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**  ADVENT.   Advent betekent verwachting; het is u allen bekend genoeg. Het is u 

tevens bekend dat de zogeheten "adventsweken" eindigen op de dag(en) van  het her-

denken van de geboorte van de Zaligmaker in Bethlehem. Dit "kerstfeest" wordt gevierd 

met heel veel overdaad in eten en drinken en allerlei groen en lichten. Wereld en kerk 

hebben hier veel aanrakingspunten. Dat verder daargelaten. Maar laten we goed besef-

fen dat we niet de geboorte verwachten van het kind Jezus. Advent is anders. Als de 

kerk op haar plaats is dan ziet zij uit, ja dan verwacht zij de komst van de grote God en 

Zaligmaker, om Zijn oude Bondsvolk het leven te geven, hetgeen een "leven uit de 

doden" zal zijn voor de hele wereld. We zien beslist niet uit naar een "hulpeloos kind" 

maar naar de grote Davidszoon, Die alle machten van het kwaad zal verdelgen en de 

hele wereld zal doordrenken met het Evangelie! Dan zal alles door de vrede bloeien! 

 

*** 

 
**  Welk een verwachting!  "Men heeft een merkwaardige voorbode van die komst des 

Heeren gehad, in de Hervorming van de kerk in de 16e eeuw. En onze hoop wast meer 

en meer aan, dat de Heere dit Zijn werk volmaken zal. Immers, Hij heeft waarlijk in de 

Reformatie gedaan, hetgeen Hij gezegd heeft te zullen doen in Zijn toekomst. Weshalve 

wij zodanig zullen te werk gaan in de verklaring van de overige delen van deze 

gelijkenis, dat wij hetgeen hier gezegd wordt van de "komst des Heeren" en de gevolgen 

daarvan, zullen brengen tot het werk, dat de HEERE in de 16e eeuw heeft begonnen, als 

een voorbeeld van een groter en voortreffelijker werk, hetgeen wij verwachten met 

lijdzaamheid." 
 

Het bovenstaande is een citaat uit het werk van Campegius Vitringa "Verklaring van 

de evangelische parabolen". Hij zegt dit in de gelijkenis van de "talenten" in Mattheüs 

25:14-30. De Reformatie was een groot werk Gods, doch met Vitringa -en dat was 

tevens de mening van vrijwel  alle  theologen van de "oude stempel"- zeggen we, dat 

het gróótste werk nog komen moet. En nu het vlakbij gekomen is, gelooft vrijwel 

niemand het meer. 

 

*** 

 
** Vereniging met Christus.  Het begin en het einde van de ware godsdienst bestaat in 

een vereniging met Christus. Het is het begin, want heeft de mens geen eeuwige 

vereniging met Christus, hij is buiten gemeenschap met Hem. En het is het einde (indien 

het eind genoemd kan worden, wijl de eeuwigheid begin nog einde heeft) van alle 

godsdienst, omdat deze vereniging voltooid wordt in een eeuwig geluk.       
 (Philpot - 2 Tim. 11:11-13) 

 

 
 

*** 
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**  Heerlijkheid.  “De dag zal nog komen dat de Joden, die de eerste apostelen tot de 

heidenen waren en de eerste zendelingen tot ons, die toen verre waren, opnieuw 

binnengebracht zullen worden. Tot op dat ogenblik kan de heerlijkheid van de kerk 

nooit haar volheid bereiken. Onvoorstelbare zegeningen voor de wereld zijn ten nauwste 

verbonden met het herstel van Israël; hun inzameling zal zijn als leven uit de doden.”                                                                                                   
 

(C.H. Spurgeon) 

 

*** 

  
**  Omgaan met dieren.  "Wat de dieren onder Israël betreft, ook tot dezen stelde de 

Heere zich door deze verordening in een bijzondere betrekking. De wet zorgde voor de 

dieren in vele opzichten, en de sabbatswet gaf hun een dag van rust gelijk de mens. Dat 

is nog wat meer dan de dieren niet te kwellen, of niet te mishandelen; dat is een 

betrekking tot hen gevoelen, dat is met belangstelling aan hen denken, en met liefde 

voor hen zorgen. En waarom zouden wij dat ook niet doen bij de bewustheid, dat ons de 

macht over hen gegeven is, en hun lot dus grotendeels van ons afhangt? Voorzeker, het 

is een bewijs te meer van onze ontaarding, dat wij zo weinig gevoel hebben voor het 

dier, dat toch zo nabij ons gesteld is."  

Het geciteerde is de mening van Isaäc da Costa die hij uitspreekt  in een 

Bijbellezing over Exodus. 

 

*** 

 
**  De oordeelsdag.  "Niemand weet wanneer de oordeelsdag komt" aldus ds. Budding, 

volgens een artikel "Kerk moet verlangen naar bruiloftsdag", in het RD van 20-12-2012. 

