
 1 

  

 

 

 

 

 

- 9 - 
  

 
 

**  Geveinsde ootmoedigheid.  Geveinsde ootmoedigheid is meer bezorgd voor de ere Gods 

dan de Heere ooit zelf was. Het is een eigenaardige ootmoed wanneer iemand opstaat en zegt: 

"Ik geloof, dat het inbreuk zou maken op de heiligheid Gods om mij genade te bewijzen. Hij 

moge zich verwaardigen om barmhartigheid te  betonen aan wie Hij wil, doch Hij kan mij 

geen vergeving schenken." Dit is een vreemde zaak. Waar bemoeit gij u mee, welk een 

inbreuk het zou maken op Zijn heiligheid, sinds Hij verklaard heeft, dat Hij een rantsoen 

gevonden heeft? En wilt gij wijzer zijn dan Hij? Die nederigheid zal nooit bij Hem in 

aanmerking komen. Het is ons genoeg, dat Hij de wereld heeft doen verkondigen: "Deze is 

Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb. Hoort Hem!" Ik zal Mijzelven 

in Mijzelven voldoen. Vermoeit uw hoofden hier niet mee. Ik ben voldaan.                                   

 

(James Renwick in bundel preken) 

*** 
**  Over de "zusterkerk."  U weet dat de afvalligen in onze dagen de kerk van Rome een 

"zusterkerk" noemen en haar paus een "geliefde broeder in Christus." Hoe dacht een man als 

ds. C.H. Spurgeon over de roomse kerk?  Als volgt: "Indien het roomse stelsel het christelijk 

geloof is, dan ben ik geen christen en ik zou het niet kunnen zijn. Het zou oneindig edeler en 

mannelijker zijn om eenvoudig te geloven in de éne, waarachtige God, ja zelfs een eerlijk 

twijfelaar te zijn, dan om zulke scharen van goden en godinnen te aanbidden, als die ons door 

de roomse kerk worden voorgesteld; of om zich neder te buigen voor lijkklederen en benen 

van doden."  Beste lezer: wacht u voor de huidige afvalligen, opdat ze u niet meeslepen in het 

verderf. 

*** 
**  Verknipt.  In nummer acht van K.O. schreven we over de vreselijke moordwet, die 

bekrachtigd is met een handtekening van (toentertijd) koningin Beatrix. We wezen erop dat 

dit bloed ook aan haar handen kleeft. Enige tijd geleden lazen we in het RD over een jong 

echtpaar in Canada die hun carrière hebben opgegeven om te strijden tegen de moderne 

Holocaust die "Abortus" heet, abortus provocadus wel te verstaan. In het RD van 29 mei 2013 

stond een column van Steven Middelkoop, "Verknipt". Hij wees op deze jonge mensen in 

Canada die beelden laten zien hoe ongeboren kinderlichaampjes letterlijk "verknipt" worden. 

Middelkoop wijst erop hoe geruisloos wij -WIJ- dit allemaal laten gebeuren. "We laten 

honderdduizenden kinderen uitmoorden, zonder een kik te geven", aldus de scribent, die er 

ook nog op wijst dat de ruggetjes van de ongeboren mensjes gebroken worden. Wat een 

goddeloosheid allemaal! In ons land per jaar ruim 30.000 van deze gruwelijke noorden. En 

dan hebben we het over "geëerbiedigde" mensen die hiervoor hun toestemming hebben 

gegeven. Gruwelijk! Abortus is moord! Wee degenen die hier aan meewerken en even-

eens zij die er zich niet krachtig tegen te weer stellen. 

*** 
**  Hofpredikant.  Dat "dominee" Carel ter Linden een spotboef is wisten we allang. Het RD 

van 24-5-'13 gaf daar weer een bevestiging van. Hij gelooft niet in God en hij gelooft dat met 

de dood alles voorbij is. Geen hemel en geen hel. Hij vindt dat toch wel jammer zegt hij, want 

"Wat zou ik graag mijn lieve vrouw terugzien." Deze atheïst is vooral bekend als een soort 

hofprediker van de Oranjes. Hij leidde de huwelijksdienst van Willem Alexander en Máxima. 

