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door C.J. Buys uit Gouda 

 

 
** Protestant en katholiek hebben elkaar nodig.  Dit kopte het RD van 27 februari 

2012. In het artikel lezen we over een gesprek van dr. Bart Jan Spruyt met bisschop 

Hurkmans en kardinaal Simonis. De heren waren het goed met Spruyt eens dat we 

“schouder aan schouder” op moeten trekken tegen de secularisatie in ons land. Volgens 

Spruyt is er ook meer dat ons bindt dan wat ons scheidt. Werkelijk niet te geloven! 

Beseft hij niet dat, als Rome ooit de overhand zou krijgen, de gruwelijke zedenschan-

dalen die openbaar zijn gekomen in de roomse kerk, ook ons massaal kunnen treffen? 

Rome is semper idem, altijd dezelfde. Ook wat deze misdrijven betreft!  De hele kerk-

geschiedenis leert het. Luisteren we eens naar de bekende dr.M. Lloyd-Jones die in een 

rede tot de gemeente van Westminster Chapel het volgende zei: "Ik herinner u eraan dat 

de protestantse reformatoren niet zomaar fanatieke zeloten of dwazen waren. Hun ogen 

waren geopend door de Heilige Geest.(…)De rooms-katholieke kerk is vals, een 

schijnvertoning. Zij is inderdaad een uiting van de antichrist. Zij moet verworpen en aan 

de kaak gesteld, maar bovenal, zij moet bestreden worden.” In 1969 hield hij een 

profetische toespraak voor de Britse Evangelische Raad. Ten aanzien van de oecume-

nisch afval en de roomse infiltratie in de protestantse wereld was hij zich bewust dat het 

evangelisch christendom dreigde te worden geabsorbeerd en de Reformatie aldus 

tenietgedaan zou worden. Aan de hand van een schriftuitleg van 1 Korinthe 14:8, 

bulderde hij naar zijn toehoorders: “Sound the alarm, sound the alarm!” en "De kerk van 

Rome moet verworpen en aan de kaak gesteld, bovenal, zij moet bestreden worden."  

Zulke woorden zijn een wáár protestant uit het hart gegrepen! Deze waarschuwing 

komt nu eens niet van die weinige “beroerders” in het huidige protestantisme, 

maar van een man die in brede kringen geëerd wordt. Maar dat deden de 

Schriftgeleerden en de Farizeeën de vaderen ook! En toch… kinderen van degenen 

die de profeten gedood hebben. Zou het nu anders zijn? 

 

*** 

 
**  Vloek over het pausdom.  Wij kunnen dus Christus niet zegenen zonder de paus te 

vloeken en zijn vervloekte tirannie die hij tegenover Christus heeft opgericht. Hij 

slingert zijn vloekspraken als bliksemen met groot geweld tegen ons, maar wij mogen 

ze gerust verachten als holle woorden. Maar daartegenover stelt de Heilige Geest ons 

hier een schrikkelijke vloek voor, waardoor hij met al zijn pracht en praal tot in het 

onderste van de hel geworpen wordt.                                               (Joh. Calvijn-Joh. 

12:13)                                                                                               

*** 

 
**  Waarom?  Waarom zwijgt men in "onze kerken" over de grote gebeurtenissen die 

voor de deur  staan? Omdat men Gods Woord niet gelooft en het Profetisch Woord ver-

acht. Omdat men de stem van onze ”ouden” heeft gesmoord. Maar ten diepste: De 

HEERE heeft de harten en zinnen verblind. Omdat de dagen van Noach en Lot zijn 
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teruggekeerd. Het is een zeldzaamheid als een geestelijk voorganger nog iets gelooft -en   

er zijn enkele zeldzaamheden- van hetgeen de hele wereld zal bewegen en tevens ook de 

hele wereld zal veranderen onder de heerschappij van Israëls God en Koning.  

 

*** 

 
**  Veelzeggend.  Het RD van 17 okt. jl. maakt er melding van dat Zwitserland zijn 

leger paraat heeft om voorbereid te zijn voor de val van de euro. Er worden militaire 

oefeningen gehouden om zich voor te bereiden op een stroom van vluchtelingen uit 

Spanje en Griekenland; om voorbereid te zijn op sociale onrust in de omliggende 

landen. Een veelzeggend bericht. Al heel lang menen velen dat de val van de euro zeer 

te vrezen is. Daar is dan Nederland uiteraard ook bij betrokken. Wat dit teweeg kan 

brengen laat zich raden. Niet voor niets blijft de goudprijs maar stijgen. Een 

verontrustend teken dat te kennen geeft dat het sein op storm staat voor onze welvaart. 

