. 

 



God heeft de bediening van het Woord tot dit einde verordend. Het voorname oogmerk van de 

Evangelie bediening is wel de verkondiging van het Woord der verzoening, maar het 

waarschuwen voor naderende oordelen is geenszins daarvan uitgesloten. Christus zelf 

predikte over dat onderwerp toen Hij op aarde was; en de bedienaars van het Evangelie 

worden wachters en opzieners genoemd, gelijk hun plicht in deze zaak nauwkeurig staat 

beschreven in Ezechiël 34:2 t/m 9. Als God iemand tot wachter over een volk stelt, is het een 

gedeelte van zijn plicht vlijtig uit te zien naar de nadering van onheilen en gevaren. Ik bedoel 

zulke, die om de zonden zullen komen, en om het volk op te wekken, opdat het zorg drage 

voor zichzelf en niet verwoest wordt.  

 

Een herder moet zijn schapen niet alleen goede weide bezorgen, maar hen ook behoeden voor 

ongevallen. De wachter merkte zeer nauw op, met grote opmer-king, en hij riep: “Een leeuw, 

Heere”, Jer. 21:7 en 8. Hij, die een naderend gevaar ontdekt roept met luide stem tot het volk 

om het te waarschuwen. Maar als de wachters zorgeloos zijn en slapen, als het stomme 

honden zijn, die niet blaffen wanneer het gevaar komt, als zij verraderlijk en lichtzinnig 

handelen en als blinde leidslieden niet vooruit zien; als zij zo bevangen zijn met een geest van 

sluimering en gerustheid, dan zeg ik, dat zij het volk niet waarschuwen voor het gevaar, en dat 

is één der vreselijkste tekenen van een toekomstige wraak. 

 

Het is een grote waarschuwing als God de middelen van waarschuwing wegneemt, als Hij tot 

een volk zegt: “Ik zal u niet meer waarschuwen door u wachters te geven, die noch getrouw, 

noch bekwaam zijn om te waarschuwen, en hen weg te nemen, die hun plicht met vlijt 

uitvoeren.” 

 

(John Owen in “Gods gewone handelingen met zondige landen en kerken”) 

 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 
 

 

 

V E L E   V E R D R U K K I N G E N 

"Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk 

Gods." 
 

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

 

Gods kinderen hebben hun beproevingen. God heeft nooit bedoeld, toen Hij Zich Zijn volk 

verkoos, dat het een onbeproefd volk zou zijn. Zij worden gekeurd in de smeltkroes der 

ellende. Zij werden nooit verkoren tot wereldse vrede en aardse vreugde. Ontheffing van 

ziekte of van de smarten der sterfelijkheid werd hun nooit beloofd; maar toen de Heere de lijst 

hunner voorrechten opmaakte, voegde Hij kastijdingen tussen die dingen, waarvan zij 

onvermijdelijk erfgenamen zouden worden. Beproevingen zijn een deel van ons lot; zij 

werden ons voorbeschikt in Gods plechtige besluiten, en ons vermaakt in Christus' laatste 

legaat. 

 

Zo zeker als de sterren door Zijn handen gemaakt en haar banen door Hem bepaald zijn, zo 

zeker worden onze beproevingen ons toebedeeld; Hij heeft haar tijd en haar plaats, haar 

hevigheid en haar uitwerking, die zij op ons zullen hebben, vastgesteld. 



 

De rechtvaardigen moeten nimmer verwachten de moeilijkheden te ontgaan. Doen zij dit, dan 

zullen wij worden teleurgesteld, want geen hunner voorgangers is daar buiten gebleven. Let 

op het geduld van Job. Gedenk aan Abraham, want hij had zijn beproevingen. En door zijn 

geloof, temidden van de beproevingen, werd hij de 'Vader der gelovigen'. Sla de 

levensbeschrijvingen van al de patriarchen, profeten, apostelen en martelaren nauwlettend 

gade, en gij zult ontdekken, dat niemand van hen, die God tot vaten der genade maakte, het 

vuur der beproeving ontging. Het is vanouds beschikt dat het kruis der droefenis op ieder vat 

der genade zou ingedrukt worden, als het koninklijke wapen, waardoor de erevaten des 

Konings onderscheiden worden. 

 

Maar hoewel verdrukking aldus het pad van Gods kinderen zal zijn; nochtans hebben zij de 

vertroosting te weten, dat hun Meester deze vóór hen is doorgegaan. Zij hebben Zijn nabijheid 

en Zijn medelijden, om hen te bemoedigen, Zijn genade om hen te ondersteunen, en Zijn 

voorbeeld om hun te leren hoe zij zich moeten gedragen; en wanneer zij 'het koninkrijk' 

bereiken, zal het meer dan een vergoeding zijn voor de 'vele verdrukkingen' die zij door 

hebben moeten gaan, om daar binnen te komen. 

(C.H. Spurgeon) 
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A R M A G E D D O N 

    DE GROTE EINDSTRIJD 
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"En hier geeft Christus, in een tussenzin, een wachtwoord aan Zijn dienstknechten om 

in dit uur der beproeving te waken. Maar wanneer de paus eenmaal aan het hoofd van 

deze uitgestrekte legermacht zal staan en ze naar het slachtveld gebracht zal hebben, dat 

Armageddon heet (dit is de plaats waar een bij uitstek duivelse, listige en machtige 

samenzwering tegen de volgelingen van Christus zal zijn), dan zal terstond de zevende 

engel zijn fiool uitgieten, tot hun ondergang en verderf." 

 

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Het bovenstaande zegt Robert Fleming in zijn boekje "Sleutel tot de Openbaring van 

Johannes", bij Openbaring 16:15 en 16. Verder geeft hij als zijn mening te kennen, dat kort 

daarop de zevende fiool zal worden uitgegoten, die vergezeld zal gaan van een geweldige 

aardbeving, die alle antichristelijke volken en in het bijzonder Rome, of het verborgen 

Babylon, zal vernietigen. Hij verwijst naar de uitroep van Christus: 'Het is volbracht', 

waarmee Hij Zijn lijden aan het kruis besloot en zegt verder dat het lijden der kerk zal 

besloten worden door een stem vanuit de tempel des hemels en van voor de troon van God en 

Christus, zeggende: 'Het is geschied.’ 



Als we bedenken dat dit werkje van Fleming is verschenen op 1 januari 1701, dan is hetgeen 

hij schreef zeker zeer opmerkelijk, zoals trouwens dit hele werkje bijzonder is. Wat Fleming 

over de paus schrijft is zeker geen reden om er onze schouders voor op te halen. Integendeel! 

Wie op de hoogte is met de meest recente gebeurtenissen wéét, dat de paus van Rome steeds 

meer zijn stem laat horen als het over het Midden-Oosten gaat en dat hij heel wat  -véél meer 

dan we kunnen vermoeden-  in de melk heeft te brokkelen in het nieuwe Europa. Alleen al het 

feit, dat wij allen steeds meer en meer verplicht zijn met de roomse '12-sterren vlag' te lopen 

en dat de roomse euro
1
 in de plaats is gekomen van  de  aloude  Hollandse gulden,  is wel een 

zeer verontrustend teken van de macht die Rome heeft en verder in de toekomst ongetwijfeld 

nog zal krijgen. Wilhelmus à Brakel heeft het bij dit Schriftgedeelte over de Turk 'des pausen 

broeder' en 'een verbintenis met alle slag der vijanden van de kerk.' In die tijd werden de 

volgelingen van de valse profeet gerangschikt onder de "Turk". Nu bedoelen we vooral de 

Arabische wereld, als we het hebben over de islam. De komende tijd zal het ongetwijfeld tot 

een zeer vriendschappelijke verhouding komen van Rome met de islam, in de strijd tegen ... 

Jeruzalem! Alle ontwikkelingen wijzen daar op. En het is ook best mogelijk dat de helse 

diplomatie van het Vaticaan nog tijdelijk komt tot een soort haat/liefde verhouding met Israël. 

Maar de tijd komt zeker dat Rome haar masker af zal werpen en in brute vijandschap tegen 

Israël zal ontbranden. En het is alleszins denkbaar, dat een Verenigd Europa onder de paus, en 

denkelijk met een politiek hoofd in naam, nog eens zal trachten de staat Israël militair te 

vernietigen.
2 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 

 

Niet het laatste oordeel 

Het is u bekend dat we er al meermalen op hebben gewezen dat heel veel teksten, die door 

theologen gemakheidshalve geduid worden op het laatste oordeel/jongste dag, veelal niet zien 

op het einde van de wereld, maar op de tijd die het Messiaanse Vrederijk zal voorafgaan. 

Neem bij voorbeeld de tekst in Daniël 7:9 en 10: 

  
“[Dit] zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette, Wiens kleed 

wit was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was vuurvonken, 

deszelfs raderen een brandend vuur. Een vurige oven vloeide en ging van voor Hem uit, 

duizendmaal duizenden dienden Hem, en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Hem; 

het gericht zette zich, en de boeken werden geopend.” 

 

Bij deze Bijbelplaats zegt Da Costa: 

 

“Nooit is er heerlijker beschrijving van het gericht gegeven. Wij hebben hier echter niet de 

beschrijving van het laatste oordeel, maar van de val van het tegenwoordig Statenstelsel; 

vergelijk Openbaring 11:15: het oordeel over de aardse machten der volken, met de 

Christusregering erbij. Gods nadering is een verterend vuur.” 

                                                 
1  En de euro heeft ons wel geleerd dat we van Rome niet veel goeds hebben te verwachten. Alles is na afschaffing van de 

nationale gulden veel en veel duurder geworden. Meerdere producten/diensten die we anders met de gulden betaalden kosten 

nu de dure euro; dat wil zeggen 2,2 x zoveel! In elk geval is het hele leven beduidend duurder geworden. En ondanks veel 

protesten uit het volk gaat het gewoon door. Men wil het niet geloven, maar het is wel zeker dat Rome hierin een machtige 

hand heeft.  
2  Laten we toch niet de dwaze gedachte koesteren dat het met de macht en invloed van Rome wel mee zal vallen! U leest 

regelmatig in de kranten dat Rome zich de enige en ware kerk noemt en zodra zij de kans schoon ziet ze allen die dat niet 

erkennen ten onder brengen 



De “Dag des Heeren” betekent vrijwel nooit in de Schrift de oordeelsdag aan het eind van de 

wereld, maar een dag van wraak over de vijanden, voorafgaand aan een nieuw tijdperk. Met 

name ook “Armageddon”, waarover in Openbaring 16:16 wordt gesproken,  gaat niet vooraf 

aan de oordeelsdag,  hoewel  het een grote dag van oordeel zal zijn! Het is het grote oordeel 

dat voorafgaat aan de bekering van de Joden; de grote en definitieve afrekening met de 

vijanden van Israël! 
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Onder de zesde fiool 
Daar is heel wat over te schrijven! We willen beginnen u te laten lezen wat een alom 

gewaardeerd uitlegger van de Schrift Matthew Henry ervan zegt. We doen dit voornamelijk 

omdat Henry nu niet bepaald een chiliast genoemd kan worden. Wel heeft  hij op meerdere 

plaatsen in zijn commentaar gewezen op   de bekering van de Joden, en op hen die nog een 

bloeitijd voor Gods gemeente verwachten, maar zelf is hij hierin wat “voorzichtig”. Niettemin 

heeft hij meer dan eens gewezen op ontzaglijke wereldgebeurtenissen, zoals ook bij de tekst 

die ons nu bezighoudt. We citeren als volgt: 

 

“De zesde engel goot zijn fiool uit. Merk op: 

 
I. Waarop de inhoud viel: op de grote rivier, de Eufraat. Sommigen vatten dit letterlijk op: 

dus op de plaats waar het Turkse rijk een begin nam; en zij houden dit voor een voorzegging 

van de verwoesting van de Turkse heerschappij en afgoderij, welke naar zij verwachten, zal 

samenvallen met die van het oosten; en dat daardoor de weg zal worden bereid voor de Joden, 

die de koningen van het oosten zijn. Anderen houden het voor de rivier de Tiber, want Rome 

is zinnebeeldig Babylon en dan kan de Tiber zinnebeeldig de Eufraat genoemd worden. En 

wanneer Rome verwoest wordt, moeten haar rivier en haar koophandel tevens ondergaan. 

 
II. Wat het uitgieten van deze fiool zal veroorzaken. 

 

1.  Het uitdrogen van de rivier, die de stad voorzag van weelde, voorraad en alle soorten van 

gemakken. 

2.  Daardoor wordt de weg bereid voor de koningen, die van de opgang van de zon komen 

zullen. De afgoderij van de Roomse kerk is een grote hinderpaal geweest voor de bekering 

van de Joden, die reeds lang genezen zijn van hun verering van de afgoden; en van de 

heidenen, die in hun afgoderij versterkt werden door het zien van zoveel zinnebeelden en 

plechtigheden, welke Christelijk genoemd worden. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat de 

val van het pausdom, waardoor deze belemmeringen worden weggenomen, zowel voor de 

Joden als de voor de overige oosterse volken de weg zal banen om tot de gemeente van 

Christus te komen. En indien wij mogen onderstellen dat het mohammedanisme terzelfder tijd 

vallen zal,  dan  zal  er  nog  meer  levendige ge-meenschap tussen de westerse en oosterse 

volken ontstaan, wat de bekering van de Joden gemakkelijk zal maken. En wanneer dit werk 

van God openbaar wordt en zijn vervulling nabij komt, dan is het niet te verwonderen, dat een 

andere gebeurtenis daarvan het gevolg is, namelijk: 

 
3. De laatste poging van de grote draak; hij is besloten nog eens alle krachten in te spannen 

om, zo mogelijk, de verwoesting van al zijn belangen in deze wereld te verhinderen. Hij trekt 

al zijn krachten samen en verzamelt al zijn geestkracht om nog een wanhopige aanval te doen 

voordat alles verloren zal zijn. 



 

Dit wordt veroorzaakt door het uitgieten van de zesde fiool.   

 

A  De werktuigen, waarvan hij gebruik maakt om de machten van de aarde voor zijn zaak en 

zijn krijg te winnen. Drie onreine geesten, de vorsen gelijk, komen voort; een uit de mond van 

de draak, een uit de mond van het beest en een uit de mond van de valse profeet. De hel, de 

wereldlijke macht van de antichrist en zijn geestelijke macht zullen samenspannen om hun 

verschillende werktuigen te zenden, toegerust met helse kwaadaardigheid, met wereldlijke 

macht en met godsdienstige leugen en bedrog; en deze zullen al de krijgsmachten van de 

duivel monsteren voor een beslissende veldslag. 

 

B  De middelen, welke deze werktuigen zullen aanwenden om de machten van de aarde tot 

deze oorlog over te halen. Zij zullen voorgewende wonderen verrichten, de oude handelingen 

van hem,wiens toekomst is naar de werking van de satan, in alle kracht, en tekenen, en 

wonderen van de leugens, en in alle verleiding van de onrechtvaardigheid in hen die verloren 

gaan, daarvoor dat zij de liefde van de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te 

worden, 2 Thess. 2: 9 en 10. Sommigen menen dat korte tijd vóór de val van de antichrist de 

pauselijke voorgewende macht van wonderen te kunnen verrichten zal herleven en de wereld 

ten hoogste zal vermaken en bedriegen. 

 
C Het slagveld; een plaats genaamd Armageddon dat is, naar sommigen zeggen, de berg 

Megiddo, in welks nabijheid, aan een stroom die daar ontspringt, Barak de overwinning 

behaalde over Sisera, en de met hem verbonden koningen, Richt. 5:19. En in de vallei 

Megiddo werd Josia verslagen. De plek was dus bekend om twee gebeurtenissen van zeer 

verschillende aard; de eerste zeer gelukkig en de tweede zeer ongelukkig voor de gemeente 

van God; zij zal nu worden het slagveld voor de laatste krijg, waarin de gemeente zal 

gewikkeld worden en waarin zij overwinnen zal. Deze slag vereiste enige tijd van 

voorbereiding en daarom wordt de mededeling van de uitslag opgeschort tot hoofdstuk 19. 

 
D  De waarschuwing, die God aangaande deze grote en beslissende beproeving geeft om Zijn 

volk te verbinden zich daarop voor te bereiden, vers 15. Zij zou plotseling en onverwacht 

komen en daarom moeten de Christenen zijn gekleed, gewapend en gereed, opdat zij niet 

verrast en beschaamd mogen worden. Wanneer de zaak van God zal beproefd en Zijn krijg 

gestreden zal worden, moet al Zijn volk gereed zijn om op te staan voor Zijn belangen en  

getrouw en dapper te zijn in Zijn dienst. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 
De exegese van Henry is het waard wat nader bekeken te worden. We maken u attent op het 

volgende: 

 

1. Zoals al meer opgemerkt hebben vele theologen van voorheen de islam benoemd 

onder “Turk” of “Turkse rijk”. Zo ook Henry! 

2. De vernietiging van het “Turkse rijk”, het mohammedanisme met haar afgoderij, zal 

samenvallen met die van het oosten. Wat Henry hier bedoelt met het “oosten” is niet 

helder. 

3. Onder de “koningen van het oosten” verstaat Henry de Joden. Niet alle uitleggers 

verstaan onder deze koningen de Joden! 



4. Heel duidelijk is wel dat Henry het pausdom het zinnebeeldige Babylon noemt. Dat 

Rome verwoest zal worden is voor hem duidelijk! Evangelischen in onze dagen 

zeggen dat de stad Babel in Irak het “Babel” van de Openbaring is! Toen de 

twintowers verwoest werden schreef “Het Zoeklicht” dat “Babel gevallen was”! Later 

is men weer op de “gewone” toer gegaan van de stad Babel in Irak! Zonder verdere 

enige verontschuldiging van hun dwaas geschrijf over de aanslag te New York! 

5. Zeer juist merkt Henry op dat de afgoderij van Rome een grote hinderpaal is voor de 

Joden om tot bekering te komen. Als de afgoderij van Rome “christendom” is hoeft 

het voor de Joden niet. Het pausdom staat de bekering van Israël in de weg. Daarom is 

haar verwoesting nabij. En wat er met de kerken gebeurt die met Rome heulen is niet 

onduidelijk. Ze zullen delen in haar ondergang. Wee hen die de paus “geliefde broeder 

in Christus” noemen en zijn hels instituut “zusterkerk”! 

6. Henry spreekt hier duidelijk over de bekering van de Joden! Het ingaan van de volheid 

der heidenen laten we hier gaan. Het  betekent eigenlijk als de “tijden der heidenen” 

vervuld zijn. Daar zijn de meeste uitleggers de mist mee ingegaan.
3
 

7. Het uitgieten van de zesde fiool heeft, zoals Henry het stelt, het Armageddon tot 

gevolg, wat plaats heeft onder de zevende fiool. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

Is Armageddon nabij gekomen? 
Vele mensen voelen aan dat er iets staat te gebeuren, dat de wereld afstevent op een 

horrorscenario. De wereld nadert in snel tempo de tijd van de vervulling van de laatste grote 

Bijbelprofetieën en de geschiedenis van de mensheid. De komst van de Heere Jezus zal 

definitief een punt zetten achter alle oorlogsplannen van de wereldse machten.  Armageddon 

is in de  Bijbel  het  klassieke 

slagveld van de laatste grote oorlog en doen velen denken aan eindtijdrampen en alles 

verwoestende catastrofes die de aarde zullen teisteren. Maar Armageddon betekent niet het 

einde van de wereld; wel het einde van onze huidige wereldcyclus; een episode waarin de 

wereld zich in een verschrikkelijk bloedbad zal storten en ten onder zal gaan. De wereld zal 

kennismaken met de meest destructieve wapens die ooit door de wereldmachten zijn 

ontwikkeld. Als we de recente berichten uit het Rusland van Poetin lezen kunnen we wel 

huiveren. Deze gevaarlijke man heeft de ontwikkeling bekendgemaakt van nieuwe vreselijke 

wapenen. Maar de Verenigde Staten doen er niet voor onder. En… dit wapentuig wordt 

gemaakt om gebruikt te worden!  

 

 

De komende oorlog 
Toch moeten we niet menen dat de oorlog die nu als het ware “voor de deur” staat al dit 

Armageddon zal betekenen. De volgende oorlog, die de hele regio van het Midden-Oosten in 

brand kan zetten, zal er o.i. nog aan voorafgaan. En of dit de enige zal zijn die aan de laatste 

strijd voorafgaat durven we niet te zeggen. Maar vrede komt er niet meer voor de bekering 

van het volk Israël. Dan wordt al het wapentuig uitgebannen. Elk mens, en zeker elke 

christen, die niet moedwillig met oogkleppen loopt zal moeten erkennen dat er groot onheil in 

de lucht hangt. Men mag dit pessimisme, bangmakerij of wat dan ook noemen – wie Gods 

Woord gelooft wéét dat het dit níet is.  