Tevens doopte hij prinses Amalia. Deze godloochenaar leidde ook de begrafenisdienst van 
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prins Friso. Wel een  heel somber beeld van de "godsdienst" van ons koningshuis. Het is een 

"godsdienst" die -tenzij ze zich bekeren- eindigt in de eeuwige nacht.  

*** 
**  Is dat nu echt nodig?  Het RD vond het kennelijk wel. In "Kruispunt" van 20 juni 2013 

staat een interview met de vreselijke godloochenaar Van der Linden, door Eunice Hoekman 

van Stuijvenberg.  Deze man mag uitgebreid zijn "zegje" doen. Waar is dat voor nodig? 

*** 
**  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 en 48:29. De vreemdelingen  -óók de 

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

heerschappij leven, Ezechiël 47: 22 en 23. 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. 

*** 
**  De oorzaak.  Het is de oorzaak geweest van het kwijnen der Protestantse kerken, dat de 

Hervorming de blik op de toekomst verloren heeft. De tijden komen, waarin de gemeente al 

de troost en het licht dezer profetieën zal nodig hebben.                                   (Prof. J.H. Gunning)  

*** 

  **  Gods vijanden.  "Gods vijanden zijn onze vijanden. Wij moeten, wij mogen geen andere 

vijanden hebben. Met onze vijanden moeten wij ons verzoenen, maar Gods vijanden moeten 

wij haten. Zou ik niet haten, die U haten, en verdriet hebben in degenen die tegen U opstaan? 

vraagt David, en hij antwoordt: Ik haat hen met volkomen haat, tot vijanden zijn ze mij, Psalm 

139: 21 en 22. Doch wij moeten ze haten gelijk God ze haat, met lankmoedigheid en met de 

onophoudelijke toeroep: Laat u met God verzoenen, en al waren dan uw zonden als 

scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen wit 

worden als witte wol, Jesaja 1:18. Doch wanneer zij niet anders willen dan goddeloos zijn, en, 

zoals Farao en zijn mannen optrekken om Gods volk uit te roeien of te martelen, ja dan 

mogen, moeten en kunnen wij ons verheugen, als God ze daarin verhindert en hen oordeelt."  

(Dit zegt I. da Costa in zijn verhandeling over Exodus 15) 
*** 

**  Kan een paus zalig worden?  "Toen de paus zijn bul naar Luther stuurde, verbrandde 

Luther hem. Staande temidden van de menigte, met het brandende papier in zijn hand, zei hij: 

Kijk, dit is de bul van de paus. Wat konden hem al de pausen schelen die er ooit in of buiten 

de hel waren?" Het bovenstaande zegt Spurgeon in het boekje "Opwekking", blz. 113. Het was voor 

Luther geen vraag of een paus behouden kan worden. Uiteraard niet. 

*** 
**  Nieuw.  Onze tijd is een tijd van vernieuwing op velerlei gebied. Ook in kerkelijk en 

christelijk Nederland. Maar deze "vernieuwing" is doorgaans alleen maar "vernieling".Tot het 

ijveren voor allerlei kerkelijke eenheid toe... 

*** 
** Waar begint reformatie?  "De natie is slechts de verzameling van personen die het 

vormen, en tenzij er goede vaders en moeders zijn, goede zonen en goede dochters, broeders 

en zusters, zullen er geen goede onderdanen zijn. Het is omdat ons huiselijk leven zó droevig 

ontaard is, dat het maatschappelijk verval nu zo ver gevorderd is. En dat kan niet worden 

tegengehouden, totdat de onderdanen hun verantwoordelijkheid weer behoorlijk vervullen."  

 

Dit is een woord van ds. A.W.  Pink, wat we vonden in het blad "Calvijn" van mei 1971. Reformatie 

vindt plaats in de volgorde: HART - GEZIN - KERK - STAAT. Wie er een klein beetje mee op de 

hoogte is hoe het in vele reformatorische gezinnen toegaat en wat de ouders allemaal tolereren van en 
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bij hun kinderen, moet wel tot de conclusie komen dat we, ook wat de ethiek betreft, de Reformatie 

steeds meer kwijtraken. Wat zou onze huidige godsdienst de praktijk van Calvijn in Genève haten! 

