** Hoogst moeilijk. Ik houd mij innig overtuigd, op grond van de profetieën, dat het
altijd hoogst moeilijk zal zijn een levendige, heilige belangstelling voor het buitengeworpen Israël te verwekken en te onderhouden. Die de zaak van Sion liefhebben en
voorstaan, zullen altijd weinigen zijn, naar ik geloof.
(R.M. M’Cheyne `“leven en nagelaten geschriften”, blz. 308)

***
** Gods plan. En indien het waar is, gelijk ik geloof dat het is, dat het in het plan Gods
ligt Zijn Koninkrijk te doen komen door de verlossing van Israël, hoe kan een verlichte,
begenadigde ziel dan nalaten de bede te ontboezemen: “Doe wel aan Sion naar Uw
welbehagen.”
(M’Cheyne, idem – blz. 310)
***
** Eerst Rome verwoest. Zo is dan noch Rome’s volkomen verwoesting en ondergang, noch de bekering van de Joden het einde van Gods werk op aarde. En zowel de
ondergang van Babel als de herstelling van de Joden is nog daar. En het is al een oude
overlevering onder de Joodse leraars, dat de verwoesting van Rome en de herstelling
van de Joden ongeveer op dezelfde tijd zullen plaatshebben. En de vermaarde rabbi
David Kimchi zegt in zijn verklaring over de profeet Obadja: “Als Rome verwoest zal
zijn, dan zal er een verlossing voor Israël ontstaan.”
Dit vermeldt de Engelse theoloog Thomas Newton in zijn grote werk over de “Gewijde voorzeggingen”.
En voor meerdere gegevens hieromtrent verwijst hij naar de werken van Mede, eveneens een Engels
Godgeleerde.

***
** Rome – Reformatie. Kunnen we spreken over het dieper worden van de kloof
tussen Rome en de Reformatie? We zien niet eens hoé diep die kloof is! Vandaar dat
men volop bezig is die kloof te dempen. Het is echt niet te geloven hoe ook zelfs
predikanten van afgescheiden kerken goede woorden over hebben voor een systeem dat
de eeuwen door de heiligen Gods heeft gemarteld en vermoord en het volk op de weg
naar de rampzaligheid is voorgegaan. Wijk ook af van zulke predikanten! Het zijn
stikblinde leidslieden der blinden! Zo de Heere wil hoop ik daar in de toekomst nog veel
aandacht aan te besteden en met overtuigende bewijzen te komen.
***
** Geestdrijverij. Het kind van God verwacht geen geestvervoeringen, visioenen,
dromen, of wonderbaarlijke openbaringen aan het lichamelijk oog of oor. In zodanige
zaken roemen dromers, geestdrijvers en ongegronde dwepers. (J.C. Philpot-Johannes 16:33)
***
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** God en Allah. Dat de God van de islam dezelfde is als die van de Joden en de
christenen is een vreselijke leugen. De "god" van de islam is een vreselijke a f g o d. De
God van de Joden is de Schepper van hemel en van aarde. Toch kan Hij alleen maar
gekend worden in zijn Zoon.
***
** De Joden. Er is geen treuriger natie dan de Joden en geen treuriger historie dan de
hunne. En toch het begin dezer historie was genade, en haar einde zal heerlijkheid zijn.
Israël heeft zijn Messias verworpen en dat is Israëls uiterste misdaad, waarop niets
anders vallen kan dan Gods uiterst oordeel. Israël zal het eerste volk zijn, dat uit enkel
bekeerden, uit enkel koningskinderen bestaan zal. Het einde van al de profetische
Schrift is; de wederherstelling van Israël onder de heerschappij van zijn wettige koning.
(I.da Costa in zijn Bijbellezingen)