Dit is correct, maar er valt wel meer van te zeggen. Dominee Van der Groe zei openlijk 

vanaf de kansel dat de oordeelsdag nog in geen 1000 jaar komt, en dat geldt nog! Want 

wat aan die dag vooraf moet gaan is nóg niet gebeurd. In een catechismuspreek over 

Zondag 19 zegt de Kralingse predikant, dat eerst nog het 1000-jarig rijk moet komen! In 

een niet te evenaren biddagpreek over Romeinen 11:26 zegt hij uitgebreid dat nog eerst 

de bekering van de Joden zal plaatshebben als een leven uit de doden voor de gehele 

wereld. We vinden dit ook bij Boston in een preek over Zach.12:12. Het is trouwens de 

vrijwel algemene gedachte van de kerk in haar rechtzinnige ontwikkeling! De zo 

hemelsgezinde Rutherford wilde er zijn Hemel wel voor uitgesteld zien, om die tijd mee 

te mogen maken! Bunyan heeft er uitnemend over geschreven! Bij Spurgeon lezen we 

het op velerlei wijze. Philpot was dezelfde gedachte toegedaan. Maar ook de bekende 

predikanten L. Ledeboer, H. de Cock, E. Fransen en J. van Andel zagen naar die tijd uit. 

Ach, wie eigenlijk niet? Op grond van de Bijbel hebben al deze mensen uitgezien naar 

het Messiaanse Vrederijk op aarde. Dominee Budding dus niet. Jammer dat hij niet aan-

geeft waar hij de periode, die in Openbaring 20 zesmaal genoemd wordt, dan wel 

plaatst! Als we de Schrift geloven is het niet moeilijk. In Openbaring. 20:4-6 kunnen we 

duidelijk lezen dat het 1000-jarig rijk een aanvang neemt wanneer het rijk van het beest 

-dus de antichrist- vernietigd is. En dan zal er vrede op aarde zijn en de volkeren zullen 

de oorlog niet meer leren, zoals Gods Woord het ons leert! 

 

*** 
 

**  De macht van Rome.  Degenen onder de protestanten die aan "struisvogelpolitiek" 

doen -en dat is het merendeel- hebben het er altijd over dat de macht van Rome niet 

alleen tanende is, maar dat die macht per saldo niets meer voorstelt. Maar het feit dat het 

pauselijke Rome het zover heeft gekregen dat over een groot deel van Europa de roomse 
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"12-sterrenvlag" wappert en dat we elke dag weer geconfronteerd worden (bankbiljetten 

en munten), met het afgodische teken van de roomse Maria -en dan ook bedenkende, dat 

dit alles nog maar een begin is- is een meer dan overtuigend bewijs dat de macht en 

invloed van die man in het Vaticaan onvoorstelbaar groot is. 

 

*** 

 
**  Oud goud.  De bekende Schotse predikant MacCheyne uit de vorige eeuw zei: 

"Het ligt in Gods plan Zijn koninkrijk te doen komen door de verlossing van Israël". 

Thomas Shepard zei: "Het volk Israël zal  tot heerlijkheid van de ganse aarde gemaakt 

worden." Ds. Th. van der Groe heeft het over "die zalige tijd op de aardbodem", 

waarmee hij bedoelt de tijd die zal volgen op de bekering van de Joden. 

 

*** 

 
**  Een duivels dilemma.  Door oorlogshandelingen zijn er momenteel meer dan een 

miljoen mensen verdreven van huis en haard. Er wordt wel gesproken van miljoenen. 

Dan denken we in het bijzonder aan Syrië. Vluchteling zijn is rampzalig. Maar nu wil ik 

wijzen op de duizenden vluchtelingen die vanuit Libië de oversteek wagen naar Italië. 

Vanuit Libië komen zij in uiterst gevaarlijke vaartuigen over de Middellandse Zee naar 

het kleine Italiaanse eiland Lampedusa. Vele honderden verongelukken (verdrinken) 

tijdens deze overtocht. Vanuit andere landen in Afrika komen ze naar Libië om vandaar 

scheep te gaan naar Europa. Er zijn ongetwijfeld politieke vluchtelingen bij. Maar het is 

wel zeker dat het grootste gedeelte bestaat uit hen die het in eigen land arm hebben en 

de kans wagen om in het rijke Europa te komen. Het is ook wel zeker dat onder hen vele 

islamieten zijn. Waarlijk geen prettig gegeven. Deze mensen kunnen niet allemaal in 

Italië blijven. Andere landen in Europa dienen er hun grenzen voor open te stellen. Ook 

ons land zal daar niet onderuit kunnen. Of  toch wel? Weigeren er aan mee te werken? 

Komen er straks horden Afrikaanse volgelingen van de "profeet" naar Europa? Zal 

Europa na verloop van jaren niet zeggen, "hadden we ze maar teruggestuurd"? Het is 

echt een duivels dilemma. 

 

*** 

 
**  Geen licht.  Is het u wel eens opgevallen dat dit geslacht geen licht meer heeft in de 

toekomst, omdat men het licht dat onze vaderen hadden, uitgedoofd heeft? 