 

                                                 
3  Zij die het boek Israëls aanneming – Het leven uit de doden hebben, kunnen in het hoofdstuk “De volheid der heidenen” 

hier meer over lezen. We hopen er DV in “Verwachting” nog eens iets meer over te schrijven. 



 

Verharding 
Terwijl Gods zwaard boven Nederland hangt en Armageddon dreigt, zitten we gebogen over 

de folders voor de wintervakantie en vragen we die voor de zomer alweer aan. Tot de 

zondvloed kwam en hen allen verdierf. Kunt en durft u het ánders zien?                                               

Wordt vervolgd 

 

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

 

 

Aanvulling 
 

De opmerking van Henry “Sommigen menen dat korte tijd vóór de val van de antichrist 

de pauselijke voorgewende macht om wonderen te kunnen verrichten zal herleven en de 
wereld ten hoogste zal vermaken en bedriegen”, zou dan betrekking hebben op nog een 

topopenbaring van de antichrist. We moeten dit zeker niet uitsluiten. Het bezwaar van hen 

tegen een reeds aanwezige antichrist is veelal dat ze niet kunnen geloven, dat alles wat over 

“de zoon der verderfenis” is geschreven al vervuld is.  

 

John Bunyan, William Huntington en Louis Gaussen hebben er juist nadrukkelijk op gewezen 

dat -vlak voor het vrederijk- het pausdom nog een vreselijke rol zal spelen op het 

wereldtoneel. We zouden dan in het bijzonder moeten denken aan het profetisch gebied -het 

oude Romeinse Rijk- wat weer gestalte zal krijgen in het Verenigd Europa. In die richting 

dacht ook wijlen ds. A. van der Kooy, in het voetspoor van Da Costa. Het is een 

angstwekkende gedachte. 

 

 

 

Vreemdelingen  en  bijwoners 
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 

 

Vele mensen zeggen, dat zij “gasten en vreemdelingen” zijn hier beneden, maar zij dragen er 

wel zorg voor, dat zij zoveel van de gerieflijkheden van deze wereld ontvangen, als zij, hoe 

dan ook maar, kunnen bijeenschrappen. Zij praten ervan vreemdelingen te zijn, evenwel 

kunnen zij een nauwe omgang hebben met wereldse mensen. En zou u ze op de beurs, op de 

markt, achter de toonbank, of thuis in hun gezin kunnen zien, dan zou u niet één kenmerk 

vinden om hen van de goddelozen te onderscheiden. Nochtans komen zij naar de kerk en 

wanneer zij geroepen worden voor te gaan in het gebed, dan zullen zij voor de mensen 

getuigen, dat zij arme gasten en vreemdelingen zijn in een tranendal, terwijl hun hart in de 

wereld is, en hun ogen uitpuilen van vet, terwijl zij even lichtvaardig en beuzelachtig zijn als 

een acteur van een blijspel, en zij geen andere zorg of bekommernis hebben, dan om het 

grootste stuk van de zeer smakelijke taart, welke de wereld hen voorzet, te pakken te krijgen.  

 

Het is niet de blote belijdenis, welke iemand een gast en een vreemdeling doet zijn. Abraham, 

Izak en Jakob knoopten geen betrekking aan, maakten geen verbintenis met de Kanaänieten; 

zij bleven op zichzelf, en waren een afgezonderd volk. En dit doet het volk van God ook nu, 

als de Heere in hun hart werkt. Zij zijn vreemdelingen en bijwoners; de wereld is niet hun 

thuis, noch kunnen zij er hun vermaak in vinden. De zonde is hen vaak tot een last, de schuld 

ligt vaak als een zware last op hun consciëntie, wel duizend zorgen kwellen hun gemoed, wel 



duizend twijfelmoedigheden benauwen hun ziel. Zij kunnen niet met hun gedachten opgaan in 

speculaties en hun ganse gelukzaligheid ontlenen aan het welslagen hiervan, want zij 

gevoelen, dat deze aarde niet hun thuis is en vaak zijn zij terneergebogen en geoefend, omdat 

zij met zulk een goddeloos hart in zulk een goddeloze wereld moeten leven. 

 

Een vreemdeling is, zoals u weet, op een afstand en afgezonderd. Wanneer hij in gezelschap 

komt, dan is zijn mond gesloten, er is geen gemeenzaamheid, omdat hij een vreemdeling is. 

Wanneer wij dus vreemdelingen in de wereld zijn, dan zullen wij er een zekere afstand van 

nemen, en ervan afgezonderd zijn; wij zullen geen omgang hebben met vleselijke mensen, 

waaronder wij ons bewegen, maar wij zullen op een afstand staan van hen, en eveneens van 

de dode belijders in deze tijd. Wij kunnen niet thuis zijn bij degenen, welke geen vrees van 

God in hun hart hebben, die maar de naam hebben van te leven en die dood zijn. Wij kunnen 

niet omgaan met iedere gezonde calvinist, en hem als een broeder aannemen, omdat hij een 

helder hoofd heeft in de Waarheid. Wij wensen enig waar geloof te vinden, dat er enige 

kenmerken van Goddelijk leven zijn, een zeker getuigenis, dat zijn consciëntie is teder 

gemaakt in de vreze Gods, dat hij in leven en gedrag naar zijn belijdenis wandelt en dat hij 

waarlijk is, hetgeen hij belijdt te zijn; een vreemdeling, die zijn hart niet heeft gezet op de 

tijdelijke en zinnelijke dingen. 

 

 

Bron: J.C. Philpot: “De gangen van Gods Kerk”, deel I, preek Joh. 16:33. 
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K o r t   -  r o o m s 
  

 
Processies.  Die waren altijd in Nederland boven de grote rivieren officieel verboden, maar 

sinds eind 1980 is dit verbod opgeheven. Nu lijkt de victorie wat dit betreft in Zwolle te 

beginnen. Zwolle is overwegend protestant. De stad heeft wel een roomse kerk – de Onze-

Lieve-Vrouwenbasiliek. Deze wordt op zondag bezocht door bijna 200 roomsen. Toch hebben 

deze mensen het voor elkaar gekregen wat we lezen in het Reformatorisch Dagblad van 15 

augustus: ”Op de dag dat de rooms-katholieke (bedoeld roomse) Kerk Maria-

Tenhemelopneming viert, beleeft Zwolle een heuse primeur; de eerste Mariaprocessie sinds 

eeuwen.” Is er een protest gehoord van onze “mannen-broeders” in de Tweede Kamer? Er 

worden overigens al op meerdere plaatsen in ons land processies gehouden. Rome gaat wel 

door… 

 

Roomse afgoderij. Via de website van het bisdom van Rome kunnen fans van de in 2005 

overleden paus Johannes Paulus II gecertificeerde stukjes van zijn toga bestellen. Dat 

meldde de Britse krant The Guardian dinsdag, 25 sept. 2007. De rondjes stof, met een 

diameter van 4 millimeter, zijn gratis te verkrijgen. Ze zijn bevestigd op een ansichtkaart met 

daarop de afbeelding van de overleden paus. Er zijn inmiddels al 5000 gegadigden voor de 

relikwieën. Rome is semper idem – altijd dezelfde! 
 

Rooms misbruik.  Volgens het dagblad Trouw van 1 oktober 2007 is er in Nederland een 

organisatie opgericht “Hulp en Recht”, om onderzoek te doen naar seksueel misbruik door 

priesters. De bevindingen zijn huiveringwekkend. Wee het land waar Rome de overhand, de 

macht heeft! 



Misbruik in Nederland. “De Tweede Kamer wil dat rooms-katholieke priesters en andere 

kerkelijke werkers die met kinderen werken, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

moeten hebben. Zo moet seksueel misbruik van kinderen worden tegengegaan.” Dat meldde 

het televisieprogramma Netwerk.Uit eigen onderzoek van het programma bleek dat sommige 

roomse priesters die zich aan seksueel misbruik schuldig hebben gemaakt, met kinderen zijn 

blijven werken. 

 

Een lam in de biechtstoel.  De knuffelpriester van de afvallige protestanten, Antoine Bodar, 

mocht weer spreken voor de studentenvereniging CSFR te Utrecht (RD 19/11). Hij hield de 

jongelui voor dat “de roomse kerk een wereldkerk is, waar we rekening mee moeten 

houden.” Zeker weten! Nog een uitspraak van hem: “Een priester houdt een monoloog in de 

kerk, maar is een lam in de biechtstoel.” Vraag het maar aan de vrouwen en kinderen die 

misbruikt zijn door de collega’s van Bodar. Dat begon veelal met smerige vragen in de 

biechtstoel. Zij zullen in al die “heilige” mannen eerder een  d u i v e l  dan een lam zien! 

 

Duidelijk!  Ds. K. de Gier citeerde (De Saambinder van 2 oktober 1952) in een artikel over 

Art. 28 van de N.G.B. het volgende van Joh. Calvijn: "De pauselijke kerken zijn 

vergaarbakken van dwalingen en ketterijen, de eredienst is vol gevloekte afgoderij en 

superstitie, zodat elke gemeenschap met haar verboden is." 

 

Heilige Jezuïeten.  Twaalf boeven van deze orde hebben in de periode tussen 1961 en 1987 

in Alaska vele Eskimokinderen misbruikt. Drie “leken” waren ook bij deze misdaden 

betrokken. De jonge Eskimo’s waren merendeels tieners, maar ook kinderen van 5 jaar 

moesten de ontucht van deze hellewichten ondergaan. Het kost de “kerk” het superbedrag 

van 50 miljoen dollar en… de heren gaan vrijuit!! Het Reformatorisch Dagblad van 20 

november 2007 liet ons dit weten. Waarom laten zij toch collega A. Bodar van deze 

schurken regelmatig aan het woord in de kolommen van het RD? Want ook deze gewijde 

priester is met dit alles op de hoogte, zoals ook zijn baas in het Vaticaan Benedictus XVI, 

waar hij vlakbij woont in Rome… 

 

Rooms Polen.  Polen telt bijna 40 miljoen inwoners en daarvan is 95% rooms. Onlangs 

heeft een Poolse organisatie overal affiches laten ophangen met de tekst dat Maarten Luther 

een godslasteraar en een dwaalleraar is. Moeten de christenen daar eens van de paus durven 

zeggen! En… ze zouden nog gelijk hebben ook! Nu denkt uiteraard de hele roomse clerus 

hetzelfde, hoewel ze doorgaans voorzichtig is dit openlijk te zeggen. Joden en christenen 

hebben het zwaar in Polen. In Nederland komen steeds meer Polen werken. U weet het: de 

grenzen zijn open, dankzij “Europa”. Deze roomse klanten hebben hier en daar al voor 

overlast bezorgd. Het is  nog meer een klein  b e g i n. Na een Turks en Marokkaans 

probleem krijgen we een Pools probleem. Ook verdere roomse infiltratie.  

 

Goed-heilig man.  Zo kwam paus Pius XII graag over en zo’n rol krijgt hij ook van het 

romaniserende protestantisme. Maar de “zwijgende” oorlogspaus is net zo’n schurkachtig 

individu als al zijn mede “heilige vaders”. De heiligheid” van Pius XII is ver te zoeken. Het 

blad Nieuws uit Israël van februari 2007 doet melding van een onderzoek aan de 

Universiteit te Tel Aviv door de Israëlische historica prof. Dina Porat. Uit documenten is 

opnieuw gebleken dat Pius XII en andere hooggeplaatste persoonlijkheden van het 

Vaticaan, gedetailleerd op de hoogte waren van de door de nazi’s bedreven vernietiging van 

het Joodse volk. Het bedrog en de leugens van het Vaticaan worden blootgelegd. In 1940 

moet Pius al op de hoogte zijn geweest van de massavernietiging in Nazikampen. We 

stoppen maar – het moet “kort” blijven… 



Net als vroeger.  Kinderloze vrouwen reizen massaal naar Napels om gezegend te worden 

in de stoel van de Heilige Maria Francesca. Door een ceremonie te ondergaan in de 

wonderstoel, zoals het aanraken van de buik van de vrouw met een relikwie van de een of 

andere heilige, geloven zij dat de heilige hen een kind zal schenken. “In alle tekenen en 

wonderen der  l e u g e n”, 2 Thess.2:9. Rome verandert  n o o i t. 

 
Een afschuwelijk boek.  Dat is het boek De kracht en de heerlijkheid, dat onlangs 

verschenen is. Het gaat over “De duistere zijde van het Vaticaan onder Johannes Paulus II.” 

We hopen er in het volgende nummer een uitvoerige bespreking aan te wijden DV. En dan 

aan te tonen dat het pausdom de vreselijkste macht op aarde is. 

 

Het kwaad zit op de troon.  Dat is een uitdrukking van kardinaal Simonis tijdens een 

interview in het RD van 30 nov. jl. Het “kwaad” zit op de troon in het Vaticaan. Nee, dát 

zegt de kardinaal niet! In dat interview hadden méér en ándere vragen gesteld moeten 

worden. We hopen DV er in het volgende nummer op terug te komen. 

 

 

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

 

 Oneerbiedig bidden op de kansel 
 

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

Het zal u ook wel meerdere malen opgevallen zijn dat er in ons land heel wat 

predikanten zijn die kennelijk van mening zijn dat ze de Heere God vanaf de kansel 

onderwijs moeten geven. Denkt u nu niet dat het de bedoeling is om profaan te schrijven 

– allerminst. Maar zelf hebben we ons al heel wat geërgerd aan gebeden van de 

weleerwaarde heren die o.i. erg stotend waren, om niet te zeggen… profaan. Wat 

bedoelen we? We gaan het u verklaren met woorden van dr. A. Comrie in een leerrede 

over psalm 102:18 en 19. Zeer uitvoerig handelt Comrie over het gebed. Het is een lange 

uiteenzetting, die echter geen moment verveelt!  

 

We citeren als volgt:   
 

 

“In het algemeen, mijne vrienden, als wij ons maar te binnen brengen de zaken die wij 

gehoord hebben, wat is het overal droevig gesteld met het bidwerk, dat evenwel het 

voornaamste stuk van de dankbaarheid, ja de ziel van de ganse godsdienst is? 

 

Wat is het bidwerk doorgaans tot grote ergernis en ontstichting, ja, om God tot toorn te 

verwekken! De oneerbiedigheid is uitermate groot. Geen blijk is er bijna van ontzag voor de 

heerlijke majesteit Gods. Niet het minste blijk van gevoel van ellende, die op het hart drukt.  

 

De een zegt de gebeden, die hij van buiten geleerd heeft, op. De andere heeft een menigte op 

elkaar passende schriftuurteksten. Deze zegt de waarheden van de godsdienstleer op, alsof 

God van de godgeleerdheid onkundig is. Een ander verhaalt een geschiedenis van de bekering 

der mensen, en van de verdere wisselvallige toestanden der vromen op de weg naar de hemel. 

 



Het is onze schande dat zulken, die vrome leraars en bijzondere personen willen zijn zo te 

werk gaan, en er is een grote blindheid in hen, die zulke vertellingen voor bidden houden. 

God kent de praktikale zowel als de stellige godgeleerdheid. Wij moeten onze begeerten 

bekendmaken; bidden is begeren. Een ander staat alsof hij een redevoering doet, heeft vele 

bloemen van welsprekendheid, let op zijn stembuiging, op zijn beweging met de handen, enz.  

 

Mijne waarde vrienden! Het ziet er verschrikkelijk uit; de godsdienst is slechts als een 

geraamte, als een gedaante, als een lichaam zonder ziel. Het is geen wonder dat velen zich er 

aan stoten, en dat mensen die licht hebben, zich aan de meeste dingen ergeren. 

 

Hierdoor hebben enigen zich willen afzonderen, om een geestelijke godsdienst te hebben.  

Doch dat is niet goed;  wij behoeven ons juist  niet  af  te  scheiden.  

Wij hebben een zuivere leer, er moet geen jota in veranderd worden; maar in de praktijk 

moeten wij op onze post en in onze betrekking blijven en naar dagelijkse hervorming van 

onszelf en ook van de praktijk van anderen staan. En dus zullen wij staande blijven.” 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Het zal u nu duidelijk zijn wat we bedoeld hebben. Er is op dit vlak wat een dwaasheid en ook 

wel komedie op en vanaf de kansel. En… men hoort zulke gebeden voornamelijk van 

predikanten waarvan doorgaans wordt gezegd dat dit nu eens de échte, de wáre broeders zijn! 

En inderdaad… men vindt zulke mannen vooral in ziekelijk bevindelijke kringen. Lees eens 

de (nagelaten) gebeden van Calvijn, Luther, Kohlbrugge, ds. Paauwe en andere groten in het 

Koninkrijk Gods! Dat is wel heel andere taal! Weest niet alleen op uw hoede voor de 

oppervlakkige en wereldse predikanten, maar evengoed en vooral voor de overvrome 

broeders… 
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Het bidden op gezelschappen 
Dr. Comrie wijst niet alleen op het oneerbiedig bidden van predikanten, maar heeft ook wat te 

zeggen over andere bidders. Uit dezelfde preek: 

 

“Gij zult het mij niet kwalijk nemen wanneer ik zeg, dat ik menigmaal verwonderd ben, als ik 

op hetgeen in de gezelschappen voorafgaat en op het bidden let. Gij, die er op let zult mij, 

zonder het verder uit te breiden, toestemmen. Zij zijn ook niet gans ontbloot in het bidden 

wier zielsgestalte boven hun uitdrukkingen die zij in de gebeden gebruiken, verheven is. Mijn 

geliefden, gelijk onze harten eerst moeten spreken en onze lippen de spraak van ons hart 

uiten, zo moeten wij erop bedacht zijn, als ons hart hoog is, want dan zijn wij ver van 

ontblootheid.”  

 

“Het is niet goed, dat wij ons met de uitdrukkingen van wormen, ellendigen, nietigen, 

machtelozen, enzovoort voorstellen, als ons hart een hoger denkbeeld heeft. Het was beter dat 

wij dit hoge denkbeeld aan God voorstelden, dewijl wij overreed zijn, dat het gruwelijk is, dat 

wij om vernedering zuchten en niet als een vernederde spreken tot God. Ik heb menigmaal 

mensen zichzelf horen voorstellen als kleinen, als tollenaars, enz., en men kon bespeuren, dat 

zij zich erin vergenoegden en hoog werden en over anderen vielen.“   

 



 

Comrie zegt nog veel en veel meer over al zulke gebeden; de hele verhandeling over het 

gebed zou zo ongeveer een halve “Verwachting” vullen. Wat waren onze “ouden” wijze, zéér 

wijze mensen. Er worden wat een inhoudloze en ergerlijke gebeden door allerlei predikers 

opgezegd; predikanten waarvan veelal gedacht wordt, door het gedachteloze kerkvolk, dat dit 

de best bekeerde knechten Gods zijn. De Heere geve ons nog eens predikers als een 

Alexander Comrie! 

 

 

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

 

Is  dit  ook  onze  straf ? 
 

 

Van de bekende predikant J.C. Ryle lezen we in dagboek over Mattheüs, Markus en 

Lukas bij 4 oktober (Mattheüs 21:33-46) het volgende: 
 

“Onze Heere ontvangt een schandalig kleine opbrengst aan vruchten uit Zijn wijngaard in dit 

land, in vergelijking met wat het zou moeten zijn. Wij zouden aan de vreselijke afrekening 

moeten denken die God soms met volken en kerken houdt, die een slecht gebruik maken van 

hun voorrechten. Er brak een tijd aan dat de lankmoedigheid van God tegenover de Joden tot 

een einde kwam. Veertig jaar na de dood van onze Heere was hun beker van ongerechtigheid 

eindelijk vol en ontvingen zij een zware straf voor hun zonden, namelijk de vernietiging van 

Jeruzalem en de tempel. Zij werden zelf over het aardoppervlak verstrooid en hun koninkrijk 

werd van hen afgenomen, vers 43.  

 

En zal ons hetzelfde gebeuren? Zal het oordeel van God over dit volk komen vanwege 
zijn trouweloosheid onder zoveel weldaden? Wie zal het zeggen? God alleen weet het. 