Het verlaten van de dwangbuis van het (roomse) Europa en terugkeer tot de gulden zou 

veel, heel veel geld kosten. Maar dan zouden we er bovenop kunnen komen. Als we 

straks meegesleurd worden in de ondergang van Europa zal het heel anders zijn. 

Anarchie, opstand en revolutie valt dan te vrezen. Persoonlijk hebben we professor G. 

Wisse wel horen zeggen dat de oorlog der staten staat gevolgd te worden door de 

oorlog der standen. De voortekenen ervan zien we al in Griekenland en  Spanje. De 

Zwitsers bereiden zich erop voor... 

 

*** 

 
** Wordt vervolgd.  De zogeheten commissie Deetman heeft haar onderzoek naar het 

gruwelijk misbruik in de kerk van Rome van jongens en meisjes nauwelijks afgerond of 

Deetman heeft een nieuw onderzoek opgestart naar seksueel misbruik van en geweld 

tegen minderjarige vrouwen in deze "kerk", RD 1-9-'12. Het onderzoek richt zich ook 

op nonnenkloosters. Het eerste onderzoek heeft resultaten opgeleverd die om te 

huiveren zijn. En dat is alles gebeurd onder toeziende oog van de drievoudig gekroonde 

"mens der zonde", die zetelt in het Vaticaan. Het zal je zuster(kerk) maar zijn... 

 

*** 

 
**  Hypocrisie ten top!  Er is ook in ons land heel wat te doen over het besnijden van 

heel jonge jongetjes als een religieuze instelling. Die arme kinderen hebben er immers 

zelf niet om gevraagd? Inbreuk op de rechten van kinderen is het. Ja, ja! Maar de god-

deloze hypocrieten die zoveel tam tam maken hebben er geen bezwaar tegen dat 30.000 

ongeboren kinderen elk jaar in de moederschoot gedood worden! En dan ook nog 

die arme dieren die ritueel geslacht worden!. De voorzitter van de "dierenpartij", Mari-

anne Thieme, luidt hiervoor de noodklok. Want die arme beesten wordt nodeloos leed 

aangedaan. Alweer: ja, ja! Dat de ongeboren kinderen (tot 24 weken toe) bij het uit 

elkaar trekken ook veel pijn hebben (er is wel vastgesteld dat ze kunnen huilen!) mag 

geen naam hebben. Marianne is wél voorstandster van het doden van weerloze kinderen 

in de moederschoot! De barmhartigheden der goddelozen zijn wreed! Wereldwijd 

worden er per jaar 40 miljoen kinderen vermoord. Het zal wat zijn als de HEERE op 

gaat staan om al dit bloed te wreken. 

 

*** 
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** Kiezen voor eenheid-1. In het RD van mei 2012 lazen we over een 

Ontmoetingsdag, "Wij kiezen voor eenheid", bestemd voor christenen "uit de volle 

breedte van christelijk Nederland". Geweldig toch! Enkele namen van de medewerkers: 

dr. A.J. Plaisier, sctiba van de PKN, prof.dr. W.J. Ouweneel, ds. Arie van der Veer, Jan 

Zijlstra (gebedsgenezer), domina Arenda Haasnoot en bisschop G.J.N. de Korte, om 

niet meer te noemen. Volgens het manifest zijn de "volgelingen van Jezus" aan elkaar 

gegeven! Zouden het geen vijanden kunnen zijn? Ze zeggen verder: "We willen een 

verbond sluiten met elkaar door elkaar de broederhand en zusterhand te reiken. We 

willen elkaar oproepen en helpen om elk afzonderlijk en met elkaar een levende 

gemeente te zijn van broeders en zusters, die leven door de Geest van God". Toch 

allemaal te mooi om waar te zijn? Het is uiteraard niét waar - het is vreselijk bedrog. 

