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**  Aanbod van genade. Waarom denkt u dat u van de aanbieding van het Evangelie zijt 

buitengesloten? Om uw zonden? Maar Christus is toch niet gekomen om te roepen 

rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering, Matth. 9:13! Omdat ge te lang hebt gezondigd? 

Maar de Heere zegt in de profetieën van Jeremia: "Gij nu hebt met vele boeleerders 

gehoereerd, keer nochtans weder tot Mij, spreekt de HEERE", Jer. 3:1. Gij zult nooit één 

reden vinden, die u zou dwingen het besluit op te maken dat u de aanbieding van Christus 

niet geldt. Neen, maar het is zoals de Schrift zelf getuigt:"Wendt u naar Mij toe, wordt 

behouden, alle gij einden der aarde, want Ik ben  God en niemand meer", Jes. 45:22. 
(Ds. J.P. Paauwe-Dagboek 8 november) 

*** 

** Twee of drie?  Er gaan er met twee verbonden verloren en er worden er met twee 

verbonden behouden, en met drie.                                                                         (Prof. G. Wisse) 

*** 

**  Matthew Henry ook al!  Het volgende schreef M. Henry en... nog veel meer! 
 

Jesaja 2:4: "Wij hebben reden te hopen dat deze belofte nog meer zal vervuld worden in de 

laatste tijden van de Christelijke Kerk als de Geest overvloediger zal worden uitgestort. 

Dan zal er op aarde vrede wezen. Wie zal leven als God dit doen zal? Maar dóén zal Hij het, 

als de bestemde tijd ervoor gekomen is, want Hij is geen mens dat Hij liegen zou."  

Jesaja 49:6: "De belofte is reeds gedeeltelijk vervuld en zal verder vervuld worden, wanneer 

de tijd zal  komen, waarvan de apostel spreekt dat de volheid der heidenen zal ingaan."  

Rom. 11:12: "Tot twee dingen vermaant hij de heidenen met het oog op de verworpen Joden. 

Zij moeten desniettegenstaande eerbied voor de Joden hebben en naar hun bekering 

verlangen. Dit ligt opgesloten in het vooruitzicht dat hij opent op het voordeel dat de 

gemeente zal verkrijgen door hun bekering. Het zal zijn als het leven uit de dood, en daarom 

mogen wij deze arme Joden niet beledigen of over hen zegepralen (heersen), maar veelmeer 

hen met medelijden aanzien en naar hun welvaart verlangen en begerig uitzien naar hun 

aanstaande aanneming."  

*** 

 ** Geestdrijvers. Wij moeten niet luisteren naar de geestdrijvers, die zeggen, dat wij tegen 

ziekten en andere ellenden geen geneesmiddelen moeten zoeken, opdat wij de drinkbeker, die 

God ons toereikt, niet verwerpen.                                   (Calvijn in commentaar op Johannes 18:11) 

*** 

**  Dit zei R. Sibbes (1577-1635). "De Joden zijn nog niet gekomen onder de banier van 

Christus. Maar God, Die Jafeth uitbreidde en deed wonen in Sems tenten, zal Sem overreden 

om te wonen in Jafeths tenten", Rom. 11:25. Maar Christus "Die de einden der aarde tot Zijn 

bezitting heeft gekregen", Psalm 21:8, zal al de schapen die de Vader Hem gegeven heeft, tot 

de stal brengen, opdat het zal worden één Herder en één kudde, Joh. 10:16. De oprechte Joden 

verheugden zich bij de gedachte aan de roeping van de heidenen en zullen wij ons niet 

verheugen bij de gedachte aan de roeping van de Joden?"                   ( Het gekrookte riet, blz.177) 

 

***  
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** Altijd dezelfde!  "De dwaling genoemd in de brief aan de Galaten heeft al vanaf de eerste 

eeuwen als een epidemie om zich heen gegrepen. Ze heeft het geestelijke leven als een pest 

steeds meer verziekt en verstikt. Met als gevolg: een totale zeden-verwildering. De leiding 

van de kerk was door en door corrupt geworden. Rome, de stad waar de pausen zetelden, was 

ontaard tot een modderpoel van ontucht. De prostituees kregen een ereplaats aan de tafels 

waar de pausen hun copieuze maaltijden hielden. U kunt daarover lezen in alle geschiede-

nisboeken, ook van rooms-katholieke schrijvers, zoals kardinaal De Jong in zijn Handboek 

van de kerkgeschiedenis. En wat is het ergste wat de R.-K. Kerk heeft gedaan? Ze heeft op 

het concilie van Trente de belijders van de leer over de rechtvaardigmaking van de goddeloze 

vervloekt. Ze heeft de dwaling die Paulus zo fel in zijn brief aan de Galaten bestrijdt, 

voorgesteld als dè leer van de Bijbel. Ze heeft hen in de ban gedaan, die zouden durven 

ontkennen dat de eenmaal gerechtvaardigde mens door de goede werken het eeuwige leven 

waarlijk verdient." 
 