 

*** 

 
**  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.                                     (Calvijn zegt dit bij Johannes 12:13)    

          

 

*** 

 
**  Gruwelijke afgoderij.  Daarvan lezen we in het R.D. van 11 dec. 2013. We zien 

een foto, genomen in de kathedraal van Keulen. Aan de muur zien we de een of andere 

sinterklaas met onder zijn "heilige voeten" een doorzichtig kastje, met in het midden een 
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druppel bloed en daar omheen zoiets van kleine sterretjes. Ja, u houdt het niet voor 

mogelijk, maar het is een druppel bloed van... de voormalige paus Johannes Paulus II! 

Het RD tekent erbij aan: "De verering van relikwieën in de Rooms-katholieke kerk is 

nog altijd springlevend." Het trekt veel belangstellenden. We denken aan het woord van 

de apostel Paulus in 2 Thess. 2: 9: "(Hem zeg ik), wiens toekomst is naar de werking des 

satans, in alle kracht, en tekenen en wonderen der leugen." Deze paus wordt volgend 

jaar heilig verklaard. Het is alles "vuiligheid op het aardrijk", waarmee we mogen en 

(moeten) spotten, zoals Spurgeon ons geleerd heeft!  Laten de geestelijke leidslieden in 

Nederland, die op een vreselijke wijze boeleren met Rome, eens schrikken en beven, 

vanwege hun gruwelijke afval. Laten zij vooral vrezen straks met het pausdom ten 

onder te gaan. Naar die dag mogen we met groot verlangen uitzien! 

 

*** 

 
** Onze kleding  “Onze kleding voor het bezoek aan de kerkdiensten is de zichtbare 

uitdrukking van de hoogachting, die wij Hem toedragen. In het huis Gods ontmoeten 

wij de Allerhoogste en de Allerheiligste! Dat is een heilig en plechtig uur. God geve ons 

genade, innerlijk en uiterlijk waardig voor Hem te treden."  - "In de kleding? Dat is toch 

bijzaak. Hoofdzaak is, ben ik er met mijn hart bij. Wacht even! Ik stuur immers niet 

slechts mijn hart naar de dienst, maar ik kom met mijn hele persoon." De bron van deze 

uitspraken is het blad “Nieuws uit Israël” van mei 1997. Zou deze stem uit de 

evangelische hoek ook “ons soort mensen” wat te zeggen hebben?! 

 

***. 

 
**  Voetbalgekte.  Daar is Nederland vol van en die "gekte" is ook in reformatorisch 

Nederland volop aanwezig. Voorral bij grote voetbalfestijnen moet onze politie toeziend 

en handelend optreden. Vechtpartijen zijn niet zeldzaam. Sport verbroedert, zegt men. 

De kosten daarvan zijn ca. 40 miljoen per jaar. Er zijn stemmen opgegaan om de 

voetbaldwazen zelf te laten betalen. Maar dat wil de regering niet. Dat komt op het 

bordje van de belastingbetalers. Als u nu weet dat er soms in het buitenland "heel goede 

voetballers" worden "gekocht", en dat daar soms miljoenen euro's mee gemoeid zijn, 

dan kunt u dat belachelijk vinden en dat is het zeker. Als je leest welke onvoorstelbare 

salarissen vele voetballers krijgen (het kan over miljoenen euro's gaan) val je van de ene 

verbazing in de andere. In de verpleeghuizen krijgen mensen steeds minder zorg omdat 

daar geen geld voor is -en dan mag de premier wel blijven lachen-, maar hij kon beter 

de voetballers zelf voor de door hen veroorzaakte schade en overlast laten betalen en het 

uitgespaarde geld voor betere zaken besteden. "Brood en spelen" waren de ondergang 

van het Romeinse rijk; dit oordeel zal Nederland ook niet voorbijgaan.  

 

*** 

 
**  Bunyan en de doop.  "Op zijn sterbed heeft hij zijn gemeente nog vermaand over 

kinderdoop of volwassendoop niet te twisten. Hoewel hij drie van zijn kinderen in hun 

jeugd heeft laten dopen, waarschijnlijk op aanraden van zijn vrouw, wilde hij toch niet 

dat iemand het hem euvel durfde duidde te geloven, dat de volwassendoop meer naar de 

Schrift is."                                (dit zegt ds. C. den Boer in zijn toelichting bij de "Christenreis") 

**  Toevlucht nemen.  "Een voortdurend toevlucht nemen tot de Fontein Die geopend 

is tegen de zonde en de ongerechtigheid, houdt het geweten onbezoedeld en het hart 

teder, nederig en liefhebbend. Het gebroken en verslagen hart zal God niet verachten. 