 

*** 

 
**  Kiezen voor eenheid-2.  Deze "eenheid" wordt ook gepropagandeerd door diverse 

alleen opererende personen, die het woord "verootmoediging" als een mascotte 

rondzeulen. Onlangs lazen we in een opiniestuk in het RD een keihard gegeven. De 

schrijver noemde enkele namen -o.a. van de actieve evangelist uit de Merwestad- en 

kwam tot de conclusie dat dit alles wat ze doen maar geneuzel is! Inderdaad! Het valt op 

dat deze mensen van de ene groep en/of persoon naar de andere zwalken. De ene dag 

zijn ze sabbattist, de andere weer wat anders. Dan spreken/preken ze bij de ene club, 

dan weer bij de andere. En ze zijn o zo druk bezig met het trachten een opwekking te 

forceren. Maar de ware opwekking zal er eerst zijn na de bekering van Israël, tot zegen 

en leven voor de gehele wereld. Dan komt er ćcht eenheid! En dan zou het nog wel eens 

zo kunnen zijn dat dit de christenheid tot verootmoediging zal brengen en tot 

waarachtige bekering. Het leven uit de doden! Laten we op onze hoede zijn voor allerlei 

charlatans in de tegenwoordige boze godsdienst. 

 

. *** 

 
**  Kwakzalvers-1.  Dat is iedereen die geen universitaire medische opleiding heeft bij 

hen die dit wel hebben. In Zeeland stond een "kwakzalver" voor de rechtbank omdat hij 

een patiënt met een zwerende knie had aanbevolen die knie te behandelen met koolbla-

deren. De inspecteur had vol verontwaardiging de natuurgenezer aangeklaagd bij de 

officier van gezondheid. Deze was het met de inspecteur volledig eens en bracht de zaak 

bij de rechter. Toen ging het mis - ja, voor de officier! De rechter herinnerde zich dat hij 

als jochie nogal eens  last had van een zwerende knie. Zijn moeder haalde bladeren van 

de kool uit de tuin, deed dat op de etterende bult en... binnen de kortste keren was de 

kwaal genezen. De zogeheten kwakzalver kon ongestraft huiswaarts gaan! Het RD  liet 

dit weten bij monde van Jan van Klinken. Laatstgenoemde vermeldt nog enkele 

gevallen die een blaam zijn voor de schoolgeneeskunde en een pluim op de hoed voor 

de kwakzalvers! Ik zou nog meer kunnen noemen.  Ook uit eigen ervaring van nabij. 

 

*** 

 
**   Kwakzalvers-2.  Als bevestiging van het bovenstaande noem ik het gezinsblad 

Terdege van 15 augustus 2012. Er staat o.a. een vraaggesprek in met dr. R. Seldenrijk, 

directeur van de Nederlandse Patientenvereniging; niet de eerste de beste. Het interview 

gaat over Zorg voor de oude dag.  Seldenrijk durft keihard de reguliere geneeskunde te 

benoemen. Hij wijst erop dat we aan Thorbecke te danken hebben dat de reguliere 
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geneeskunst tot het een en al is verheven. Ik citeer verder: "De rest heette vanaf dat 

moment alternatief. Die geweldige natuurwetenschappelijke geneeskunde heeft niet 

kunnen voorkomen dat we intussen in Nederland drie en een half miljoen chronisch 

zieken hebben, voor wie de reguliere geneeskunde vrijwel niets kan doen. De 

alternatieve geneeswijzen worden veel te negatief gewaardeerd. Er zijn erbij waar ik 

niets van moet hebben, maar er zijn er ook die juist bij chronische ziekten veel kunnen 

betekenen. Dat wordt in dit land stelselmatig ontkend. De grootste kwakzalvers zijn 

verenigd in de Vereniging tegen de Kwakzalverij." Goed om zo'n geluid ook eens te 

horen en te laten klinken! 

 

 ***  

 
**  Onbijbelse leer-1.  "Als de Persoon des Middelaars geopenbaard wordt, dan geeft 

dat een wonderlijke bevinding en komt er een mogelijkheid van zalig worden", aldus 

het geknoei met de Bijbelse leer door ds. A. van Voorden. Dit fraais is te lezen in het 

blad van de MBuma zending van september 2012. Het werd gezegd op een zendingsdag 

te Urk. Zouden de Urkers deze vertrapping van de Bijbelse leer zomaar geslikt hebben? 

Nee toch? Men weet op Urk toch wel beter, dunkt me! Regelmatig lezen we in dit blad 

zulke dwaasheden - dwaasheden, die zielsmisleidend  zijn. De verslaggever van al dit 

fraais -die voorheen een volkomen afkeer had van zulke "leer"- is kennelijk helemaal 

"om". Zeer triest. Het mag hier óók gezegd worden wat ds. Tj. de Jong in dit verslag 

zegt over de toekomst van Israël, Egypte en (As)syrië geheel in het oude spoor is! 