*** 
**  Voor wie zijn de beloften?  Voor allen die ze nodig hebben! En wie hebben ze nodig? 

Die het in waarheid om God te doen is! In vele kerken vliegen de beloften de kerkgangers om 

de oren. Laten we er maar niet aan mee te doen en daarom besluiten we met een citaat uit een 

preek van Ralph Erskine over Johannes 4:29, De Samaritaanse vrouw: “De meest vrije 

aanbiedingen kunnen op zondaren niets vermogen, voordat zij overtuigd worden van 

zonde en ellende." 

*** 
  **  Wolven.  De Schrift spreekt over valse leraren als "Wolven in schaapsklederen". Als we 

ogen hebben om te zien en vooral oren om te horen dan weten we dat het in Nederland lang 

geen zeldzaamheid is dat er op kansels wolven staan te oreren. De eerste letterlijke wolf is in 

ons land gesignaleerd, zij het dan ook dat het een dode wolf was! De andere bedoelde wolven 

zijn springlevend, hoewel er geen aasje leven in zit. Wie het vatten kan, vatte het. 

*** 
**  Bekering of val.  Dominee B.Smytegelt zou in een preek gezegd hebben dat "we moeten 

bidden om de bekering van de roomsen en als ze niet te bekeren zijn moeten we bidden 

om hun val." 

 *** 
**  EU-steun Egypte verdwenen in zwart gat.  "De Europese Rekenkamer heeft zware 

kritiek op de besteding van 1 miljard euro EU-steun voor Egypte. Het is volstrekt onduidelijk 

of het geld efficiënt en rechtmatig is besteed." Dit meldde de Volkskrant. Rekenkamerlid 

Karel Pinxten presenteerde er een rapport over. Maar daarin staat niet welk deel van de EU-

hulp door mismanagement of corruptie is verspild. "We weten simpelweg niet hoe het geld is 

besteed, dus ook niet hoe fout", aldus Pinxten, die spreekt van een "zwart gat" waarin het 

miljard is terechtgekomen. Egypte kreeg tussen 2007 en 2013 circa 1 miljard euro van de EU. 

Het merendeel (600 miljoen) was bestemd voor zorg, onderwijs en transport en werd direct 

aan het Egyptische ministerie van Financiën overgemaakt. De Rekenkamer plaatst grote 

vraagtekens bij deze steun. We smijten met geld, terwijl ons land verarmt. 

*** 
**  En zo is het!  “De islam is een agressieve doctrine die steeds meer eisen zal stellen en die 

niet zal rusten tot ze de overhand heeft en de Sharia, of delen daarvan, kan invoeren. 

Sommige godsdiensten zijn al honderden jaren vertegenwoordigd in Nederland, maar nog 

nooit is het nodig geweest om ook maar iemand daartegen te beveiligen. Nu is dat om de 

haverklap nodig. En dat is echt niet omdat de islam zo’n vreedzame godsdienst is”, aldus een 

briefschrijver in “Elsevier” van 5-12-09. 

 *** 
**  Ontkleding.  "Sommige vrouwen komen op zondagmorgen in Gods heiligdom met kleren 

aan die je eerder op zaterdagavond in een dansclub zou verwachten."                  (ergens gelezen) 

*** 
** Niet reformatorisch.  De christelijke gereformeerde predikant dr. A. Huijgen te 

Genemuiden is benoemd als universitair hoofddocent systematische vakken aan de 

Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). De nieuw benoemde hoofddocent heeft een 

eigen twitter account en daar tweet hij lustig op los. Op een tweet van 11 februari 2013 

schrijft hij: "Ik voel diep respect voor de bisschop van Rome." De paus is de leider van de 

antichristelijke kerkstaat, het Pausdom, dat er de oorzaak van is dat miljoenen bij miljoenen 

mensen verloren gaan.  Dat dient onder ons volkomen zekerheid te hebben. Wij hebben geen 

enkel respect voor deze doctor in de theologie. De HEERE haat het doen der afvalligen. Het is 

in- en intriest dat zulke predikanten een gemeente mogen dienen en zelfs doceren op de 
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theologische school. We mochten wel klagen en wenen dat onze christenheid zo diep 

gezonken is. Wij hebben persoonlijk doctor A. Huijgen een uitgebreide brief gezonden om 

hem te wijzen op zijn vreselijke gangen. Daar geeft hij geen enkel commentaar op. 