Maar de geschiedenis laat zien dat er over vele volken en kerken inderdaad een oordeel is 

gekomen. Wat is er overgebleven van de Afrikaanse en de Oosterse kerken?  Zij zijn 

door de moslims overlopen en vernietigd. In ieder geval past het alle gelovigen voor ons 

land te bidden. Er is niets wat God zo beledigt als het verwaarlozen van voorrechten. Er is ons 

veel gegeven en er zal van ons veel worden geëist.” 

 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

U weet dat we al enkele malen hebben aangehaald wat ds. A. van der Kooy meermalen zei: 

“Omdat we de strijd tegen Rome verzaakt hebben worden we nu geslagen met een 
nieuwe vijand – de islam.” Wie en wat Rome is en doet leest u regelmatig in dit blad. De 

grootste, de geniepigste vijand van Gods Gemeente is het pausdom. En we hebben nagelaten 

om de “verborgenheid der ongerechtigheid” te bestrijden. Het is nóg veel erger – we hebben 

er mee aangepapt op een vreselijke wijze. En het is beslist niet alléén de PKN die dit doet. 

Zelfs ook door te  z w ij g e n  zijn we schuldig!  

 

“Wat is er overgebleven van de Afrikaanse en de Oosterse kerken? Zij zijn door de 

moslims overlopen en vernietigd.” Dit lot heeft afvallige kerken getroffen. Dit is over 

christenen gekomen die Gods voorrechten hebben verwaarloosd. Welnu, dat geldt zeker ons 

Nederland, de kerk in Nederland. Daar behoeft geen twijfel over te bestaan. De ”dochter 

Sions” is overgebleven als een “hutje in de komkommerhof”, als een “belegerde vesting”. Zal 



ons hetzelf- de lot treffen als de kerken door Ryle genoemd? Het  ziet  er  wel  naar  uit, 

hoewel  wij  Gods  raad  niet  kennen.  Maar lettende op het  zien- en zichtbare  hebben we te 

vrezen. De islam is bezig met een onstuitbare opmars in Europa en ook in ons vaderland. We 

willen daarvan nog iets aan u doorgeven 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

  

 

Een waarschuwing uit de praktijk 
In het RD stond onlangs in de rubriek “Opgemerkt” een waarschuwing van een lezeres  uit 

Brielle die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Ze schrijft als volgt: 

 

 

 

(…)Toch wil ik een waarschuwing uit de praktijk laten horen. Ongeveer anderhalf jaar 
hebben wij een jongen uit Turkije in huis gehad. Dit is 28 jaar geleden. Op een middag 

stonden we in de tuin bij ons huis te praten met hem en een paar vrienden van hem. We 

spraken over de toestand in Iran. Daarbij kwam ter sprake dat iedere moslim volgens de 

Koran voor Allah zou moeten strijden en zijn leven geven, als dat door de geestelijke 

leiders gevraagd werd, ook al zou dat inhouden dat ze goede “ongelovige” vrienden 

moesten doden. Uiteindelijk was Adam, de eerste mens, ook als moslim geboren en 

waren christenen en Joden ”afvalligen”, die beter moesten weten, zeiden ze. Mijn vraag 

of dat ook voor ons  gezin zou gelden werd, na respectvol geaarzel, bevestigd. Mijn 

ervaring is dus: Je kunt nog zo goed omgaan met moslims, apart in de nacht koken 

tijdens de ramadan, maar als de geestelijken dat eisen, ben je nergens veilig, ook niet bij 

je beste moslimvrienden. Dit waren keurige nette jongens, beslist geen extremisten, en 

nu keurige huisvaders. Het is intriest, maar waar. 

 

In de fuik van de islam 
Dat zitten we al en wat het vervolg zal zijn kunnen we lezen uit het bovenstaande. Onze 

leidslieden zijn laf, laf en nog eens laf. Hun leus is: Na ons de zondvloed. O ja, er wordt nog 

wel gezegd dat de islam gevaarlijk is, maar degenen die het gevaar aanwijzen worden veelal 

bespottelijk gemaakt. Op z’n best gesproken is men  h a l f. Zo ook het Reformatorisch 

Dagblad. Enerzijds doet men “lacherig” over degenen die in het parlement de alarmbazuin 

blazen en anderzijds laat men toch ook anderen aan het woord die eveneens “moord en brand” 

roepen. We bewijzen het. 

 

In het  RD van 22 oktober jl. wordt geschreven over de uitzendingen van een islamitische 

omroep en of er ook uitzendingen mogen gedaan worden die extremistisch zijn. Deze omroep 

laat regelmatig beelden zien van Koranteksten die niet vriendelijk zijn voor vrouwen en 

“ongelovigen”. Het CDA vindt dat de overheid hiertegen moet optreden. Het RD schrijft 

spottend dat het PVV-kamerlid Bosma ook een duit in het zakje deed en dat hij er niet van 

opkijkt dat de Moslimomroep in extremistische handen is.“Dat is niet gek, want de islam is 

extremistisch”, zei Bosma. Bosma vroeg aan collega Plasterk die verantwoordelijk is voor het 

mediabeleid wat de minister  ervan  vindt  dat  belas- 

tinggeld wordt gebruikt voor een radicale, extremistische en intolerante ideologie als de islam. 

Plasterk antwoordde hierop dat hij niet het oordeel van de heer Bosma over de islam deelt. 

Dat wisten we dus al. Maar het RD is het  met de minister eens. De heer Wilders noemde 

Plasterk een “grote naïveling als het gaat om zijn waardering van de islam.” Hij noemde hem 



ook “onbeleefd”, omdat hij de fatsoenlijke vraag van Bosma niet beantwoordt. Daar is niets 

mis mee, zouden wij denken. Wat schrijft nu het RD? Het volgende: “Plasterk antwoordde 

meesterlijk en wees Wilders keurig terecht.(…)En over onbeleefdheid wil ik eigenlijk van de 

heer Wilders niet zo veel horen.” En dat vindt het RD meesterlijk! De islam is vreselijk 

extremistisch. Dat weet het RD best wel. En waar is Wilders dan onbeleefd in? Het keihard 

aan de kaak stellen van de wandaden van de islam? Laten zowel de heren van het RD als de 

heren van de SGP wel beseffen dat de islam erop uit is ná de zaterdagchristenen de 

zondagchristenen uit te roeien. Laten zij ook niet denken dat zij wel gespaard zullen worden 

door de “valse profeet” als deze meer macht zal krijgen. Nou ja, tenzij ze zich  bekeren tot de 

islam. Ja, zo erg wordt het als de Heere ons volledig overgeeft in de klauwen van deze grote 

vijand van God en Zijn volk.   

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  

 

 

In de schaduw van de islam             
Het bovenstaande is de “kop” van een interview in het RD van 26 oktober 2007 met Arabist 

Hans Jansen.
 
 Deze uitnemende kenner van de islam en de Koran heeft enkele jaren in Egypte 

gewoond; daarna doceerde hij Arabisch en islamkunde in Leiden en is nu in Utrecht 

hoogleraar hedendaags islamitisch denken. We geven u in enkele volzinnen zijn mening over 

het gevaar van de islam. 

 

1. “Ik heb jaren in Egypte gewerkt en de Egyptenaren leren kennen als goedlachs volk. Maar 

in de Koran staat lachen laag aangeschreven. Als de gelovigen al plezier hebben, is het omdat 

zij de ongelovigen in het hellevuur zien branden. Weinig smaakvol natuurlijk.” 

 

2. Op de vraag of geweld inherent is aan de islam luidt het antwoord. “Zoals het celibaat 

inherent is aan het katholicisme. Vraag het Vaticaan om afschaffing. U zult merken dat dáár 

geen compromis  mogelijk is. Hetzelfde geldt voor de imams.  Zij zeggen:  ‘Dood 

ongelovigen, sla je vrouw.’  Natuurlijk, ze zeggen meer. Maar dit imperatief is er ook.”  

 

3. “Er zullen altijd moslims zijn die het geweld niet schuwen. Dat kan niet anders, de Koran 

zit er vol mee.” 

 

4. Over de sharia. “(…)Dat is ook wat de Britse jihad-specialist Patrick Sookhdeo zegt. Hij 

denkt dat moslims streven naar sharia-enclaves: gebieden in steden die zij inrichten volgens 

de regels van de islam. In dit streven zullen zij zich beroepen op de vrijheid van godsdienst.” 

 

5. “Moslims zullen  eigen  instellingen  willen  vormen.  In  zo’n  wijk  betalen  

mensen geen BTW meer, maar rakaat, de islamitische vorm van belasting. Het liefst zouden 

ze ook leven zonder bijdragen aan de overheid. Dat geld is immers afkomstig van heffingen 

op wijn en varkensvlees.” 

 

6. Op de vraag of het mettertijd ook mogelijk zal zijn dat vrouwen in Nederland gestenigd 

worden zegt Jansen: “Het lijkt onzinnig, en misschien is het dat ook. Maar ik wil niets 

uitsluiten. Ik hoor de moslims al roepen: ‘Er is toch godsdienstvrijheid. Gun ons dan onze 

eigen wijk.’ Zegt onze overheid dan: ‘Maar dat gaat echt niet door?’ Ik weet het niet.” 

 

7. “Als de ontwikkelingen zich ongewijzigd voortzetten, komen we terecht in jaren van 

rampspoed. Dan denken we met weemoed terug aan de tijd van nu.” 



 

8. “Toen Wilders vroeg om een Koranverbod, was er een PvdA-mevrouw die riep dat we de 

inhoud van het boek buiten beschouwing moeten laten. Dan denk ik: Wat krijgen we nou?” 

 

9. “Op verschillende plaatsen  in de Koran staat: ‘dood ongelovigen!’ Veel van mijn collega’s 

zeggen dan: Ssst…Ze zien zichzelf als advocaten van de islam.” 10. “Dat is zeer in het 

voordeel van de islam; de opmars gaat ongehinderd door. Hoe meer verwarring er onder 

Nederlanders is, hoe beter.” 

 

10. Over Wilders. “Wat hij zegt is feitelijk niet altijd juist, maar zijn boodschap vind ik niet 

zo gek. Ik denk dat er meer ongelukken komen van de politiek van links dan van de woorden 

van Wilders.” 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 
De bovenstaande elf punten geven  i e t s  weer van wat de arabist Hans Jansen vindt van de 

islam; een religie die we als een serpent aan onze boezem koesteren. We kunnen allemaal best 

weten waar we aan toe zijn. En nu kunnen we onze ogen dichtplakken met vrome teksten en 

onze oren stoppen met een SGP-kurk en deze uitgave bij het oud papier onderbrengen – we 

zullen daarmee de enorme bedreiging van de oosterse antichrist niet afweren. Dit kan alleen 

nog door een nationale bekering van het christendom in Nederland. De predikanten, doctoren 

en docenten in de theologie mochten eens het voorbeeld van de koning van Ninevé volgen en 

ons volk voorgaan in waarachtige bekering. De “godsdienst” in Nederland moet in waarheid 

naar de HEERE en Zijn instellingen gaan vragen. Wie weet: God mocht zich wenden en 

berouw hebben.  
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“Wist u dat het Bijbels Openluchtmuseum (tegenwoordig Museumpark Oriëntalis geheten), 

nu financieel gesteund wordt door de Arabieren?! Van het Sultanaat in Oman krijgt Oriëntalis 

zelfs een half miljoen euro! NIET naar Nijmegen/Oriëntalis dus!” 

   

We lazen het bovenstaande in Uitzicht (Horizont/Hoogeveen)van januari 2008. Grote  

moskeeën worden ook vanuit de moslimwereld gefinancierd. We behoeven ons niet af te 

vragen wat er gaat gebeuren als de moslims meer macht gaan krijgen. “Nederrabië” dient zich 

aan. 

 

Ds. Fr. Van Houten over het 1000-jarig rijk 

  

Altijd maar weer wordt een ieder, die zonder vooroordeel onderzoek wenst te doen naar 

de mening van onze oude gereformeerde theologen, met de neus op déze feiten gedrukt, 

dat die mensen in grote meerderheid geleerd hebben, dat er nog een grote bloeitijd voor 

de kerk komt na de bekering van de Joden! 
 

Welk een verwachting voor de Gemeente van God op aarde leefde er bij de theologen, die -in 

perkament of leer gevat- nog wel de boekenkasten sieren van hen die geen grein geloof 

hechten aan de Bijbelse waarheid in deze boeken beschreven, dat de beste tijd voor deze 

wereld nog komende is. 



Die échte verwachting treffen we ook aan bij ds. Fr. Van Houten, in leven predikant te 

Middelburg en in de Heere ontslapen op 2 april 1711. Ds. Van Houten neemt een goede plaats 

in onder de ons bekende en gezaghebbende “oude schrijvers”. Hij behoorde bij de ernstige 

Coccejanen, zoals de hoogleraren Vitringa en Witsius. We citeren nu uit een door hem 

gehouden preek over Ps. 89 vers 17b: “Zij zullen door uw gerechtigheid verhoogd worden”. 

Deze preek is te vinden in de bundel Weergaloos goed, een bundel van 16 preken. Dat is échte 

oud-gereformeerde kost! 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

  

 

Over de voortgang van het Koninkrijk van God zegt Ds. Van Houten: 

 
“(…) Zo hoog zal God Zijn volk verhogen door Zijn gerechtigheid, dat Hij die koninkrijken 

vloekt, die zich niet aan Zijn Koninkrijk onderwerpen; daarom zullen ontelbare belijders uit 

alle volkeren toevloeien, Jes. 60:4-14. Ja, hen werd toegezegd: “Buigende zullen tot u komen 

de kinderen dergenen die u onderdrukt hebben, en allen die u gelasterd hebben zullen zich 

voor u neerbuigen aan de planten van uw voeten; en zij zullen u noemen de stad des 

HEEREN, het Sion van de Heilige Israëls; in plaats dat gij verlaten zijt geweest, zodat 

niemand door u heen ging, zo zal ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid, tot een vreugde 

van geslacht tot geslacht”, Jesaja. 60, vers 14 en 15, hoofdstuk 66:10-23 en Zacharia 14:8-21. 

 

 

Dan zullen zij verhoogd zijn tot een onbereikbare hoogte 
 

Wanneer de vijanden zullen zien hoe het volk van God de gerechtigheid van Jehova kent en 

bemint, daarin zich zegent en beroemt, daarvan spreekt en vruchten van de gerechtigheid 

voortbrengt, daarmee gewapend is en in dezelve zich verheft als in een onoverwinbare sterkte 

en alles  overwinnende  krijgsuit- 

rustingen en wapentuig, ja dat het daarin alleen vrolijk is, dat die gerechtigheid hun eer, 

sieraad en pronkgewaad is; ja, dat het woord, hetwelk in de stad van God omgaat en alleen 

voor recht aangenomen werd, niet anders is dan: Jehova, onze gerechtigheid; dat zo veel 

gezegd is als: door Jehova, de Zoon van God. Alleen door Zijn gerechtigheid zijn wij met 

God verzoend en Hem aangenaam, ja de lust van Zijn ogen geworden. In Jehova en uit Zijn 

gerechtigheid zijn al onze voorrechten en heerlijkheden; buiten Hem behoeven, ja willen wij 

niets; uit Jehova is al onze deugd. Hij is de kroon en sieraad van onze heiligheid. Jehova onze 

gerechtigheid maakt ons verschrikkelijk voor onze vijanden, ontzaglijk voor de geveinsden, 

en beminnelijk voor allen, die de Heere tot ons roepen zal. 

 

Zij zullen zien dat zij met al hun macht en list het volk van God niet kunnen overweldigen, ja, 

dat zij te sterker worden door deze gerechtigheid; zij zullen zien dat al hun woeden niet kan 

beletten dat zij niet zouden neerbuigen voor de voeten van de Kerk; alzo werd het volk van 

God niet alleen verheerlijkt in de ogen maar ook in de harten van hun vijanden, en dat met 

toestemming, liefde en blijdschap. 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 



Dit maakt een weergaloze verandering in de wereld 
Sommigen onderwerpen zich geveinsdelijk, maar ontelbaren komen gevlogen als een wolk, 

een onvoorstelbare menigte vloeit tezamen, zij worden opgewekt en zoetelijk gedrongen om 

dit volk te erkennen, te achten, te beminnen, te eren als het volk van God, als de stad van de 

grote Koning, als het heilige volk, als de stad die niet verlaten is; dus zullen zij treden op hun 

hoogten en rijden op de hoogten van de aarde. Jeruzalem wordt een lof op aarde, ja de 

vreugde van de hele aarde en dit feestvolk zal zijn het sieraad van al de koninkrijken van de 

aarde; God noemt hun muren heil en hun poorten lof. 

 

Eindelijk zal het volk van God verhoogd worden tot vrijheid, vrede, heerlijk-heid en 

blijdschap. De wijsheid en heiligheid zullen samengaan, en een wondere glans vertonen, alles 

door de gerechtigheid van Jehova. “Te dien dage zal op de bellen van de paarden staan: De 

heiligheid des HEEREN, Zach. 14:20,21. Zie ook Jesaja 30:18,19, 25 en 26. De Heere zal 

wachten opdat Hij u genadig zij en daarom zal Hij verhoogd worden, Jes. 33:15, 22 en 24. Uw 

ogen zullen de Koning zien in Zijn schoonheid, Jes. 49:10. Zij zullen niet hongeren en 

dorsten, en de hitte en de zon zal niet steken: want hun Ontfermer zal ze leiden, Jes. 52:8-14. 

De vrijgekochten des Heeren zullen terugkeren en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige 

blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchtingen zullen wegvlieden, Jes. 35:8-

10. Zekerlijk, Ik zal ulieden zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken van de aarde, 

als Ik uw ge-vangenis voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere, Zefanja 3:19,20; Psalm. 96:1-

3 en Ps. 98:1-9. 

Hierop zal volgen de zegepralende opvoering van de hele Kerk in de opstanding van de 

doden; dan zal het Koninkrijk in de wolken van de heerlijkheid,  uit kracht van  de  

gerechtigheid van God, die hun gerechtigheid als een werk van de Geest van God aangenaam 

zal maken, worden opgenomen in de eeuwige woningen. 

 

Ziet daar het wonderheerlijk voorrecht van de kerk, wanneer zij door de gerechtigheid van 

Jehova zullen verhoogd worden. Gewisselijk, zo’n verhoging wordt door Christus Zelf, en 

door Zijn apostelen mede toegezegd. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 

Zo’n heerlijkheid wordt nog verwacht in de Kerk 
Immers belooft de Zoon van God, dat de ergernissen uit de akker van de Kerk zullen worden 

uitgeroeid en de bozen allengskens afgescheiden, ja, dat dan de rechtvaardigen zullen blinken 

als de zon in het Koninkrijk van hun Vader, Mattheüs 13:14-43. De heiligen zouden vele 

verdrukkingen hebben in de wereld; maar wat zegt de Heiland? Hebt goede moed, Ik heb de 

wereld overwonnen, Joh. 16:33. Ja, degenen die Christus gevolgd waren, zullen verheven 

worden, om met hun Hoofd en Koning eens op de troon te zitten, Matth. 19:28. 

 

 

Petrus spreekt van de dagen van de verkoeling voor het aangezicht van de Heere, de tijd 
op welke de Joden bekeerd zullen worden; dan zullen alle dingen weer opgericht worden, 

en eindelijk zal de Zaligmaker verschijnen ten gerichte, om Zijn ganse Koninkrijk met Hem in 

te voeren in de hemel, Hand. 3:19-21. Dit was de grond waarop Paulus zeggen kon dat de 

gelovigen in Christus meer dan overwinnaars zijn, Rom. 8:37. De Kerk zal wel met Christus 

lijden, maar ook met Hem verheerlijkt worden; want het lijden van deze tegenwoordige tijd is 

niet te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan hen zal geopenbaard worden, vers 17-18 en 2 

Tim. 2:11 en 12. 



Hierom zegt dezelfde apostel, dat het recht bij God is verdrukking te vergelden de 

verdrukkers en hen die verdrukt worden, verkwikking in de openbaring van de Heere Jezus, 2 

Thess. 1:4-7. Deze verkwikking zal de Kerk hier in beginsel genieten, en in de openbaring 

van Jezus Christus in volmaaktheid. 

 

De zoon des verderfs 
Hoe levendig spreekt Paulus van de uitroeiing van de zoon des verderfs, (zie 2 Thess. 2:8), en 

van de genade die God nog eens tot Joden en heidenen als een rivier zal uitstrekken in het 

laatste van de dagen; Rom. 11:32 vergeleken met Jes. 59:20. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 

Somtijds heeft God al beginselen vertoond van deze verhoging in de vrede van  

de kerk onder Constantijn de Grote; doch dat was te uitwendig, en de diepte van verval die 

haar opvolgde, was te groter. En in de reformatie, doch het  was 

nog de volle heerlijkheid niet. Hoe diep het volk van God in deze eeuw is ingezonken in een 

afgrond van lauwheid, dodigheid, zorgeloosheid en ergernis, ziet elk die geestelijke ogen 

heeft. 