Hulde daarvoor! 

 

*** 

 
**  Onbijbelse leer-2.  We zullen nu in de plaats van de gesignaleerde volkomen valse 

leer, de echte Bijbelse leer laten horen. In Galaten 1:15 en 16 lezen we van Paulus dat 

hij schrijft dat het Gode behaagd heeft Zijn Zoon in hem te openbaren. Volgens ds. 

Van Voorden had Paulus toen "een mogelijkheid om zalig te worden"! We kijken eens 

naar de kanttekeningen. Zij wijzen erop dat het hier om Jezus Christus, de ware Messias 

gaat. Deze goddelijke persoon werd aan Paulus geopenbaard. En wat is dan hiervan het 

gevolg? Zie kanttekening 48: "Dat is, aan mij; in mijn ziel. Of, door mij te openbaren, 

dat is, bekend te maken, dat ik Hem voor de Zoon Gods en de ware Messias heb erkend 

en in Hem geloof; Matth. 16:17. Zie ook "terstond", vers 16. Dat is volgens de echte 

theologen die de kanttekenaren waren: "Namelijk zo haast ik tot Christus bekeerd ben 

geweest", kanttekening 49. De bedoeling van deze uiteenzetting? Laat ze varen, ze zijn 

blinde leidslieden der blinden. U valt met ze in de gracht! 

 

*** 

 
** Onbijbelse leer-3. Predikers als Van Voorden en zijn (vele) geestverwanten doen 

niet anders dan de Bijbelse (heils)leer verduisteren en wegwerken. Nog een voorbeeld 

van de verkeerde leer van de predikant uit Opheusden. Het RD van 15-10-'12 geeft een 

verslag van de 47e toogdag van de Gereformeerde Bijbelstichting. Dominee Van 

Voorden sprak in een slotwoord over de Emmaüsgangers. Wat hij daarvan "maakt" 

raakt kant noch wal. Ik citeer: "(...) De Emmaüsgangers die deze vraag stelden 

verstonden elkaar in hun gemis. Waar vinden we zulken nog in onze tijd, vol bezittende 

mensen? De Emmaüsgangers waren één in hun nood, want Hem zagen ze niet. Dat was 

nu juist hun gemis. In het dodelijk tijdsgewricht hadden ze Christus leren kennen, de 
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tiende ure beleefd (vet van mij-CJB), maar ze waren met alles in de dood terechtge-

komen." Je vraagt je wel eens af of deze predikanten geen Bijbel met kanttekeningen 

hebben en of ze verklaarders als Calvijn, Henry, enz. niet raadplegen. Daar vind je zulke 

dwaasheden beslist niet. De Emmaüsgangers waren mensen die opgestaan waren uit de 

dood, waarvan hun brandende harten wel het beste bewijs waren! Maar met de andere 

discipelen hebben ze niet goed begrepen welke weg hun Heere nog moest gaan! Wij 

weten de vervulling van dit grote heilsgebeuren. Of wij het verstaan? "Ontwaakt gij die 

slaapt en staat op uit de dood." De Heere geve ds. Van Voorden een brandend hart zoals 

de Emmaüsgangers hadden. We wensen het u allen toe!  

 

*** 
 

**  Uiterste verwoesting.  1. De grootste oordelen die over de mensen komen kunnen 

komen, zullen hen niet tot bekering leiden zonder Gods meewerkende genade. 2. Zij die 

door Gods oordelen niet worden verbeterd, worden er slechter door. 3.Verhard te 

worden in de zonden en in vijandschap tegen God door Zijn rechtvaardige oordelen, is 

een zeker bewijs van de uiterste verwoesting.   Dit zegt Matthew Henry bij 

Openbaring 16:21 
 

*** 

 
**  Het Vrederijk. “Heere, doe snellijk de val van de antichrist komen; neem weg de 

moeder en de meesteres der gruwelen der aarde. Doe weg de gesneden beelden en het 

bijgeloof en breng de Joden bij menigten in. Dat de tijd kome, dat deze gemeente van 

vreugde zal zingen, wanneer het licht van Schotlands maan zal zijn als het licht der zon, 

en het licht der zon zevenvoudig zijn zal als het licht van zeven dagen. Kom en leg haar 

stenen gans sierlijk en grondvest haar op saffieren; maak haar glasvensters kristallijnen 

en haar poorten robijnstenen. Dat de naam van haar steden zij: Jehova-Shamma, DE 

HEERE IS ALDAAR; en het opschrift van het leven der mensen de HEERE der 

heiligheid zij. O, dat de aangename bloemen gezien mogen worden en de zangtijd mag 

genaken. Amen.” Dit zijn woorden, uitgesproken bij de bediening van het Heilig 

Avondmaal, door ds. John Willisson (1680-1750).  