*** 
**  Iets uit genoemde brief.  "Het is naar dat de nieuwe bisschop van Rome niet meer op 

zijn merites beoordeeld kan worden", vindt u. U schrijft: "Als zogenaamde antichrist is hij 

immers al afgeschreven". Het is geen "zogenaamde antichrist", ook geen "een antichrist", 

maar dé antichrist. U hebt toch ook instemming betoond met de Drie Formulieren van 

Enigheid? Dan deze vraag: Wie wordt met de antichrist bedoeld in a. Zondag 30, vraag en 

antwoord 80 van de Heidelbergse Catechismus? b. Wie in het onverminkte artikel 36 van de 

Ned. Geloofsbelijdenis? c. Wie in de voorrede van de Dordtsche Leerregels waar we o.a. 

lezen dat de kerk van de tyrannie van de Roomse Antichrist verlost is? Hier hebben we al het 

antwoord en dat is... het PAUSDOM. Wat doet u met de Belijdenis? U durft het aan om in uw 

column "PAUS" in 2010 o.a. te schrijven: "Het beroep op de reformatoren om de paus tot 

antichrist te verklaren, is zelf rijkelijk rooms in de slechtste betekenis van het woord. Je koerst 

immers blindelings op wat de grote mannen in de traditie hebben gezegd, alsof de traditie van 

gelijk gewicht is als de Schrift. Dat heeft met sola Scriptura niets te maken. Vanuit de exegese 

valt er over de antichrist wel wat anders te zeggen." Maar alle belijdenissen van de 

Hervorming tekenen Rome als de door de Schrift getekende antichrist. Hodge, Systematic 

Theology III, 813, erkent nog in 1873 dat het de algemene opvatting der protestanten is, dat 

de profetieën aangaande de Antichrist speciaal verwijzen naar het Pausdom!" 

*** 
**   Ds. H. de Cock over Rome.   “Het is voorzeker moeilijk, ja bij de mens onmogelijk, om 

de paus uit Gods Woord te bewijzen dat hij de antichrist is, dewijl hij zich verbeeldt een 

navolger van Christus te zijn." ---  "Verschrikkelijk toch is het, en och of het velen nog 

diene ter waarschuwing, tot bekering en tot vlieding en verlating van het Pausdom, want 

indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd 

of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn des toorns Gods die ongemengd inge-

schonken is in de drinkbeker zijns toorns, en zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de 

heilige engelen en voor het Lam. En de rook van haar pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en 

zij hebben geen rust dag en nacht die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het 

merkteken zijns naam ontvangt."  Het geciteerde is het slot van een voorrede, geschreven door ds. 

H. de Cock, als inleiding op zijn boekje Het beest en de roomse afgoderij; een antwoord op een 

boekje van een pastoor, die een samenspraak opvoert tussen een rooms-katholiek en een protestant. 
*** 

**  Ds. Spurgeon over Rome-1.  “We moeten degenen die tot dwalingen van Rome neigen, 

vrijmoedig en ernstig waarschuwen. We moeten de jeugd de waarheid van het Evangelie 

voorhouden en hen vertellen over de gruwelijke daden van het pausdom in het verleden. 

We moeten er alles aan doen het licht in het land zo goed mogelijk te verbreiden, want net als 

de uilen haten de priesters het daglicht.” 

 Het bovenstaande zegt hij in “Dagboek voor de avond” bij 29 mei. De bekende baptistenprediker had 

geen goed woord over voor het pausdom. Deze grote in Gods Koninkrijk
 
 was vervuld met een heilige 

haat tegen het gruwelijke pausdom; een houding die een ieder die God waarlijk vreest dient te beamen. 

Zij zullen met name ook de jonge mensen vertellen wie en wat het gruwelijke Rome is, inplaats van de 

jeugd uit te leveren aan de grootste vijand van Gods kerk op aarde. Geloofden zij toch eens dat het 

waarheid is wat we bij John Bunyan lezen (De val van de antichrist en het doden der getuigen), dat 

tegen de tijd dat de HEERE het Pausdom gaat wegvagen van de aardbodem de afvallige protestanten 

in die ondergang zullen delen. 

