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** Crisis-1.  Financiële crisis – schuldencrisis – recessie. Dit zijn namen die we vrijwel 

dagelijks lezen en horen. Dat het lang niet goed gaat in de wereld is meer dan duidelijk. En voor 

welk gebied geldt dit niet? Onze euro is in groot gevaar. Een wereldwijd financieel debacle 

dient zich aan. “Voor Nederland dreigt geen milde recessie, maar een diepe recessie met 

mogelijk zelfs kenmerken van een economische depressie”, lazen we op 30 januari 2012 in het 

Reformatorisch Dagblad. Drie -naar we aannemen-  bekwame heren vertellen dit. We achten 

ons niet bekwaam hier veel over te zeggen/schrijven. De schuld wordt wel gelegd bij de 

graaicultuur van de banken, enz. Een feit is dat met name in het ons opgedrongen Europa alles 

heel erg is. Griekenland is dagelijks in het nieuws. Dit land wordt overeind gehouden met 

honderden miljarden euro’s. Er gaan bedragen “over de toonbank” die onwerkelijk aandoen. 

Een “gewoon” mens snapt hier echt niets van. Een ding is zeker: Alles wat de paus zegent is 

en wordt vervloekt. De geschiedenis spreekt boekdelen! 

 

*** 

 

**  Crisis-2.  Het is bijna niet mogelijk alle berichten -en het zijn er vele per dag!- bij te 

houden en tot je door te laten dringen. Ze buitelen echt over ons heen! Nederland moet nu weer 

minimaal negen miljard extra bezuinigen en dat kan oplopen tot wel 16 miljard. Dat kwam 

zomaar opeens uit de lucht vallen! Zelf probeer ik het niet meer te begrijpen. Je vraagt je ook 

wel eens af of er nog iemand is die het snapt! Een teken van de eindtijd zoals de heer Dorenbos 

van de stichting “Schreeuw voor het leven” onlangs schreef? Het is in elk geval een van de 

vele tekenen dat de HEERE regeert en deze aarde tuchtigt op velerlei wijze. Er circuleren 

allerlei voorspellingen. Zo zou er een dag kunnen komen dat alle banken gesloten zijn en dat 

iedereen zijn of haar geld kwijt is. We laten het voor wat het is. Spookverhalen zijn er genoeg. 

Toch was het heel opmerkelijk dat in het artikel in het RD van 30 januari 2012 (zie hierboven) 

te lezen is: “Het mag zelfs niet worden uitgesloten dat ons geld op enig moment geheel 

waardeloos wordt als centrale banken zouden besluiten om de schuldencrisis via een gericht 

beleid om inflatiebevor-dering -en misschien zelfs hyperinflatie- te bestrijden en vervolgens 

moeten vaststellen dat de patiënt (de economie) overleden is.” 

 

*** 

 

** Crisis-3.  In het genoemde stuk staan nog veel meer alarmerende gedachten. Het artikel 

eindigt als volgt: “In februari is een nieuwe ronde van bezuinigingen gaande. Als deze tot 

opluchting leidt, krijgen we een recensie. Leid deze tot ongeloof en zelfs afwijzing, dan krijgen 

we een depressie. De vooruitzichten zijn momenteel niet goed.” Een van de drie heren is 

R.Tinssen, hoogleraar bedrijfskunde aan Nyenrode Business University. Toch om over na te 

denken. Nog dit: er wordt gesproken over vele miljarden. Een miljard is duizend miljoen. Dat 

is dus een 1 met negen nullen; 1.000.000.000! Nogmaals, wie snapt het nog? En wat is er 

gaande en wat gaat er gebeuren? Niemand is er die het zeker weet. We gaan ook maar geen 

“voorspellingen” doen! Zeker is wel dat vele tekenen erop wijzen dat het niet goed gaat.  
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  **  Syrië. De dreiging vanuit Syrië komt steeds dichter bij. Laten we vooropstellen dat wat 

het leger van Syrië aanricht verschrikkelijk is. Maar laten we tevens beseffen dat als de 

rebellen de strijd winnen het voor de christenen daar vreselijk zal zijn. Dit is de andere kamt 

van deze vreselijke medaille, waar met name vrouwen en kinderen zo ontzaglijk moeten lijden. 