Maar weinigen zien de zonde zoals zij werkelijk is: als opstand tegen het beste Wezen 



 5 

dat er is, de heilige Heer God. En veel van zulke mensen, zonder enige zelfkennis, 

nemen een godsdienstige belijdenis aan die enkel oppervlakkig is en maken zich wijs 

dat ze in werkelijkheid zijn wat ze niet zijn."                             (Mary Winslow in een brief) 

 

*** 

 
**  Vaticaan tegen Israël.  De Italiaanse journalist Giulio Meotti heeft een nieuw boek 

geschreven met de titel J'Accuse: Het Vaticaan tegen Israël, waarin hij uitvoerig ingaat 

op het eeuwenlange theologische antisemitisme van het Vaticaan, dat sinds de oprich-

ting van de Joodse staat Israël langzaam van vorm is veranderd naar het al even 

schaamteloze als schandalige antizionisme. Het Vaticaan heeft openlijk partij gekozen 

voor de Arabische moslims, en streeft samen met hen naar de verdwijning van de 

Joodse staat. 

 

*** 

 
**  Rome - semper idem!  Van maart 1754 tot mei 1755 maakte Whitefield zijn vijfde 

tocht naar Amerika. Hij nam 22 kinderen mee, die hij voor het Bethesda Home bestemd 

had. Het schip deed op de heenreis de stad Lissabon aan, waar hij kennismaakte met de 

bijgelovige rooms-katholieke gebruiken. Hij had diep medelijden met de inwoners van 

Portugal, die in zo’n geestelijke duisternis verkeerden. Toen hij een jaar later van de 

vreselijke aardbeving hoorde, die Lissabon getroffen had, schreef hij:"O, dat allen die 

onlangs in Portugal zijn omgekomen, de goddelijke Verlosser gekend hadden! Arm 

Lissabon! Hoe spoedig zal al uw rijkdom en heidens bijgeloof worden verzwolgen!" 

Whitefield verafschuwde de dwalingen en macht van het Pausdom. "O, dat een andere 

Luther zou opstaan! O, dat verlangen naar de tijd dat alles wat antichristelijk is door de 

adem uit de mond van de Verlosser geheel zal worden tenietgedaan, als Hij in Zijn 

heerlijkheid zal verschijnen!"                         (L.J. van Valen `Zijn akker was de werreld`, blz. 241) 

 

*** 
 

** Ds. P. den Butter.  "De stellige verwachting is dus, dat er een tijd komt, waarin de 

Joden tot bekering zullen komen. Maar wanneer zal dat zijn? Een aantal mensen, die in 

de beginperiode van het Puritanisme leefden, waren van gedachte, dat de bekering van 

de Joden zal plaats vinden vlak voorafgaande aan de wederkomst van de Heere Jezus. 

Als de Joden bekeerd zijn, zal zeer spoedig het einde komen. Zo was de mening van 

bijvoorbeeld Peter Martyr en William Perkins. Latere Puriteinen zijn deze voormannen 

in dit opzicht niet gevolgd. Zij waren wel hun leerlingen voorzover zij van hen leerden 

over de toekomstige heilstijd voor de Joodse natie. Zij namen echter niet hun opvatting 

over wat betreft de wederkomst van Christus, die onmiddellijk op de bekering van Israël 

zal volgen. Het zal juist anders zijn. De bekering van de Joden luidt niet het einde in, 

maar zal het begin worden van een tijd van ongekende bloei voor het Evangelie in de 

gehele wereld. In verband met de bekering van de Joden zal ook de hele wereld gaan 

delen in rijke Evangeliezegeningen. Dit wordt de lijn, waarlangs de meerderheid van de 

Puriteinen gaat denken. Zij geloven dus niet alleen in het herstel van de Joden. Zij 

geloven ook dat dit herstel van de Joden gepaard zal gaan met grote zegeningen voor de 

gehele wereld. Er komt een heilstijd voor alle volken." 

 

Het bovenstaande is geciteerd uit het prachtige boek Volk van eeuwigheid tot 

eenzaamheid van de emeritus predikant van de christelijke gereformeerde kerken, 
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ds. P. den Butter, waarin hij heel duidelijk het Vrederijk van de Messias 

beschrijft! 
**  Twee punten.  Hoe groot de moeilijkheden bij dit onderwerp ook zijn, er zijn twee 

punten die voor mij overduidelijk zijn. Een van deze is de persoonlijke terugkeer van de 

Heere Jezus voor de komst van het 1000 jarig Rijk. Het andere punt is de letterlijke 

vergadering van de joodse natie en hun terugkeer naar hun eigen land. Ik zal van nie-

mand zeggen dat deze twee zaken essentieel zijn voor de zaligheid en dat er voor zo een 

geen redding bestaat tenzij hij dezelfde mening heeft als ik. Toch komen deze waarhe-

den mij even zeker voor als dat de godheid van Christus voor mij een voldongen feit is.                                                                    
 

                                                                             (J.C. Ryle in Verwacht u Hem? - hoofdstuk 5) 

 