U zult zich mogelijk afvragen of het bovenstaande uit de pen van mannen als ds. G.H. Kersten en 

professor G. Wisse gesproten is. En deze of gene zal mogelijk menen dat het geciteerde toch wel wat 

overdreven is! Was het nu zó erg in de kerk van Rome? Ja, het was zó erg - het was nog veel en véél 

erger en het is nóg heel erg. Maar dat willen we u nu niet voorhouden. U denkt maar aan de vele, vele 

zedenschandalen die ook nu nog plaatshebben in dit verziekte systeem dat binnenkort verdelgd zal 

worden. Het pausdom is Semper Idem! 
 

Het geciteerde is van de hand van ds. H.J. Hegger en is te vinden op blz. 21/22 van zijn in 1995 

verschenen boek "Terug naar de levende Christus". Later is ds. Hegger het pausdom weer 

toegevallen en heeft hij zijn vroegere uitspraken herroepen. Helaas, helaas. 

*** 

**  Dicht bij elkaar. "Protestanten en rooms-katholieken staan dichter bij elkaar dan wel 

wordt gedacht. Tot die conclusie komen kardinaal dr. A. Simonis en ds. R. Plaisier, secr.-

generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk, in het televisieprogramma "De 4
e
 dimensie", 

dat de EO morgenavond uitzendt", aldus het RD van 21 april, in het jaar 2000. En nu in 2013 

is deze liefde nog veel intenser! We denken dat protestanten en roomsen zó dicht bij elkaar 

staan dat ze vrijwel één van geest en zin zijn. Dit kan niet genoeg beklemtoond worden daar 

de afvalligen steeds brutaler worden.   

*** 

**  Ruim baan voor het pausdom.  Het Utrechtse dispuut van de Civitas Studiosorum in 

Fundamento Reformato (C.S.F.R.), Sola Scriptura, is een reformatorische studentenvereni-

ging met honderdtachtig enthousiaste leden die het christelijke geloof met elkaar delen. De 

Bijbel en ook de Drie Formulieren van Enigheid vormen ons uitgangspunt, zeggen ze. Dat 

lijkt toch mooi, maar het stelt weinig of niets voor. Het RD van 22 februari jl. laat ons weten 

dat de levensgevaarlijke priester Antoinie Bodar opnieuw zijn roomse gif mocht etaleren bij 

genoemde studentenvereniging. Bodar mocht voor deze jongelui zijn visie geven op liturgie 

en eredienst. Bodar noemde "heilige" voorwerpen als de miskelk die gekust moet worden, 

want zo'n MISkelk is "gewijd"! Refo-studenten worden steeds meer geïnfecteerd door Rome. 

Het zal aan Bodar niet liggen als we steeds meer roomse ideeën gaan invoeren. We zouden 

veel meer op willen nemen, maar dat wordt te uitgebreid. De geestelijke leiders van deze 

jonge mensen heulen met Rome of ze waarschuwen niet tegen dit "heulen". Ze sluiten er hun 

ogen voor. Welnu, Johannes Calvijn zegt in zijn commentaar op Jesaja het volgende: "Wie 

zijn ogen sluit voor het kwaad, en het door zijn stilzwijgen aanmoedigt, is een verrader 

van de zaak Gods, die ons allen de plicht oplegt Zijn gerechtigheid te handhaven" en bij 

Jesaja 30:22: "Niets kan zo kostbaar zijn, of het moet achterstaan, wanneer het de 

bestrijding geldt van de antichrist. Door aan die bestrijding zoveel mogelijk deel te 

nemen, zal het eerst recht blijken, of onze godsdienst ons meer waard is dan de 

inblazingen van een kortzichtige wereldsgezindheid." Het zij de afvalligen in hun vele 

soorten en schakeringen gezegd! 
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*** 