*** 
**  Ds. Spurgeon over Rome-2.  "De psalmist is zeer smadelijk in zijn uitdrukkingen; en 

terecht! Oneerbiedigheid jegens afgoden is een indirect betoon van eerbied jegens God. 
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Afgoden, dingen waarmee men de ware God poogt voor te stellen, ja alle stoffelijke zaken, 

waaraan men goddelijke eer bewijst, dat alles is als vuiligheid op het gelaat des aardrijks; 

hetzij die dingen bestaan in kruisen, crucifixen, Mariabeelden, ouwels, religiën, of in de paus 

zelf. Wij zijn nog veel te zoetsappig als wij spreken over deze schandelijke afgrijselijkheden. 

God verafschuwt ze, en dat moeten ook wij doen. Afstand te doen van de heerlijkheid der 

geestelijke aanbidding voor uitwendige pracht en fraaie vertoningen, dat is de dwaasheid ten 

top, en verdient als zodanig te worden behandeld." Dit zegt hij in zijn commentaar op psalm 

106:20. 

*** 

**  Spurgeon over Rome-3. "De grootste machten die Hem weerstaan zal Hij slaan, en niet 

slechts gewone mensen, maar ook degenen die heersen en regeren. Indien de natiën Christus 

niet tot hun Hoofd willen hebben, dan zullen zij bevinden, dat hun staatkundige hoofden 

machteloos zijn om hen te beschermen. Men kan deze zinsnede ook zo lezen: Hij heeft 

geslagen, die het hoofd is over de ruime aarde. De monarch van het grootste volk zal het 

zwaard des Heeren moeten gevoelen, en ook de geduchte geestelijke vorst, die heerst over de 

kinderen der ongehoorzaamheid, zal dan niet zonder vreselijke wonde kunnen ontkomen. 

Paus en priester moeten vallen, met Mohammed en de andere bedriegers, die thans 
hoofden zijn der volken. Jezus moet heersen, en zij moeten vergaan." 

Het voorgaande zegt Spurgeon o.a. bij zijn commentaar op psalm 110:6. U hebt al wel begrepen dat 

Spurgeon hier spreekt over de tijd die de val van de antichrist en ook de bekering der Joden kort zal 

voorafgaan. In dezelfde psalm zegt hij bij zijn commentaar op vers 5 o.a.: "In de laatste dagen 

zullen alle koninkrijken der aarde overwonnen worden door het koninkrijk der hemelen, en 

zij, die dan nog tegenstand durven bieden, zullen met een snel en overstelpend verderf worden 

geslagen." Welk een toekomst is er nog voor deze wereld waarin geen plaats meer zal zijn voor een 

Paus, een Mohammed, een Boeddha en zoveel andere bedriegers en antichristen! Als we dit alles 

neerleggen naast de uitspraak van dr. A. Huijgen en zijn andere columns in het RD over de paus, dan 

zouden we wel moeten weeklagen over zoveel verraad in de "kerk van ds. H. de Cock". 

*** 

 **  De doorsnee paus.  “We kunnen rustig stellen dat het overgrote deel van de pausen 

bestond uit een verzameling losbollen, moreel gedegenereerden en tirannen”, aldus Drs. R.J. 

Bleeker op een studiedag van het KNP op 11 okt. 1997. 

*** 
**  Een zeer helder geluid.  "Het Pausdom is de laatste, meest ontwikkelde, fijnste, sluwste 

en meest satanische vorm van afgoderij, die de wereld immer aanschouwde of ooit aanschou-

wen zal. Het is naast de val de grootste ramp die ooit het mensdom overkwam."   
 

Dit schrijft de Schotse predikant J.A. Wijlie (1808-1890)  in zijn werk Geschiedenis, leer, geest en 

uitzigten des Pausdoms. 

*** 
** SGP waarheen?  Het gaat niet goed met de Staatkundig Gereformeerde Partij. We 

hoorden professor G. Wisse eens zeggen aan het eind van een tijdrede (het was in die tijd 

verkiezingstijd!): "Ik mag eigenlijk geen reclame maken voor een politieke partij. Toch wil ik 

u allen deze raad meegeven: Staat Gelovig Pal." De aan de gang zijnde ondergang van de 

SGP lijkt niet meer te stuiten. De partij is niet pal blijven staan voor haar beginselen. Ze is 

door onze atheïstische regering gedwongen vrouwen op haar kieslijsten te zetten, zodat ook 

vrouwen plaats kunnen nemen in de Tweede Kamer, geheel tegen het beginsel van de SGP, 

zoals zij altijd op Bijbelse gronden heeft verdedigd. De Vlissingse Lilian Janse heeft van de 

slappe SGP houding gebruik gemaakt en gaat nu de lijst versieren van de partij in Vlissingen. 

