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**  Gaza-1. We weten allen dat er in november een rakettenoorlog is geweest tussen 

Israël en Gaza. Israël was de jarenlange beschieting op haar burgers volkomen zat 

geworden. Met gerichte raketlanceringen en vliegtuigen heeft Israël veel in Gaza 

verwoest en daarbij zoveel mogelijk burgers gespaard. Ook strooide de Israëlische 

luchtmacht pamfletten uit om burgers te waarschuwen en te vluchten. De valse Hamas 

had veel van haar raketbases in woonwijken geplaatst, want deze terreurbeweging -de 

feitelijke regering in Gaza- heeft daarentegen een compleet andere opstelling. Deze 

organisatie gelooft in een gewapende opstand tegen de "bezetting" en handelt daar ook 

naar. Wapens zijn voor haar geen probleem. Onlangs bleek dat Iran erin was geslaagd 

om via Sudan Fajr-5-raketten naar de Gazastrook te smokkelen. Raketten met een veel 

groter bereik dan die in de Gazaoorlog in 2009 zijn gebruikt. 

*** 
**  Gaza-2. Om haar burgers te beschermen moest Israël wel opnieuw reageren. Het is 

bekend genoeg. Met raketten vanaf land en zee is Israël Gaza gaan bestoken. Hoewel 

Gaza nu deels in puin ligt en 150 Palestijnen de operatie met hun leven moesten 

bekopen heerst in Gaza het gevoel dat Hamas gewonnen heeft. Israël voelde zich 

kennelijk bedreigd door de vijandige wereld en heeft, na beschietingen op Tel Aviv en 

een bomexplosie in een bus, toch besloten om een overeenkomst te sluiten met Hamas. 

De bevolking van Israël is zeer teleurgesteld dat Netanyahu de Gazastrook niet binnen 

gevallen is om alle raketinstallaties op te ruimen. Ongetwijfeld mede onder druk van 

Amerika en denkelijk was dit ook het juiste wat Netanyahu kon doen. De rol van de 

Egyptische president moet niet onderschat worden. Deze is financieel heel afhankelijk 

van Amerika en heeft druk uitgeoefend op de Hamas om toe te geven. Er zit 

ongetwijfeld een heel smerig politiek spelletje achter. Maar in het achterhoofd van 

Benjamin Netanyahu zit ongetwijfeld het besluit dat, als de Hamas het bestand breekt, 

Israël met enorme kracht zal terugslaan. Dan zou Israël wel eens vernietigend kunnen 

toeslaan. En dán kan niemand ter wereld het Israël kwalijk nemen, hoewel... Israël toch 

altijd de schuld krijgt. 

*** 
** Geen Palestijnse staat.  In het duizendjarig vrederijk zal er geen Palestijnse staat 

zijn binnen de grenzen van Israël; de grenzen, zoals God ze heeft beloofd! Het hele land 

van het noorden tot het zuiden, van het oosten tot het westen zal op bevel van God 

onder de twaalf stammen van Israël worden verdeeld, Ezechiël 47:13 - 48:29. De 

vreemdelingen  moeten een erfdeel krijgen in de stam van Israël en daar onder Joodse 

heerschappij leven, Ezechiël 47: 22 en 23. Het zal de meest gezegende tijd zijn die de 

wereld ooit gekend heeft! De volken zullen de oorlog niet meer leren! Het zal "Vrede op 

aarde" zijn zoals de engelen beloofd hebben in de velden van Efrata! Maar wat moet 

daar nog een dag van de grootste benauwdheid aan voorafgaan, als we de Schrift ten 

minste niet lezen met een bril op die "voorgekleurd" is. 

*** 
**  Wat een dag!  O, wat zal dat een dag zijn, als de leeuw in de bodemloze put, zó 

vast zal liggen opgesloten als zij, die nu in de gevangenis zitten! De engel zal op de 

bepaalde tijd nederdalen met de keten in zijn hand. Hij zal de slang, de oude duivel, 
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aangrijpen en hem voor duizend jaren binden, hem in de put werpen en die 

verzegelen, welk zegel vaster zal zijn dan dat, wat de koning van Babel over zijn 

leeuwenkuil maakte, opdat zijn voornemen met Daniël niet verijdeld zou worden."                                                           
 

(W. Huntington-Roofgoed ...) 
***    

**  Valse kerk-1.  Een valse kerk is gemakkelijk te onderkennen. Artikel 29 van onze 

Geloofsbelijdenis is niet onduidelijk. Een van de kentekenen van de ware kerk is dat de 

tucht gebruikt wordt om de zonden te straffen, zoals  we in de NGB kunnen lezen. We 

hebben een veelheid aan "kerken". Er is een kerk die heel duidelijk aangeeft dat zij een 

valse kerk is en het is dat lichaam hetwelk in de plaats van de zonden te straffen en te 

weren, de zonde(n) tolereert en in bescherming neemt. Van tucht is dan uiteraard geen 

enkele sprake. Die "kerk" noemt de antichrist een zusterkerk en de zoon des verderfs 

een geliefde broeder in Christus. Zij accepteert dat de sacramenten bediend worden door 

hen die openlijk in de zonde leven, enzovoort. Het lust me niet er hier verder op in te 

gaan. Maar als déze kerk geen valse kerk is dan zijn er geen valse kerken! Wie kan daar 

iets tegen in  brengen? Maar vindt u dat dit wel kan, dan hoor ik dat heel graag. 