** Geen roomse bevinding! "Men vraagt zich steeds meer af: Waar komt die plotselinge 

aandacht van die roomse mystici vandaan? Is het een uitwas van romantisch, hoogkerkelijk 

denken, zoals in de Kerk van Engeland? Of een reactie op een eenzijdig verstandelijk 

voorstellen van religie? Laat men toch vooral oppassen voor een bevinding die niet geworteld 

is in het Woord. In en buiten het christendom "bevinden" mensen van alles, maar is dat de 

ware bevinding, die overeenkomt met het getuigenis van de Schrift? We moeten niet terug 

naar de tijd van voor de Reformatie, dat zou immers loochenen zijn van het grote werk Gods 

in de Reformatie, maar we moeten terug naar de voluit schriftuurlijk-bevindelijke prediking, 

zonder charismatische en liturgische bijmengsels." 
(Dit vonden we van de hand van wijlen de bekende heer F. van Holten) 

*** 

**  Zonde en geloof.  "Wie in de Heere Christus gelooft, moet zalig worden, al waren zijn 

zonden nog zo ontelbaar; maar hij, die niet in de Heere Jezus gelooft, moet verdoemd worden, 

al waren zijn zonden nog zo weinig in getal." 
 (Kroobs-aangehaald door Spurgeon in De stem des bloeds) 

*** 

**  Abortus is moord. "Jonge leventjes worden uit elkaar getrokken door nazi abortusartsen. 

Wie legt daar de vinger bij in Nederland? Welke dominee? Wie van de zogenaamde 

christelijke partijen? De SGP pleit naar aanleiding van de uitspraken van Wilders tijdens de 

algemene beschouwingen (2011) voor fatsoen en hoffelijkheid als het gaat om de wijze van 

debatteren in de Tweede Kamer. Welk fatsoen en welke hoffelijkheid heeft Nederland, de 

regering, de Eerste en de Tweede Kamer, het vorstenhuis (koningin Beatrix heeft deze 

goddeloze wet ook ondertekend, en het refodom maar afgoderij plegen met het 

vorstenhuis), en de zogenaamde christelijke politiek in dezen? Als de abortuspraktijk zo 

doorgaat, dan zijn er in 2040 al bijna 2 miljoen doden te betreuren vanwege abortus. Al dat 

bloed roept tot God om wraak! De oordelen van God hangen laag, maar waar wordt het nog 

opgemerkt?" 
 

Het bovenstaande vonden we op de website van een ouderling uit de HHK. Uitnemend dat hij ook wijst op 

onze vorstin die deze MOORDWET met haar handtekening bekrachtigde. Hoe durven de predikanten het 

nog hebben in hun gebed over, "onze geëerbiedigde koningin"? 
*** 

**  Wat wil Obama eigenlijk?-1.  Wat beoogt de opnieuw voor vier jaar gekozen president 

van de VS? "Van horen zeggen, hoort men veel liegen."; dat was een wijs gezegde van onze 

hoofd(boven!)meester, van wat toen de Lagere School heette! De een zegt dat Obama een 

moslim is, een ander zegt dat hij de antichrist is, enz. Het RD wijst er in haar editie van 22 

januari jl. op, dat zijn koers op ethisch terrein niet best is. Hij is voor legalisering van het 

homohuwelijk en ook andere zaken duiden er op dat de 44e president van de VS een volstrekt 

seculiere, zo niet antichristelijke, koers vaart. Zomaar enkele voorbeelden: hij zweeg over het 

geloof bij toespraken op de nationale dankdag. Hij verplichtte christelijke organisaties om via 

de verzekering bij te dragen aan abortieve middelen. Hij schrapte de verplichting voor 

legerbases om in gemeenschapsruimten een Bijbel te leggen. Hij trok een uitnodiging aan 

Franklin Graham in voor het Nationaal Gebedsontbijt, omdat moslims bezwaar maakten. 

Tientallen andere voorbeelden zouden te geven zijn. Nee, wij hebben niets van hem te 

verwachten. De USA is geen christelijke natie, netzomin als Nederland dat is. Dienaangaande 

hebben we het ergste te vrezen. 