We lazen op internet: "De skeelerende gereformeerde gemeente dame met kort zwabberrokje 
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is er klaar voor. De Skeelerende Geëmancipeerde Politiek kan beginnen." Zelf zagen we 

inderdaad Lilian Janse skeelerend door Vlissingen gaan. Sportief is ze in elk geval! Er zullen 

ongetwijfeld meer geëmancipeerde vrouwen haar standpunt volgen. We gaan er niet veel over 

schrijven. Dat is al  gedaan en meerderen zullen er nog wel op wijzen. Lilian Janse heeft wel 

opgemerkt nooit of te nimmer open te staan voor een bestuurlijke functie in het kerkelijk 

leven. Dat is nog even "een brug te ver". Maar de "mannen broeders" zullen te zijner tijd wel 

een brug bouwen voor de "vrouwen zusters" om ook deze hindernis te nemen... 

*** 
**  Vrijgemaakt.  De algemene tendens in christelijk en kerkelijk Nederland is zich vrij te 

maken van de geboden Gods. We wezen al op de SGP. Nu hebben de gereformeerde kerken 

vrijgemaakt het mogelijk gemaakt dat ook vrouwen ambtdragers kunnen worden. Tien jaar 

geleden werd de vrouw in het ambt in de GKV nog algemeen en op Bijbelse gronden 

afgewezen. Veel predikanten in de christelijke gereformeerde kerken pleiten ook voor de 

vrouw in het ambt. En of de komende synode van deze kerken dit zal kunnen voorkomen valt 

nog te bezien. De dijkdoorbraak in kerkelijk Nederland richting ondergang lijkt niet meer te 

stoppen. 

*** 
 **  Syrië-1.  "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 vernietigen. 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 burgerbe-

volking 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. Zelf 

hebben we gezien hoe kinderen gemarteld worden. 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.  

*** 
**  Syrië-2.  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 

gevlucht. Onder de wereldleiders is verschil van mening over een aanval met zenuwgas in een 

der buitenwijken van Damaskus. Het genoemde aantal slachtoffers loopt uiteen. Volgens de 

Amerikaanse minister Kerry zijn er 1429 doden gevallen, van wie 426 kinderen. "We weten 

hoe gruwelijk de taferelen waren, we weten hoe vreselijk de nasleep was. We weten dat Assad 

het bewijs heeft geprobeerd uit te wissen", zei Kerry. De VS zal een deel van het bewijs 

openbaar maken zodat belangstellenden het 'zelf kunnen lezen'. Deed de regering van Syrië 

dit of de rebellen? Assad is tot alles in staat; de rebellen eveneens. Het is echt zeer te vrezen 

dat de Syrische kwestie wel eens een apocalyptisch gevolg kan hebben. 

*** 
**   Syrië 3.  Zoals bekend heeft Assad beloofd de chemische wapens te vernietigen. Syrië 

moet er voor zorgen dat in juni 2014 alle chemische wapens vernietigd zijn. Wie dit mocht 

geloven - Israël in geen geval! Ongetwijfeld houden ze genoeg van deze wapens achter de 
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hand! Door onvoorzichtigheid van de VS is Rusland weer terug op het wereldtoneel. We 

hebben kunnen lezen dat Poetin het voortouw heeft genomen in de huidige situatie. Niemand 

kan nog bevroeden wat van dit alles het gevolg zal zijn. Het is volkomen zeker dat het leger 

van Israël alles zeer nauwkeurig in de gaten houdt. De regering van Israël stelt zich heel 

terughoudend op, maar het is wel voor 100% zeker dat het leger van Israël op zal treden als 

dit nodig is. Onze gebeden voor land en volk van Israël mochten wel vermenigvuldigd 

worden, vooral als we bedenken dat het grootste deel van dit volk de gekomen Messias 

verwerpt. Jezus van Nazareth, Die als hun Koning terug zal komen, wordt niet geacht en 

geëerd. Maar...  hoe is dit bij ons?  

