
 

 

 

  

 

Door C.J. Buijs 
  

 

**  De laatste tijd van de wereld. Men moet onderstellen dat Johannes met het blazen 

van de zevende bazuin heeft gezien, dat het gehele rijk van het beest verwoest is in de 

koninkrijken der wereld, door Gods vreselijke oordelen. Zij, die het danklied uitspreken, 

willen zeggen, dat nu de tijd is gekomen, door de godspraken der profeten genoemd, 

waarin het koninkrijk van God in Christus Zijn Zoon, heerlijk en voortreffelijk op de 

aarde zal geopenbaard worden, en alle, of de voornaamste koninkrijken der wereld, de 

volken en geslachten eerst in Europa, en daarna de overige door de gehele wereld, de 

ware godsdienst zullen belijden en aan Christus Jezus zullen onderdanig worden. De 

profeten hebben van die laatste tijden van de kerk voorzegd al wat heerlijk en 

voortreffelijk is. (...) Dat is die verborgenheid, van welke alle profeten gesproken 

hebben (hoofdstuk 10:1 v.), dat de koninkrijken der wereld de christelijke godsdienst 

zullen belijden, de afgodendienst en valse dienst van vleselijke mensen zal uitgeroeid 

zijn; dat zij met een eenparig gevoelen zullen overeenstemmen omtrent de fundamentele 

leerstukken van der godsdienst, met bijzondere zorg, naarstigheid, toegenegenheid en 

gehoorzaamheid des geloofs zullen verzorgen, en op geestelijke wijze Gode onderwor-

pen zullen zijn.  Het voorgaande zegt de bekende professor C. Vitringa in zijn 

commentaar op de Openbaring aan Johannes. Wat hebben deze mensen toch een 

geweldig gezicht gehad op het Vrederijk van de Messias, zoals dat zal geopenbaard 

worden na de verwoesting van het pausdom en de bekering van de Joden! Laat alle 

“moderne” verklaringen -die toch enkel verduisteringen zijn- maar ongelezen liggen 

als van nul en gener waarde. We doelen uiteraard op de verduiste-ringen van de 

verklaring van het boek Openbaring door Refonieten, in woord en geschrift. 
 

 

*** 

 

**  Triest.  Het is uitermate triest dat de rechte Bijbelse toekomstleer in Reformatorisch 

Nederland vrijwel is verdwenen. Jong en oud kan daarom dan ook geen enkele leiding 

gegeven worden over de grote wereldgebeurtenissen die er al zijn en vooral welke te 

komen staan. De toekomst lijkt alleen maar een donker gat te zijn, terwijl achter het 

huidige stikdonker een zee van licht te verwachten is. Men leze Gods Woord zoals onze 

ouden dat deden! Maar men heeft allerwegen gekozen voor het “nieuwe licht” van de 

neo-gereformeerden 

. 

*** 

 

**   Wat is het Evangelie?  Is het een boodschap van blijde berichten uit de hemel om 

God-tartende rebellen op hun gemak te stellen in hun goddeloosheid? Wordt zij gegeven 

met het doel om de genotzieke jonge mensen ervan te verzekeren, dat er voor hen, op 

voorwaarde dat zij slechts ‘geloven’, in de toekomst niets te vrezen valt? Nee, mijn 

lezer, het Evangelie is er zeer, zeer ver bij vandaan de hand te lichten met de zonde. Het 



Evangelie laat ons zien hoe meedogenloos God zonde aanpakt. Het openbaart ons het 

vreselijke zwaard van Zijn gerechtigheid, dat Zijn geliefde Zoon treft, opdat er verzoe-

ning gedaan zou kunnen worden voor de overtredingen van Zijn volk.            (A.W. Pink) 

 

*** 

 

** Het werkelijke Rome. “Er is op aarde niet gemakkelijk een listiger, sluwer, 

onzedelijker vijand en tegenstander van de waarheid, van de Godsvrucht, van de 

gemeente van onze Heere Jezus Christus te vinden, dan het pausdom; niet gemakkelijk 

iets, dat de consciëntie en de moraliteit der volken meer bederft, dan de huichelarij, met 

welke het pausdom zich van de idée “Godsdienst” bedient, om over alles ten koste van 

alles te heersen. Zonder verkrachting van de waarheid kan het niet bestaan. Waar Jezus 

Christus de eer ontvangt die Hem toekomt, wordt het gehouden voor ongerechtigheid.” 