 

Evenwel, de Heere zal eens ten gerichte uitgaan en Zijn Kerk met gerechtigheid richten; de 

vijanden zal Hij uitroeien; Zijn volk zal Hij verlossen en verheerlijken. 

 

De Openbaring is er vol van 
Immers is de Openbaring van Johannes hier vol van; ziet de hoofdstukken 11:15-19; 14:7-20; 

15:1-8; 19:1-8. Hoe loffelijk spreekt Johannes van de heerlijkheid die de kerk hier in beginsel 

en hierna in volmaaktheid zal ontvangen in hoofdstuk 21 en 22. 

 

Terecht: Welgelukzalig is het volk, hetwelk het geklank kent; zij zullen in het licht van uw 

aanschijn wandelen, zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw Naam en door Uw 

gerechtigheid verhoogd worden. 

 

 

(De tussenkopjes en accentuering (vet) hebben we zelf aangebracht) 

  

 

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

Tot zover dominee Fr. Van Houten. 
 

 

We lezen van hem:  

 

“Hoe loffelijk spreekt Johannes van de heerlijkheid die de kerk hier in beginsel en 

hierna in volmaaktheid zal ontvangen in hoofdstuk 21 en 22.”  

 
We kunnen hieruit concluderen dat hij de vervulling van de laatste twee hoofdstukken van de 

Bijbel in beginsel toepast op de gemeente Gods in de tijd en de volkomen vervulling plaatst in 

de eeuwigheid! De meningen zijn hier wel in het bijzonder over verdeeld! In de serie “Nieuwe 

hemelen en een nieuwe aarde”, komen we er nog op terug D.V. 



 

 

Dominee Van Houten gebruikt niet expliciet de term “1000-jarig rijk”. In die dagen waren er 

ook al meerderen die deze naam kennelijk wat verdacht vonden! Mannen als à Brakel en Van 

der Groe (en nog velen met hen!) deinsden er niet voor terug om de heilsperiode tussen de val 

van de antichrist en het laatste oordeel deze naam te geven. En zij hebben het ongetwijfeld bij 

het rechte eind! De afkeer van de uitdrukking “1000-jarig rijk” heeft alles te maken met de 

beruchte wederdorpers, zoals Jan van Leiden en anderen, die van dit rijk een islamitische 

“hemel” maakten. Alzo niet de puriteinen en de mannen van de Nadere Reformatie 

 

Deze mensen geloofden de betrouwbare woorden Gods, dat er een wereldwijde opwekking 

komt na de vernietiging van de antichrist en de bekering van de Joden!! En deze mensen 

waren zó geestelijk -écht geestelijk!- en zó hemelsgezind, dat ze hunkerden naar de… hemel 

op aarde! 

 

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

 

 

D E  V L A G  H A L F S T O K … 
 

We weten allemaal wel dat er bij het Huis van Oranje niets, maar dan ook niets meer te 

vinden is van het geloof der vaderen. De godsdienstbeleving van de koningin en haar 

verwanten is vrijzinnig, rooms en roomsgezind. We durven dat doorgaans niet hardop te 

zeggen, maar het is wel de afschuwelijke waarheid. Maar wat heeft dat te maken met de 

manifestatie van de zonde van Sodom in Bergen op Zoom? Heel veel en dat zullen we 

toelichten: 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 

In het dagblad TROUW van 15 september 2007 wordt melding gemaakt van een brief van 

koningin Beatrix waarin zij er haar spijt over uitspreekt dat zij -verhinderd door andere 

bezigheden- niet aanwezig kan zijn op dit ‘homofeest’, dat zij een ‘warm hart toedraagt.’ De 

koningin was door de burgemeester van Bergen op Zoom uitgenodigd, samen met een 

predikant en een pastoor. Zij wenste de lokale kerken van Bergen op Zoom, het 

gemeentebestuur en alle andere betrokke-nen een inspirerende kerkdienst toe en een 

‘feestelijke Roze Zaterdag’. Vroom en vrolijk (tijdschrift over geloof en homoseksualiteit) 

meldt dat de bezoekers in de kerk ‘aangenaam verrast’ waren over de koninklijke brief. 

Sterker nog: ‘De reacties waren haast volledig in lijn met het thema van de dienst Niet te 

geloven!’ 

 

Zoals Trouw ons laat weten reageerde de secretaris van de Gereformeerde Bond in de PKN 

“geschokt op de sympathie die de koningin voor een homomanifestatie heeft geuit, en zelfs 

voor de kerkelijke homoviering die erbij hoort.” 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 

 



Eerlijk gezegd kunnen wij de “geschoktheid” van Vergunst niet begrijpen. Vergunst is met 

zijn “Bond” lid van een kerk die homoseksualiteit (en met name het praktiseren ervan) 

volkomen heeft aanvaard! Wat wil hij eigenlijk? Zijn PKN heeft deze zonde gelegaliseerd; 

er staan homo’s op de kansel, ja, ook lesbische dames die het Woord mogen verkondigen en 

de sacramenten bedienen. Dat kán, dat mág allemaal in dit vreselijke lichaam, dat zich nog 

“Kerk van Christus” durft te noemen! Het is in die “kerk” veel en veel erger dan we 

vermoeden én weten. 

 

Hoezeer deze zonde gewettigd is blijkt uit: 
 

Een uitspraak van de Hervormde synode van 16 juni 1989 die aldus luidt: “De generale 

synode wijst derhalve maatregelen van kerkelijke tucht vanwege homoseksuele 
geaardheid en LEEFWIJZE van de hand.” Het is zelfs zó, dat als een homoseksuele 

predikant samenwoont met een vriend en die predikant komt te overlijden, de vriend van die 

predikant partnerpensioen krijgt!!  Zó goddeloos is de synode van de PKN, en… men 

onderwerpt zich er aan.
 
In deze kerk komt ook af en toe de koninklijke familie. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Homovriendelijke brief 
Trouw kopt: Homovriendelijke brief verbijstert zware protestanten. Waarom Piet Vergunst 

moest schrijven: “Dat kan ik me niet voorstellen” is ten enenmale onbegrijpelijk. Begrijpt u 

er nog iets van? Waarom mag de koningin van hem niet zeggen wat we in Trouw lezen, “dat 

zij het gedachtegoed, waarvan Roze Zaterdag een expressie is, een warm hart toedraagt” en 

dat ze het een “festijn” noemt? We gaan maar niet alles overnemen. Wel geven we nog een 

ingezonden in “Trouw” aan u door van emerituspredikant van de PKN, J. van Drie te Oss. 

 

Hier komt het fraais: 

 

“Niet te geloven dat Piet Vergunst, secretaris van de orthodoxe Gereformeerde Bond in de 

PKN, verbijsterd is over de homovriendelijke brief van koningin Beatrix, zoals ik zaterdag 

las. Ik ben blij en dankbaar dat zij het gedachtegoed van de Roze Zaterdag op 30 juni 2007 in 

Bergen op Zoom een warm hart toedraagt. Daaruit blijkt dat wij een koningin hebben die de 

koningspsalm 72 kent. Waarin gezongen wordt van recht en gerechtigheid. Actueel gezegd: 

voor een groepering die wordt gediscrimineerd en zelfs in elkaar wordt geslagen – denk aan 

de recente voorvallen in Amsterdam. Ik ben zeer benieuwd hoe Piet Vergunst deze psalm 

zingt. Onze koningin zingt deze psalm in elk geval niet vals.” 

 

Wat moeten we er nog aan toevoegen? Er kan zeker nog wel het een en ander genoemd 

worden. Dezer dagen hadden we een abonnee aan de telefoon die zei, dat er in de hele wereld 

geen goddelozer kerk is te vinden dan de PKN, waar alles mag wat God verboden heeft.  

 

Het huis van Oranje 
Doet zo ongeveer alles wat God verboden heeft. Volgens het RD van 21/9 zei prof. E. 

Schuurman in een interview: “Als er een grote voetbalwedstrijd is, zitten leden van het 

Oranjehuis en andere hooggeplaatsten vooraan.” Er is een veelvoud meer te noemen. 

Maar dat is jammer van het papier. 

 

Neerlands Kerk en het Huis van Oranje lijken aan het oordeel der verharding over gegeven te 

zijn. Vrouw Van Schuppen schrijft (19
e
 eeuw) gezien te hebben dat het Oranjehuis ten einde 

komt. Alle tekenen lijken haar gelijk te gaan geven. Denk ook nog aan de spotternij bij 



doopdiensten van kleinkinderen van de koningin! Heeft dat nog iets met de waarheid Gods te 

maken?  

 

 

 

Verroomst, heidens en occult 
Het deelnemen aan de vervloekte afgoderij van het pausdom -de mis- het ‘in het zwart’ op 

bezoek gaan bij de paus in het Vaticaan, het huwen met een roomse vrouw, en wat allemaal 

nog verborgen is
1
; het zijn allemaal tekenen dat het huis van Oranje onder het zware 

ongenoegen Gods ligt. Waar eenmaal de afval van de HEERE en Zijn instellingen een begin 

heeft  gemaakt  is  het  door  niets  meer  te stuiten 

Dat zien we in de staat, de kerk, en zo ook in het Koninklijk Huis. We letten op de gangen van 

de kroonprins. 

 

ZWART OCCULT  
In het gezelschap van koningin Beatrix is het kroonprinselijk paar op bezoek geweest in India. 

In dit heidense land wordt de afgod Boeddha vereerd. In dit land is het “gewoon” dat (naar 

schatting) 30 tot 50 miljoen kinderen slavenarbeid verrichten en tientallen miljoenen 

kinderen worden misbruikt. Op een “diplomatieke” wijze is er door koningin Beatrix iets 

gezegd over de kinderen (al vanaf 8 jaar!) die tot 18 uur per etmaal slavenarbeid moeten 

verrichten, weinig te eten krijgen, geslagen worden en veelal slapen onder de meest 

erbarmelijke omstandigheden. En wat deze stakkers verder overkomt is bekend – vreselijk 

misbruik. Vele ouders verkopen hun kinderen aan die slavenhandelaars uit bittere armoede.
1
 

 

De drie koninklijke gasten hebben uitbundig genoten in dit heidense land. Ze hebben de 

tempels van Boeddha bezocht en alle “eerbied” betoond. De kroonprins en zijn echtgenote 

bezochten tevens het heidense koninkrijkje Bhutan. In dit land regeert satan op een ongekende 

wijze. Er zijn de prachtige kloosters bezocht. De monniken hebben voor het paar gebeden en 

prinses Máxima liet zich zegenen door de monniken. Het is zeer te vrezen dat deze “zegen”, 

zoals ook de zegen van de paus, door de God der goden vervloekt is. 

 

Het RD van 9/11 besteedt uitgebreid aandacht aan het bezoek aan de prachtige, afgodische 

kloosters. De gemaakte foto’s hebben een zwarte, occulte rand, zoals in dit artikel de 

boeddhistenkenner ds. P.J. van Kampen zegt. Het prinselijk paar heeft ook een van de 

heiligste plaatsen bezocht, het Tangoklooster. Het paar stak hier 1000 kaarsen aan, uit eerbied 

voor de afgoden. 

 

Een gruwelijk gebeuren 
Zij hadden hier ook een ontmoeting met een jongen van 14 jaar, Gyelse Iigme Tenzin Wanpo. 

Deze tiener wordt gezien als reïncarnatie van Boeddha!  De jongen wordt aangebeden als 

een “god”. En aan deze “god” heeft de toekomstige (?) koning van ons land goddelijke eer 

bewezen. Ze gaven hem een cadeau en zijn door deze jongen met een witte sjaal gedrapeerd. 

                                                 
1  We moeten zeker de mogelijkheid niet uitsluiten dat er in het kroonprinselijk onderkomen te Wassenaar een rooms prive-kapelletje is! 
1 Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken, die koningin Beatrix en het kroonprinselijk paar vergezelde, heeft ook vrijwel 

gezwegen over het onvoorstelbare leed van tientallen miljoenen kinderen in India. Nou ja, hij heeft het wel “aangekaart”, 

maar dat gaat altijd op een wijze dat niemand boos kan worden! De Stichting Schreeuw om leven had het kabinet gevraagd de 

abortuspraktijk en babymoorden in India ter sprake te brengen. Nee dus. In India worden per jaar tienduizenden baby’s, direct 

na de geboorte vermoord. We nemen aan dat dit meisjes zijn. Een verschrikkelijk gegeven en… Nederland zwijgt. Ach, wie 

zal zeggen waar zulke schepseltjes voor bewaard zijn gebleven. Mannen als Spurgeon en Ryle -de laatste zegt vele 

godgeleerden hierin aan zijn zijde te hebben- menen dat alle jonge kinderen zalig worden. We laten dit liggen omdat we dat 

zó duidelijk in de Schrift niet kunnen vinden. 



Deze “god” heeft de kroonprins en zijn vrouw gezegend. We zien op de foto’s dat prins 

Willem-Alexander en prinses Máxima in gebogen houding door de veertienjarige godheid 

gezegend worden! De prins was van alles zeer onder de indruk… 

Kerkelijke censuur 
We lezen in een preek van Ralph Erskine over Galaten 1:16 het volgende: 

 

“Vanwaar komt die partijdigheid in de uitoefening van de kerkelijke tucht? Wanneer de 

mensen niet met vlees en bloed te rade gaan, dan is de tucht krachtig en onpartijdig; doch 

wanneer vlees en bloed worden geraadpleegd, dan worden de zonden opzettelijk toegelaten. 

Zij zien die in sommigen door de vingers en durven ze in anderen niet bestraffen. Vlees en 

bloed zeggen: zo iemand is een vriend, wij moeten hem begunstigen. Die persoon is ene 

voornaam mens, een rijk mens, wij moeten wat door de vingers zien; wij moeten ons niet met 

zijn zaken bemoeien, anders kan hij het ons en de gemeente nog lastig maken. Door deze 

vleselijke redeneringen wordt de kracht der tucht gebroken.  

 

Helaas, hoever zijn wij heden ten dage van die geest van Ambrosius af, die keizer Theodosius 

in de ban deed vanwege enige overhaaste bevelen die hij had gegeven! De keizer onderwierp 

zich nederig aan de tucht van de kerk en pas na zijn tonen van berouw werd hij weer 

aangenomen 

 

Doch nu helaas, moeten wij dezen en de voorname man niet ergeren, want anders zal alles 

verkeerd lopen. O! waar is krachtige en onpartijdige tucht! Zij is verzonken in de modder van 

een zondig te rade gaan met vlees en bloed.” 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 

We denken dat deze waarschuwing van Ralph Erskine vrijwel voor alle tijden geldt. In de 

dagen van de Erskines was het al niet best. Maar de ene tijd geeft toch wel verschil te zien 

met de andere tijd. Onder andere in de tijd van de Covenanters durfde men overheidspersonen 

en koningen geducht te waarschuwen en ze wel onder tucht te stellen. In onze dagen is de 

tucht vrijwel weg. We hoorden eens een afgescheiden predikant zeggen: “Waar geen tucht is, 

is geen kerk.” Weet u dan   waar nu de kerk is? 

 

Het Huis van Oranje heeft doorgaans -ondanks hun brute afval van de God der vaderen- veel 

krediet in reformatorisch Nederland. Reformatorische bladen als  Gezinsgids en Terdege 

plaatsen regelmatig de prachtigste foto’s van leden van het Oranjehuis, hoewel in deze 

tijdschriften geen foto heeft gestaan van de goddeloosheid van het kroonprinselijk paar in 

Bhutan. Men weet heel goed te selecteren… 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 De kroonprins heeft geloofsbelijdenis gedaan in de Hervormde Kerk en is nu lid van de 

Protestantse Kerk in Nederland. Onlangs is daar ook z’n derde dochter gedoopt. De prins had 

ogenblikkelijk gecensureerd moeten worden. En niet alléén door de PKN. Er is maar één kerk, 

ook al is deze in ons land verscheurd en verdeeld. Maar élke kerk is eigenlijk verplicht -

voor haar deel- het prinselijk paar onder kerkelijke censuur te stellen. 
 

En als u nog vlagt op verjaardagen van het koninklijk huis, wilt u het dan voortaan 

halfstok doen? 

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



 

 

Hoe ver kan Nederland nog zinken ? 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Zo begint een artikel in Het Zoeklicht van 20 januari 2007. We citeren er iets uit: 

 

“Sinds de seksuele revolutie van de jaren ’60 is het morele peil van ons volk diep weggezakt. 

Nederland is bijna onherkenbaar. Maar we wennen er allemaal aan. Sommige dingen die 

dertig jaar geleden aanstootgevend waren, merken we nu  nauwelijks meer op. Naakt in 

reclames… wie geeft er nog om? “We hebben gestreden voor ons vrijheden”, zeggen de 

vrijdenkers, “en die moeten we behouden.” Nederland legde immoraliteit zelfs vast in de 

wetgeving.”   

 

“Voormalig minister van Verkeer en Waterstaat en thans burgemeester van Almere, mevrouw 

Annemarie Joritsma, pleitte er onlangs voor dat er prostituees moeten worden meegestuurd 

met onze Nederlandse soldaten naar het buitenland. Zover zijn we al weggezakt in de modder 

van de immoraliteit.” 

 

“Vrije seks, vrije abortus, baas in eigen buik en alles wat daarin verder meekwam, kwam als 

een vloedgolf over ons land. Daarna kwam de erkenning van homoseksualiteit als normaal en 

dus moest ook het homohuwelijk volgen. Nederland legde het vast in de wetgeving. Bij een 

IKON-uitzending voor televisie -dus van de gezamenlijke kerken- kwam de radiopastor van 

toen vertellen dat pedofilie zo snel mogelijk uit de taboesfeer gehaald moest worden, want 

met kinderen van twaalf jaar moest seks door volwassenen kunnen. Luid applaus van een 

grote zaal met mensen volgde op de verklaring van de dominee.” 

 

“Het jaaroverzicht van de zoekmachine Google voor het internet laat zien dat seks veruit de 

meest gezochte term is, waarop jongeren surfen over het internet. Dat wordt er door ouderen 

op gezet, net zoals door ouderen de commerciële televisie wordt gemaakt, met alle vunzigheid 

van dien.” 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 
We hebben maar een weinig uit dit grote artikel aan u doorgegeven. Er staan zaken in die we 

liever niet op papier zetten. Het is echter wel de werkelijkheid. Zulke dingen gebeuren in 

Nederland. En we vrezen dat het meeste nog verborgen is. Onze regering, ons Vorstenhuis, 

ons Nederlandse volk, slurpen met volle teugen uit de beker die satan aanbiedt; satan, als hun 

heerser die ze aanbidden.  

 

Maar kerkelijk is het toch beter? Helaas is ook daar de ontbinding heel erg. De christelijke 

jeugd leeft voor een groot deel als de seculiere jeugd. Het Reformatorisch Dagblad heeft er in 

overvloed bewijzen van gegeven. En de ouderen? Hoe hebben zij de jeugd voorgeleefd en hoe 

werelds leven ze veelal zelf?  

 

Laten we toch allen wederkeren tot de Heere. Dan kan er nog verwachting zijn. Als dat niet 

gebeurt is het onmogelijk nog enige verwachting te hebben. 

 

 



 

De goede strijd 
 

(2 Timótheüs 4:7) 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 

 

  

Hitler schreef een boek “Mijn strijd”. In dat boek deelde hij zijn standpunten mee 

waarvoor hij wilde strijden. Deze standpunten kunnen de toets van de Bijbel niet 

doorstaan. Hitler streed niet de goede strijd. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Er is er een die gezegd heeft dat hij de goede strijd heeft gestreden. Dat is dit keer niet 

Christus maar heel frappant een gewoon mens, de apostel Paulus. Hij zegt in 2 Timótheüs 4:7: 

Ik heb de goeden strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden”. Van 

belang is het te weten dat Paulus dit zegt vlak voor zijn dood. Paulus geeft aan Timótheüs de 

apostolische erfenis door. Bij het vasthouden van deze erfenis is het van belang te weten dat 

Paulus de goede strijd heeft gestreden als apostel. In al zijn brieven heeft Paulus strijd 

geleverd met de tegenstanders van het ware evangelie. Een van de meest felle brieven is de 

brief aan de Galaten. Daar neemt Paulus het op voor het geloof in Jezus dat rechtvaardigend 

van aard is. Niet wat uiterlijke kenmerken zoals de besnijdenis of het doen van de werken van 

de wet rechtvaardigen een mens. De wet vervloekt alleen de gevallen mens. Sabelt hem 

neer… 

 

Paulus wil aan Timótheüs duidelijk maken dat hij de goede strijd gestreden heeft en dat zijn 

leer een erfenis is die onverwelkelijk is. Paulus schreef zo ook een onuitgegeven levensboek 

“Mijn strijd”. In dit levensboek, welke men kan vinden in de brieven van Paulus, vindt men 

zijn standpunten. Het centrum van de leer van Paulus is de leer van de rechtvaardiging, het 

geloof in Jezus waarmee als vrucht ook de heiliging, de goede levenswandel is verbonden.  