*** 
**  Valse kerk-2.  In een opiniestuk in het RD van 22-11-´12 maakt drs. I.A. Kole er 

melding van dat dr. Plaisier (over deze man zie verder "Zo erg is het") meerdere kerken heeft 

uitgenodigd tot een  gesprek om te komen tot eenheid. En de heer Kole spreekt er zijn 

verdriet over uit dat de Hersteld Herv.Kerk, de Gereformeerde Gemeenten (ook met de 

toevoeging "in Nederland") én de Oud Gereformeerde Gemeenten niet door Plaisier zijn 

uitgenodigd! Het zou meneer Kole denkelijk erg plezieren als Plaisier zijn fout zou 

herstellen. Kole wijst erop dat we elkaar als broeders en zusters van hetzelfde huis 

samen moeten bidden en werken. Het is een opdracht die God ons geeft. aldus deze 

GerGemmer! Maar deze "opdracht" komt van de grote vijand van Christus' Kerk. Die 

wil niets liever dan dat alle "kerken" de hoer van Rome bewieroken en haar gunst 

zoeken! Wacht u voor de vele valse predikanten! 

*** 
**  Valse kerk-3.  Dr. H. v.d. B. schreef indertijd dat hij uitziet naar een vereniging met 

de kerk van Rome; zijn eigen kerk noemt hij een "noodkerk". Wel, daar wordt aan 

"gewerkt", want die tijd komt, zoals onze "ouden` dat al hebben voorzien. Dominee 

G.H. Kersten noemde het Pausdom nog de antichrist. Dit zegt een waar protestant nóg 

en hij ziet reikhalzend uit naar de tijd dat de antichrist verdelgd wordt. In de tijd van de 

afscheiding circuleerde het volgende versje: "Die Jezus' reine leer nog onvervalst 

belijden, Die zouden ze als weleer, De tong uit willen snijden. Was Trigland nog eens 

hier, Gomarus daar beneven; Zij zouden vuur en vlam op deez' verleiders geven." De 

verleiders van onze tijd mogen het zich voor gezegd houden. De heer Kole mocht wel 

beducht zijn dat hij niet valt onder het oordeel van de profetie van Bunyan, dat tegen de 

tijd van de bekering van Israël, het afvallige protestantisme zal vluchten in de kooi van 

Rome, om dan gezamenlijk verdelgd te worden. 

*** 
** Zo erg is het!  SoW-leiders voor "open avondmaal', aldus het R.D. van 7 okt. 1998. 

Volgens dit bericht hebben de afvallige 3 kerkleiders uit ons land in het Vaticaan 

gesproken over de wenselijkheid van het wederzijds deelnemen van (rooms)-

katholieken en protestanten aan de viering van het avondmaal of de eucharistie. Een van 

de drie - de Hervormde dr. Plaisier - werd zaterdag 3 oktober voor de E.O. radio naar 

zijn standpunt gevraagd. Hij noemde de roomse kerk een "christelijke kerk". De vraag 

of de mis nog een vervloekte afgoderij is, deed hij met een kwinkslag af. Zo werd het 

ons verteld door iemand die het beluisterd heeft. De afval is werkelijk niet meer te 
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stuiten. Onze hoop mag zijn - en laat het ons dagelijks gebed zijn - of de HEERE al 

deze afvalligen wil ten onder brengen, hetgeen zeker zal gebeuren. En sinds 1998 neemt de 

afval van de afvalligen alleen maar toe. Heeft u nog één goed woord over voor de  "kerk" die de 

paus "heilige vader" noemt?   Dat kan toch niet?! 
*** 

**  Niemand onfeilbaar!  De bekende ds. J.P. Paauwe, die toch "doorkneed" was in de 

oudvaders, heeft niets geloofd van een heerlijke tijd voor Gods Gemeente op aarde na 

de bekering van Israël. Maar de door hem zo hoog geachte en veel genoemde Ds. Th. 

van der Groe, was een chiliast van het “zuiverste water”, maar ds. Paauwe "zag er niets 

van", zoals hij het wel heeft uitgedrukt. Alsof hetgeen wij zien of niet zien maatgevend 

is! Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een “bewijs” der zaken 

die men niet ziet. Ook ds.Paauwe heeft hierin Gods Woord niet geloofd. Ook hij was 

een mens van gelijke bewegingen als alle anderen; dat wil zeggen, hij was een mens die 

dwalen kon en ook niet onfeilbaar was. We merken dit ook bij dr. H.F. Kohlbrugge op. 