  

*** 

 
**  Deze wereld-1. "De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt, "als het moet"  

klaar te zijn voor een aanval op de nucleaire installaties van Iran. Netanyahu zei dat 

maandagavond (5/11) in een televisie-interview. Hij voegde er wel aan toe dat hij hoopt 

dat het niet nodig zal zijn. Netanyahu verzekerde dat Iran onder zijn bewind geen 

nucleair wapen zal bezitten. "Natuurlijk ben ik klaar om op de knop te drukken als het 

moet", zei Netanyahu over een aanval op de plaatsen waar Iran werkt aan de ontwikke-

ling van zijn nucleaire programma. Als sancties of andere internationale acties Iran niet 

kunnen afschrikken, zou de premier naar eigen zeggen, doen wat nodig is. En hij zou 

dat óók doen als het tegen de wil is van de Verenigde Staten. Dit is een bericht uit het 

dagblad Trouw van 6 november jl. Later is deze gedachte nog duidelijker geworden. 

Netanyahu heeft te kennen gegeven dat, als zijn ambtsperiode ten einde is (eind februari 

2013), het "atoomvraagstuk" in het Midden-Oosten opgelost is. Daar wil hij uiteraard 

mee zeggen dat Iran dan uitgeschakeld is! De herkozen president van Amerika, Barack 

Obama, zal dat ook niet kunnen tegenhouden, ondanks zijn steeds straffere opstelling 

tegen Israël en zo ook tegen Israëls God en Koning. 
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**  Deze wereld-2.  De meeste christenen om ons heen willen absoluut niet horen wat 

het Profetisch Woord ons zeer duidelijk leert over de "toekomende dingen". Velen 

menen dat het einde van de wereld op handen is. En of ze dat nu wérkelijk geloven is -

ziende hun levensopenbaring- maar moeilijk te geloven. Het "einde" van de wereld is 

nog in geen 1000 jaar te verwachten, want de wereld wacht nog een bloeitijd van 

tenminste 1000 jaar onder Christus' reegering. Wie echter de actualiteiten volgt beseft 

wel dat we nu aan de vooravond staan van dramatische gebeurtenissen. Ik denk dan 

daarbij vooral aan de oorlogsdreiging tussen Israël en Iran, waar we al op wezen. Een 

onvoorstelbaar groot kruitvat is Syrië waar niet alleen een zeer wrede burgeroorlog dit 

land verscheurt, maar wat ook een apocalyptisch teken is van de komende brand in het 

hele Midden-Oosten. Dat daarvan een wereldoorlog het gevolg kan zijn is volstrekt niet 

ondenkbaar. In het  Midden-Oosten zal de (wereld)geschiedenis beslist worden. De 

wereld, maar ook de "kerk", onderkennen dat niet. Toch leren de profetieën ons 

overduidelijk dat we leven in en de barensweeën van een op handen zijnde nieuwe 

bedeling. De HEERE gaat het oude opruimen door een verschrikkelijke ontplooiing van 

Zijn wraak over alles wat afvallig en goddeloos is. En dan wordt Zijn heerlijk 

Koninkrijk gevestigd, waarin de volkeren de oorlog niet meer zullen leren! Dan zal alles 

door de vrede bloeien en het Evangelie wereldwijd heersen! Na een tijd van ontzagge-

lijke en zuiverende gerichten zal de wereld tot haar doel komen. En het doel van God is, 

dat Zijn Naam en Koninkrijk over de hele wereld verheerlijkt wordt en het Evangelie de 

hele aarde zal bedekken als het water de bodem der zee! Dan zal er geen plaats meer op 

aarde zijn waar het zuivere Evangelie niet gepredikt en aangenomen zal worden. 

  

*** 

 
** Toekomst Europa. "Wij denken dat Europa slaapwandelt richting een catastrofe van 

onmetelijke proporties. Het gevoel van een crisis die maar niet eindigt, met de ene na de 

andere dominosteen die omvalt, moet eindigen", aldus het Institute for New Economic 

Thinking (INET), dat wordt gesteund door de Amerikaanse superbelegger George 

Soros. 