 

Van een standenleer kan men niet spreken bij Paulus of men moet al zijn geschreven brieven 

geweld aan doen. Petrus wees er al op dat ongeleerde mensen Paulus woorden hebben 

verdraaid (2 Petrus 3:16). “Standen” zijn de standpunten en strijdpunten van een aantal kerken 

van de afscheiding. Paulus kende wel slechts een opwas in het geloof (2 Petrus 3:18). Zoals 

Johannes de Doper ook leerde: “Hij moet wassen en ik moet minder worden”. In het zalig 

worden gaat het om Christus alleen en Christus geheel. De zondaar sterft de dood en mag 

leven in Christus.  

 

Scherp was Paulus tegen hen die een ander evangelie brachten dan hij had ge- leerd. Paulus 

liet ook heel duidelijk merken dat hij en de andere apostelen het alleenrecht hadden op de leer 

van Christus.  Zij, als apostelen,  ja zij alleen waren de monopolisten van de waarheid. De 

gemeente van het Nieuwe Testament is dan ook gebouwd op de leer van de apostelen, welke 

men kan vinden in de brieven in het Nieuwe Testament.  

 

Heel helder en krachtig verwoordt Paulus dit in de brief aan de Efeze 2: 19 en 20: “Zo zijt gij 

dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen, en 

huisgenoten  van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan 

Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen”. 

 



Van belang is het hier te noteren de regels waarop de gemeente gebouwd moet worden, 

namelijk op de gegronde leer van de apostelen. Deze apostelen gaan terug op de profeten die 

in hun voorzegging al iets gezegd hebben van de komst van Jezus. Vragen over de toe-

eigening van het heil moet men dan ook zoeken bij de leer van de apostelen. Zij hebben de 

zaligheid nader uitgewerkt en vormen zo het fundament.  

 

Deze aanbeveling van de leer van de apostelen is niet vrijblijvend zodat men zeggen kan dat 

men de gemeente ook kan bouwen op een ander fundament of evangelie dan de leer van de 

apostelen. Het is namelijk meer dan een goed advies…. 

 

Met kracht zei Paulus in de brief aan de Galaten 2:8 en 9: “Doch al ware het ook, dat wij, of 

een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd 

hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien 

u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt”. 

 

Elke dienaar van het evangelie mag deze vloektekst wel lezen met angst en beven. Zeker als 

men ook nog eens te rade gaat voor de toe-eigening van het heil bij Ruth en andere 

geschiedenissen; dus door het vergeestelijken van het boek Ruth, Bethel en Pniël of het leven 

van Jozef. Als dit niet in de pas loopt met de leer van de apostel Paulus geldt het volgende: 

“Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij 

vervloekt”.  

 

De leer van de apostelen is dus geen vrijblijvend advies wat men kan aanvullen met eigen 

inzichten en bevindingen. Opvallend is het dat men in heel de kerkelijk verwarring niet 

teruggrijpt op de leer van de apostelen. Nee, nogmaals, men gaat allerlei geschiedenissen 

vergeestelijken. 

 

Is er zo nog sprake van Godgeleerdheid? Geldt hier niet de vloektekst of moeten we die 

reserveren voor de wereld en voor de oppervlakkige godsdienst?  

 

 

 
 

Emmeloord                                                                                                             Hans 

Reinders 
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**  ONTRADEN. Zoals te voorzien was heeft de recent gehouden synode van de Christelijke 

Gerefomeerde Kerken opnieuw “pappen en nathouden” te zien gegeven. De afwijkers van 

Schrift en Belijdenis hebben zich weer duchtig geroerd, terwijl de bezwaarde broeders -de 

mannen van Bewaar het Pand- niet profetisch hebben gestaan met een: “Zo zegt de HEERE.” 

We signaleren nu alleen maar de controverse rondom de NBV, de nieuwe vertaling van de 

Bijbel. Toen de nieuwe vertaling van 1951 haar intrede deed, zei professor G. Wisse: “Men 

mag zich wel tienmaal bedenken voordat men deze vertaling vrijgeeft in een kerk van 

gereformeerde belijdenis.” Inmiddels wordt deze vertaling volop gebruikt in de kerk van 

1834. Leidslieden zijn daarin voorgegaan. Dat de allernieuwste vertaling, de NBV, helemaal 

niet deugt is al ruimschoots aangetoond. De “bezwaarden” zijn, bij monde van prof. Baars, 

niet verder gekomen dan het met klem ontraden van deze slechte vertaling. Maar zo’n 

vertaling moet je verbieden! Het ligt voor de hand  dat van lieverlee deze vertaling in vele 

gemeente gebruikt zal worden. De kerk van 1834 wordt steeds meer een kraakpand en de 

mannen van Bewaar het Pand durven niet, als eenmaal Hendrik de Cock, de afvalligen het 

oordeel Gods aan te zeggen en met man en macht te staan voor de Statenvertaling; een 

vertaling die nog door geen enkele andere vertaling overtroffen is.  

**** 
**  Het recht Gods.  Aan het recht van God is op Golgotha volkomen voldaan. Daar behoeft 

de vrome mens niets meer aan toe te doen. God straft niet tweemaal! 

*** 
 **  Kleding en kleur.  Niemand zal het toch betwisten als we schrijven dat een vrouw en/of 

meisje heel wat beter in een lange sneeuwwitte japon gekleed kan gaan, dan in een zwart 

gewaad dat boven, op, of net onder de knieën wordt gedragen! 

**** 
**  Angst.  Brussel 21 november 2007 - Zowel in Nederland als in de Europese Unie is 

sprake van een toenemende angst voor moslims en voor de islam. Dat concludeert het 

Europese Netwerk (ENAR) in het woensdag verschenen jaarrapport over 2006. 

**** 
**  Mohammed.  Een Engelse onderwijzeres die in Soedan werkt gaf haar leerlingen de 

vrijheid hun teddybeer Mohammed te noemen. Dat heeft ze geweten. Ze werd veroordeeld tot 

15 dagen gevangenisstraf, terwijl de meute op straat haar steniging eiste! Op aandringen van 

twee Britse islamitische parlementariërs werd zij vrijgelaten, nadat zij haar “spijt” had 

betuigd. Dit overkwam haar in een moslimland, waar de afgelopen jaren  honderdduizenden 

moslims door andere moslims zijn afgeslacht… 

**** 
** Turkije.  De islamitisch-conservatieve AKP (Partij voor gerechtigheid en bezieling) van 

minister-president Erdogan, heeft de verkiezingen in Turkije verrassend duidelijk in zijn 

voordeel beslist. Zij kreeg 47 procent van de stemmen, Overal geeft men dat als alarmerend 

aan. Met name Israël maakt zich grote zorgen dat een van de belangrijkste bondgenoten 

rondom de Middellandse Zee een verandering schijnt door te maken van een seculiere naar 

een islamitisch gevormde staat.  

**** 
**   Ons doel.  Wij weten, dat wij daarom op deze aarde geplaatst zijn, om God met één zin 

en één mond te loven, en dat dit het doel van ons leven is.          (Calvijn-Psalm 8) 



**** 

 
**  Uitverkiezing.  Maar mogelijk zegt gij: ‘Ik behoor misschien niet tot het uitverkoren 

getal, en dan zou al mijn bidden en zoeken toch vruchteloze arbeid zijn.’ Mens, spreek zo 

niet, dat zijn diepten Gods die wij niet peilen kunnen. Gij zijt in Adam een verloren mens, een 

zondaar en schuldenaar voor God; en Christus nodigt zondaren, met de plechtige belofte dat 

Hij een komend zondaar niet zal verstoten, maar genadig zal aannemen. Wij moeten nooit 

zeggen: Hoe kan ik het Evangelie met Gods besluiten toch overeen gebracht krijgen? Maar 

wij moeten zeggen: Ik ben een verloren zondaar; en zulken kan en wil Jezus redden. Leg u als 

een zodanige voor God neder, en roep om redding en vergeving. Ik eindig met het woord van 

Jezus: ‘Een iegelijk die zoekt zal vinden, en die bidt, die zal ontvangen, en die klopt, die zal 

worden opengedaan.                                                                                (W. Floor-Psalm 

45:16) 

**** 
**  Bidden voor of tegen Rome? In een redactioneel commentaar van het RD (31/10) onder 

“Reformatie”, wordt terecht gewezen dat Rome niets, maar dan ook niets verandert en 

veranderd is. Het RD schrijft: “Ook als een dialoog met Rome zinloos is, blijft er de weg van 

het gebed tot de Kurios, de Heere van de Kerk.” Welk gebed wordt bedoeld? We menen te 

lezen dat bedoeld wordt een gebed vóór Rome! Dat kan dus  niet. Het RD schrijft: “Niet 

minder belangrijk is de vraag of de kerk van de Reformatie -en haar leden- niet voortdurend 

opnieuw gereformeerd dient te worden. Dan zal ook het mes in eigen vlees gezet moeten 

worden.” Ja, dan bidden we met de kerk der martelaren om de spoedige vervulling van Gods 

beloften, dat Babylon verwoest zal worden; dat het pausdom als een molensteen in de zee 

geworpen zal worden; dan gaan we  aan de Heere vragen om de spoedige vervulling van 

Openbaring 17 en 18. Ja, inderdaad, de kerk der Reformatie moet doorlopend gereformeerd 

worden! 

**** 

**  Brute afval.  Daarvan lezen we in De Waarheidsvriend  van 13 sept. 2007. De PKN-

predikant A. Noordegraaf te Ede bespreekt het boek van paus Benedictus XVI Jezus van 

Nazareth. Noordegraaf kijkt “met spanning” uit naar het volgende boek van de huidige paus. 

Noordegraaf prijst het boek zeer aan! In dit boek zullen best wel zaken staan die waarheid 

zijn. Maar Noordegraaf houdt de waarheid achter. De waarheid is dat deze paus puur en puur 

rooms is; d.w.z. een afgodendienaar. En dat hij als kardinaal, samen met de vorige paus 

Johannes Paulus II, en nu als paus, de afgrijselijkste misdaden van zijn priesters, die op grote 

schaal kinderen en jonge mensen misbruiken, onder de pet houdt, ze tolereert en die “heilige 

mannen” niet uit hun ambt zet.    

**** 
**  Dé Nederlander bestaat niet. Als we althans de echtgenote van onze kroonprins Willem-

Alexander mogen geloven. Nu, dat doen we niet! Prinses Maxima is tot deze slotsom 

gekomen na een zevenjarige zoektocht, waarin zij veel Nederlanders heeft ontmoet. “De 

Nederlandse identificatie heb ik niet gevonden”, zei de roomse prinses. Het is misschien ook 

wel moeilijk voor haar geweest, want Nederland is een ratjetoe geworden van religies waar je 

mee vast zou lopen. En haar leermeesters en al degenen die haar geleid hebben zijn 

vervreemd van het leven Gods en zijn daarom ook geheel en al onbetrouwbaar; 

onbetrouwbaar om een vrouw te leiden die uit een cultuur komt waar tegenstanders van het 

regiem onder andere in een vliegtuig werden gestopt en boven zee werden gedumpt.  

**** 

**  Kerkorde 1951.  “(…)Dat de Nederlands Hervormde Kerk, indien dit artikel van 
kracht zal worden, van karakter verandert. Zij zal zich officieel losgemaakt hebben van 

haar belijdenis als draagvlak van het kerkelijk geloof. Zij zal zich ook officieel losgemaakt 



hebben van het Schriftgeloof, dat de Reformatoren in de strijd tegen de Roomse dwaalleer 

hebben gesteld. Gelijk zij dit ook in de belijdenis hebben uitgedrukt.” Dit schrijft prof.dr. J. 

Severijn in  “De Waarheidsvriend” van 9 nov. 1950,  n.a.v. het aanvaarden van het ontwerp 

kerkorde, vanwege het daarin vervatte artikel 10!  De bekende predikant J.P. Paauwe heeft de 

Hervormde Kerk “in brand” zien staan. 

**** 
**  Spotten.  Het ongeloof noemt ons graag predikers van het duizendjarig rijk, om ons 

bespottelijk te maken, omdat deze benaming zoiets gelijkluidens heeft met de vertellingen van 

duizend en één nacht, niet bedenkende dat hiermee niet ons, maar de Schrift bespot wordt.                                                               

(Da Costa-Bijbellezingen-3-87) 

**** 
**  Opmerkelijk.  “Het is opmerkelijk dat christenen in de eerste eeuwen van de Kerk 

gemarteld werden om het priesterlijk ambt van Christus. Tijdens de reformatie werden zij 

gemarteld om Zijn profetisch ambt, en wellicht is het voor ons weggelegd om gemarteld te 

worden om Zijn koninklijk ambt. Zoals u weet werden de Covenanters hierom gemarteld. Hoe 

noodzakelijk is het dan om aan de juiste kant gevonden te worden!” Dit zijn woorden van 

Robert Murray MacCheyne-De ark der behoudenis-blz.179.  Vraag: Als we nu werkelijk 

trouw zijn aan Schrift en Belijdenis, wat is dan ons deel? 

**** 
**  Vuilschrijver.  Een van de grootste “vuilschrijvers” van ons diep gezonken vaderland, 

Jan Wolkers,  is overleden. Met veel “eerbetoon” is hij naar de verbrandingsoven te 

Amsterdam gebracht. De smeerlapperij van deze man wordt “literatuur” genoemd. Kan 

Nederland nog dieper zinken in de poel van de zonde? 

**** 
**  Nette heidenen naar de hemel. Robert Doornenbal, docent aan de GPW-opleiding aan de 

Christelijke Hogeschool Ede (CHE) gelooft dat nette heidenen zonder de Bijbel te kennen, 

naar de hemel gaan. Het CHE-blad AdRem meldt dit in haar septembernummer naar 

aanleiding van Doornenbals nieuwe boek “Ma(i)len over wereldreligies: in gesprek over 

wereldreligies en andersgelovigen”. Doornenbal in AdRem: “Ze leven eigenlijk op een 

christelijke manier maar kunnen de naam van God er niet aan verbinden omdat ze Hem niet 

kennen. Het is toch niet rechtvaardig hen naar de hel te sturen?” Helaas wordt dit 

wetgeleerdenlicht op de CHE gedoogd.   

**** 

**  Zonder wet. Want zovelen als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder 
wet verloren gaan; en zovelen als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet 

geoordeeld worden.                                                                 (Romeinen 2:12) 

**** 
**  De Roemenen komen!  Volgens Elsevier (12/11) zit Italië met een vreselijk probleem. 

Dankzij de Europese Unie met de open grenzen! Er is een Roemeense golf op gang gekomen. 

Officieel zijn er 500.000, maar dat aantal moet nog veel hoger zijn. Bijna de helft van de 

Italianen ziet de Roemenen als gevaarlijk. Het is een en al misdaad die ze teweegbrengen. 

Wanneer is Nederland aan de beurt? We krijgen nu al steeds meer last van de roomse Polen. 

Regering en volk zijn  volkomen verdwaasd. 

**** 

 
**  Zuivere leer.  Vraag: Wat is dat eigenlijk: “door het geloof aannemen en zich 

toeëigenen?” Antwoord: Het is: Ja-zeggen, met een schreeuw van blijdschap en van 

benauwdheid, van nood en van vreugde, op de vraag van de hoge God: Houd gij het daarvoor, 

dat Ik in uw plaats en voor u in Mijn Gezalfde, dit alles heeft daargesteld; dat mijn 



gerechtigheid voldoening heeft en mijn wet vervuld is, en dat uw dood, zonde en vloek uit het 

midden weggenomen zijn aan het kruis? 

Vraag: Wat is dus “geloven”? Antwoord: Het is “Amen” daarop zeggen, dat God onze 

zaligheid buiten ons en zonder ons in Christus heeft vastgesteld; het is God houden voor een 

eerlijk man; zich dus verlaten op Zijn Woord, op Zijn belofte – en op Zijn Lam; op dit Lam 

zien; zich aan Christus, de Middelaar en Borg van het Verbond, toevertrouwen ter Zijner 

rechtvaardiging, heiligmaking en volkomen verlossing.    

 (Dr. Kohlbrugge-Catechismus-vr.& antw. 61) 

**** 
**  Te druk.  De meeste mensen hebben het te druk om aan dood en eeuwigheid te denken.  

**** 
**  Tamelijk veel.  In het RD  van 10 oktober jl. wordt het boek Drama van kolonisten en 

indianen van Arthur Japin besproken, door J.L. Vermeulen. Zo te lezen is het een bijzonder 

boeiend boek, zeer goed geschreven en uitermate spannend. Maar… in de recensie lezen we 

ook: “Jammer genoeg ook tamelijk veel vloeken.” Tamelijk veel. Eén vloek is er al één 

teveel. “Er is geen zonde die God meer vertoornt dan de lastering van Zijn Naam” lezen we in 

de Catechismus bij het derde gebod.  De schrijver van het boek is geen christen. Afgezien van 

de vraag of je zo’n boek (uitgave “De Arbeiderspers”!) dient te bespreken had deze recensie 

aldus moeten eindigen: “Dit boek niet kopen, niet lezen, want dan vloekt u mee en bent u 

schuldig voor God.”  

**** 
**  Tweeërlei sterven.  Zij (de gelovigen) moeten eens sterven, of tenminste een verandering 

ondergaan, die gelijkstaat met de dood. Het is een schrikwekkend ding te moeten sterven; dat 

de levensdraad wordt onthouden of doorgesneden; alle betrekkingen hier tegelijk ons 

ontvallen; dat onze voorbereidende toestand hier eindigt en wij een andere wereld intreden. 

Het is een groot ding, en dat slechts eens kan gedaan worden. Het is een reden van troost voor 

de godvrezenden, dat zij goed zullen sterven en het slechts eens behoeven te doen; maar het is 

een oorzaak van verschrikking voor de godlozen, die in hun zonden sterven, dat zij niet 

kunnen terugkeren om ten tweede male, en dan beter, te sterven.                                              

(Matthew Henry-Hebreeën 9:27)  

**** 
**  Tarwe en onkruid.  “Zij die vandaag onkruid zijn, kunnen morgen tarwe worden.”                                                   

(Augustinus) 

**** 
**  Op Gods tijd.  Het bloed van de eerste christenen dat door de Romeinse keizers werd 

vergoten, het bloed van de Waldenzen en Albigenzen en de martelaren van de Parijse 

bloedbruiloft; het bloed van de martelaren die in de tijd van de Reformatie werden verbrand 

en van hen die door de inquisitie ter dood werden gebracht; deze allen zullen worden 

vergolden. Het is een oud gezegde dat de molens van Gods rechtvaardigheid langzaam malen, 

maar wel zeker. De wereld zal toch zien ‘dat er een God is Die op aarde oordeelt.'’(Ps. 78:11).                                                  

(J.C. Ryle-Matth. 23) 

**** 

 
** Knoeiwerk.  In Gezinsgids van 27 juni 2007 stond een meditatie over Handelingen 8:36. 

De schrijver hangt een hele “bekeringsgeschiedenis” aan deze gebeurtenis. Een verhaal dat 

met gemak bij elke belijdenis van personen uit de Bijbel, dat “Jezus de Zoon van God is”, zou 

kunnen verteld worden! De dominee weet precies te vertellen wat de moorman heeft 

doorgemaakt – de Bijbel spreekt er echter niet van op een wijze zoals hier opgedist wordt. Het 

kwalijke van dit betoog is dat de “theologie” van een kerk in zwaar verval en in afval van de 

leer der Reformatie- als dé waarheid wordt gepresenteerd. Er wordt gezegd o.a. dat de 



moorman Christus niet kende als zijn schuldovernemende Borg en dat hij nog van zijn 

hemelhoge schuld verlost moest worden. Ook al het andere wat opgediend wordt over de 

“geestelijke werkzaamheden” van de moorman is klinkklare onzin. Als we de kanttekening 

en Calvijn opslaan, zullen we schrikken van het knoeiwerk van deze dominee. De moorman 

ging als een waar en bevestigd gelovige terug naar zijn vaderland! 