Ook hij geloofde niet aan een algemene heilstijd in de laatste tijd, hoewel hij geen 

andere antichrist kende dan het pausdom! Wel is hij ook in het dwaalspoor gevallen van 

dr. M.Luther die van mening was dat de oordeelsdag nabij gekomen was. We merken 

nog op dat tussen Luther en Kohlbrugge enkele eeuwen verschil liggen! 

*** 
 ** Dit komt nog eerst!  "Wanneer wij in deze gewesten der wereld moede zijn van het 

Evangelie, dan zullen vreemdelingen het met vreugde ontvangen en velen zullen komen 

van Oosten en Westen en zullen met Abraham, Izak en Jacob aanzitten in het Koninkrijk 

der Hemelen. De doodsbeenderen zullen dan leven en een groot heerleger derzelver op 

hun voeten staan. Dit zal allen, die de Heere Jezus beminnen, verblijden en een heldere 

glans van Godsdienst en Godsvrucht zal de aarde vervullen. De Christelijke Godsdienst 

is niet voor een enkel volk of land opgesteld maar is wijselijk door de grote Insteller van 

dezelve voor het ganse mensdom beschikt  (R. Millar, Schots predikant uit 17e eeuw-Historie 

van de voortplanting der Chr. godsdienst) 

*** 
**  Weinigen. "Soms moet ik zo sterk twijfelen aan de godsdienst der mensen dat ik 

geloven moet dat ware christenen bijna even schaars zijn als sneeuwballen in de zomer 

en rozen met Kerst." Uitspraak van William Tiptaft, geciteerd door het RD van 18-8´12, die het 

overnam van de site Stichting het Braambos.   
*** 

**  Puur bedrog.  Zomaar een oud berichtje uit het R.D. van 15 juni 2000: "Bezoekers 

van de op 24 juni te houden contactdag van het Contact Rooms-katholieken (CRK) in 

Utrecht, kunnen een aflaat verdienen. Dat heeft kardinaal Simonis, aartsbisschop van 

Utrecht, in het kader van het jubeljaar 2000 besloten." Laat het de valse verleiders in de 

refo-kerken nu nóg eens gezegd zijn, dat kardinaal Simonis geen "oprecht 

wedergeboren christen" is, zoals wijlen professor Graafland concludeerde na een bezoek 

aan deze roomse prelaat, maar een dienaar van de antichrist in optima forma en -tenzij 

hij zich bekeert- een eeuwige nacht tegemoet gaat. 

*** 
**  Heel belangrijk. "Wij allen, die het profetische woord liefhebben, willen elkaar 

gedurig waarschuwen en herinneren, om bij het onderzoek van de dingen die wij 

hopende en verwachtende zijn, niet te vergeten wat wij reeds bezitten, opdat ons de 

profetie niet tot liefhebberij en streling der zinnen worde. Zij mag in ons hart geen 

grotere plaats innemen dan de overige waarheden der Heilige Schrift. Het blijve voor 

ons een keurspreuk: "dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen, 

en ons onderwijst, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, 

matig, rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; 
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verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze 

Zaligmaker Jezus Christus", Titus 2:11-13.                                                       (I. da Costa) 

 *** 

** Oude wijn is beter!  Dominee J. van Andel (1839-1910) schrijft in “Handleiding 

der Gewijde Geschiedenis”(uitgave 1886, blz. 386) het volgende: "Voorzeker blijven 

hier vele vragen onbeantwoord over, en tot zolang dreigt het gevaar, dat de een zich de 

Messiaanse heerschappij op zinnelijk-aardse wijze voorstellen zal, en de andere de 

profetie zal vervluchtigen, door het Messiaanse rijk tot een onzienlijk-geestelijke 

machtsbetonning te beperken. Eerst de profetie van het Nieuwen Verbond zal meerder, 

maar eerst de vervulling zelve het volle licht geven. Intussen staat als hoofdsom der 

profetie vast, dat de geschiedenis dezer aarde sluiten zal met zulk een openbaring van 

Christus en Zijn volk aan de wereld, dat deze Zijn Koningschap en dat van Zijn heiligen 

niet langer zal kunnen weerspreken en weerstaan, wijl zij zich even goed tot de zinnen 

als tot de consciëntie richten zal." Dominee. J. van Andel werd bij alle gereformeerden 

in grote eer gehouden. Algemeen stemt men toe dat hij een geest was van meer dan 

gewone diepte, scherpzinnigheid en smaak. Hij achtte zich van God geroepen om de 

Schrift, niet voor geleerden, maar voor de eenvoudigen uit te leggen. Tot het einde van 

zijn leven was hij uit volle overtuiging het chiliasme toegedaan. Resultaat van 

diepgaand onderzoek der Schrift! Hij was een uitnemend Godgeleerde -bekend om zijn 

zeer uitdiepend Schriftonderzoek- heeft veel werken geschreven, waarvan zijn 

“Handleiding” als hoofdwerk genoemd wordt. De huidige Schriftgeleerden kunnen nog 

heel veel van hem leren!  