Het geciteerde is van Hoogleraar Dr. J.I. Doedes, 1817-1888. Het afvallige 

protestantisme dat ons omringt verkondigt in alle toonaarden dat Rome veranderd is en 

dat er goed zaken mee te doen valt. Een vooraanstaand doctor in de Godgeleerdheid 

noemt zijn PKN een “noodkerk” en ziet uit naar de vereniging met het pauselijk Rome. 

En in het RD van 16 juni 2012 kunnen we lezen dat dr. A.J. Plaisier    in het roomse 

radioprogramma “Andersdenkenden” zei: “Nederlandse protestanten en katholieken 

moeten blijven streven naar een fusie van hun kerken.” U ziet dat de profetie van 

Bunyan voor onze ogen aan het vervullen is, dat al het ‘onrein en hatelijk gevogelte de 

kooi van Rome binnen zal gaan’ tegen de tijd dat de antichrist zal vallen en dat dan de 

kooi door de HEERE gesloten zal worden en met de inhoud verwoest zal worden. Er 

lijkt geen weg meer terug te zijn. 

 

*** 

 

 ** Heel duidelijk toch!  PVV-leider Geert Wilders debatteert al zes jaar met een 

kogelvrijvest aan. Dat zei hij enige jaren geleden tijdens het EénVandaag-lijsttrekkers-

debat. ‘Ik was niet met de dood bedreigd als ik kritiek zou hebben op het 

christelijke geloof of op hindoes’, aldus Wilders in debat met PvdA-leider Job Cohen. 

Hoe we denken over Wilders is hier van weinig belang. Het is inderdaad een feit dat 

deze moedige man van christenen niets te vrezen zou hebben als hij hen benoemde zoals 

hij dat de islam doet. Het christendom mag in ons land op een gruwelijke wijze beledigd 

worden. Maar omdat de heer Wilders wijst op het onvoorstelbaar grote gevaar van de 

islam moet hij wonen in een bunker, wordt hij vervoerd in een gepantserde auto met 

bewakers en draagt hij een kogelvrij vest. Deze man moet wel stalen zenuwen hebben… 

*** 

 

** Levend en toch morsdood.  Er zijn maar weinig kerken waar we niet genoodzaakt 

zijn om uit te roepen: “Heere, hier zijn velen geroepen, maar weinigen uitverkoren.” Het 

Koninkrijk van God is geen zaak van lippen en knieën en een uitwendig dienen. Het 

moet in de mens zijn, het moet zitten op de beste plaats van het hart. Ik aarzel niet u te 

zeggen dat ik bang ben dat vele levende kerkleden morsdode christenen zijn.  

(Dit zegt ds. J.C. Ryle in De weg tot het heil, blz. 33) 

 



**  De euro een bedreiging. "Ik beschouw de E.E.G. als de achterdeur van het 

Vaticaan in zijn doelstelling om dit land (Groot Brittannië en Ierland) terug te winnen." 

Dit werd al in de "English Churchman" van 15 januari 1971 gezegd door een 

vooraanstaand Engelsman. De E.E.G. (de Europese Economische Gemeenschap) was de 

eerste aanzet tot een Verenigd rooms Europa. Wijzende op het grote gevaar van het land 

in de 2
e
 wereldoorlog, zegt een andere stem in dit blad: "Vandaag staan wij voor nog 

groter gevaar, met de zogenaamde E.E.G., en onze ondergang als vrije natie."  
Nu gaan we steeds meer merken dat dit alles gaat uitkomen. De Euro staat op springen. 

 

 

*** 

 

** Was dat maar waar! “Mevrouw de voorzitter! Het is zeer te vrezen dat onze kinderen en 

kleinkinderen de tijd zullen meemaken dat op vrijdagavond van de vele moskeeën in ons land de 

roep zal klinken: “Allah heeft geen zoon”, zoals nu in landen, waar de islam de gevestigde 

religie is, gehoord wordt. Laten we daar niet licht over denken en de gedachte koesteren dat het 

alles wel mee zal vallen. Dat zal het beslist niet. De islam is een godsdienst die volkomen 

onverdraagzaam is die het liefst alle Joden en christenen zou uitroeien.”  Is het bovenstaande 

een gedeelte uit een rede die de leider van de Staatkundig Gereformeerde Partij, de heer 