**** 
** Zonde.  O, mens! zijt gij bezwaard over uw zonden, maak u op met al wat u drukt en 

vlucht daarmee tot de Heere, vertel Hem al wat gij hebt misdreven, klaag uzelf luide aan, zeg 

het Hem vrijuit, dat gij de zwaarste straffen verdiend hebt, ja, de eeuwige dood waardig zijt, 

maar leg tegelijkertijd de hand op Zijn woord, op Zijn belofte en zeg: o Heere! daarop leef en 

sterf ik, o Heere, geef mij toch Uw Heilige Geest, opdat ik vrijmoedig en blijmoedig “mijn 

God” mag zeggen.    

(Kohlbrugge-Schriftverklaringen-14-14-142) 

**** 
**  Wie begrijpt het nog?-I   PKN preekt bij “Hersteld” en “Hersteld” preekt bij PKN. In de 

ene Herstelde Gemeente bedient ’s morgens een PKN-predikant het Heilig Avondmaal en ’s 

avonds doet een “Herstelde” broeder de nabetrachting. Een PKN-predikant bedient de doop in 

een herstelde gemeente, enzovoort. Waarom zijn ze eigenlijk uit elkaar gegaan?   

**** 
**  Wie begrijpt het nog?-II   Tot grote verbazing lezen we dat in “Reformatie 

herdenkingen” niet alleen “Herstelde” predikanten samen met predikanten van de PKN op 

zulke avonden spreken, maar dat ook predikanten van de Gereformeerde Gemeenten dit doen. 

Ook “zware” predikanten uit de Christelijke Gereformeerde Kerken lenen er zich voor. Met 

deze houding sterken zij de handen van degenen waarvan ze -om des gewetens wil!- 

afgescheiden zijn. 

**** 
**  Wie begrijpt het nog?-III   Deze en gene zou kunnen opmerken dat het juist heel goed is 

dat predikanten van diverse kerkdelen met elkaar op één kansel staan; dat is echte oecumene! 

Maar dat is het nu juist, het lijkt heel wat, maar het is puur bedrog. Op zondag is een ieder 

weer teruggetrokken in eigen bastion en dan is er van eenheid geen sprake, en bestrijdt men 

elkaar veeleer. Er is absoluut geen “enigheid des Geestes.”  Zou ds. H. de Cock in 

oecumenische diensten samen gesproken hebben met hen van wie hij, om des gewetenswil, 

afgescheiden was? Zou ds. G.H. Kersten met hen, die hij als afwijkers zag van Schrift en 

Belijdenis, in een dienst “gebroederlijk” hebben gesproken? Zou dr. Kohlbrugge dit gedaan 

hebben? Onzerzijds mogen ze dat doen, maar… als ze dan maar spreken én waarschuwen, 

zoals we dat kunnen lezen op blz. 4 van John Owen! Wie kan deze zaken eens uitleggen? 

**** 
**  Ambtsdrager en Avondmaal. "Is het bestaanbaar dat een predikant wél het Avondmaal 

bedient, maar er nooit zelf aan deelneemt?" Dwaze vraag, zal men zeggen. Tóch gebeurt het. 

Er wás een predikant 'van naam'  en er zijn er nóg, die wél het Avondmaal bedienen, maar het 

zelf (nooit) gebruiken. En ... dat wordt dan wel eens beschouwd als bijzonder godzalig. 

Dát is toch nog eens een ernstig man! Onze persoonlijke mening? Hoe dúrven ze. Bij het 

snuffelen in oude nummers van "De Vaandrager" (orgaan van de bond van Ned.Herv. 

Jongelingsverenigingen op Ger. grondslag) van 30 mei 1951) vonden we daarover een vraag, 

welke werd beantwoord door ds. L. Vroegindewey. Het eind van een uitvoerig antwoord 

geven we aan u door: "Bij een voorganger behoort het regel te zijn, dat hij ook aan het Heilig 

Avondmaal voorgaat. En als hij voelt, dat hij geen deel aan Christus heeft, zelfs geen zoeker 

van God is of iets dergelijks? Dan moet hij Woord en Sacrament niet scheiden, maar in beide 

voorgaan, òf beide neerleggen, doch niet rustig het Woord blijven verkondigen en het 

sacrament vermijden. Als ik het mis heb, wil ik graag beter onderricht worden.”   



 

**** 
**  Ten voorbeeld.  Schotten die al rondrijdend zoeken naar prostituees kunnen sinds kort 

een boete van bijna 1500 euro krijgen, meldde het RD van 16 oktober. Tippelen is strafbaar 

volgens de prostitutiewet die in februari dit jaar werd aangenomen door het parlement. Een 

aantal Schotse parlementsleden wil in de nabije toekomst een wet aannemen waardoor het 

rijbewijs van hoerenlopers kan worden ingenomen. Een voorbeeld voor Nederland. 

**** 
**   Wortels.  “In het artikel over de wortels van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland 

(RD 3-10) schrijft de heer Scholten dat onder andere zuiverheid in de leer belangrijk is. Maar 

rechtzinnigheid zonder zielsbeleving bezwijkt na twee of drie geslachten. Ds. Mallan doet 

daar nog een schepje bovenop en schrijft: ‘Steeds weer horen we hetzelfde vrome 

gemoedelijke praatje: wie zou niet wenen?’ Inderdaad. Als je dit leest en op je in laat werken, 

wie zou dan niet wenen?” Dit stond in “Opgemerkt” van 22 oktober jl. Uit het hart gegrepen!   

**** 

**  Zo toen – zo nu. Ten tijde van de belegering van Jeruzalem in 70 na Christus deden de 

partijen in de godsdienst, de Sadduceeën de Farizeeën en de Zeloten, niets anders dan elkaar 

bevechten; de geestelijke leidslieden lieten het volk ongewaarschuwd een vreselijke 

ondergang tegemoet gaan. Zij sleepten het volk mee in hun twisten en verdeeldheden en 

hielden hen af van de waarheid Gods. Er zijn beslist overeenkomsten te signaleren met ónze 

dagen. 

**** 
**  Homeopathie.  Wordt door mensen, die er geen begrip van hebben welke krachten er in 

Gods Schepping liggen, nog dikwijls als “occult” gezien. We vonden een oud stukje van 

“Opgemerkt” over deze materie. Het was in de dagen  dat o.a. dr. J.W. Ouweneel de 

alarmbazuin blies over deze geneeswijze!. Velen uit de bevindelijke hoek waren (zijn?) het 

met hem eens! De inzender wijst erop dat ds. P. Zandt in de Tweede Kamer een pleidooi hield 

voor een leerstoel homeopathie aan onze universiteiten! Deze geneeskunst werd voorheen 

veel toegepast door ouderwetse zendelingen; tot grote zegen voor de mensen in Afrika, China 

en voormalig Nederlands Oost-Indië!  

 

 

****** 

 

 

H  A  M  A  S  T  A  N 

 
                                                               - 1 - 

 

 De machtsgreep van de radicaal islamitische Hamasbeweging in de Gazastrook is verre 

van onverwacht gekomen. Al lang was duidelijk dat deze met Iran en de Libanese 

Hezbollah (Partij van Allah) verbonden aartsvijand van Israël de Gazastrook dreigde 

om te dopen tot Hamastan, tot een staat gebaseerd op de sharia, de islamitische 

wetgeving.  De bloedige,  meedogenloze wijze waarop de Hamaskrijgers korte metten 

hebben gemaakt met hun tegenstanders, de islamitisch-communistisch getinte El Fatach 

van Machmoed Abbas, was meer dan gruwelijk. Opgepakte El Fatachleden werden niet 

alleen gemarteld, verminkt en vervolgens gedood, ook ziekenhuizen werden bestormd en 

patiënten van andere signatuur dan Hamas werden in bedden en op brancards met 

kogels doorzeefd. Een notabel van El-Fatach werd op een steenworpafstand van het 

Palestine Hotel, vlakbij het strand vanaf de achtste verdieping van zijn flat naar 



beneden gesmeten. De dood regeerde in Gaza. En op dezelfde dag teisterden raketten de 

Israëlische plaats Sderot. Dat geeft aan wat de Palestijnse furie als prioriteit ziet. 
 

 

Een verkiezingsoverwinning 
De Verenigde Staten en Europese Unie beschouwen de islamitische verzetsbeweging Hamas 

als een terroristische organisatie. Op 25 januari 2006 heeft deze fundamentalistische 

terreurbeweging in een door de Palestijnse Autoriteit uitgeschreven verkiezingsstrijd 

onverwacht de absolute meerderheid in de Palestijnse gebieden - de Gazastrook en Westbank 

- behaald.  Dat maakte aan de overheersing van de El-Fatah-beweging, destijds door Yasser 

Arafat gesticht, een eind. De bevolking gaf blijk die corrupte beweging beu te zijn. 

 

Maar met hun keus hebben ze wel nog meer onheil over zich heen geroepen. De 

internationale geldstroom is opgedroogd. De bevolking is op de rand van een humanitaire 

crisis geraakt. De voedseltekorten dreigen met de dag groter te worden. Kortom, er ligt een 

enorm probleem. De grote vraag is nu of de politieke keus van een volk het naakte bestaan 

van de burgers in gevaar mag brengen. Men zal zich hebben te bezinnen hoe men in een 

dergelijke situatie helpen kan. En de Palestijnen moeten zich realiseren welke tragiek ze met 

hun keus in huis gehaald hebben. Twee maanden na de genoemde verkiezingsdatum zag 

president Mahmoud Abbas, de opvolger van Arafat, zich gedwongen een door Hamas 

samengestelde regering in Gazastad te installeren. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
Het ontstaan van Hamas  

Hamas (= ijver) bestaat sinds 1987 en is opgericht door sjeik Ahmed Yassin. Hij begon zijn 

activiteiten rond 1973 met het voeren van een sociaal beleid. Daarvoor stichtte hij de 

instelling ’het islamitisch Centrum’. Hij richtte zich daarmee op ‘welzijn en liefdadigheid’. 

Hij gaf daaraan gestalte in de vorm van onderwijs, klinieken, kinderopvang, steun aan 

weduwen en wezen. Hij werd daarin ook door Israël gesteund. Israël meende in de beweging 

van Yassin een tegenwicht te ontdekken tegen het gewelddadige optreden van de P.L.O. van 

Yasser Arafat. Het geld voor zijn activiteiten kreeg hij uit inzamelingsacties, donaties en via 

Palestijnen die in het buitenland woonden. Ondertussen bouw-de hij een wapenvoorraad op. 

Al spoedig gebruikte hij het geld dat hij ingezameld had voor het bestrijden van bioscopen, 

cafés en gokhuizen, omdat die in strijd waren met de islamitische wetgeving. In december 

1987 veranderde zijn min of meer sociale instelling in een terreurorganisatie. Dat gebeurde 

tijdens de eerste intifada (1987-1993). Aanleiding was een dodelijk ongeval waarbij een 

Israëlische vrachtwagen betrokken was. Een golf van anti-Israëlisch volks-geweld barstte los. 

Yassin maakte van de gelegenheid gebruik om een eigen militie te stichten. 

 

En zo ontstond Hamas, een nieuwe afdeling van de internationaal opererende Egyptische 

Moslim Broederschap, een organisatie die streeft naar islamitische wereldheerschappij. We 

vinden haar onder meer terug in bewegingen als Jihad, Al Quada en Hezbollah.  De Moslim 

Broederschap werd in 1928 door Hassan al-Banna, een onderwijzer uit Ismailiya, gesticht en 

had ten doel de sa-menleving weer in te richten naar de voorschriften van de koran en de 

Profeet. Deze moesten streng worden nageleefd. Het credo van de Moslim Broeder-schap is: 

Allah is ons doel, de koran is onze grondwet, de profeet is onze leider, strijden is onze 

handelwijze en sterven op de weg van Allah is ons hoogste streven. Naast het streven naar 

wereldheerschappij van de islam heeft de Moslim Broederschap zich door middel van 

uitspraken en betrokkenheid bij terreurdaden vanaf 1936 ook fel verzet tegen de vestiging van 

Joden in Palestina. 



Hamas was een aftakking van de Moslim Broederschap met een expliciet gewelddadige 

agenda. Honderden Palestijnse collaborateurs – of mensen die daarvan verdacht werden – 

werden uit de weg geruimd.  In 1991 kreeg Hamas een gewapende vleugel, de Izzedine Al-

Qassam Brigade, die zich richtte op het plegen van aanslagen. Na de ondertekening van de 

Oslo-akkoorden door Yasser Arafat (1993) gaf Yassin opdracht tot het plegen van 

zelfmoordaansla-gen op Israëlische burgers en militairen. 

 

Eerste contacten van Hamas met Hezbollah 
In december 1992 werden 415 Palestijnse moslimterroristen – leiders van Hamas en Jihad – 

voor twee jaar vanuit de ’bezette gebieden’  naar  Libanon  ver- 

bannen. Ze zaten daar in tenten onder niet al te beste klimatologische omstandigheden. Dat 

gebeurde op last van Jitschak Rabin, die juist als premier was aangetreden. De ontvoering 

van, gevolgd door de afzichtelijke moord op een sergeant van de Israëlische grenspolitie was 

de druppel die de emmer had doen overlopen. De ontvoerders hadden tevergeefs geprobeerd 

door uitwisseling de vrijlating van de oprichter van Hamas, sjeik Ahmed Yassin, te bereiken. 

Met de verbanning van die terroristen probeerde Rabin de slagkracht aan de radicale 

islamitische organisaties te ontnemen. Hij bereikte zijn doel niet, doordat: 

 

1. de internationale wereld de verbanning in felle bewoordingen veroordeelde. Diezelfde 

wereld zag over het hoofd dat Egypte en Algerije dit soort figuren doodschoot en dat Syrië ze 

ophing;  

 
2. de Veiligheidsraad in resolutie 799 eiste dat Israël de maatregel zou terugdraaien en  

 
3. de Hamasleden met de Libanese terreurbeweging Hezbollah in contact kwamen, waardoor 

er een intensief inter-terroristisch werkoverleg ontstond, waar Israël nog steeds de wrange 

vruchten van plukt. 

 

Onder de bannelingen bevonden zich Ismaël Haniyeh, Mahmoud Zahar en Abdal Aziz al-

Rantisi, allen elders in dit verhaal genoemd. Israël is onder de internationale druk bezweken. 

Het heeft de 415 fundamentalisten vrijgelaten. Vraag niet hoeveel slachtoffers dit onder de 

Israëli’s (en ‘collaborerende’ Palestijnen) heeft gekost. Maar toen zweeg de wereld, omdat het 

maar om Joden ging!          

 

Het handvest van Hamas 
In januari 1988 verscheen het Hamashandvest, bestaande uit 36 artikelen. Hierin werden de 

doelstellingen, de te volgen tactiek en strategie van Hamas verwoord, die een opvallende 

gelijkenis vertoonden met die van de Moslim Broederschap. Het handvest laat zien dat Hamas 

een macht wil zijn die niet alleen met Israël in staat van oorlog is, maar met heel de westerse 

beschaving. Aan dat handvest valt niets te veranderen. Het is geen partijprogramma dat 

afhankelijk van de omstandigheden kan worden aangepast. Nee, er zit een drievoudig slot op. 

 

Allereerst geeft het de doelstellingen van de beweging aan. Verandering van de tekst heeft 

ontbinding van de organisatie tot gevolg. In de tweede plaats zijn de doelstellingen 

onlosmakelijk gekoppeld aan koranteksten en daardoor vastgeklonken aan het onveranderlijke 

woord van Allah. Dat maakt in de derde plaats het handvest tot een religieus, aan de 

islamitische theologie - dus niet aan de politiek – gebonden document. Het wil alles of niets. 

Hamas moet en zal haar doel bereiken, ook al gebeurt het in fases. Zo verklaarde Ismaël 

Haniyah, de premier, in een toespraak in Gazastad (op 6 okt. 2006) dat Hamas 



Israël nooit zal erkennen, maar wel bereid is een bestand te aanvaarden met als inhoud: een 

Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad. Zo’n bestand – een hoedna genoemd – moet 

worden verbroken zodra men voldoende macht bezit om de niet islamitische tegenstander te 

verslaan. De hoedna is dus een wapenstilstand voor een bepaalde tijd. Daarbij neemt men 

Mohammed als voorbeeld. Deze ging in 627 met tienduizend strijders op weg naar Mekka, 

het bolwerk van zijn tegenstanders. Onderweg kwam hij tot de ontdekking dat hij te zwak was 

om de vijand te verslaan. Ook de strijders uit Mekka waren niet verzekerd van hun 

overwinning. Op grond daarvan kwamen de beide partijen in de plaats Hudaibiya een 

wapenstilstand voor tien jaar overeen. Twee jaar na de gemaakte afspraak voelde 

Mohammed zich echter sterk genoeg om het verdrag te verbreken. Hij rukte naar Mekka op 

en veroverde de stad. 

 

Zo zou nu de hoedna voor Hamas wel eens zinvol kunnen zijn om zich te reorganiseren nadat 

Israël bij luchtaanvallen kopstukken heeft uitgeschakeld of om haar militaire macht te 

versterken. Ook bestaat er in zo’n periode de mogelijkheid om te praten over vrijlating van 

Palestijnse gevangenen en/of over de Palestijnse vluchtelingen die al sinds 1948 in ‘kampen’ 

zitten. 

 

Over een echte vrede kan het gesprek niet gaan. Volgens de islam is de wereld verdeeld in de 

Dar al-Islam (het islamitische gebied) en de Dar-al-Harb (het huis van de oorlog). Duurzame 

vrede tussen deze beide gebieden is niet mogelijk, wel een wapenstilstand uit praktische 

overwegingen. De plicht om de Dar-al-Harb te veroveren en te bekeren, blijft!  

 

De minister van Buitenlandse Zaken van Hamas, Mahmoud Zahar, benadrukte (op 11 

november 2006) dat het conflict met Israël niet alleen maar een conflict met Hamas is, maar 

met de hele islamitische wereld. “Wij erkennen geen staat die Israël heet en zullen dat ook 

nooit doen, Israël heeft geen recht op ook maar een vierkante centimeter Palestijns 

grondgebied. Het is heilig  
land dat eigendom is van alle moslims in alle delen van deze wereld”, aldus Zahar. De 

algehele politieke leiding over Hamas heeft Khaled Mashal, die zich als banneling in 

Damascus bevindt.  

 

(slot volgt) 

 

 

 

Middelharnis                                                                                                                 J. van 

Hoorn 
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Profetisch Woord   
 

 

Het verwaarlozen van de profetieën is de oorzaak geweest van het kwijnen der Protestantse 

kerken; dat de Hervorming de blik op de toekomst verloren heeft. De tijden komen, waarin de 

gemeente al de troost en het licht dezer profetieën zal nodig hebben.                                                                        

(J.H. Gunning Jr.)    

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 



DE  VAL  VAN  ADAM 
 

 

Sommige predikanten verkondigen Adams val en nog eens en duizendmaal Adams val en 

onze val in hem, en onze onmacht en onwil en vijandschap, en het oordeel der verdoemenis 

dat op ons rust. Maar zij verkondigen niet met Paulus: “Zo zij u dan bekend, mannen 

broeders, dat door Dezen u vergeving van zonde verkondigd wordt”,  Hand 13:38.  En zij 

roepen niet: “Wij bidden u van Christus' wege, alsof God door ons bade, laat u met God 

verzoenen”, 2 Cor.5:19 en 20. Of zoals Jezus aan Zijn discipelen beval: verkondigt in mijn 

naam bekering en vergeving van zonden, Lukas 14:47.  

 

Het komt mij altijd zo voor, dat zulke predikers een kil en koud hart hebben en geen 

medelijden met de arme zondaar, die op reis is naar de grote eeuwigheid. Mij dunkt, hadden 

zij liefde en medelijden met arme ongelukkige zielen, dan verkondigden zij beide vloek en 

zegen, dood en leven, ellende en ook de mogelijkheid van verlossing en redding voor de 

eeuwigheid.  