*** 

**  Wat wil Obama eigenlijk?-2.  Volgens een hooggeplaatste onderhandelaar van de 

Palestijnse Autoriteit heeft president Barack Obama, kort na zijn tweede inauguratie, zijn 

belofte aan de Palestijnen herhaald dat hij Israël zal dwingen akkoord te gaan met de 

oprichting van een Palestijnse staat "binnen de grenzen van 1967" en de verdeling van 
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Jeruzalem, zodat Oost -en de facto ook Noord en Zuid- Jeruzalem de hoofdstad van 

"Palestina" wordt. De Palestijnse onderhandelaar onthulde dat Obama een concept van 

voormalige president Bill Clinton uit de kast wil halen waarin de wijken in Jeruzalem met een 

Joodse meerderheid aan Israël worden toegekend en de wijken met een Arabische 

meerderheid aan Palestina. Dat zou de reden zijn waarom de Palestijnen de afgelopen 

maanden in tal van Joodse wijken illegale huizen voor Arabieren bouwen, om daar alsnog een 

Arabische meerderheid te creëren. Wat een vreugde te weten dat de toekomst van volk en 

staat van Israël in de handen van de  God van Israël ligt! 

*** 

** Slechts een begin.  "Men heeft een merkwaardige voorbode van de komst des Heeren 

gehad, in de hervorming van de kerk in de 16
e
 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. Daarom zullen wij zodanig te werk 

gaan in de verklaring van de overige delen van deze gelijkenis, dat wij, hetgeen hier wordt 

gezegd van de komst des Heeren en de gevolgen daarvan, zullen brengen tot het werk, dat de 

Heere in de 16
e
 eeuw heeft begonnen, als een voorbeeld en voorspel van een groter en 

voortreffelijker werk, hetgeen wij verwachten met lijdzaamheid." 
 

Het bovenstaande zegt professor C. Vitringa in  Verklaring der Parabolen, blz. 546.  De huidige christenen 

denken dat met het uitroeien van de Reformatie in Nederland en Europa, het einde van de wereld nabij 

gekomen is. Zoals in bijna alle dingen heeft  de "godsdienst" het ook in de leer der laatste dingen helemaal  

mis. Een zure appel voor de huidige doctoren, docenten en predikanten. Maar niettemin waar! 
*** 

** Dromen. "Er is nog een andere dwaling: belangrijke dromen worden niet zelden 

beschouwd als stellige aanwijzingen van de wil Gods. Ik stem geredelijk toe, dat vele heilza-

me en gepaste vermaningen door dromen ontvangen worden; maar afschoon zij soms nuttige 

wenken mogen opgeleverd hebben, zo is het bijgelovig en hoogst gevaarlijk, aan dromen als 

zodanig te hechten en vooral naar dezelve ons oordeel, ons gedrag en onze uitzichten te 

regelen. De beloften zijn niet gedaan aan degenen die dromen, maar aan de wakenden." (Dit 

zegt John Newton in "Omicron" - brief 28) 

*** 

**  Uitverkiezing. Enige leraars in de nabijheid van Olney spraken altijd over de 

uitverkiezing. Een oude vrouw zei: Ik heb mij lang bij dat stuk opgehouden, maar, indien God 

mij niet uitverkoren had eer ik geboren was ben ik verzekerd, dat Hij vervolgens niets in mij 

zou gezien hebben om  mij te verkiezen.                                                                        (Ds. John Newton) 

*** 

**  Sabbath. Toen Adam in het Paradijs was, hield de wereld sabbat; en het zal nooit weer 

een andere sabbat hebben totdat het Duizendjarig Rijk komt.                            (Spurgeon-WvTr.-102) 

*** 

**  25.000.  De pers van 25-2-'13 maakt er melding van dat er in Nederland ca. 25.000 

operaties per jaar, onnodig worden uitgevoerd. Er zijn veelal alternatieven om een kwaal te 

bestrijden. Waarom gebeuren al die onnodige operaties die ook handenvol geld kosten? Eigen 

ervaring is dat enige tijd geleden de huisarts adviseerde niet naar het ziekenhuis te gaan. En 

waarom? "Die jongens snijden te graag", zei hij! Overigens is genezing opgetreden door 

alternatieve middelen! Het RD schreef er o.a. over: "Gert Westert, hoogleraar kwaliteit van 

zorg bij UMC Nijmegen, bevestigt de bevindingen van zorgverzekering GZ als volgt: "Artsen 

worden nu betaald voor het aantal behandelingen, dus hoe meer operaties, hoe meer je 

verdient." Moeten we het crimineel gedrag noemen? 