*** 

 
**  De gezegendste dag.  Wie weet of niet de Heere Schotland, dat maar een worm is in 

vergelijking met andere volkeren, tot een scherpe nieuwe dorsslede zal stellen, die 

scherpe pinnen heeft, om de bergen te dorsen en te vermalen, zodat al haar kooplieden 

zullen uitroepen: "Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon." O! te mogen zien, 

dat die grote steen des aanstoots, die de christelijke godsdienst in de weg staat wordt 

weggenomen, en dan te zien, dat het Joodse volk weer tot Christus, hun oude Man 

gebracht en aan Hem getrouwd wordt en de volheid der heidenen ingaat! O! te mogen 

zien, dat onze Verlosser Christus die schone dag in de wereld zal hebben; Jood en 

heiden aan Christus getrouwd te zien, en dat Hij zal heersen van het Oosten tot het 

Westen, en van de zee tot aan de zee, en dan de ganse aarde in één schaapskooi te zien, 

gehoorzamende de stem van één Herder! Als die dag komt, zal dat de gezegendste dag 

zijn, die wij ooit hebben gezien, en wij moesten de Heere bidden die te verhaasten, 

opdat vervuld moge worden wat de Heere belooft.    (Uit een van de brieven van S. Rutherford) 

 

*** 

 
** Een wolkje als eens mans hand (1)?  Goed nieuws uit het Midden-Oosten nu er 

eindelijk de dooi ingetreden is in de koude oorlog die het Westen en Iran nu al decennia 

met elkaar voeren. Immers is de overeenkomst die er in Genève gesloten is over het 

stopzetten van het kernprogramma van Iran is een geweldige stap voorwaarts in het zo 

gevaarlijke Midden-Oosten. Het is immers toch geen kleinigheid na zoveel jaren van de 

roep "Amerika is de satan", "Israël gaan we vernietigen", en zoveel andere krasse 

uitdrukkingen meer die er gelanceerd werden vanuit Teheran, ten einde zijn gekomen. 

Iran is met 80 miljoen inwoners het meest bevolkte land in het Midden Oosten en het is 

strategisch gelegen. Het heeft ook de grootste gas- en de twee na grootste olie reserves 

van de wereld. Als het Westen dit machtige land aan haar zijde krijgt is meteen ook de 

toekomst van Israël verzekerd! Dan gast de president van de Verenigde Staten, Barack 

Obama, de geschiedenis in als de grootste weldoener van de 21ste eeuw. Dan heeft hij 

toch maar de wereldvrede gered! 

 
** Een wolkje als eens mans hand (2)?  Maar.... zou het wáár zijn? Zomaar enkele 

"koppen" die we dezer dagen lazen: 'Zwakke Obama brengt wereldoorlog dichterbij' - 

'Saudische prins: Niet Israël, maar Iran is echte bedreiging voor de wereld' - 'Israël 

noemt deal met Iran een "historische fout" en hint op militair ingrijpen', en zo zouden 

we nog even door kunnen gaan. Als we toch willen spreken over een "wolkje" laten we 

er dan maar voor honderd procent zeker vanuit gaan dat dit "wolkje" de voorbode is van 

een donderwolk. zó groot en zó heftig, zó onvoorstelbaar verschrikkelijk, dat het 

Midden-Oosten er door in vlam en vuur wordt gezet en dat de hele wereld zal doen 
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schudden op haar grondvesten. De berichten die er over verschijnen zijn vele, zéér vele. 

Zelf schrijven we er nu niet verder over. Er zal nog meer dan genoeg over gezegd en 

geschreven worden. Geheel zeker is dat de Hoeder Israëls Zijn grote plan aan het uit-

voeren is. Obama en alle wereldgroten en wereldmachten staan Hem daarbij ten dienste! 

 

*** 

 
**  Ontbinding.  We laten de "wereld" nu maar onbesproken. En toch gaat het hier wél 

om de wereld, maar dan de wereld in de kerk. Het is ongehoord op welke wijze velen 

zich durven te kleden als zij komen onder de prediking. Met name heel veel meisjes en 

ook vele moeders zijn zedeloos gekleed. Mannen en jongens komen wel met vrijetijds-

kleding in de kerk. Het een zowel als het ander is ontbinding te noemen. Er wordt 

weinig of niet op gewezen. Soms toch wel. Dominee P. de Vries heeft er onlangs  op 

gewezen. Hij noemde een reformatorische middelbare school die een uitwisselingspro-

gramma had met een school in Oost Europa, die je als evangelisch zou kunnen typeren. 

Die school heeft echter radicaal een punt gezet achter de uitwisseling met de school in 

Nederland. Eén van de redenen was de oneerbare wijze waarop de meeste meisjes van 

de reformatorische school gekleed gingen. Er werd bedoeld de uitdagende kleding van 

de meisjes uit Nederland (korte rokken, strakke broeken, blouses met diepe inkijk enz.). 