Van der Staay, onlangs sprak in de Tweede Kamer? Was dat maar waar! De SGP zou in 

alle toonaarden ons volk moeten wijzen op de islamisering van Nederland, die al volop 

gaande is. Wat zou het een zegen voor ons land zijn als degenen die zich reformatorisch 

christen noemen in de Kamers der Staten Generaal voortdurend de alarmtrompet aan de 

mond zouden zetten om ons te waarschuwen voor het immens grote islamgevaar dat ons 

allen bedreigt. Hoort en leest u trouwens wel eens dat onze geestelijke voorgangers een 

waarschuwend geluid laten horen? Het helpt niet, zegt u? Maar dat is niet de taal van 

een christen! Onze leidslieden zijn verplicht uit de keel te roepen en niet te zwijgen en 

hun stem te verheffen als een bazuin, Jesaja 58:1. Ja, het zou ook zeer wenselijk zijn 

bidstonden te houden om de Allerhoogste aan te lopen als een waterstroom en Hem te 

smeken het grote kwaad van de islamisering te keren en ons land te redden uit de 

klauwen van deze helse macht.  

 

*** 

 

**  Syrië.  Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Israël houdt ernstig rekening met 

de mogelijkheid dat Assad, door de opstandelingen en de internationale druk, een 

uitweg zoekt door een aanval op Israël. De Syrische tanks zijn in de strijd geworpen, zo 

ook gevechtshelikopters “Als Syrië raketten op Israël afvuurt, zal Israël Damascus 

terugbrengen tot het stenen tijdperk”,  zoals Netanyahu reeds lang aangekondigd heeft. 

En er zal ook geen andere mogelijkheid meer zijn voor Israël dan Damascus te 

verwoesten als een afschrikwekkend voorbeeld wat anderen te wachten hebben als ze 

Israël trachten te verwoesten. De vervulling van Zacharia 12:6 kon wel eens dichterbij 

zijn dan we vermoeden. We denken in dit verband ook aan Jesaja 17:7 en Jeremia 

49:24-27. Overigens is de situatie in Syrië voor de burgerbevolking zeer dramatisch. 

Het lijden van de kinderen is weerzinwekkend. Deze stakkerds worden wel gebruikt als 

levend schild om de tegenpartij ervan te weerhouden te schieten. Maar zowel de 

regeringstroepen als de opstandelingen deinzen nergens voor terug. We hebben beelden 

gezien van kinderen met doorgesneden kelen, etc. De wereld schreeuwt om de komst 

van de grote Zoon uit het Huis van David. Dan eerst zal er een einde komen aan het 

lijden van de wereld; aan het barbaarse lijden dat de mensen elkaar aandoen. Toch 

moeten we niet denken dat als de rebellen de macht overnemen het geweld ten einde is. 



Het zou nog wel eens veel erger kunnen worden daar de rebellen veelal extreme 

moslims zijn en christenen van hen alleen maar kwaad hebben te duchten. De christenen 

in Syrië zien in elk geval de val van Assad met vrezen en beven tegemoet. Recent is het 

bericht dat christenen  meevechten aan de kant van Assad. Een verontrustend teken 

uiteraard daar het een indicatie is welke verwachting de christenen hebben als de 

rebellen zouden winnen! De rebellen willen een streng moslimregiem stichten! De 

meeste christenen zijn trouwens al gevlucht. Het is echt zeer te vrezen dat de Syrische 

kwestie wel eens een apocalyptisch gevolg kan hebben.  

  

*** 

 

**  De Europese crisis-1.  Deze crisis is er en het ziet er niet naar uit dat we deze 

voorlopig kwijt zullen raken. Of we er in ons land zoveel van merken? Letten we op de 

afgeladen winkelwagentjes bij de supermarkten, lezen we de vele aanprijzingen van 

verre en heel verre vakanties, horen we van allerlei “tussendoortjes” die aan de 

eigenlijke vakantie(s) voorafgaan, laten we onze blik vallen op de prachtige auto’s op 

onze wegen, dan lijkt het woord “crisis” wel erg zwaar beladen. Er is natuurlijk ook een 

andere kant. De velen die hun baan zijn kwijtgeraakt zijn in veel problemen gekomen. 

Maar ook anderen die door ziekte of anderszins buiten het arbeidsproces zijn gekomen 

hebben het zwaar. We gaan wel uit van de huidige maatstaven; de luxe waaraan we 

gewend  zijn geraakt in deze welvaartstijd. Als we de Bijbelse norm hanteren dat als we 

“voedsel en deksel” hebben en dat we daarmee tevreden dienen te zijn dan komt het 

anders te liggen. Dan denken we ook aan de bittere armoede van voorheen -noemen we 

slechts de crisistijd uit de jaren dertig van de vorige eeuw- dan valt het ook weer mee. In 

deze tijd zal niemand van honger omkomen in ons land. En we kunnen best wel zonder 

vakantie en noemt u verder maar op. Maar we zijn allen kinderen van een tot en met 

verwend geslacht.  