*** 
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**  Nederland in recessie-1.  Dat is niet merkbaar als je de volle winkelwagentjes ziet en 

hoort en leest over al de geplande vakanties en andere zaken. Het grootste deel van ons land 

leeft (nog) in welvaart. Velen noemen de kleinste aantasting van hun welvaart al "crisis". Het 

neemt overigens niet weg dat honderdduizenden  gezinnen moeilijk zitten en dat dit "moeilijk 

zitten" een voorbode is van armoede; zeker gemeten naar  de huidige maatstaven. Mensen die 

zonder werk zijn gekomen en de hypotheek van hun huis straks niet meer kunnen opbrengen -

of al zover zijn gekomen- hebben het zwaar. Het aantal werklozen en faillissementen van 

bedrijven neemt schrikbarend toe. Ziende op dit alles kunnen we zeker zeggen dat het niet 

goed gaat. En het zeer te vrezen dat dit alles nog maar een begin is. Heel Europa verkeert in 

een grote crisis, met name ook op financieel gebied. En daarom wordt ook ons land er zwaar 

door getroffen en het lijkt erop dat we inderdaad nog maar in de begin fase ervan verkeren. 

*** 

**  Nederland in recessie-2.  Ons land wordt steeds meer een provincie van het roomse 

Europa, dat met alle machtsvertoon zetelt in Brussel. Er wordt nu al gezegd dat de rijksbegro-

gting (zoals ze altijd gepresenteerd wordt op de derde dinsdag in september) uit Brussel zal komen! 

Ons land gaat aan Europa ten onder. Wij moeten miljarden bij miljarden betalen om het 

zwakke en zieke Zuid Europa op de been te houden. We kunnen er niet veel over schrijven, 

hoewel er al vele artikelen en zelfs boeken over geschreven zijn. Maar alles gaat gewoon 

door. Maar wat doet onze regering? Het RD van 22--2-'13 citeert de econoom Sweder van 

Wijnbergen, die meent dat de stormbal gehesen moet worden. Hij meent dat de problemen 

grotendeels bij ons kabinet liggen, dat vooral de verkeerde dingen doet om het vertrouwen te 

hertstellen en de economie uit het slop te halen. "Dit kabinet doet echt alles verkeerd, het is 

incompetent en er wordt ongebruikelijk weinig nagedacht", aldus Van Wijnbergen. Maar    

toch zijn dit allemaal  tweede  oorzaken. De eerste, dé oorzaak is, dat de HEERE een  twist 

met ons heeft, waar we werkelijk niet licht over moeten denken. 

*** 

**  Nederland in recessie-3.  "De eurozone staat een economische ramp te wachten als de 

financieel sterkere landen en de centrale bank niet bereid zijn meer schulden op zich te 

nemen. Dat heeft een vooraanstaande economische denktank woensdag gemeld in een 

rapport." ---  "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. Zomaar twee 

kleine berichtjes uit de vele die er zijn. Dit hebben we allemaal te danken aan "Europa" en... 

Nederland is een deel ervan.   

*** 

.** Gruwelijk pausdom-1.  Het Reformatorisch Dagblad laat ons weten dat het kindermis-

bruik de RKK 30 miljoen kost. Het blad maakt er tevens melding van dat de commissie 

Deetman (door regering aangesteld het misbruik te onderzoeken) gezegd heeft, dat er na 1945 enkele 

tienduizenden kinderen misbruikt zijn door rooms katholieke dienaren. Een recent 

tweede onderzoek van de commissie Deetman -nu van instellingen geleid door nonnen!- 

heeft nog meer ontstellende feiten aan het licht gebracht van misbruik. Welk een 

onvoorstelbaar leed (soms levenslang) heeft dit bij die misbruikte kinderen veroorzaakt! In een 

radioprogramma (standpunt NL) over de afgetreden paus Benedictus hoorden we veel mensen 

(zeer duidelijk rooms!) lovende woorden spreken over de "mens der zonde". Maar de laatste 

spreker begon als volgt: "Deze meneer had allang in de gevangenis moeten zitten." Hij 

motiveerde zijn mening met erop te wijzen hoe erg het misbruik door priesters is in o.a. 

Brazilië en dat de paus dit allemaal weet!  Het gebed mocht vermenigvuldigd worden om de 
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vervulling van Gods belofte dat de roomse kerk vernietigd zal worden, met allen die haar 

steunen. Volgens onze vaderen zal de ondergang van Rome voorafgaan aan Israëls bekering!                                            

*** 

**  Gruwelijk pausdom-2. Paus Benedictus XVI is van het (wereld)toneel verdwenen. 

Zomaar,  ineens. Benedictus is als paus afgetreden en dat is wel heel ongebruikelijk. Een man 

met de titel "Heilige Vader" blijft dat toch tot zijn dood! Ja, daarna is het afgelopen. Voor 

eeuwig. De reden dat de paus is afgetreden is zijn slechte gezondheid. Dat zou kunnen, maar 

ook dat is ongebruikelijk. Er circuleren steeds meer berichten dat er een heel andere reden is. 