De meisjes dragen daar wel "normale" lange broeken. Dezelfde bezwaren komen uit 

Engeland, waar gastgezinnen logies aanbieden aan Nederlandse meisjes, tijdens een 

werkweek. Deze mensen (strict baptisten?) waren geschokt over de zedeloze kleedstijl 

en het gedrag van de meisjes. De Engelse gezinnen hebben aangegeven ermee te 

stoppen. Nog een recent voorval: een reformatorische school zou tijdens een schoolreis 

een rondleiding krijgen in een grote Rooms-katholieke kerk in België. Toen het 

gezelschap met veel geschreeuw uit de bus was getuimeld en de pastoor zag in wat voor 

kledij de dames gestoken waren, weigerde hij hen de toegang tot de kerk. Wat is dit 

allemaal in- en intriest. Wat is ook hier de schuld van de ouders groot. En ook wij zijn 

kinderen van dit afvallig geslacht.. 

 

*** 
 

 
** Gevaarlijk Libanon.  Er bevinden zich nog altijd zo'n dertigduizend raketten op het 

grondgebied dat door Hezbollah wordt gecontroleerd, waaronder enkele honderden met 

een bereik tot diep in Israël. Deze raketten staan grotendeels in Libanon op Israël 

gericht. De leiders van Israël moeten wel stalen zenuwen hebben. Zij moeten rekening 

houden met de dreiging uit Libanon en de Gazastrook. Ze moeten nauwlettend op de 

gebeurtenissen in Syrië letten. En dan uiteraard de bijna grootmacht Iran. Vergeet 

Egypte niet. Ach, het zal alles nog erger worden Alle volkeren der aarde zullen zich 

tegen Israël stellen. Dezer dagen werd er een Israëlisch militair gedood door een 

Libanese scherpschutter. Israël heeft gewaarschuwd geen agressie tegen de staat Israël 

te gedogen. Als de Heere de verderfengelen ontbindt -en deze tijd kan niet veraf meer 

zijn- is ook de tijd van Israël bekering niet veraf meer. Wat een verwachting is er! 

 

*** 

 
** Protestantse heiligen.  In "Terdege" stond eens een vraaggesprek (9-6-'99) met de 

kerknieuwsredacteur van het RD, de heer Dr. K. van der Zwaag. Hij geeft er blijk van 

geen grote liefhebber te zijn van de z.g. 'kleine kerkgeschiedenis'. Op de vraag: "Oude 

Paden hoeft jou zeker niet als medewerker te vragen?" is zijn antwoord: "Nee, liever 

niet. Ik ben er zelfs niet op geabonneerd. De inhoud riekt soms naar heiligenverering, 
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net als die stroom van biografieën over allerlei voorgangers die soms nog maar net zijn 

overleden. Heel ongezond. Laat ze preken van Calvijn, Luther, de puriteinen en 

Kohlbrugge op de markt brengen. Dat is klassieke bijbelse taal, die ze niet alleen hier, 

maar ook in China, in Japan, in Korea en in Rusland verstaan. Taal van het hart dat 

een Verlosser nodig heeft, niet aangekoekt door aanslibsels die de bijbelse boodschap 

versluieren." Dat is uit ons hart gegrepen! Ons (kerk)volk wil nog wel lezen van allerlei 

"bekeringen" en wat daarvoor door moet gaan en zo ook van diverse (soms zeker 

kleurrijke!) figuren uit de "jongste" kerkgeschiedenis met al hun dwalingen en 

eigenaardigheden. Wij blijven van de "staat" van deze mensen af. Maar de 

"Galatenbrief" van Luther blijft bij de boekhandel liggen en is véél meer waard dan alle 

levensbeschrijvingen die in onze dagen worden uitgegeven. En ... waar blijft de 

schrijver en de uitgever die ons volk eindelijk eens gaan wijzen op het grote werk dat de 

HEERE gaat doen voor Israël en de volken? 

 
 

*** 

 
** De tijd vóór het Vrederijk (1). Welke tijd gaat het Vrederijk kort vooraf?  Dat is 

een belangrijke vraag. Letten we op hetgeen de Schrift ons voorhoudt: "Wie God verlaat 

heeft smart op smart te vrezen". We weten dan eigenlijk al genoeg. En dan moeten we 

wel opmerken dat het alleen de lankmoedigheid Gods is dat Neerlands staat en kerk nog 

niet weggevaagd zijn. Hoe hebben mannen als Van der Groe en Ledeboer ons gewaar-

schuwd voor een komende ondergang. We hebben niet geluisterd. Het kwaad lijkt 

onafwendbaar. Zijn we beter dan de bewoners van de Filippijnen en andere volken waar 

zulke vreselijke rampen hebben plaatsgehad? Wie zou het durven zeggen? De rampen in 

de wereld zijn vele, op allerlei gebied. Vreselijke oorlogen, terreur op een ongekende 

wijze, schrikkelijke natuurrampen, etc. Waar horen en lezen we nog een profetisch 

getuigenis? Welke geestelijke leidslieden blazen nog de alarmtrompet en wijzen de aan 

hen toevertrouwde zielen op datgene wat te komen staat?    