*** 

 **  Europa, Rome en de euro.  De euro is hard op weg de vrede en stabiliteit in 

Europa te vernietigen. De massale en steeds gewelddadiger protesten zullen escaleren 

en wijd verspreide sociale onrust veroorzaken. Zo wordt op 14 november a.s. de eerste 

grensoverschrijdende algemene staking in Zuid Europa georganiseerd. Maar 

tegelijkertijd slaat de "Arabische Lente" in snel tempo om in een islamitische winter, 

waardoor er steeds meer gevaarlijke brandhaarden in het Midden Oosten ontstaan. Een 

nieuwe grote oorlog, mogelijk zelfs een Wereldoorlog, lijkt dan ook slechts een kwestie 

van tijd. We hebben professor G. Wisse horen zeggen dat "een wereldoorlog, 

doordaverd van een wereldrevolutie, voor de deur staat." En laten we allerminst 

vergeten dat het Verenigd Europa een monsterlijk idee van Rome is. Het is begonnen 

met de EEG, de laatste poging van de antichrist om Europa onder de hoede van Maria 

(de roomse!) te brengen. De roomse sterrenvlag is ons opgedrongen door het perfide 

pausdom. Maar wie weet dit nog? 

*** 
 **  Vrederijk.  "Men moet de duizend jaren beginnen met de tijden dat het rijk van het 

beest eindigt en denke dus aan die lange tijd van vrede en voorspoed der Kerk, en die 

gelukkige staat van haar op aarde, waarvan de profeten zo heerlijk spreken, en waarvan 

het stilzwijgen in de hemel (hoofdstuk 8:1) van een half uur het zinnebeeld was." Zet 

deze geweldige uitspraak van de zeer geleerde professor C. Vitringa, in zijn verklaring 

van Openbaring 20, nu eens naast de mening van de theologen uit onze dagen, en kom 

dan met ons tot de conclusie dat, als de HEERE ons het "overjarig koren" niet nagelaten 

had, wij mede dwalende zouden zijn. Wat een voorrecht en zegen als we het wél mogen 

zien!  

*** 
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**  Kwakzalvers. De uitgever van het tijdschrift "British Medical Journal" heeft enkele 

jaren geleden berekend dat slechts 15 procent van de reguliere medische behandelingen 

een wetenschappelijke basis hebben. Dat betekent dat 85% van de reguliere 

geneeskunde bestaat uit kwakzalverij. Jaarlijks sterven er in de Verenigde Staten door 

deze vorm van kwakzalverij 180 duizend mensen. (Dr. Lucien Leape, Journal of the 

American Medical Association). Boven vermelde vorm van medisch (mis) handelen wil 

ik hierbij onder de aandacht brengen van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Dit alles 

volgens een in 2000  "ingezonden` van de heer Hans Draaisma te Lelystad.   

*** 

 ** Waarschuwing. Voorwaar, al wie met God gemeenschap wil houden, zonder een 

oprechte en hartgrondige vernedering over zijn zonden, en zonder een gedurige 

verzoening van dezelve in het bloed van Christus, die gaat bezijden de rechte weg, en 

treedt op het huichelaarspad; en de zodanigen mogen billijk op zichzelf toepassen, 

hetgeen wij lezen bij de Psalmist: Voorzeker zal God de kop Zijner vijanden verslaan, 

de harige schedel vellen desgenen, die in zijn schulden wandelt, Ps. 68:22.                                           

 

(Ds. Th.v.d. Groe-Toetst.) 

*** 

** Zűlke stemmen. Ja, waar zijn ze gebleven? Neem de gereformeerde predikant B.W. 

Ganzevoort, in leven predikant te Mortsel-Antwerpen. Twee uitspraken van hem: "De 

Mariaverering is één van de meest ontstellende middelen om de harten van de 
Heere Jezus af te trekken, onder de schijn van in de moeder de Zoon te eren." en 

"Waar Rome lang leiding kon geven, ge ziet het in landen als Italië, Spanje, 

Frankrijk, België en ge begint het ook te zien in Nederland, daar gaat het met de 
vrije geestelijke kracht van het volksleven naar beneden." Dit schrijft hij in "Iets 

over Lourdes" en "Het Rooms-katholicisme in het licht van de Bijbel". Wie zou niet 

walgen van vrijwel de meeste huidige predikheren die òf met Rome heulen òf niet tegen 

dit heulen waarschuwen? 