 

*** 

 

** De Europese crisis-2. Toch is het bovengenoemde een gevolg van het onverant-

woorde handelen van de “groten der aarde”! Hoewel ten diepste de eerste oorzaak het 

ongenoegen Gods is dat over geheel Europa ligt. De rijkere landen van Europa zijn 

“verplicht” de armere landen -die dit voornamelijk aan zichzelf te wijten hebben!- met 

miljarden euro’s te ondersteunen. Alleen aan Griekenland is ons land al zo’n 20 

miljard kwijtgeraakt. Ach ja, we hebben het uitgeleend, maar dat dit geld nog terug-

komt gelooft bijna niemand meer. En die het zeggen te geloven zullen wel liegen! Wat 

hadden we zelf voor dit geld kunnen doen! De bodemloze put Griekenland zal ons de 

komende jaren blijven leegzuigen door strenge bezuinigingen. De Grieken willen lekker 

aan het infuus blijven hangen. Waarom zou je zelf iets doen, als een ander het ook voor 

je kan doen? En andere landen zullen zeker volgen. Het is net ontwikkelingshulp. De 

paniek verspreidt zich snel naar Spanje, Portugal en Italië. Er is een pakket van 

duizenden miljarden euro’s nodig om de euro-zone overeind te houden. Maar er is geen 

politieke wil en financiële kracht in Europa om dat te betalen. De crisis breidt zich snel 

uit. Spanje moet met een 100 miljard euro (en wat nog meer?) overeind gehouden 

worden. Italië lijkt het volgende land te zijn waar de kapitalen van de rijkere landen 

heen gesluisd moeten worden. Wie kan er nog iets van begrijpen? Het roomse Europa 

zal ons straatarm maken. Er is geen storm, maar een zeer zware orkaan op komst. 

Pessimisme? Maar daarvan is de bron dan wel realisme! 

 



** Zwaar weer op komst.  Dat kan toch voor iedereen duidelijk zijn. Na het afsluiten 

van elke aflevering van K.O. is het weer een groot wonder dat dit “zware weer” nog niet 

in alle hevigheid is losgebarsten. De HEERE houdt het tot heden nog op. Wij weten niet 

wanneer de HEERE Zijn verdervende engelen zal loslaten. De tekenen zijn erg somber. 

Aan de zuidgrens van Israël wordt het benauwd. Wat wordt de nieuwe koers van 

Egypte? Ongetwijfeld zeer anti-Israël. De Hamas speelt heel hoog spel in de 

Gazastrook, door nu de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de vele raketaan-

vallen op Israël. De vrees is dat Iran hierin ook de boosdoener is. Een aanval op Iran 

door Israël is weer heel actueel. En als de vlam in het Midden-Oosten ’ín de pan slaat’ 

zal dit voor de hele wereld -en met name voor Europa- zeer ernstige gevolgen hebben. 

 

*** 
 

 

 **  Armageddon. Een Bijbelse aanduiding voor een onvoorstelbaar vreselijke oorlog. 

Er is al veel mee en over gefantaseerd. Feit is echter dat een “Armageddon” voor de 

deur lijkt te staan. De huidige wereldsituatie is veel en veel gevaarlijker dan die van 

vlak voor de Tweede Wereldoorlog. De huidige gebeurtenissen voltrekken zich in 

ijltempo. Als u dit leest kan de hele wereldsituatie weer helemaal gewijzigd zijn. We 

schreven al over Syrië. Hier lijkt de ontknoping nabij. Gaan de rebellen de macht 

overnemen?  De keuze lijkt mij tussen het ene stel schurken en het andere stel schurken. 

Het bewind van Assad zou nog gematigd geheten kunnen worden als een van de 

rivaliserende schurkenbendes de macht grijpt. Het lijkt voor honderd procent zeker dat  

na de val van het Syrisch regiem het in Syrië net wordt als in de landen die Syrië zijn 

voorgegaan zoals bijvoorbeeld Irak, Libië en Egypte en dat het  nog een veel grotere 

puinhoop wordt dan onder president Assad. Zal laatstgenoemde nog de kans krijgen zijn 

haat tegen Israël bot te vieren? Zo niet, dan belasten zijn opvolger(s) zich daar wel mee.  

Nu zijn het de bondgenoten van Iran, straks zijn het de bondgenoten van El Qaida. 

Momenteel zijn de berichten over de ruime hoeveeheid mosterd- en zenuwgas van Syrië 

zeer zorgwekkend. Dit zijn dodelijke wapens en als Assad ze in zal zetten is het leed 

niet te overzien. Israël overweegt ze te vernietigen, daar het wel beseft dat zij als eerste 

genoteerd staan als slachtoffers van Assad van deze dodelijke wapen. 