 

*** 

 
**  De tijd vóór het Vrederijk (2). We vroegen eens aan iemand die het veel over het 

1000-jarig rijk had: "Heb je er wel eens aan gedacht wat er aan het Vrederijk vooraf-

gaat?" Dat bleek niet het geval te zijn. We willen aantonen dat we door vele knechten 

van God uit de verleden tijd ernstig gewezen zijn op de ontzaggelijke gebeurtenissen die 

het Messiaanse Vrederijk zullen voorafgaan. Hoe erg die tijd naar hun inzicht zal zijn 

komt in het volgende tot uitdrukking. De vader van de Schotse predikant John Kennedy 

had de gewoonte om veel te bidden om de vervulling van de belofte van de bloeitijd van 

de kerk, de tijd dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heeren, gelijk de wateren de 

bodem der zee bedekken. Eens werd hem door een christelijke vrouw gevraagd hoe het 

kwam, dat hij, in tegenstelling tot zijn vader, zo zelden in het openbaar bad om de 

heerlijkheid van de beloofde bloeitijd van Gods Kerk. Hij antwoordde, dat hij zo’n 

aangrijpend gezicht gehad had van de verdrukkingen, die noodzakelijk aan deze   

periode moeten voorafgaan, dat hij niet de moed had om op de belofte ervan te pleiten, 

om daar in het openbaar aandacht aan te besteden. Anderen hebben dit ook zo gevoeld. 

 

*** 

 
**  De tijd vóór het Vrederijk (3). Vele anderen, hebben als profeten, ons  voorgehou-

den welke vreselijke tijd aan het Millennium zal voorafgaan. We willen nu alleen 

wijzen op ds. P. den Butter, emeritus predikant van de chr.ger. kerken. Van ds. Den 
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Butter is in 1978 een boek verschenen met titel Volk tussen eeuwigheid en eenzaamheid. 

Tijdens zijn verblijf in Canada heeft Den Butter uitgebreid kennis genomen van hetgeen 

de Puriteinen hebben geschreven over de komende bekering van het volk der Joden en 

de daarop volgende heilstijd van de kerk. Voorzover ik kan nagaan heeft dit boek 

weinig "gedaan" in zijn kerk en onder zijn collega predikanten. In elk geval is ds. P. den 

Butter een uitzondering. Een reeds overleden Urker vriend zei mij ervan: "Hij heeft het 

goed geleerd van de Puriteinen." De Puriteinen, maar ook ónze vaderen (de "oude 

schrijvers") hebben gewezen op de ontzaggelijke tijd welke het Vrederijk zal 

voorafgaan. Ds. Den Butter heeft dienaangaande óók de Puriteinen laten spreken! De 

oordelen die over Israël en de kerk zullen gaan zijn ontzaggelijk. Nóg een oordeel over 

Israël? Dominee den Butter denkt van wel en heeft daarmee de Schrift aan zijn zijde. 

Hij zegt er het volgende van:   
 

 "De dag van Jacobs benauwdheid zal zo groot zijn, dat die dag zijns gelijke niet heeft. 

Jeremia zal dit eerst hebben verstaan van de dag van Jeruzalems verwoesting, toen 

Israël naar Babel gevoerd werd. Maar de dag van Jeruzalems verwoesting in het jaar 70 

na Christus was nog benauwder. En straks komt er een dag, die nog weer erger zal zijn. 

Hoe weten we dat dit woord van Jeremia ook op een nog komende gebeurtenis 

betrokken moet worden? In dit zelfde hoofdstuk belooft de Heere dat Hij Zijn volk 

verlossen zal niet maar alleen uit Babel, maar uit alle landen, waarheen Israël verdreven 

was en de Heere zal een voleinding maken met al de heidenen, waarheen Hij hen 

verstrooid had (vers 11)." 
 

Den Butter gaat er uitvoeriger op in dan we hier citeren. Hij verwijst ook naar de laatste 

hoofdstukken van Zacharia en Ezechiël 38 en 39. Maar laten we niet denken dat, met 

name de christenvolken, geen benauwdheid zullen moeten doormaken. We denken nu 

aan een woord van de puritein Thomas Brooks: "De algemene verbreiding van de 

christelijke godsdienst, waarin de wereld zich later verheugen zal, moet niet geschieden 

door de een of andere nieuwe stoot van het huidige zendingswerk, maar door een 

verschrikkelijke ontplooiing was Gods wraak over alles wat afvallig en goddeloos is." 

Dat is dus de hele wereld; de "christenwereld" zeker niet uitgezonderd. 