*** 
**  De vreze Gods. Persoonlijk zouden we niet durven stellen dat in de PKN geen 

predikanten en andere ambtsdragers meer zijn die de vreze Gods deelachtig zijn. Maar 

we durven wél te zeggen niet te kunnen begrijpen hoe ze in de vreze Gods in dit 

gruwelijke lichaam kunnen dienen. En de vele verleide zielen er in? Ach, velen zijn als 

kuddedieren – de dominee weet het wel. Maar daarmee zijn ze beslist niet onschuldig. 

Een ieder diene zich te onderzoeken of hij en zij in een kerkverband is dat wel of  niet 

met de antichrist heult. 
*** 

**  Dat is heel erg.  In Scherpenzeel is commotie ontstaan over het vloekverbod aldaar, 

afgekondigd door SGP-wethouder Vreeswijk. Een briefschrijver adviseert een boete 

voor het vloeken op te leggen. Ik citeer: "Het enige dat er gedaan moet worden, is de 

komende winter in de bus te stappen en de (arme) buschauffeur te vergezellen op 

zijn/haar reizen naar Amersfoort, waar hij/zij de gereformeerde jeugd richting school 

brengt. Neem wel genoeg bonnenboekjes mee. Financieel daverend succes 

gegarandeerd! Doe dit een paar maanden en we staan volgend jaar weer in De 

Telegraaf, maar dan met de kop: Scherpenzeel, rijkste gemeente van Gelderland." U 

begrijpt het? Dat is de refojeugd getekend met haar woorden en gedrag. Daar is meer 

van bekend, maar we laten het doek liever vallen.  

*** 
 ** Israël heeft toekomst! God heeft beloofd dat er een nationale of algemene bekering 

der Joden zal wezen, Romeinen 11:25 en 26, vóór het einde der wereld. Dat de 

koninkrijken der wereld zullen worden onzes Heeren en van Zijn Christus, Openbaring 
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11:15. Desgelijks dat ook Babylon zal vallen, Openbaring 18:2. Dit zijn de beloften 

Gods Die niet liegen kan. Die het beloofd heeft is getrouw, Die het ook doen zal, 1 

Thess. 5:24. Hoewel deze dingen voor de mensen onmogelijk schijnen, nochtans bij 

God zijn alle dingen mogelijk, Matth. 19:26. Daarom bewijst de apostel Paulus de 

toekomende bekering van de Joden door een bewijsreden genomen van de macht Gods. 

God is machtig ze weder in te enten, Romeinen 11:23. Hetzelfde argument genomen 

van de macht Gods brengt een ander apostel voort om de val en ondergang van de 

antichrist te bewijzen. Daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood en 

rouw en honger; en zij zal met vuur verbrand worden. De reden is: want sterk is de 

Heere God Die haar oordeelt, Openbaring 18:8.                       
  (Ed Calamy [1600-1666] presbyteriaans predikant te  Londen – preek over Psalm 119:92)     

                                                                                                    ***              
**  Heerlijkheid op aarde.  "En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge 

berg en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel 

van God', Openb. 21:10. Dit is de christelijke kerk van de laatste tijd, hoewel ik alhier 

het herbouwde Jeruzalem niet uitsluit, en het uit de voorzeggingen schijnt, dat Palestina 

de voornaamste plaats der kerk en het toneel der goddelijke heerlijkheid wezen zal; zo 

meen ik echter, dat de algemene vergadering aller gelovigen deze stad zullen uitmaken. 

Maar deze nieuwe hemel en  nieuwe aarde, die wij volgens Gods beloften verwachten 

(Jes. 65:17), zijn niet de hemelse heerlijkheid, maar de gelukzalige staat van de kerk op 

aarde. Deze nieuwe hemel en nieuwe aarde geschapen zijnde, zullen  zij vervolgens 

huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan drinken. Op 

deze aarde zal de gerechtigheid wonen, wat niet alleen zegt, dat de aarde van haar 

besmetting gezuiverd, alsdan niet meer aan de ijdelheid zal onderworpen wezen, maar 

dat ze zal bewoond worden door mensen, die de gerechtigheid oefenen. Al deze 

spreekwijzen betekenen niet de volmaking van alle dingen, niet de hemelse heerlijkheid,  

maar de gelukkige staat van de kerk op aarde." 

Dit zijn enkele woorden van Professor A. Driessen (1684-1748) uit zijn commentaar op de 

"Openbaring". Deze man heeft vele studenten gevormd, o.a. A. Comrie. Geen wonder dus dat 

vrijwel al onze oudvaders het Messiaanse Vrederijk hebben verwacht, na de bekering van de 
Joden! Na onze boze en duistere tijd volgt -hoewel er een ontzaggelijk spreken Gods aan vooraf zal 

gaan-  het "leven uit de doden"  -de heerschappij van het Evangelie- wereldwijd! 
*** 

**  Rooms gif-1.  Dat is geen uitdrukking overeenkomstig de inzichten van hen die we 

zonder meer als afvalligen kenschetsen, al tooien zij zich met de naam "reformatorisch". 