Onder Assad hadden zij nog een behoorlijke bescherming. Zoals u mogelijk wel weet zijn er in 

Syrië twee partijen van de Islam, de Soennieten en de Sjiieten. Assad en de zijnen behoren bij 

de Salafisten, een zeer fundamentalistische stroming binnen de Sjiieten, terwijl de 

opstandelingen Soennieten zijn. Laten we allermeest Gods vinger opmerken in het hele 

Midden-Oosten en Noord Afrika. De islamieten slachten elkaar af! Iran is Sjiitisch, vandaar de 

steun van Iran aan Assad. De Syriërs hebben de beschikking over de grootste voorraden 

chemische en biologische wapens ter wereld. De president van Syrië heeft gezegd dat als zijn 

regime dreigt te vallen hij Israël zal aanvallen. In Israël beseft men dit ook. Vandaar dat enige 

tijd geleden de president van Israël, Benjamin Netanyahu, gezegd heeft dat hij, bij de eerste 

raket uit Syrië die op Israël valt, Damaskus tot het stenen tijdperk zal terugbrengen.
 
Als dit 

regime valt kan er van alles gebeuren. Maar ook als de regering de touwtjes weer vast in 

handen zou krijgen heeft vooral Israël alle kwaad van die kant te vrezen. 

 

*** 

 

**  Gode lasterend-1.  Onlangs bezocht koningin Beatrix, vergezeld van de kroonprins en zijn 

echtgenote, het sultanaat Oman, dat in de top-50 van christenvervolgingen staat.  Ze bracht 

daar tweemaal een bezoek aan een moskee. Dit was niet in het protocol opgenomen, maar ze 

deed dit op eigen verzoek. Dames dienen dan, uit eerbied voor de afgod Allah, een hoofddoek 

te dragen. De koningin deed de hoofddoek maar over haar hoed heen. Uiteraard mocht deze 

afgodstempel alleen maar zonder schoeisel betreden worden. Er is nogal wat commentaar op 

gekomen. Dominee J. Roos schreef er ook over in De Wachter Sions. Hij prees o.a. het 

voorbeeld dat de koningin gaf door zich aan te passen aan de daar heersende kleding 

gewoontes. Het mag waar zijn dat hij de koningin er ook op wees dat ze eigenlijk daar moet 

gaan waar de rechte leer gebracht wordt. Of ze dan bij de GerGem in Ned. aan het juiste adres 

is laten we maar in het midden. Feit is dat zij naar de mening van de Barneveldse predikant 

toch een “voorbeeld is geweest”. 

 

*** 

 

**  Gode lasterend-2.  Het is in elk geval zeer pijnlijk dat de Majesteit zo’n vreselijk slecht 

voorbeeld heeft gegeven. De bekende Afshin Ellian (colomnist Elsevier) noemt het moskeebezoek 

van de koningin een provocatie, ondanks dat hij zich een Oranjefan noemt! Hij bewijst deze 

provocatie zeer uitvoerig! De koningin heeft met haar moskeebezoek de God der goden 

gelasterd; ze heeft voor een vreselijke afgod gebogen. En hoe kan ds. Roos dan nog schrijven 

over onze geëerbiedigde vorstin? Dit kan natuurlijk echt niet. Heel triest om dat niet eens te 

(kunnen) snappen. Hoe is dit Bijbels te onderbouwen, ds. Roos? In 2007 bracht de koningin 

met haar zoon en schoondochter een bezoek aan India. Er is toen ook een bezoek gebracht aan 

het heidense koninkrijkje Bhutan. Het prinselijk paar heeft daar ook een van de heiligste 

plaatsen bezocht, het Tangoklooster. Het paar stak hier 1000 kaarsen aan, uit eerbied voor de 

afgoden. Ze hadden toen ook een ontmoeting met een jongen van 14 jaar, Gyelse Iigme Tenzin 

Wanpo. Deze tiener wordt gezien als reïncarnatie van Boeddha! De jongen wordt 

aangebeden als een “god”. En aan deze “god” heeft de toekomstige (?) koning van ons land 

goddelijke eer bewezen. Ze gaven hem een cadeau en zijn door deze jongen met een witte sjaal 

gedrapeerd. Deze “god” heeft de kroonprins en zijn vrouw gezegend. We zien op de foto’s dat 

prins Willem-Alexander en prinses Máxima in gebogen houding door de veertienjarige 

godheid gezegend worden! De prins was van alles zeer onder de indruk. Het Oranjehuis lijkt 

het volkomen te verzondigen. We kunnen er diep medelijden mee hebben. 
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 ** Belijdenis doen. Het “doen van belijdenis des geloofs” is gedegradeerd tot een “belijdenis 

van de waarheid”; “waarheid” in de betekenis van het verstandelijk toestemmen van hetgeen 

op de belijdeniscatechisatie geleerd is. “De waarheid zal u vrijmaken” zegt de Schrift, Joh. 