 

Toen ik nog het voorrecht had om tot mensen, tot zondaars in het openbaar te spreken, deed ik 

mijn plicht om de zondaar de val en zijn ongeluk uit elkander te zetten zoveel mij mogelijk 

was; maar met grote blijdschap maakte ik ook gebruik van mijn voorrecht, mijn dierbaar 

voorrecht, om Jezus in Zijn liefde en vriendelijkheid mijn mede-zondaar aan te prijzen. En 

dan tevens zocht ik hem getrouw te waarschuwen en riep hem toe: o mens! indien gij binnen 

het bestek van deze dierbare tijd der genade verzuimt om de Heere te zoeken en u aan Jezus 

op te dragen, en gij sterft onbekeerd, dan zal ook eenmaal naar het woord des Heeren uw 

verdoemenis geëvenredigd zijn naar de middelen en roepstemmen, die gij hier gehad hebt in 

de tijd der genade.  

 

De last aan Gods dienaren is, om te zeggen: wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan! 

(Jes. 3:11). Maar ook: predikt het Evangelie, de blijde boodschap, aan alle creaturen, 

(Mark.16:15). Die u alleen de zegen en niet de vloek verkondigt, doet zijn boodschap maar 

ten halve, en die alleen de vloek verkondigt en niet de zegen, doet zijn boodschap evenzeer 

ten halve. En als wij zulke dienstboden in onze dienst hebben, die altijd de boodschappen, die 

wij hun belasten, maar half overbrengen, dan zenden wij ze weg uit onze dienst, als 

onbekwaam voor de zaken, waarvoor wij ze anders zouden willen gebruiken.  

 

Maar wij zwerven hier in 't rond, van het een op het ander, en zouden haast vergeten om aan 

onze medezondaren te vragen: wat dunkt u van deze tekst, wat dunkt u van het Evangelie, van 

de uitnodiging des Heeren? Och valt er toch mee op uw knieën,  eer de deur van genade  voor  

eeuwig toe gaat.  Denkt  

toch,  de dwaze maagden kwamen te laat,  de poort was gesloten,  de  tijd  was   

voorbij, er schoot niets anders over dan om een lange eeuwigheid te bejammeren, dat zij 

genodigd waren, maar de schone tijd der genade tot haar eigen nadeel hadden verwaarloosd. 

 

O! het is vreselijk voor een dicht gesloten poort te komen, een poort die weleer open stond, en 

waarin wij genodigd waren te gaan, die nu op het nachtslot zit en nooit weer geopend worden 

zal.  

 

 

En gij, die uw redding dagelijks zoekt aan de troon der genade en toch klaagt, dat er geen 

licht, troost of redding komt, bedenkt, het zal ieder die op Jezus wacht geschonken worden op 



Gods tijd, op de bekwame tijd, al was het dan bij uw uitgang uit de wereld. Houdt aan, de 

Heere heeft gezegd: zoekt en gij zult vinden. Daar kunt gij vaste rekening op maken.   

 

 

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

 

“Ik lees elke avond een ‘Floortje’”, zei de oude professor Gunning! Het boven geciteerde is 

een woord van de bekende Wulfert Floor uit een “oefening” over Hebreeën 4:16. Het is geen 

slechte raad van prof. Gunning geweest om kennis te nemen van de nagelaten oefeningen van 

deze eenvoudige, deze niet theologisch geschoolde prediker! Niet theologisch geschoold? 

Niet op een universiteit op deze aarde, maar wel gevormd en onderwezen op de Hemelse 

academie! De HEERE kan van vissers en ketellappers uitnemende predikers maken; predikers 

die, door de eeuwen heen, tot de grootste zegen zijn voor zondaren! 

 

We voeren geen pleidooi voor allerlei “heertjes” die zich opwerpen als prediker en waarvan 

sommigen ook nog wel tot predikant worden geordend. Onze vaderen waren sterk voor een 

gedegen studie; voor een grondige kennis van de grondtalen waarin Gods Woord is 

geschreven. Floor dacht niet hoog van zichzelf, maar zijn oefeningen -waarvoor hij nooit een 

cent heeft willen ontvangen- ademen een innige godsvrucht uit en liefde en nog eens liefde 

voor zijn medemens, op weg en reis naar de grote eeuwigheid. Floor is als onbestudeerd 

prediker doorgaans bewaard gebleven voor dwalingen, wat we van vele onbestudeerde 

predikers niet kunnen zeggen. En zij die wél gestudeerd hebben? Ze zouden er goed aan doen 

ook nog eens bij Floor in de leer te gaan – de “lichten” zoals als de “zwaren”! De laatsten 

vooral, want wat zij veelal opdissen is zwaarheid en naarheid zonder klaarheid en waarbij ze 

dikwijls ook nog een bizar toneelspel opvoeren met stem en gebaren. We waren er 

kortgeleden nog oog- en hoorgetuige van… 

 

De val van Adam. Met verdraaide, met een vreemd gemaakte stem donderen meerdere 

predikanten over Adams val, over hel en verdoemenis. Alsof ze er behagen in hebben! Ze 

doen dit op een kille en harde wijze, zodat de vraag wel eens opkomt: “Wat kennen ze er zélf 

van?” Als een predikant of een “heertje” die preekt, liefde tot de zielen zouden hebben en 

indrukken van Gods toorn en majesteit, dan zouden ze erover spreken als… Floor! En… ze 

vullen er hun buidel ook nog mee in allerlei doordeweekse diensten! Zijn we te hard? Wel, 

degenen die dit niet geldt, behoeven het zich immers ook niet aan te trekken… 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 

Israël en het Midden-Oosten 
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 

De toestand waarin Israël een jaar na de Libanonoorlog verkeert, geeft meer te vrezen dan 

te hopen. Even leek het erop dat het strategisch gezien wat beter ging, als gevolg van 

• de val van Saddam Hoessein; 

• de bestrijding  van de Taliban en Al-Qaida in Afghanistan; 

• de verzwakte machtspositie van de Syrische president Bashar el-Assad, die zich uit 
Libanon moest terugtrekken en 

• de dood van Yasser Arafat. 
 

Het was helaas maar schijn. 



 

Israël werd toen Olmert aantrad, bedreigd door 

• Iran.  
De Iraanse president, Achmadinejad, richt zich in allerlei opzienbarende uitspraken tegen 

Israël: het Joodse land moet van de kaart. Hij is openlijk bezig met het verrijken van 

uranium, tegen alle internationale protesten in. Onlangs vond in Teheran onder het motto 

‘Vernietig de Joodse staat’ een internationaal congres plaats dat tegen het zionisme gericht 

was. Aan de Haja-Nasir-universiteit in Teheran heeft men een seminar voor zelfmoordenaars 

gegeven, met als thema ‘De tactiek van zelfmoordaanslagen’. Hierop lieten zich 50 studenten 

als potentiële zelfmoordenaars registreren. Bovendien loochent Iran op allerlei manieren de 

holocaust. Het land beschikt over een staand leger van meer dan één miljoen soldaten, 

chemische en biologische wapens en dienovereenkomstige draagraketten. 

 

 

• Hezbollah, dat, gesteund door Iran en Syrië, beschikt over 10.000 middenlange 

afstandsraketten, daarbij een arsenaal van 12.000 katoesja-raketten met grote reikwijdte. 

• Syrië, dat met chemische en biologische kernkoppen bijna elke plaats in Israël kan bereiken. 

• Al-Qaida, dat zich beijvert in de omringende landen bruggenhoofden te vestigen, o.a. in de 

Gazastrook, een gebied in grootte vergelijkbaar met Zuid-Beveland. 

• Hamas, dat in de Gazastrook met behulp van Iran en Syrië bezig is zijn militaire 

slagkracht met qassamraketten uit te bouwen. Na de verkiezingsover-winning van Hamas 

reisde de Hamasvoorzitter, die in Jordanië woont (Haled Mashal) naar Teheran. De 

Iraanse president beloofde hem 250 miljorn dollar. 

 

Al deze vijanden van Israël voeren een radicale islamitische ideologie tegen dit land, ook al 

zijn ze onderling nog zo (religieus) verdeeld. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Olmert is de eerst verantwoordelijke   
Olmert is en blijft na het verdwijnen van Sharon het verantwoordelijke aanspreekpunt. Hij 

weigert op te stappen. Hoe lang hij het gevecht tegen de ‘machine’ van media en publieke opinie 

volhoudt, is de vraag. Een politiek leider van Hezbollah, sjeik Hassan Ezzedine vindt dat het 

rapport bevestigt dat het in de Israëlische top een chaos is.  En Nawar Saheli, een Hezbollah-

parlementariër, zei dat het rapport indirect toegeeft dat Israël de oorlog verloren heeft en dat 

Hezbollah als overwinnaar uit de strijd gekomen is. 

 

Helemaal ongelijk heeft hij niet. In ieder geval heeft Israël zijn doelstellingen niet bereikt. De 

twee ontvoerde soldaten – Ehud Goldwasser en Eldad Regev – kwamen niet vrij en het 

stoppen van de raketaanvallen op Israël en het uitschakelen van Hezbollah heeft Israël niet 

weten te bereiken. Alles wat fout kon gaan, ging fout.  

 

Israël heeft de oorlog niet gewonnen, wat erger is: Hezbollah heeft de strijd niet verloren.  De 

dreiging blijft. Iran streeft ernaar een atoommacht te worden om andere landen te kunnen 

bedreigen. In de eerste plaats Israël, maar ook andere landen in het Midden-Oosten, de 

Verenigde Staten en Europa. 

 

Israël moet er ernstig rekening mee houden dat de dag komt dat Iran de bom tegen de Joodse 

natie zal gebruiken. De Iraanse president heeft meerdere malen nadrukkelijk gezegd dat Israël 

moet verdwijnen. Een Iraanse aanval zou dan wel eens een vernietiging van Iraanse steden tot 



gevolg kunnen hebben. Maar of dat de Iraanse radicale sjiieten in Teheran zal afschrikken, is 

de vraag. Achmadinejad zou deze zware prijs voor de verdwijning van het in zijn oog 

verderfelijke Israël wel eens bereid zijn te betalen. Zijn uitspraken worden – evenals de 

uitspraken die Hitler voor 1940 deed - door de wereld genegeerd. 

 

 

De bovenstaande tekst is het begin van een artikel in twee afleveringen Moet Olmert weg?, 

van de hand van de heer J. van Hoorn. Het werd geplaatst in Eilandennieuws, een streekblad 

voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Hoewel deze artikelen boordevol staan met 

zeer interessante gegevens nemen we ze niet in Verwachting op. We hebben overwogen ze 

allebei in dit nummer op te nemen, maar dan komen we met de ruimte in de knel. Om nu het 

eerste artikel te plaatsen en dan DV in het nummer van maart 2008 het tweede, is niet 

relevant. We hebben het idee dat diverse zaken dan achterhaald kunnen/zullen zijn, en 

afgezien daarvan vinden we dat voor dit artikel de tijdsruimte te groot is om het te splitsen. 

Het begin, zoals bovenstaand, geeft al heel duidelijk de huidige situatie weer. Het land en 

volk van Israël verkeert in grote nood.  

 

 

Voortdurend explosief 
Zo kunnen we de situatie in en rondom Israël wel noemen. Het is een duidelijk gegeven dat de 

benarde toestand van Israël alles te maken heeft met alle omlig-gende landen.  En dan valt 

voornamelijk te denken  aan Syrië en Iran.  Het  gevaar 

voor Israël vanuit Libanon is ook enorm. De gevolgde politiek van Israël onder Olmert heeft 

niet bijgedragen tot meer veiligheid, zoals u kunt lezen in hetgeen we overnamen uit het 

artikel van de heer Van Hoorn. 

 

Te vrezen valt ook dat de radicale Hamas, die het voor het zeggen heeft in de Gazastrook en 

het ook op Jeruzalem gemunt heeft, een gezwel is dat elk moment kan openbarsten. Wat zijn 

de consequenties voor Israël als de Palestijnen elkaar onderling gaan bevechten? De 

Palestijnse president Mahmud Abbas heeft opgeroepen Hamas uit de Gazastrook te 

verdrijven. Hij zei: “We moeten deze troep.die Gaza met gewapend geweld heeft 

overgenomen, en het lijden van het volk misbruikt, ten val brengen.” De Palestijnen zijn 

enorm verdeeld. Uit peilingen blijkt dat een derde van deze moderne Filistijnen zich van 

zowel Fatah als Hamas heeft afgekeerd. Nogmaals: wat gaat er gebeuren als deze groepen 

onderling slaags raken? Het ontbreekt Israël aan een man als Sharon – Sharon vóór zijn grote 

omzwaai, waardoor hij land en volk van Israël in groot gevaar heeft gebracht. Israël dreigt een 

slagveld te worden van meerdere partijen die elkaar bestrijden. Toch denken we dat het 

grootste gevaar voor Israël nog altijd de dreiging is van een in opkomst zijnde atoommacht. 

 

De Iraanse atoombom 
Daar wordt veel over geschreven, mogelijk ook wel gefantaseerd. Het is verklaarbaar dat in 

zulke (oorlogs)omstandigheden de geruchtenstroom op gang komt en is. Als de een zegt dat 

Iran binnen enkele maanden een atoombom heeft en de ander dat het nog minstens jaren zal 

duren, dan komt een derde met het alarmmerende bericht, dat het nog maar een kwestie van 

enkele weken is dat Iran deze vreselijke bom “voor gebruik gereed” heeft.
1
 In Elsevier van 10 

                                                 
1  We denken ook aan het noemen van data dat de oorlog in het Midden-Oosten uit zal breken. We hebben die ook al enkele  malen 

genoemd. Ongetwijfeld waren er berichten bij die zeker een grond van waarheid hadden.  Zulke dingen komen voor in elke crisissituatie. We 

denken maar aan de jaren die de tweede wereldoorlog vooraf gingen. Op een gegeven moment konden we “rustig gaan slapen”. Diezelfde 

nacht vielen de nazi’s ons land binnen! We moeten de mogelijkheid niet uitsluiten dat we niet meer gewaarschuwd willen worden “omdat het 

al zoveel gezegd is”! Toch maar mee oppassen dat de kwade dag ons niet op het alleronverwachts zal overvallen. 



november 2007 staat een artikel onder de naam Kwetsbaar Teheran. We gaan er enkele 

gedeeltes van aan u doorgeven: 

 

 

“Als niet wordt verhinderd dat Iran zijn geheime programma voor de bouw van een 

atoombom staakt, dan breekt de Derde Wereldoorlog uit. Dat klinkt als overdreven retoriek, 

maar als die uit de mond van de president van de Verenigde Staten valt op te tekenen, dan kan 

zij maar beter serieus worden genomen. George W. Bush’ recente uitspraak was het 

voorlopige hoogtepunt van een aanzwellende reeks signalen dat falende diplomatie militair 

ingrijpen noodzakelijk maakt. De politieke, militaire en morele argumenten voor en tegen 

bombarderen zijn talrijk en divers, maar de vragen lijken actueel: hoe zien die aanvalsplannen 

eruit en hoe kan Iran terugslaan?  Een onderzoek  van het  apolitieke Massachusetts Institute 

of Technology(MIT)uit april 2006 werpt licht op de eerste vraag. Tegenstanders van 

bombarderen  stellen  dat  de  Iraanse atoomfaciliteiten, bij voorbeeld bij Natanz, Parchim en 

Isfahan, onkwetsbaar zijn voor precisiebommen. Onwaarschijnlijk, concludeert MIT op puur 

technische gronden. Nauwkeurig gerichte penetrators die in rappe opeenvolging het 

inslagpunt van het vorige projectiel treffen, zouden relatief eenvoudig door de lagen beton 

heen kunnen dringen. Sterker nog, daar zou niet eens de grote gevechtskracht van de 

Amerikaanse luchtmacht en marine voor nodig zijn.  

 

De MIT-onderzoekers menen dat de veel kleinere Israëlische luchtmacht adequaat is uitgerust 

om in haar eentje het Iraanse atoomprogramma te stoppen. Een formatie van vijftien F 15’s 

zou al genoeg van dergelijke projecten kunnen uitvoeren om de diep ingegraven hallen bij 

Naranz, waar de centrifuges voor uraniumverrijking staan, te vernielen.  

 

Dat de Iraanse luchtverdediging van raketbatterijen en onderscheppingjagers zo’n missie in de 

weg kan staan, is sinds 6 september onwaarschijnlijk. Op die dag vlogen Israëlische 

gevechtsvliegtuigen naar een nog altijd twijfelachtig doel in Oost-Syrië,waarna ze het 

Syrische luchtruim via de Middellandse Zee weer verlieten.
1
 Het opmerkelijke is dat zelfs het 

officiële Syrische, en dus subjectieve, relaas van de Israëlische actie toegeeft dat de toestellen 

ongehinderd over een dozijn Syrische militaire vliegvelden en tientallen luchtdoelbatterijen 

konden vliegen. Dat de Israëlisch kennelijk de hand aan de aan/uit schakelaar van de Syrische 

luchtverdediging hebben, moet voor Iran een ontnuchterend gegeven zijn. Militaire analisten 

zien Syrië algemeen als kwantitatief en kwalitatief beter uitgerust dan Iran, zeker op het 

terrein van de luchtverdediging.(…) Een Iraanse luchtmachtgeneraal zei dat zijn toestellen in 

geval van een Israëlische luchtaanval dat land zouden bombarderen. Een blik op de kaart laat 

zien dat dit getuigt van zelfoverschatting. Iran zou daarvoor toestemming moeten vragen aan 

Saoedi-Arabië, Turkije, of de Amerikanen in Irak. Dan is de waarschuwing van generaal 

Mahmoud Chaharhaghi, ondercommandant van de Revolutionaire Garde, serieuzer te nemen. 

“Binnen een minuut na het begin van een aanval zullen elfduizend raketten en granaten op 

vijandelijke doelen worden afgevuurd.” 

 

Het aantal projectielen zal Chaharbaghi hebben overdreven, maar doelen die binnen het 

bereik liggen van de Iraanse raketstrijdkrachten en artillerie zijn er in de Golfregio genoeg. 

Zo is in Bahrein het hoofdkwartier van de Amerikaanse Vijfde Vloot gevestigd, in Qatar 

                                                 
1 Deze actie is hoogstwaarschijnlijk een aanval geweest op een locatie waar kernmateriaal aanwezig was vanuit Noord-

Korea! Israëlische para’s zijn zelfs op Syrisch grondgebied aan het opruimen geweest! Ondanks het falende beleid van 

Olmert is het luchtwapen van Israël een formidabele tegenstander van welke vijand dan ook. Syrië én Iran zijn ongetwijfeld 

zeer geschrokken. Er gaan berichten dat Israël met magnetische stralen het hele afweersysteem van Syrië “in de war” heeft 

gebracht! Ze zagen helemaal niets… 



bevindt zich een belangrijk commandocentrum, in Koeweit liggen de logistieke bases die de 

operaties in Irak ondersteunen en in Oman hebben de VS en Groot Brittannië vliegbases.  

 

Tegen raketbeschieting daarvan is nauwelijks iets te beginnen. Een aanval met tientallen 

raketten, bijvoorbeeld van het type Shahab, zou de Patriot-raket batterijen die precies met dat 

oormerk zijn overgevlogen, overmannen. 

 

Israël ligt wat dat betreft waarschijnlijk te ver en bovendien is dat land uitgerust met een 

werkend raketschild. Ook zouden de Iraniërs het scheepvaartverkeer in de Golf kunnen 

afsluiten met artillerie die in het kustgebergte en op eilandjes staat opgesteld. 

 

Een aanval levert dus een somber scenario op. Maar daarvan zal het Witte Huis niet onder de 

indruk zijn. Zoals de Republikeinse presidentkandidaat John McCain stelde: er is maar één 

ding erger dan Iran bombarderen, dat is Iran met een atoombom.” 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

Annapolis 
Zal van hieruit de begeerde en beloofde vrede in het Midden-Oosten komen? We weten wel 

beter. In de Verenigde Staten is het “vredesproces” om tot vrede te komen in het Midden-

Oosten begonnen. Het heeft zeven jaar stil gelegen; nu is het weer nieuw leven ingeblazen. 

President Bush heeft zichzelf een “afscheidscadeautje” beloofd; hij wil namelijk voor eind 

2008 -het jaar van het einde van zijn ambtsperiode- een vredesverdrag hebben tussen Israël en 

de Palestijnen en deze moderne Filistijnen heeft hij een prachtig cadeau beloofd – een eigen 

Palestijnse staat! We zagen premier Olmert van Israël en de Palestijnse premier Abbas elkaar 

de hand schudden, terwijl Bush wat uitdrukkingloos staat toe te kijken. We herinneren ons 

ene foto waarbij de toenmalige VS-president Bill Clinton glunderend toekijkt als de 

aartsterrorist Yasser Arafat de hand schudt van premier Yitzhak Rabin van Israël… 

 

Arafat erkende in december 1988 de staat Israël en hij zwoer het terrorisme af. Voor de VS 

betekende dit dat de PLO voor een echte dialoog openstond tussen Israël en de Palestijnen. 