namelijk de perverse ontucht van heel veel roomse priesters. Deze berichten zeggen dat zelfs 

in het Vaticaan deze praktijken gebeuren. We hebben het echt over de grote hoer die op vele 

wateren zit!  Er zal  de komende tijd nog wat openbaar komen!                                                      

***  

** Gruwelijk pausdom-3. "Paus Benedictus XVI was nauw betrokken bij het systematisch 

verbergen van kindermisbruik door katholieke priesters." Die beschuldiging uitte  het BBC-

actualiteitenprogramma Panorama. En op 24-2-2013 meldde de Britse The Observer dat de 

aartsbisschop van Edinburgh vorig jaar The Bigot of the Year Award  kreeg van de Britse 

LHBT-organisatie Stonewall vanwege zijn krasse taalgebruik over homoseksualiteit en de 

openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht in Engeland, Wales en 

Schotland. De betreffende kardinaal O’Brien heeft zijn onmiddellijke aftreden als aartsbis-

schop bekend gemaakt en zal ook niet deelnemen aan het conclaaf." De huidige berichten 

over Rome zijn om misselijk te worden. Keith O'Brien is de hoogste roomse geestelijke in 

Engeland. In elk geval is bekend dat hij jonge priesters misbruikte. Wat hij zeer krachtig in 

het openbaar hekelde deed hij zelf in stilte! "De verborgenheid der ongerechtigheid" ten 

voeten uit! Er is veel meer -zeer veel gevallen in Nederland en elders- maar dat laat ik nu 

verder gaan. Het is om onpasselijk te worden. Wat Rome altijd deed doet ze nog steeds! 

*** 

**  Turkije. Turkije zou zich graag aansluiten bij de Europese Unie. Een man als Geert 

Wilders is daarvan een bevlogen tegenstander. En terecht! Nederland heeft patriot-systemen 

naar dit moslimland gezonden met Nederlandse militairen. Dit raketsysteem moet vijandelijke 

-in dit geval Syrische- onderscheppen en vernietigen. De premier van Turkije, Erdogan, zei 

onlangs: "Israël en kritiek op de islam zijn misdaden tegen de mensheid!" Zo helpt 

Nederland deze vijand van Israël en van de mensheid (de islam is immers onmenselijk!) zijn 

kwaad uit te gaan voeren. Het kost ons ook nog eens tientallen miljoenen euro's! Onlangs 

vroeg Erdogan aan Syrië om Israël te vernietigen. Wat doen wij in dit land? Erdogan is een 

total freak! Want is dit niet dezelfde Erdogan die een grote oorlog tegen Syrië wilde beginnen 

na één dodelijke maar verdwaalde granaat/raket uit Syrië? En deze man verwijt Israël agressie 

en terreur na ca. 1000 Hamasraketten in twee weken tijd! En hoeveel Armeense christenen 

heeft dit land ooit op een gruwelijke wijze vermoord? Een hartgrondig neen tegen Turkije! 

  *** 

**  Op de dodenlijst.  De bekende politicus Geert Wilders -leider van de PVV, de Partij voor 

de Vrijheid- is als vierde geplaatst op de lijst van de internationale terreurbeweging Al Quada. 

Zoals u weet wordt deze man dag en nacht beveiligd, want ook in ons land is hij niet veilig 

voor moslims. Maar nu is de bedreiging uitgesproken door de international schurkenbende 

van de Al Quada, die al zoveel mensen heeft vermoord en in vele landen grote ellende 

veroorzaakt. Uiteraard is Wilders hier van geschrokken. Toch was zijn reactie: " Wat er ook 

gebeurt, ik zal de waarheid over de islam blijven spreken".  Deze man lijkt wel de enige 

te zijn onder onze politici die écht doorheeft welke toekomst Europa en Nederland  tegemoet 
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gaan als er geen paal en perk gesteld aan de verdere uitbreiding van de Islam. U zult wel 

begrijpen dat wij het met het grootste deel van het gedachtegoed van de heer Wilders niet 

eens zijn. Deze man is geen ware christen.  Zijn de anderen in de Tweede Kamer dat wel? 

*** 

**  De SGP?   Van een vriend uit de USA kreeg ik een opmerking over de acties van Wilders 

tegen de levensgevaarlijke Islam. Hij schreef me: "Nu nog de waarheid over de roomse 

invloed op de roomse invloed op de Europese eenwording; daar hoor je hem niet over." 