Deze afvalligen zal God oordelen. Als zij zich niet bekeren zullen ze zeker met Rome 

omkomen. Het roomse gif is vrijwel overal doorgedrongen. Het is werkelijk ongehoord 

hoe soepel de zogenaamde reformatorischen over Rome schrijven. De boeken van de 

huidige paus -een vreselijke afgodendienaar- worden zelfs door meerdere christelijke 

gereformeerde theologen gunstig beoordeeld. Het is werkelijk schrik van rondom. Hoe 

giftig Rome is heeft de geschiedenis ruimschoots bewezen.   

*** 
**  Rooms gif-2.  Vrijwel niemand beseft meer -wat we al vele malen schreven- dat 

Rome er op uit is om in Europa het herstelde Romeinse rijk te doen herleven. De islam 

is heel vreselijk, maar het pausdom is erger, want het verbergt haar duivelse aard onder 

het mom van veel huichelachtige vroomheid. Alles wat de paus zegent is vervloekt door 

God. Het bewijs is Europa dat ons meesleurt naar de ondergang. Onze gewezen 

minister-president Dries van Agt -rooms tot in alle vezels van zijn bestaan- is een zeer 

giftig man. Van Agt heeft ook nauwe banden met de weduwe van de bekende Wim 

Duisenberg, de beruchte Gretta.  Haar man -die zich zo sterk heeft gemaakt voor de 

invoering van de (roomse) euro- heeft haar het uitsteken van de Palestijnse vlag nooit 
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verboden. Gretta Duisenberg zal met Van Agt haar vonnis niet kunnen ontlopen; het 

vonnis van de God van Israël. En dát vonnis zal vreselijk zijn. En met Gretta 

Duisenberg -waar het Oranjehuis vriendschappelijke betrekkingen mee onderhoudt- 

doet hij er alles aan Israël te benadelen en de Palestijnen te bevoordelen. Nu heeft deze 

hater van de God van Israël en Zijn volk, een actie opgezet om een debat te krijgen in de 

Tweede Kamer over de "muur" die Israël heeft gemaakt tussen haar land en het land van 

Israël dat de Palestijnen gestolen hebben. Zoals u weet is sinds deze muur er staat, het 

aantal terreuraanslagen tegen Israël enorm verminderd. Van Agt en zijn kompanen 

willen dat de muur afgebroken wordt. Daar moet Nederland zich voor inzetten. 

Overigens bestaat de "muur" voor het grootste gedeelte uit een hekwerk! Dit duivelse 

plan wil deze antisemiet pur sang in de Tweede Kamer verdedigen. Laten we toch in 

onze gebeden voor Israël de Heere vragen dit satanische plan van Van Agt te verijdelen 

en de mond van deze gevaarlijke man te stoppen. 

*** 
 **  Rechtvaardigmaking.  "Dus leggen wij de rechtvaardigmaking eenvoudig zo uit, 

dat ze is de aanneming, waarmede God ons in genade aanneemt en voor rechtvaardigen 

houdt. En wij zeggen, dat die gelegen is in de vergeving der zonden en in de 

toerekening van Christus’ gerechtigheid."  Dit schrijft Calvijn in Institutie III, XI, 2.  Om dat te 

weten hebben we toch geen grote boeken nodig? Ja, wel het grote Boek in Romeinen 5:1! 

*** 

**  De naderende catastrofe-1. Er zijn diverse "profeten" onder ons. Ze waarschuwen 

voor een aardbeving en/of een watersnood. Sommigen noemen zelfs een datum! Gaat 

die datum voorbij en dat blijkt steeds weer zo te zijn, dan worden ze echt niet 

schaamrood en doen ze er helaas  n i e t  verder het zwijgen aan toe. Nee, ze gaan 

gewoon door met hun waarzeggerij! Zouden ze er nu op wijzen dat er een vreselijke 

(wereld)catastrofe te komen staat, en dat de HEERE met Zijn geduchte oordelen komt, 

dan zouden we ze volkomen gelijk moeten geven. Gods oordelen zijn er trouwens  al in 

hevige mate. Oorlogen, watersnoden, hongersnoden, revoluties, brooddronkenheid, 

verharding, er is een veelheid meer te noemen. Maar we gaan "gewoon" door en we 

houden ons wel met vakanties bezig. Dat is aangenamer! Men ziet geen vuiltje aan de 

lucht. Men  w í l  geen vuiltje zien. De dagen van Noach en Lot zijn voel- en tastbaar. 

Het christendom zal het niet geloven alvorens het einde van die dagen gekomen is. 

*** 

** De naderende catastrofe-2.  Hoogleraar C. Vitringa heeft ervoor gewaarschuwd dat 

de vreselijke oordelen die het 1000-jarig Rijk vooraf zullen gaan, de verschrikkingen 

van de jongste dag nabij zullen komen. In het boek Gelijk de dauw van Hermon (blz. 