 

*** 

 

**  Een echte Bijbelse prediker!  “In Jezus Christus geloven is niet iets dat je doen of 

laten kunt. Nee, het is een bevel, het moet. Wilt u zalig worden, wilt u niet verdoemd 

worden, zo moet u geloven  dat Jezus voor u gestorven is en dat Hij u door Zijn dood 

aan het kruis de vergeving der zonden en het eeuwige leven verworven heeft en dat Hij 

u Zijn gerechtigheid en Zijn Heilige Geest schenken wil en door Zijn  Heilige Geest in u 

woont en met u alle geboden Gods vervullen, vroom leven en goede werken doen wil.” 

“Wij hebben drie scholen nodig de boeteschool van Johannes, die doopt met water van 

het grove, en hij reinigt van buiten. De kruisschool van Jezus, die met onze Adam, fijn 

en grof, spot, die geselt, kruisigt, doodt en begraaft. De vuurschool van de Heilige 

Geest, die met vuur en liefde doopt, en ook de allerfijnste verdorvenheid aangrijpt en 

verteert. Dit zijn de rechte scholen. Deze drie scholen geeft en leert de Bijbel. God geve 

ons de Heilige geest tot uitlegger!”  --  “Het hemelrijk op aarde bestaat ten eerste in de 

levendige kennis Gods en van Jezus Christus; ten tweede in de vreugde Gods en van 

Christus; en ten derde in de liefde Gods in Christus. Dit alles kun je hier al hebben.”  

Dit zijn woorden van de Oostenrijkse evangelische pastoor Marinus Boos (1762-1825) 

die -na zijn bekering, op een wijze als van Luther- met zijn roomse kerk in gedurig 



conflict was en vervolgd werd. Toch had hij niet de vrijmoedigheid zich aan te sluiten 

bij de daar aanwezige protestanten. Hij vond ze namelijk niet anders en beter dan de 

roomsen! 

 

*** 

**   Eerste gedachte.  Waarmee wordt gij in de morgen het eerst wakker? Als het over 

de staat van de kerk Gods en van Sion gaat, dan kan er geen gezegender kenmerk van 

een kind van God zijn, dan dat de toestand van Sion u recht ter harte gaat.                            
(Samuël Rutherford) 

 

*** 

 

**  Kerkelijke eenheid.  De verscheurdheid van de “kerk”  is uiteraard een grote zon-

de. Deze stelling behoeft niet eens toegelicht te worden! De geschillen die er zijn tussen 

de diverse afsplitsingen kunnen we doorgaans plaatsen onder de noemer eerver-

schillen, al noemt men het leerverschillen! En die “leerverschillen” zijn dan dikwijls de 

niet Bijbelse opvattingen van de leidslieden! Daardoor zijn veel “afgescheiden” groepen 

ontstaan. Mannen als W. à Brakel en Th. Van der Groe (om niet meerderen te noemen) 

vonden het scheuren van de kerk een grote zonde. En ook in hun dagen was er heel wat 

op de “kerk” aan te merken! En of de breuk in de zichtbare kerk nog eens wordt 

geheeld? Ja zeker – na de bekering van Israël! Persoonlijk zijn we ervan overtuigd dat 

dit niet meer voor deze bedeling is weggelegd. We willen hier nog opmerken dat ook 

het huidige kerkelijke leven kan geschetst worden met de woorden van ds. E. Fransen 

(1827-1898), die al in zijn dagen zei: DE KERK IS EEN BABEL VAN 

VERWARRING. Met deze restrictie dat het nu vele malen erger is geworden. 

 

*** 

 

**  HET LAATSTE.  Terwijl we dit schrijven is de grote regionale oorlog in het 

Midden Oosten nog niet losgebarsten. Dat deze komt is wel net zo zeker als twee maal 

twee vier is. Vanuit Syrië is een enorme stroom van vluchtelingen op gang gekomen 

naar de omliggende landen. Nog niet naar Israël hoewel niemand er zeker van is dat dit 

niet zal gebeuren. Minister van defensie Ehud Barak heeft wat dit betreft gezegd dat 

Israël een dergelijke stroom zal tegenhouden. In het belang van Israëls veiligheid is er 

ook beslist geen andere keus. Dat dit “tegenhouden” niet met waterpistooltjes te 

verwezenlijken is moge duidelijk zijn.                                                                        (8/12)  

                          

  

****** 