Nu, daar heeft hij gelijk in. Maar volgens mij is Wilders zeker geen vriend van Rome. Hij is 

fel gekant tegen de Europese eenwording en zijn strijd hiertegen is dan ook zeer fel! Hij zou 

er liever vandaag dan morgen uitstappen, met inbegrip van het roomse geld, de euro. Maar we 

moeten wel beseffen dat Wilders niet gefundeerd is in de Reformatorische traditie! Eigenlijk 

kunnen we stellen dat Wilders veel meer strijdt tegen Rome dan de SGP! De SGP kan beter 

weten. Het echte getuigenis tegen het roomse Europa zou de SGP veel beter kunnen doen dan 

Wilders. Maar we kunnen ons wel afvragen of de SGP Rome nog als de antichrist ziet! Het 

getuigenis van ds. G..H. Kersten dienaangaande  is ver te zoeken.  

*** 

** Wereld in vlammen. Nee, de hele wereld staat nog niet in vlam en vuur, maar het wel te 

vrezen dat dit zal gebeuren. In Syrië is de situatie zeer dramatisch. Het regeringsleger, in strijd 

met allerlei rebellen legertjes, moorden elkaar op een vreselijke wijze uit. Circa 100.000 

vluchtelingen uit Syrië verkeren in buurlanden (met name Jordanië) in verschrikkelijke 

omstandigheden. Het is deerniswekkend als je het ziet, hoort en leest. De burgeroorlog in 

Syrië heeft al ongeveer 90.000 doden gekost. Op te merken valt dat hier moslims elkaar 

vernietigen. Wat aanslagen betreft zie je dit ook in landen als Irak en elders. Het hele Midden-

Oosten en Noord Afrika oogt angstaanjagend. Noemen we vooral ook Egypte waar zo 

ongeveer anarchie heerst met alle gevaren van dien richting Israël. De zogeheten Arabische 

lente verandert steeds meer in een bittere Siberische winter. We spreken dan maar niet over 

andere landen in (vooral) het midden van Afrika waar dood en verderf heerst. Ook in het 

"beschaafde" Zuid-Afrika is het vreselijk. Terroristische aanslagen in Irak, Pakistan. enz. 

vergen honderden doden. De islamieten maken ook daar elkaar af. Noord Korea is een 

immens gevaar, ook voor de wereldvrede. Rusland wordt steeds agressiever richting het 

Westen. Persoonlijk denken we dat we Turkije ook heel goed in de gaten moeten houden. 

Meerdere brandhaarden vallen te noemen. Met name Iran is een levensgroot gevaar. Het is 

een heel groot wonder (terwijl we dit schrijven, half februari|) dat een apocalyptisch scenario zich 

nog niet voor onze ogen voltrekt. Dit kan en zal niet uitblijven. Vanuit Israël komt niet zoveel 

nieuws, maar het is wel zeker dat Israël op alles is voorbereid. Wat de vervulling van de 

profetieën betreft is het niet onlogisch om te denken dat Zacharia 12:6 bijna aan vervulling 

toe is. En dat zal het gezicht van het Midden-Oosten volkomen veranderen. We gaan hier niet 

fantaseren. De werkelijkheid van hetgeen te komen staat zal ongetwijfeld ons aller oren doen 

klinken. De Hoeder Israël gaat een ontzaggelijk werk doen in die regio en zo ook in de hele 

wereld. En... welke geestelijke voorgangers schrijven/spreken over deze dingen? En zij 

geloofden het niet...  (Matth. 24:37-39). 

*** 

** Verenigd Europa.  Noord Italië wil van zuid Italië af. De zuidelijke Duitse deelstaten 

willen geen miljarden meer betalen aan de oostelijke Duitse deelstaten. Catalonië wil af van 

de rest van Spanje. Baskenland zou ook niets liever willen. De Vlamingen willen af van de 

Waloniers. Tsjechië heeft zich al ontdaan van Slowakije. Er zijn vele talen en nog meer 

dialecten, en even zoveel culturen en nog meer sub-culturen samen te voegen tot één land met 

één cultuur en waar ook nog één taal wordt gesproken, zoals onlangs werd gesuggereerd. Eén 
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land, één volk, één Führer. Waar hebben we dat eerder gehoord? En ook: Deze eenheid is 

enkel verdeeldheid. Europa gaat mislukken, want... het is een rooms misbaksel! 