 

*** 

 
**  Toch komt er een ándere tijd!  “Zien wij met treurende blik op Rome, op het 

Mohammedanisme, op de macht van het Buddhisme en Brahmisme en andere 

afgoderij? Laten wij ons verblijden. Zie, de Wreker komt! Hij komt ten tweede male, 

overwinnende en opdat Hij overwinne. Dan zal de dag der wrake in Zijn hart zijn, en het 

jaar Zijner verlosten zal komen. De verleider zal van zijn zeven heuvelen gerukt 

worden, om niet meer de kinderen der mensen te vloeken met zijn leugen, dat hij de 

stedehouder van Christus is. De reeds tanende halve maan zal in zwarte nacht verkeren; 

haar bedrieglijk licht zal de ongelukkige volken niet meer verleiden. Dan zullen de 

goden van Hindoes en Chinezen vallen, gelijk pottenbakkersvaten door de ijzenen staf, 

die Jezus zwaait. Bij Zijn verschijning zal de ganse aarde erkennen, dat Hij, die eenmaal 

“veracht en de onwaardigste onder de mensen” was, “de Koning der koningen en de 

Heere de heren” is. Zie, die dag nadert; laat allen die treuren, vertroost worden! De dag 

der wrake, de volle dag der duizendjarige heerschappij, de dag der verdwijning van alle 

dwaling, de dag van de herstelling der schepping tot haar vroegere heerlijkheid, de dag 

waarin God alles in allen zal zijn is nabij en voor de deur. Kom haastelijk, o Heere! 

Amen.” 

Het bovenstaande is een woord van Spurgeon, te vinden in een preek van hem over 

Jesaja 61:2. 
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We wijzen erop dat Spurgeon meende dat in zijn tijd al de ondergang van de Islam 

begon. Dezelfde gedachte vinden we ook bij J.C. Ryle. Duidelijk is uit wat Spurgeon 

zegt, dat niet alleen de Islam zal ten ondergaan, maar ook de roomse antichrist, mét de 

"godsdienst" van alle andere bedriegers. Psalm twee zal heerlijk vervuld worden!    

 

 *** 

 
** De ándere tijd - De heilstijd.  "De schrijver (Edwards) wijst er op dat al deze 

plaatsen uit de Schriften (en hij verwijst naar nog veel meer teksten), slechts één 

bedoeling kunnen hebben, namelijk om ons te leren, dat er een tijd zal komen, waarin de 

hele aarde geregeerd zal worden door Christus op een wijze als nooit eerder is gezien. 

Het Evangelie zal verspreid worden over de hele wereld en de Heilige Geest zal dat 

Evangelie tot zegen stellen. En de "einden der aarde" zullen Christus gehoorzamen. 

Voor Edwards is een heel belangrijke tekst Jes. 11:9: "Want de aarde zal vol kennis des 

HEEREN zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken." Hij zegt hiervan, dat hij 

zich afvraagt of er wel een sterkere manier van zeggen kan zijn om de universaliteit van 

de kennis van de ware godsdienst over de hele wereld uit te drukken. Deze tekst laat als 

het ware zien, dat, zoals er geen plaats is in de uitgebreide oceaan waar geen water is, zo 

zal er geen stukje van de mensenwereld zijn waar niet de kennis van de Heere zal zijn. 

En dan trekt Edwards deze conclusie van wat hij gevonden heeft in de Schrift: Het 

schijnt duidelijk te zijn, dat de tijd zal aanbreken, wanneer er niet één natie in de wereld 

zal zijn overgebleven, die niet de ware godsdienst omhelsd zal hebben." 
 

Het bovenstaande kunnen we lezen in het genoemde boek van. ds. P. den Butter. Er 

staan nog veel meer prachtige dingen in. Wat zou het geweldig zijn als zo'n boek eens 

werd herdrukt!   
 

*** 

 
**  Ten slotte.  Het bijna vervlogen jaar was -voor een groot deel van de wereld- een 

rampjaar. Het komende jaar ziet er niet minder dreigend uit. Laten ook wij vrezen voor 

de HEERE, Wiens oordelen over de ganse aarde zijn. Hoe u allen die dit leest onze tijd 

taxeert is mij niet bekend, behoudens van een enkeling. Naar mijn stellige overtuiging 

moet een ieder die werkzaam is met het Profetisch Woord tot de conclusie komen dat 

onze wereld in een ijltempo raast naar haar ondergang. Maar niet in die zin dat de 

gehele wereld vergaan zal door vuur en dat de jongste dag ophanden is. Ach nee, deze 

bedeling loopt ten einde, de "tijden der heidenen" zijn bijna ten einde  

 

 

En bij alle ellende die er is en welke komen zal, straks zal deze machtige psalm de 

wereld doorgalmen: "Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Israel nooit 

gekrenkt; Dit slaan al 's aardrijks einden gade, Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 

Juicht dan de Heere met blijde galmen, Gij ganse wereld, juich van vreugd; Zingt 

vrolijk in verheven psalmen. Het heil, dat de aarde in 't rond verheugt." We mogen ons 

nu al verheugen - zij het met beving. 
 
 
 
 

 
 

 

 

Samengesteld door C.J. Buys - Gouda 