 

*** 

 
** Het oude geluid!  Want gelijk de eerste komst van Christus een bruiloft was 

genoemd (zie Mattheüs 22:2), alzo zal het veel meer de tijd Zijner bruiloft wezen als Hij 

wederom de Joden aannemen zal in liefde en gemeenschap, die de eersten waren die Hij 

liefde toedroeg.                                        (De puritein Thomas Brigthman/1562-1607) 

    

**** 

 
**  Ons land-1.  Wat geldt voor de hele wereld, geldt uiteraard ook voor ons land. Ons 

land heeft altijd op de bres gestaan voor Gods oude Bondsvolk -wat grote zegen met 

zich meebracht- maar deze houding wordt steeds meer ingeruild voor sympathie met de 

Palestijnen. Dat houdt in dat de Heere God ook steeds meer ons land zal overgeven aan 

de machten der duisternis. De zonden worden niet alleen in ons land toegelaten, maar ze 

worden gesanctioneerd, ja zelfs opgedrongen. De zonden -zelfs de meest gruwelijke- 

worden als het ware als een herkregen vrijheid bejubeld. De grootste kerk van ons land  

heeft daarin het voortouw genomen. Het lust me niet dit opnieuw te bewijzen. We 

kunnen wel pochen op onze "volkskerk" mét al haar gruwelen - de Joden pochten met 

hun Tempel, maar deze werd tot de grond toe verwoest. De "Joodse volkskerk" werd 
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dus óók verwoest. En zou Hij ons wel sparen? Gods Woord spreekt met geen woord 

over hoop voor Nederland en hetgeen zich in Nederland nog kerk noemt. Voorheen 

hebben achtenswaardige mensen die hoop wel uitgesproken. De waarheid daarvan zal 

moeten blijken. Wie zou het niet wensen? We haalden reeds het woord van de puritein 

Thomas Brooks aan, dat de Heere al wat afvallig en goddeloos is zal verbranden. En als 

Nederland zich niet bekeert lijkt dit oordeel onafwendbaar.  

 

*** 

 
** Ons land-2.  De dagen van Noach zijn teruggekeerd. "En bekenden het niet, totdat 

de zondvloed kwam en hen allen wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des 

mensen." Het is aan geen twijfel onderhevig dat dit woord -Gods Woord- waarheid zal 

blijken te zijn. Bijna niemand zal het geloven, zoals ook in de  dagen van Noach en Lot. 

Of de Heere nog een plaats heeft bereid ter ontkoming voor degenen die Hem vrezen is 

voor ons duister. Wat wordt er bedoeld in Lukas 2:36: "Waakt dan te aller tijd, 

biddende dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die 
geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des mensen." De kanttekening wijst hier 

op de straffen en ellenden die er zullen zijn. Zal er ook voor Gods Gemeente in die 

dagen nog een Pella ter ontkoming zijn, zoals de godvruchtige Joden een teken kregen 

voor de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus? In elk geval zal de catastrofe die 

het Vrederijk vooraf zal gaan die van de Zondvloed overtreffen, behalve dan in omvang. 

Vitringa zegt dat de benauwdheid in die tijd die van de jongste Dag zal nabij komen. 

We gaan hier verder niet in op de perikelen met de nieuw gekozen regering en hetgeen 

voorgesteld is aan drastische bezuinigingen. Dit allemaal omdat we in een grote 

economische en financiële crisis zitten. Dat  het roomse "Europa" hier zeker debat aan 

is lijkt niet te loochenen en het is o.i. een sprekend teken dat de Heere de ogen verblind. 

Alles en alles lijkt verkeerd te gaan. Het aantal werklozen stijgt met de dag en het aantal 

faillissementen groeit voortdurend. Ach, het oude woord zal bittere waarheid blijken te 

zijn: "Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen." Hoe zal het allemaal verder 

gaan, nu het alles buiten de Almachtige en Zijn Woord omgaat? We denken dat het de 

realiteit zal blijken te zijn wat ds. LG.C. Ledeboer in een van zijn gedichtjes 

verwoordde:                                                                                                                 

 

 

 

Wachter, wat is er van de nacht: 

Wat tijding wordt er aangebracht? 

Dat God uit Zijne Troon  zal gaan,  

En al Zijn vijanden verslaan. 

En Sion brengen zal in't vuur, 

Van pest, en zwaard en hongerkuur. 

 

 

 

 ****** 