 *** 

**  Nu de SGP nog!  De PVV is fel gekant tegen de dagelijkse oproep tot gebed (azan) vanaf 

de Centrum Moskee in Deventer en ook in andere plaatsen. De heer Wilders vraagt het 

kabinet dit zo snel mogelijk te verbieden. Wilders typeert het nieuwe fenomeen als een 

imperialistische moskee-oproep, tekenend voor de islamisering van ons land'. Ook wil hij van 

de ministers Plasterk en Asscher weten of ze zijn visie delen dat dit schadelijk is voor de 

integratie. "En zo niet, waarom niet?", vragen Wilders en fractiegenoot Joram van Klaveren. 

*** 

**  De nieuwe paus-1.  Het allergrootste gevaar is niet de islam. De islam komt openlijk voor 

de dag met haar haat tegen de God van hemel en van aarde. Op de moskee te Jeruzalem heeft 

deze vreselijke religie de tekst geplaatst God heeft geen zoon. Dat doet Rome niet. Maar het 

pausdom eert de Zoon enkel in naam en anders niet. En zij durft een zondig mens de plaats-

vervanger van Christus op aarde noemen en in Zijn naam de ware volgelingen van Christus te 

vervolgen en te doden waar zij daarvoor maar de kans ertoe ziet. En dat doet zij met het kruis 

in de hand en de haat in het hart. En wat Rome in wekelijkheid is leest u uitvoerig in deze 

Kort Opgemerkt. En in het vervolg veel over de nieuwe paus DV! 

*** 

 **  De nieuwe paus-2.  Rome kent diverse ordes. Eén daarvan is de orde van de Jezuïeten en 

dat is de meest beruchte en tevens de meest gevaarlijke uiting van de "verborgenheid der 

ongerechtigheid". Wie in het bezit is van het boek "Israël aanneming - Het leven uit de 

doden" kan daarvan uitvoerig lezen in het hoofdstuk Rome in verleden en heden, van de hand 

van dominee James Macleod. Dan weet u meteen wat we van deze paus te verwachten 

hebben! Want deze nieuwe "onheilige vader" is een Jezuïet  en daar is het grootste onheil van 

te verwachten. Van de nieuwe Argentijnse paus, die de naam Franciscus heeft aangenomen, is 

enkel kwaad van  te verwachten. De euforie over deze paus is ook in protestantse kringen 

groot. Maar of het terecht is? Daily Mail publiceerde bewijs dat de paus Franciscus  samen-

werkte met de Argentijnse junta. De Engelse krant Daily Mail heeft documenten gepubliceerd 

waaruit blijkt dat de nieuwe paus Franciscus (foto) twee priesters aan de Argentijnse junta 

heeft verraden en daarna doelbewust bleef samenwerken met de wrede dictatuur, die tiendui-

zenden politieke tegenstanders om het leven heeft gebracht.t Het zou wel eens kunnen blijken 

dat achter het uiterlijk van eenvoud en nederigheid de paus van de dictatuur schuilgaat! 

Paus Clemens XIV heeft eens gezegd: “Zolang er Jezuïeten zijn, kan er nooit vrede komen.” 

Een uitspraak van de bekende Blaise Pascal: “De Jezuïeten hebben in de Kerk de dichtste 

duisternis verspreid die ooit  uit de poelen der onpeilbare diepten opsteeg ." 

 *** 

**  De nieuwe paus-3.  Deze paus -deze Jezuïet- heeft de geheel ongebruikelijke naam 

FRANCISCUS aangenomen: dus genoemd naar Franciscus van Assisi, de man die met de 

vogeltjes sprak en een worm "broeder worm" noemde. Dit verder daar gelaten. We hebben zo 

het duistere vermoeden dat deze paus bij de keuze van zijn "pausennaam" bijzonder gedacht 

heeft aan de Franciscanen, een orde in de roomse kerk, genoemd naar de heilige Franciscus 

van Assisi. Waren de broeders van deze orde zo heilig? Neen, ze waren zeer moorddadig. In 

de 2e wereldoorlog hebben ze -met stilzwijgende toestemming van de oorlogspaus Pius XII- 

naar schatting 1.700.000 orthodoxe Serviërs en Kroaten op de meest wrede en afschuwelijke 

wijze afgeslacht. Over deze Kroatische Holocaust is volop te lezen, maar het verroomste 

protestantisme heeft het "met de mantel der liefde" (een duivelse!) toegedekt. We gaat de 

nieuwe representant van de antichrist in het Vaticaan nauwlettend in de gaten houden. 

 

******* 