Op basis van enkele VN resoluties begonnen in 1991 de onderhandelingen in Madrid tussen 

Israël, de Palestijnen, Syrië, Libanon en Jordanië. Deze onderhandelingen wilden niet vlotten 

en begin 1993 begonnen er in Oslo geheime besprekingen tussen Israël en de stenengooiers – 

de PLO. Het Oslo-akkoord werd in september van dat zelfde jaar ondertekend door Yasser 

Arafat en Yitzhak Rabin, de Israëlische premier.   

 

De hele verdere geschiedenis vertellen is niet doenlijk. Israël heeft gedaan wat het kon; 

eigenlijk wat het níet kon doen! Israël heeft nog veel meer beloofd en… boef Arafat zei 

“nee”. De slotzin van de ellenlange geschiedenis is in één zin te vatten: Het is alles op niets 

uitgelopen. Dat zal trouwens ook het resultaat van Annapolis zijn. Daar gaan we nu 

verder niet op in. D.V. zal er nog wel meer over worden geschreven! 

 

De lastige steen 
“En het zal te dien dage geschieden dat Ik Jeruzalem stellen zal tot ene lastige steen alle 

volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de 

volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Te dien dage,  spreekt de HEERE,  zal Ik 

alle paarden met schuwheid slaan en hun ruiters  



met zinneloosheid; maar over het huis van Juda zal Ik mijn ogen openen, en alle paarden der 

volken zal Ik met blindheid slaan.” 

 
In deze woorden van Zacharia 12:3 en 4 wordt op onmiskenbare de huidige wereldsituatie 

geschetst en we kunnen er tevens uit leren wat er komende is; en dat is veel, héél veel. 

Onvoorstelbare gebeurtenissen hebben we volgens de laatste hoofdstukken van de profeet 

Zacharia nog te verwachten. We gaan niet speculeren over wat de conferentie in Annapolis op 

zal leveren. Maar een tijd van vrede lijkt ons een utopie. De Hamas en Iran staan daar 

allerminst garant voor. 

 

Goddelijke garantie 
Ondanks alle ruzie en strijd tussen de volkeren op aarde over een Palestijnse staat, een 

“vredesverdrag”, een tot de tanden toe bewapende Hezbollah, Syrië, Iran, enz., regeert de God 

van Israël achter het geestelijk gordijn en Hij dirigeert met een heilige onfeilbaarheid ieder 

volk naar zijn juiste bestemming (Hand. 17:26).  

 

De Arabieren zijn het zaad van Ismaël, de zoon van Abraham en Hagar, de dienst-maagd. 

Ismaël had 12 zonen, die 12 volkeren werden. Zij zouden wonen voor elkaars aangezicht, 

maar steeds met elkaar ruziën (Genesis 16:12 en 17:20).  

 

Vóór het Arabische volk bestond, beloofde God al aan Abraham in Zijn verbond met hem en 

het zaad van Abraham, Sara, Izaäk en Jacob het land van de Nijl tot aan de Eufraat (Gen. 

15:18). God zegende het zaad van Ismaël tot een groot volk (Gen. 16:10). Hij zegende het 

zaad van Jacob tot een verbond van volkeren (Gen. 35:11).  

 

In de staat “Israël” wonen nu voornamelijk de nakomelingen uit de twee stammen: Juda en 

Benjamin. God zegende Juda “Uw hand zal zijn op de nek uwer vijanden”, Gen. 49:8. Maar 

het Beloofde Land zal uiteindelijk toebehoren aan geheel Israël;  nl. het Huis Juda en het Huis 

Israël tezamen (Ezechiël 37:19-25).  

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 

 

Een geweldige toekomst 
Die mogen Israël en de wereld tegemoet zien! Ja, daar zal nog wat aan voorafgaan.   Het zal 

nog door een diep, een zeer diep dal heengaan. Maar hetgeen achter de oordelen ligt is 

onvoorstelbaar groot. Straks zal de hele wereld met Israël zingen: 

 

Danket den Heer’ zeer hoog geprezen, 

Want groot is Zijn vriendelijkheid, 

Zijn goedertierenheid zal wezen, 

Bestendig in der eeuwigheid. 

Israël moet hem nu begeven, 

Om te verkonden met bescheid. 
Dat Gods barmhartigheid verheven, 

Geduurt tot in der eeuwigheid. 

 

 

(Ps. 118:1-ber. Datheen) 



                WAAR DE  ARENDEN ZICH VERZAMELEN 
 

 

In Zijn rede op de Olijfberg voorspelde Jezus de rampen waarmee het einde van het Joodse 

tijdperk en de vernietiging van Jeruzalem gepaard zouden gaan.
1
 Hij waarschuwde de 

discipelen tegen valse profeten die zouden beweren de Christus te zijn. Hij wees erop dat er, 

wanneer de Christus inderdaad zou komen, bij hen geen twijfel over zou bestaan dat Hij daar 

was (Matth. 24:27). Zijn terugkeer zou even onmiskenbaar zijn als een bliksemflits. In vers 

28, waar Hij over de “arenden” spreekt, hervat Hij Zijn woorden omtrent het einde van het 

Joodse tijdperk en besluit hiermee: “Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de 

arenden vergaderd worden.” Het Griekse woord duidt in de eerste plaats de arend aan, maar 

vrijwel iedereen is het erover eens dat in de passages waar deze zegswijze voorkomt de gier 

bedoeld wordt. Zo heeft bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse vertaling: “Want oral waar die 

dooie liggaam lê, daar zal die aasvoëls saamkom.” 

 

Terwijl in de context in Mattheüs het gezegde betrekking heeft op de naderende verwoesting 

van Jeruzalem, moeten wij bedenken dat de taal spreekwoordelijk was en op allerlei 

omstandigheden die daarvoor in aanmerking kwamen kon worden toegepast. De gier is een 

roofvogel, die snel wordt aangetrokken door het aas waarmee hij zich voedt. Er worden 

diverse verhalen verteld over het vermogen van de gier om een lijk te ontdekken en zijn werk 

als aasopruimer te vervullen. 

 

Het is bekend dat in de Krimoorlog
2 

vale gieren in grote menigten zich verzamelden rond 

Sebastepol, waarvan de Turken zeiden dat ze van de einden van de aarde gekomen waren, 

aangezien zij voor die tijd zeer zelden in die streek waren gezien. Het spreekwoord, zegt 

David Smith, “is een grimmige beeldspraak uit het woestijnleven, die een eeuwige morele 

waarheid verkondigt,  na-  

melijk dat waar er op aarde ook maar kwaad is, vroeg of laat een oordeel zal vallen”, en hij 

citeert de volgende woorden van een reiziger:  

 

“Het was een heldere dag in Syrië... van horizon tot horizon was er geen vuiltje aan de lucht. 

Maar al spoedig verscheen er een gier, zó hoog in het blauwe hemelgewelf dat hij niet groter 

leek dan een leeuwerik. Geleid, hetzij door de reuk hetzij door het gezicht, naderde hij 

onverwijld en koerste met onfeilbare nauwkeurigheid naar de dode kameel. Als een ware 

bliksemstraal uit de heldere hemel viel hij zijn prooi aan. Maar dit zou geen eenzaam feest 

zijn. Het duurde niet lang of de lucht was vol gieren, die zich krijsend op de prooi wierpen en 

zich met vuile klauwen en rood gekleurde snavels gulzig op het slachtoffer zetten. En hebben 

zij niet hun nut door moeder natuur te helpen dode voorwerpen uit het oog te doen 

verdwijnen?” 

 

“De aasetende vogels”, vervolgt Smith, “zijn symbolen van de oordelen van God vanuit 

Jeruzalem, de stad van de grote Koning“(Matth. 5:5). Hij zal als Koning Zijn koninklijke 

                                                 
1  In de zogeheten eschatologische rede van de Heere Jezus, zoals we die vinden in Mattheüs 24 zijn o.i. drie grote gebeurtenissen te 

onderscheiden. Ten eerste, de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 en het ten ondergaan van de Joodse staat. Dan ten tweede, de 

toekomst van Christus om Israël het leven te geven en zo ook een “leven uit de doden” voor de hele wereld. En ten derde, het 

aanvangen van de eeuwigheid. Het is van belang hierop nog eens uitvoerig terug te komen! 
2  De Krimoorlog,.die duurde van 1853-1856, is vooral bekend vanwege de rol van Florence Nightingale die de gevaren van het 

slagveld trotseerde om de soldaten medische hulp te bieden. In deze tijd was dat -zeker door toedoen van een vrouw- een 

ongehoorde zaak. Het eenvoudige Engelse meisje  heeft onnoemlijk veel goed werk gedaan, met name ook tijdens deze oorlog. Met 

grote liefde heeft zij de zieken en stervenden verzorgd. Zij mag de pionier en grondlegger van de moderne verpleging genoemd 

worden.  



heerschappij over allen op aarde uitoefenen. Jezus leerde trouwens dat mensen het Koninkrijk 

van God kunnen binnengaan maar niet dat het Koninkrijk mensen binnengaat. Zijn Koninkrijk 

is een toestand in de wereld en niet in het hart van mensen. 

 

De tweede vertaling: “Het Koninkrijk van God is bij u” zou verwijzen naar de betekenis van 

de aanwezigheid onder zijn volk van de Koning van het Koninkrijk. Jezus zei eens: “Maar 

indien Ik door de Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u 

gekomen” (Matth. 12:28). Met de komst van de Koning was het Koninkrijk aanwezig. Alleen 

in deze zin zijn bijvoorbeeld de woorden van Jezus over het contrast tussen Hemzelf en 

Johannes de Doper te begrijpen: “De wet en de profeten [zijn] tot op Johannes; van die tijd af 

wordt het koninkrijk Gods verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelve” (Luc. 16:16). 

 

Het antwoord van Jezus zou dus een verwijt zijn, dat terwijl de Farizeeën de komst van het 

Koninkrijk verwachten, zij blind zijn voor de tekenen die Hij doet, die het Koninkrijk van 

God kenmerken. Terwijl deze verklaring, in tegenstelling tot de eerste op zichzelf dus 

aanvaardbaar is en goede zin heeft, past het niet zo goed bij de samenhang als een derde 

verklaring. Bovendien is de vertaling dat de komst van het Koninkrijk niet te berekenen is, 

misleidend, aangezien het woord wordt gebruikt voor nauwkeurige observatie, zoals 

bijvoorbeeld van de symptomen van een patiënt door zijn arts of van de hemel door een 

sterrenkijker. 

 

De derde verklaring doet beter recht aan de woorden die vooraf gaan en die volgen: “Zo zij 

dan tot u zullen zeggen: Zie Hij is in de woestijn; gaat niet uit.. 

 
Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de 

toekomst van de Zoon des mensen wezen.” Als het Koninkrijk eenmaal gekomen is, zal 

iedereen dat weten, want het zal te vergelijken zijn met een grote boom met takken waarin de 

vogels van de hemel nestelen (Luc. 13:9), een zinspeling op de grote boom midden op de 

aarde in de droom van koning Nebukadnezer, die zijn grote wereldrijk afbeeldde (Dan. 4:10).  

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

Ondergang van Jeruzalem als voorbeeld 
De eerste vervulling van deze profetie moeten we o.i. zien in de verwoesting van Jeruzalem in 

70 na Christus. Er zijn over deze tekst ook andere verklarin-gen, maar die voldoen naar onze 

mening niet. De kanttekening van onze Statenvertaling zegt: “En waar Christus met zijn 

lijden en sterven oprecht gepredikt wordt, de gelovigen zich aldaar zullen vergaderen, gelijk 

zij ook in het laatst oordeel zullen vergaderd worden, om altijd bij Hem te blijven.” 

Persoonlijk kunnen we met deze exegese helemaal niet mee. Gelukkig wijzen deze geachte 

mannen ook nog op de mening van “sommigen”, die het verstaan van de verwoesting van 

Jeruzalem! Zelf vinden we de verklaring van Da Costa heel duidelijk:  

 

“Waar het aas, het dode lichaam is, daar vergaderen zich de arenden, of zoals wij ook zouden 

kunnen zeggen: waar de prooi is, zal zich de roofvogel laten vinden. Wij zien deze woorden 

des Heeren schitterend vervuld in het oordeel over Jeruzalem, dat het toonbeeld van de laatste 

oordelen Gods moest zijn. Toen Jeruzalem tot een aas was geworden, streken de Romeinse 

adelaars op haar neer, en verslonden het. En zo zal het ook in de laatste tijd zijn. Zodra de 

wereld door haar ongeloof tot een dood lichaam zal geworden zijn voor God, hoe levensvol, 



levenskrachtig en levenslustig het ook in eigen schatting wezen moge – zullen de adelaren 

Gods neerstrijken en haar verslinden.” 

 
Zoals onze lezers wel weten hebben meerdere van onze gereformeerde theolo-gen een 

overeenkomst gezien tussen het oosterse en westerse Jeruzalem. Zoals het “oosterse” is 

ondergegaan, zo zal ook het “westerse” vernietigd worden. Gelet op de ontzettende 

verwording in deze landen, het openlijk tarten en lasteren van de God des hemels, en vooral 

de vreselijke ontwikkeling van en in de Gemeente des Heeren, valt het ergste te vrezen. Het 

christendom wordt steeds meer een “dood aas”. Herstel valt niet meer te verwachten, al het, 

als het ware afdwingen van een “opwekking”, ten spijt. Men kan tekeer gaan als de priesters 

van Baäl, ten tijde van Elia – het zal niet baten. Wel gaat de Heere met Zijn werk door – óók 

in Nederland!  Maar dé opwekking komt eerst als een “leven uit de doden”, bij de bekering 

van Israël. De “opwekkingsdrijvers” kunnen beter gaan aandringen op waarachtige bekering 

van alle belijders! 
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NOG ENKELE BERICHTEN 

 

Iran 
Grote opluchting nu de Amerikaanse inlichtingendienst heeft bekendgemaakt dat Iran niet 

(meer) werkt aan de ontwikkeling van kernwapens. De inlichtingendienst van Israël is het 

daar niet mee eens. We lazen dat president Peres heeft gewaarschuwd dat zulke rapporten 

nogal eens onnauwkeurig zijn en dat een succesvol kernenergiepro-gramma het maken van 

kernwapens snel en gemakkelijk maakt. Maar afgezien van dit alles: een land dat de 

Holocaust ontkent en openlijk verklaart dat de staat Israël vernie-tigd zal worden, is niet 

bepaald een stevige pijler voor het zogeheten vredesproces! Onlangs zei de Amerikaanse 

inlichtingendienst nog, dat Iran in het geheim aan de ontwikkeling van kernwapens werkt. Het 

wachten is weer op nieuwe informatie… 

 

Het Rusland van Poetin 
De huidige leider van Rusland, Vladimir Poetin, met de uitstraling van een kille kikker, zit 

heel vast in het zadel. In het begin van zijn ambtsperiode gaf Poetin het bevel tot arrestatie 

van enkele oliemagnaten. De betekenis ervan was dat hun atletiekstadions, tijdschriften en 

kranten, die Poetin onder kritiek durfden te stellen, van eigenaar wisselden en onder gezag 

van het Kremlin kwamen. Maar andere steenrijke zakenlui, van wie Poetin niets behoeft te 

vrezen, en die net zo oneerlijk aan hun vermogen waren gekomen als de anderen, werd geen 

haar gekrenkt. Overigens schijnt ook Poetin steenrijk te zijn! Aan het hoofd van de grootste 

industrieën staan de naaste kabinetsmedewerkers van Poetin. Allen zijn net als de president 

zelf afkomstig uit de voormalige Russische veiligheidsdienst KGB (nu FSB) of militaire 

veiligheidsdiensten. In die dagen zei Poetin: “Ik ben blij u te kunnen mededelen dat wij 

opnieuw aan de macht zijn.” En dat was geen grapje van hem, want zesduizend voormalige en 

actieve KGB/FSB’ers hebben inmiddels een functie binnen de hoogste staatsstructuren. De 

vloot van Rusland wordt steeds groter en is met name in het Midden-Oosten demonstratief 

aanwezig. Haar militaire luchtmacht en rakettenarsenaal is indrukwekkend. Iran en Syrië 

profiteren er volop van. We vrezen dat we in de toekomst nog heel veel van het Rusland van 

Poetin zullen horen! 

 

Dr. W. Aalders 



In het Reformatorisch Dagblad van 7 december 2007 is een uitvoerig vraaggesprek 

opgenomen met een dochter van de onlangs overleden dr. W. Aalders. We lezen er onder 

andere het volgende: “Een benoeming aan de kerkelijke opleiding heeft hij nooit gekregen. 

Dit betreurde hij, al vond hij veel voldoening in zijn werk als lector aan de Katholieke 

Universiteit Nijmegen. Hij heeft daardoor meer vrijheid gehad. Hij kon zeggen wat hij wilde.” 

“Mooi, toch”, zullen velen denken/zeggen. Helemaal niet! Deze universiteit te Nijmegen is 

toch rooms? “Katholiek” zegt helemaal niets. Dat is “algemeen”. In Nijmegen volgt men de 

paus -naar reformatorische opvatting- de antichrist. Mocht dr. Aalders daar álles zeggen? Wij 

geloven er niets van.  Maar mogelijk wilde dr. Aalders helemáál niet zeggen wat onze vaderen 

gezegd hebben! Wij vragen hier: Kan iemand uitleggen hoe een waar protestant aan een 

roomse universiteit kan fungeren? De vaderen spraken over Rome als: Het meesterstuk van 

satan! Dat heeft dr. Aalders daar vast niet mogen zeggen! 

 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 

 
Diverse  mededelingen en berichten 

 

 

Nogmaals  

 

Iran 
In het RD van 11 december betoogt drs. Bas Belder (SGP) dat Iran door de geheime mazen 

VS glipt. Dat Iran zijn kernwapenprogramma heeft stilgelegd is niet waar. Dit is de conclusie 

van drs. Belder. Het is het verheugend dat dit niet alleen in Israël bekend is. Waarom wordt 

toch het tegendeel beweerd? Satan woedt op een ongekende wijze om de mensheid te 

bedriegen en rustig te houden en… gebruikt daarvoor mensen; óók mensen van 

inlichtingendiensten. Laten we toch oppassen dat het niet van en voor ons geldt: “En 

bekenden het niet tot de zondvloed kwam en hen allen verdierf.” 

 

Rome 
Onder de titel Lof voor Simonis bericht het RD van 10 december het afscheid van kardinaal 

Simonis. Het RD laat ons weten dat de kardinaal “hoopvol is over toekomst kerk.” We zijn 

het eens én oneens met de kardinaal. Dat kan toch niet? Met de “kerk” bedoelt de kardinaal de 

roomse kerk. Dat is heel duidelijk. Welnu kardinaal, voor uw kerk is geen enkele toekomst. 

Althans, geen goede toekomst. De toekomst van het pausdom lezen we in Openbaring 18. Dat 

zal een gezegende dag zijn! En toch zijn we het ook eens met de kardinaal! De kerk, die de 

eeuwen door zo zwaar vervolgd is door de kardinaal (en die ze wéér zal vervolgen als ze 

daartoe de kans heeft), heeft álle toekomst. Zij zal straks rijden op de hoogten der aarde! Dan, 

als Rome verwoest is en de Joden tot Christus gekomen zullen zijn. Welk een toekomst is dat! 

Verlangt u er naar? 

 

Polen en anderen 
Er zijn nu al ca. 100.000 Oost-Europeanen in ons land. Het grootste deel zijn Polen. Volgend 

jaar gaan de grenzen wijd open voor Bulgaren en Roemenen. Deze mensen mogen ook hun 

gezinnen laten komen. Er zijn economische oorzaken. Met name in de agrarische sector en de 

tuinbouw zijn er te weinig Nederlandse arbeidskrachten. Dat mag waar zijn, maar het is ook 

wáár dat door werkgevers Nederlanders worden geweerd, omdat de Polen  dikwijls veel 

minder betaald krijgen. We halen een nieuw en groot “buitenlanders probleem” over ons. 

En… de criminaliteit zal toenemen, terwijl ook het rooms Poolse element   zeer versterkt 

wordt. Daar kunnen we niet blij mee zijn. Alles dankzij “Europa”! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