347) lezen we van ds. John Kennedy, dat hij op de vraag van een vrouw waarom hij -in 

tegenstelling met zijn vader- zelden de a.s. bloeitijd van Gods Gemeente ter sprake 

bracht, antwoordde, dat hij zó´n aangrijpend gezicht had op de verdrukking, die 

noodzakelijk aan deze periode moest voorafgaan, dat hij niet de moed had om hieraan in 

zijn openbare gebeden aandacht te schenken. En zo zouden we meerdere godzalige 

predikanten kunnen citeren. Al deze stemmen zijn gesmoord. De satan heeft het goed 

voor elkaar gekregen om al zulke getuigenissen te verduisteren en weg te werken. We 

"horen" en zien de bassende honden die niet bijten kunnen om ons heen... 

*** 

 **  De oosterse antichrist-1.  Zo noemden onze vaderen het mohammedanisme. Het 

pausdom -de antichrist zoals de Schrift deze tekent-  noemden zij wel de westerse 

antichrist. In ons land wonen  nu ruim 1 miljoen aanhangers van de zogeheten profeet 
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Mohammed. Dit is zeer verontrustend daar deze mensen zeer brutaal en arrogant zijn. 

Zij willen immers de wereld veroveren voor hun valse religie en Jood en christen 

vernietigen. Het ergste is echter dat deze vijanden van de enig ware God van onze 

regering vrijwel in alles hun zin krijgen. Dat er scholen in ons land zijn waar de 

islamieten een plekje kregen om te bidden is bekend. Er is nu ook een pretpark waar 

deze mensen een plekje hebben om hun godsdienstige plichten te vervullen. Dat veel 

fabrikanten hun producten "hallal" bereiden, zoals b.v. kaas en heel veel (of reeds 

allemaal?) andere producten, en dat niet vermelden op de verpakking, is al heel lang 

bekend. Zonder haar inwoners hierin te kennen, of  kennis van te geven, komt onze 

slappe en waggelende regering aan de eisen van deze "nieuwe Nederlanders" tegemoet. 

*** 
**  De oosterse antichrist-2. De "voorlopige" klap op de vuurpijl is het volgende: De 

Amsterdamse woningbouwvereniging Eigen Haard heeft besloten een woningcomplex 

met 188 appartementen in Bos en Lommer geheel aan te passen aan de woonwensen van 

moslims. Tot die aanpassingen behoort onder andere de mogelijkheid de woonruimte 

een extra grote keuken en de zitkamer zo te scheiden dat een apart vrouwen- en 

mannendeel in de flat ontstaat. Daarnaast hebben de appartementen een extra lange hal, 

"met veel deuren", zodat vrouwen mannelijke bezoekers niet tegen hoeven te komen. 

Het is alles veel erger dan we denken. Zie hiervoor "Wat deze regering aandurft". 

We zouden nog heel veel van de oprukkende islam aan u door willen geven. Helaas kan 

dat niet. Als de HEERE die satanische opmars niet verhindert komt de tijd dat al onze 

vrouwen en meisjes zich moeten bedekken met een burka en elke religie -buiten de 

islam- verboden/uitgeroeid wordt.  

*** 
 **  De oosterse antichrist-3.  Het bovenstaande is geen opwekkend toekomstbeeld. En 

inderdaad - laten we er niet licht over denken. Persoonlijk hebben we de hoop dat dit zal 

gebeuren. Meerdere van onze "oude" theologen waren van mening dat vóórdat Rome 

vernietigd wordt de islam wordt verdaan. We denken dat de Almachtige Zijn volk Israël 

zal gebruiken om de macht van de islam te breken. In Zacharia 12 lezen we van 

komende gebeurtenissen. Onze dagen worden daar beschreven. Dat heeft niets met 

waarzeggerij te maken, maar met het nauwkeurig letten op het Profetisch Woord. In 

vers 6 staat: "Te dien dage zal Ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard 

onder het hout, en als een vurige fakkel onder de schoven; en zij zullen ter rechterzijde 

en ter linkerzijde alle volken rondom verteren; en Jeruzalem zal nog blijven in haar 

plaats te Jeruzalem." Het is een zwaar werk om zulke Bijbelgedeelten te vergeestelijk 

en aan dat werk wagen we ons ook maar niet! Als de huidige gebeurtenissen leiden tot 

een grote oorlog in het Midden Oosten is het zeer wel mogelijk dat ook deze profetie 

vervuld zal worden. En als de macht van de islam gebroken is zal ze wereldwijd 

vergaan. Het zal allemaal snel genoeg blijken. Persoonlijk ben ik niet van gedachte dat 

dan alle profetieën vóór het Vrederijk vervuld zijn. Maar er zal geen stilstand meer zijn 

totdat het alles zal geschied zijn! 