8:32. Daar gaat het over degenen die de waarheid verstaan. En op die wijze is “belijdenis der 

waarheid” een “belijdenis des geloofs”. In het familieblad Gezinsgids van 8 maart 2012 staat 

een groot artikel van de hand van dominee H. Zweistra over “het doen van geloofsbelijdenis”. 

Ds. Zweistra besteedt er veel woorden aan, maar aan het eind van het artikel zijn we nog niet 

veel wijzer geworden. Want dan weten we nog niet of in zijn visie “belijdenis van de 

waarheid” geloofsbelijdenis is. Nu weten we best wel dat, zoals ds. Zweistra handelt, dit de 

normale gang van zaken is en als zodanig is hij in het kerkelijke spoor; een “spoor” dat al heel 

oud is! Aan alles blijkt dat de Hersteld Hervormde predikant uit Nederhemert er ook niet uit 

komt! Er moet eigenlijk geloof zijn want, en dat zijn de eigen woorden van ds. Zweistra: 

“Immers, kun je belijdenis doen van de waarheid zonder geloof?” Dan komt er een hele 

beschouwing die ons niet verder brengt. Wie in de gelegenheid is zou het eens helemaal 

moeten lezen! Uit het artikel krijg je sterk de indruk dat de dominee er zelf moeite mee heeft 

en er mee worstelt. Hij wijst o.a. ook op Calvijn bij wie er een directe koppeling was tussen 

geloofsbelijdenis en deelname aan het Heilig Avondmaal. We lezen nog van hem: “Wat staat 

er boven het Kort Begrip? In mijn uitgave staat: ‘Kort begrip der Christelijke Religie, voor hen 

die willen begeven tot des Heeren Heilig Avondmaal.’ Kan het duidelijker? Daarom mag ik de 

relatie absoluut niet verzwijgen.” Inderdaad, heel duidelijk, ds. Zweistra! Het moet “Kort” 

blijven. Een vraag aan de predikant uit Nederhemert: “Waarom handhaaft u het Kort Begrip 

niet?” Dan stel ik nog een vraag en waarlijk niet alleen aan ds. Zweistra: “Worden de jongelui 

er niet toe gedwongen een volkomen leugenachtige belijdenis af te leggen?”   

 

*** 

 

** Bloedschuld.  “Nederland is op zijn retour, geheel in de lijn van wat John Owen voorzegde. 

En in de lijn van Owen zeg ik dat we de bloedschuld van de Rooms-Katholieke Kerk op ons 

laden, want de hervormde synode miskent de geschiedenis en het bloed van de martelaren. 

Ellendiger kan toch niet?” Het bovenstaande zei wijlen ds. A. van der Kooij in het RD van 23 

maart 1995. En op de vraag of de Islam de antichrist is, antwoordde ds. Van der Kooij resoluut: 

“Neen, maar omdat de Nederlandse protestanten hun strijd tegen “Rome” verzaakt 

hebben, kan God naar mijn overtuiging, wel straffen met een andere ‘heilige’ oorlog’. We 

weten dat dominee Van der Kooy hiermee de Islam heeft bedoeld. 

 

*** 

 

 ** Paasgedreun.  Dat klinkt elk jaar luider. De aankondigingen van Paasdiensten met velerlei 

muziekinstrumenten en zangkoren nemen een grote vlucht. Het is alsof de godsdienstige mens 

de opstanding van de Zaligmaker met veel lawaai moet versieren. En het is verbazingwekkend 

welke predikanten die afgodische diensten opluisteren met hun paaspraatjes, gegoten in de 

vorm van een stichtelijke meditatie. Het aan u doorgeven van een geluid van vroeger zou 

verhelderend kunnen zijn: 

In het boekje  De overtuigde Dina  lezen we van twee concert- en zangavonden in de Grote 

Kerk te Den Haag in de dagen van de afscheiding. Het boekje bevat o.a. een verhandeling met 

de titel De ontheiliging van het huis Gods, op de 16
e
 october 1834 te ’s-Gravenhage, door A. 