*** 
 **   Iran-1.  Dit land lijkt het grootste gevaar in het Midden-Oosten. Het heeft nu een nieuwe 

president Hassan Rohani. Tijdens zijn eerste toespraak voor de Algemene Vergadering van de 

VN beweerde hij dat Iran niemand bedreigt. Nog maar enkele jaren geleden was het dezelfde 

Rohani die verklaarde er heel trots op te zijn dat hij er als hoofdonderhandelaar namens het 

Iraanse nucleaire programma in geslaagd was om 'het Westen te duperen' en tijd te rekken 

door de gesprekken met Europa te traineren. Ondertussen werden de Iraanse uranium verrij-

kinginstallaties in het geheim voltooid. "De Amerikanen bleven de Europeanen vertellen dat 

wij logen en hen misleidden door hen niet alles te vertellen. Maar de Europeanen antwoord-

den altijd: wij vertrouwen hen", spotte Rohani in 2006. Het blad Elsevier van 5 okt. 2013     

heeft de doopceel van Rohani gelicht en die is verbijsterend!  Rohani is zonder meer een 

"wolf in schaapkleren", zoals Netanyahu hem schetste. Het Iran onder Rohani is nóg gevaar-

lijker dan onder Ahmadinejad. Op Obama behoeft Israël niet meer te rekenen. Netanyahu 

begrijpt dit en vandaar ook zijn uitspraak, "als het moet rekenen wij alleen met Iran af" 

*** 
**  Iran-2.  De Israëlische premier Netanyahu vindt Iran absoluut ongeloofwaardig als dat 

land zegt niet van plan te zijn om een atoombom te produceren. Hij waarschuwt andere 

landen de Iraniërs niet te geloven. De Israëlische leider noemde de woorden van Rohani 

hypocriet en zei dat de woorden van Rohani bedoeld zijn om verlossing te krijgen van de 

sancties die Iran zijn opgelegd. Achter de schermen wordt er volgens hem nog gewoon 

gewerkt aan een atoombom. Dit valt niet te betwijfelen. "De toespraak van Rouhani tijdens de 

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties was een "mooie speech", maar Iran zal 

worden beoordeeld op de daden die zullen volgen", aldus Netanyahu. Rouhani verklaarde bij 

de VN, dat het atoomprogramma van Iran vreedzaam is. Israël gelooft daar niet in. "Nucleaire 

raketten hebben geen vreedzaam doel", zei de Israëlische president Shimon Peres na afloop 

van een bezoek aan het Vredespaleis in Den Haag. De president is drie dagen in ons land op 

bezoek geweest. Overigens moeten alle leiders van Iran doen en zeggen wat de ayatollahs hen 

instrueren. De hoogste machthebber is ayatollah Ali Khamenei – en die zit er al sinds 1989. 

Rohani kon wel eens veel gevaarlijker zijn dan zijn voorganger Ahmadinejad.  

*** 
 
 

  **  Hoe laat is het?  Ja, hoe laat is het op de wereldklok? We leven in de laatste dagen; de 

einden der eeuwen zijn op ons gekomen. Dit was al in de tijd van het Nieuwe Testament. En 

de apostel Jacobus zegt: "De Rechter staat voor de deur." We kunnen ons ook afvragen: 

"Leven we in het laatste van de laatste dagen?" En daar kan m.i. volmondig "Ja" op 

geantwoord worden. Wij leven in de schaduw van de naderende eindoordelen. Er zijn al 

vreselijke oordelen in de wereld en dan denken we bijzonder aan het Midden-Oosten. Maar de 

bedoelde oordelen, die het Vrederijk van de Messias kort zullen voorafgaan, zullen, als we de 

Schrift goed lezen, met de voorgaande niet te vergelijken zijn. En denken we toch niet dat ons 

Europa daaraan zal ontkomen, en ook ons eigen land niet. En of er dan een "Pella" zal zijn 

voor hen, die waardig geacht worden al deze dingen te ontvlieden, leggen wij aan u voor!  . 