*** 
**  Een zalige tijd.  "O! wat zal dat een blijde en zalige tijd zijn op de aardbodem, als 

de almachtige God met zijn eigen hand het oude Israël, na deszelfs langdurige 

verwerping, in zijn verbond weer zal inenten; en als zij, samen met het christendom uit 

de heidenen, in één huis en kerk zullen wonen en zij allen de Heere zullen dienen met 

eenparige schouder.” Dit zegt ds. Van der Groe in een preek over Romeinen 11:26.  Dit is nog 

toekomst en zo waarachtig als de Heere God is, zo waarachtig zal dit woord vervuld worden in het 
Vrederijk van de Messias!   

****** 
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KORT OPGEMERKT BIJ DE AANVANG VAN HET NIEUWE JAAR 
 

 
 
 
 

Als u dit leest zijn we het nieuwe jaar 2013 al begonnen. Wat dit jaar ons zal brengen 

weet niemand. Hoewel we tóch het een en ander weten. De ontwikkelingen in het M.O. 

gaan naar een dramatisch hoogtepunt. Dat dit "hoogtepunt" ook zal bestaan uit de 

bekering van de Joden valt moeilijk te geloven. Daar moet nog meer aan voorafgaan 

dan wat we tot heden gezien, gehoord en gelezen hebben. Maar met aan zekerheid 

grenzende waarschijnlijkheid zullen er ontzaggelijke conflicten plaatshebben in dit 

nieuwe jaar. De wereld zal geen rust meer krijgen, maar enkel een toename van rampen, 

van ontzagwekkende oordelen. En om dat te zeggen/schrijven behoeft men waarlijk 

geen profeet te zijn, hoewel de "profeten" ook dit jaar ongetwijfeld van zich zullen laten 

horen! In een Bijbellezing over het elfde en twaalfde hoofdstuk van Jesaja zegt I. da 

Costa onder andere het volgende: 
 
 

"Men zou zich een onschriftuurlijke voorstelling van de zaak maken, wanneer men 

meende, dat de algemene vrede op aarde plotseling en als met een toverslag ontstaan 

zal. Neen, wereldschuddingen zullen voorafgaan. Gods oordelen over de volken, welker 

maat van ongerechtigheden vol is voor God, zullen uitgevoerd worden, gelijk God 

eertijds zijn oordelen over de oude gruwelvolken van Kanaän uitvoerde, zo ook in de 

laatste tijden.(...)Er zullen een menigte van wereldgebeurtenissen voorvallen in de 

gewone weg, zodat niemand er de weg van God in zal zien dan de gelovigen; maar 

aan het einde van al die middelijke voorbereidingen, zullen er weer treffende 

tussenkomsten Gods plaatshebben, en dan zal de Heere zich openbaren als de God van 

Israël, die alleen wonderen doet." Tot zover Da Costa. 
 

 

Op 11 december 2012 concludeerden de experts dat de Arabische lente wel eens een 

"valse" kan zijn geweest die in werkelijkheid in een barre ijskoude winter veranderd is. 

De (burger)oorlog in  Syrië zal nog verstrekkende gevolgen hebben. Als de "rebellen" 

deze vreselijke oorlog winnen zal dit voor Israël niet te overziene gevolgen hebben. De 

Gazastrook wordt in snel tempo voorzien van verdragende raketten. De Hezbollah in 

Libanon heeft duizenden raketten op Israël gericht. Egypte dreigt een fanatieke 

moslimstaat te worden - een zeer groot gevaar voor Israël. De atoomdreiging uit Iran 

wordt alleen maar erger. Naar de mens gesproken zal Israël ondergaan. En dit land zal 

nog schrikkelijke gebeurtenissen moeten meemaken. Maar het zal niet ten ondergaan! 

De HEERE zal de Islam verbrijzelen op Zijn tijd en wijze. De Islam is niet "de 

verborgenheid der ongerechtigheid". Een ongerijmde stelling; graag gebruikt door hen 

die met Rome boeleren. De enige door de Schrift geschetste antichrist is ROME, de 

verborgenheid der ongerechtigheid bij uitstek! Van het pausdom zullen wij nog veel 

horen. Deze grote vijand van Christus en Zijn Bruidskerk is ten uiterste geniepig en 

kwaadaardig. Maar ook deze vreselijke religie is bestemd voor de ondergang. Via 

Europa zullen  we nog veel van haar merken. Maar haar lot is bezegeld, want "sterk is 

de HEERE God die haar oordeelt". We hopen er uitgebreider van de horen als de Heere 

dat nog wil geven. Laten we er in elk geval van verzekerd zijn dat er in de toekomst 

grote wonderen Gods zullen gebeuren! Het is ontzettend dat de huidige theologen die 

alles durven ontkennen. 
 

We wensen u de bescherming toe die we in psalmen 46 en 91 kunnen vinden! Dan 

hebben we houvast voor tijd en eeuwigheid. Dat is mijn wens voor u in 2013. Dat het u 

allen naar lichaam en ziel wèl mag gaan. 
 
 

Een hartelijke groet en Gode bevolen,                                                                     (6-2012) 

C.J.  Buys 

************** 