Capedose, med.doct, (Jeremia7:30) Er was die avond een ontzaggelijk onweer en een zware 

storm. Capadose wees op het volkomen ongeoor-loofde van dit ontheiligen van een Godshuis 

en wees op de zo sprekende stem van de Heere als een blijk van Zijn toorn. Hij zegt er van: 

“De donder en een vreselijke storm heeft zich op beide avonden sterk doen horen, zodat een 

der dagbladen ons moest aanwijzen dat alleen die storm het feest gestoord heeft.”  
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We willen u enkele opmerkingen van Capadose doorgeven: 

*  Er zijn er die dit feest uit het oogpunt der vreze Gods en dus als christenen beoordelen; 

dezen houden het voor een godonterende ontheiliging van Zijn heilige Naam, van Zijn Woord 

en van de plaats aan Zijn dienst gewijd. Dezen gruwen er van. 

* In het huis Gods wordt de melodie dienstbaar gemaakt aan de woorden der 

Godverheerlijkende psalmen; het doel is niet om hierdoor hartstochten in beweging te brengen 

of hen te strelen door een smeltend accoord, maar om door de gezongene lof des Heeren het 

hart op te wekken, te troosten, te stichten, zingende God met aangenaamheid in het hart, Col. 

3:16. En hier op het feest werden de heiligste zaken uit Gods Woord dienstbaar gemaakt aan de 

muziek, zodat verreweg de grootste meerderheid als vanzelf, de aandacht daarop alleen 

gevestigd had. 

*  Is dat geen verfoeilijke ontheiliging van Gods huis, geen schandelijk misbruik van Zijn 

heilige Naam, geen goddeloos verachten van het Goddelijk Woord, waarvoor men diende te 

beven? (hes. 66:2) 

*  En ziedaar waarmee het huis van God en Zijn Naam en Woord, door een onheilige 

vermenging, bezoedeld werd, en zonder dat zich een enige der dienaren van het Evan-gelie hier 

ter stede, verzet heeft tegen het afstaan der kerk tot zulke hemeltergende einden! O, droevig 

verval onzer dagen! Men zegge niet, dat dit alleen van de kerkvoogden afhangt, wien, bij 

uitsluiting van anderen, de zorg over de kerkgebouwen volgens de tegenwoordige ongoddelijke 

kerkverordening is toevertrouwd; dan hadden toch de wachters van Gods huis een openlijk 

protest tegen dergelijke ontheiligingen moeten gedaan zijn, en de gemeente rechtstreeks en 

onbewimpeld gewaarschuwd zijn geweest, dat zij zich zouden wachten aan deze feesten deel te 

nemen. 

 

*** 

 

**  Feestdagen.  “(…) en dat geen dag (Met uitzondering van de Sabbath, die Hijzelf heeft 

ingesteld), heilig zou gehouden of geheiligd worden door prediking en openbare godsdienst, ter 

gedachtenis aan de geboorte, de dood, de opstanding en de Hemelvaart van Christus, aangezien 

dergelijke dagen, aldus gehouden, onwettig zijn, eigenwillige godsdienst en niet gegrond op 

Gods Woord; en dat al wat in de godsdienst niet grond is op Christus’ testament en 

woord, onwettig is. (…) 
(Rutherford-brief LXVIII-aan zijn gemeente te Anwoth) 

 
 

*** 

 

 **  Een gezond geluid. “Alle feestdagen zijn uiteindelijk menselijke uitvindingen.” Dat is een 

heel duidelijk geluid van ds. K. Visser, predikant van de christelijke gereformeerde kerk te 

Barendrecht! Het is ook het enig juiste! We lezen dat in de wekelijkse rubriek van Michiel 

Pronk “INSTELLING” in het RD van 2 juli (jaar?). Een aantal predikanten geeft daarin zijn 

mening over de vraag of er meer aandacht moet worden besteed aan de “Stille Zaterdag”. Wij 

sluiten ons graag aan bij de mening van dominee Visser!  

   

*** 

 

**  HERSTEL. Is er nog herstel mogelijk van de uiterste nood waarin we gekomen zijn? Er is 

al zoveel geprobeerd en er zal nog meer geprobeerd worden. Roepen om “verootmoediging”, 

“opwekkingsbijeenkomsten” beleggen, en noemt u maar op. Maar alles heeft uitgewezen en zal 

uitwijzen dat het alles blijft zoals het is. Wat heeft Nederland, wat heeft de hele wereld nodig? 

De begenadiging van Israël tot leven en zegen van de hele wereld – van ons allemaal, 

Romeinen 11. Daar mocht veel gebed voor zijn. Thomas Boston heeft ons al voorgehouden dit 

te doen! 