*** 
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 **  SGP mag meedoen-1.  "Alle ogen zijn gericht op de rechtse mannenbroeders van de 

SGP; wat gaan ze doen? Blijven ze onderhandelen met het meest linkse kabinet sinds Den Uyl 

of zien ze nog voor het begin van volgende week in dat het geen zin heeft om te onderhande-

len met de libertijnen van VVD, PvdA. D66 en de sociaal-christelijke vrinden van de 

ChristenUnie? Premier Mark Rutte komt ongetwijfeld amicaal over tijdens de onderhande-

lingen  -hij is een allemansvriend, er is niemand die het niet met hem kan vinden-, maar daar 

moet de SGP zich niet door laten misleiden."  ---  "D66, ChristenUnie en SGP kunnen  nog zo 

benadrukken wat ze allemaal hebben binnengehaald voor hun achterban (het openblijven van 

een kazerne hier, het deels terugdraaien van een bezuininkje daar en het "gratis" maken van 

schoolboeken), maar ze zijn per 11 oktober 2013 óók verantwoordelijk voor alle lasten-

verzwaringen en nivelleringen van Rutte II, zoals accijnsverhoging die volgend jaar ingaat, 

om maar iets te noemen. Wees er maar trots op." 

*** 
**  SGP mag meedoen-2.   De  bovenstaande twee stukjes zijn deeltjes uit twee artikelen 

over de recente koehandel met de regering en D66, de CU en de SGP. Ze komen uit de 

dagelijkse editie van De Standaard. Premier Mark Rutte heeft zijn rammelende en krakende 

"kabinet" weer even gered door het uitruilen met voornoemde partijen. Het gestumper van 

onze regering is al een jaar lang bedroevend en het inschakelen van genoemde oppositie 

partijen is feitelijk het laten mee regeren van hen. Politiek is een merkwaardig bedrijf. Zoals u 

kunt lezen wordt het kabinet VVD en Partij van de Arbeid het "meest linkse kabinet van 

Nederland" genoemd sinds Joop den Uil. Is de VVD dan links? Premier Rutte stond al bekend 

als degene die aan de linkerkant van de VVD opereert en is nu -door zijn nauwe samenwer-

king met de puur socialist Diedserik Samsom- linkser dan ooit. Hoe kan het bestaan dat de 

christelijke partijen een partij als D66 -waarvan met name leider Pechtold, als een felle 

atheïst, niets liever wil dan het christendom afbreken en vernietigen- hoe kan het bestaan dat 

fractievoorzitter van de SGP, de heer Van der Staay, loyaal met D66 kan samenspannen om 

een linkse regering in het zadel te houden en te helpen. Hoe denkt de achterban van de SGP 

hier toch over? Buitenstaanders valt het zelfs op dat de SGP haar principes verloochent en 

zich ongeloofwaardig maakt.   

*** 
. **  Kort Opgemerkt: Deze aflevering bevat veel "Rome". En zeker niet ten onrechte, want 

de satanische macht van het pausdom op de achtergrond is zonder meer aanwezig, en het 

protestantisme laat zich inpakken. Daar moet steeds op gewezen worden. Deze aflevering is 

daarvan het droevige bewijs. Overigens vermenigvuldigen zich de brandhaarden in de wereld. 

Het is niet de vraag óf zij gezamenlijk tot een alles verterend vuur komen, maar wannéér. 

Maar het zijn ook allemaal tekenen dat de bekering der Joden en de ondergang van het 

pauselijk Rome nabij is gekomen en zo ook de heerlijke kerkstaat die de jongste dag zal 

voorafgaan. Maar we moeten niet denken dat deze heilstijd al zó nabij is dat er nog niet veel 

meer aan vooraf moet gaan. Als we het goed zien: nog heel veel, maar dit zal elkaar in een 

snel tempo opvolgen. Zal het Pausdom -dat de grondlegger is van het "nieuwe Europa"- nog 

een TOPopenbaring te zien geven met een laatste vervolging van Gods ware Gemeente, met 

de hulp van politieke stromannen? In een brochure van professor G. Wisse las ik eens dat A. 

Hellenbroek heeft gezegd/geschreven dat aan het einde der tijden Rome nog vreselijk zal 

vervolgen met de hulp van machten die niet uit God zijn. Zal de laatste paus dan toch de paus 

van het ongeloof zijn, de  v o l l e  antichrist, zoals Da Costa ons nagelaten heeft en zoals 

wijlen ds. A. van der Kooy  ook meende?  Het is eigenlijk te erg om aan te denken. Maar de 

held van het Zwitserse Reveil, L. Gaussen, geloofde dit ook stellig en zo ook anderen. 

 
 
 

. (10/13) 
 

******* 