***
** Nu vervuld? Maar hier zijn we enorm bang voor: tenzij het God behaagt een grote
opwekking te geven, zal het niet lang duren voordat “duisternis de aarde zal bedekken
en donkerheid de volkeren” (Jesaja 60:2), want de Evangelische leer vormt, naar ons
oordeel, de ernstigste van alle “tekenen der tijden”.
(A.W. Pink)
***
** Muziek en Nieuwe Testament. Niet iedereen weet dat het Nieuwe Testament niets
zegt over muziek in de eredienst van de gemeente. Toch is dat het geval. In het Oude
Testament vinden we in de ceremoniële eredienst wel voorschriften over
muziekinstrumenten. In het Nieuwe Testament echter wordt alleen gesproken over
zingen; dus niet over muzikale begeleiding. Is instrumentale muziek daarom zondig?
Nee. Maar in de Calvijnse tak van de kerkhervorming wordt beseft, dat in de dienst van
God Hij alleen voorschrijft hoe Hij aanbeden en geprezen wil worden. Om die reden
werd de gemeentezang eeuwenlang niet begeleid met muziekinstrumenten. In
Nederland is in de loop van de jaren begeleiding van het psalmzingen er gekomen, maar
uitsluitend ten behoeve van het beter zingen (de juiste wijs houden), niet om God te
prijzen door orgelmuziek of zo.
(“De Catechisant-nov. 2003)
***
** Bevrijding. Er is weer “Bevrijdingsdag” gevierd. Dit ging (vooral) gepaard met
grote (straat)feesten van veelal een bedenkelijk allooi. Ook de “kerk” vond het nodig
om op de avond voor de wekelijkse rustdag “bevrijdings-concerten” uit te voeren. Er
waren advertenties te lezen van bijeenkomsten in kerken met een veelheid aan zang- en
snarenspel. Niet alleen orgelgedreun, maar ook pianospel, trompetgeschal, fluiten in
velerlei soorten en ander feestgeschal. En… met meditaties van predikanten opgeluisterd, die behoren bij de “bevindelijke” richting. Men leze wat we in nummer 2 schreven
onder de titel “Paasgedreun”. Is Nederland “vrij”? Ach ja, van de Duitse overweldiger –
een groot goed. Maar ons zinkend vaderland is meer dan ooit gebonden door de
machten der duisternis. Wie heeft er nog erg in? De predikanten (waaronder ’mannen van
naam’), die al die herrie konden verdragen, kennelijk niet. Dominee W.Pieters (De
Catechisant-zie boven) moet deze bijeenkomsten ook wel vreselijk vinden…
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** Het “rijke” pausdom. De rijkdom van de RK-kerk is voor een deel het gevolg van
giften maar het meest wordt verdiend door aandelen in allerhande bedrijven. Het is
algemeen bekend dat het Vaticaan een tegenstander is van anticonceptiemiddelen, zelfs
in landen waar het AIDS-virus duizenden slachtoffers maakt. Wat velen niet weten is
dat het Vaticaan belangrijke aandelen bezit in een bedrijf in Italië dat anticonceptiemiddelen produceert. Ook verdient het grof geld met casinowinsten behaald in Las
Vegas. De RK-kerk is in dit gokparadijs de snelst groeiende religieuze gemeenschap.
Kerk en casino gedijen broederlijk naast elkaar.
(Franklin ter Horst in een zeer uitgebreid artikel over het roomse beest)

***
** En dit is het echte Rome. “De Mariaverering is één van de meest ontstellende
middelen om de harten van de Heere Jezus af te trekken, onder de schijn van in de
moeder de Zoon te eren." – "Waar Rome lang leiding kon geven, ge ziet het in landen
als Italië, Spanje, Frankrijk, België en ge begint het ook te zien in Nederland, daar gaat
het met de vrije geestelijke kracht van het volksleven naar beneden." Het bovenstaande is te
lezen in "Iets over Lourdes" (blz. 15), van de hand van ds. B.W. Ganzevoort, in leven gereformeerd predikant
te Mortsel-Antwerpen (België).

***
** Verkiezing. Wie niet erkent, dat God alles van eeuwigheid heeft bepaald in
soevereine vrijmacht, maar van niet meer wil weten dan van een vooruitzien bij God
van wat de mens zou doen en van een besluit Gods op grond hiervan, die maakt de
Almachtige afhankelijk van de kleine mens, en laat de Schepper achter Zijn schepsel
aankomen. Het is dan niet God, Die naar een vast plan en met een eeuwig doel alles
bestuurt, maar de mens, die de loop der gebeurtenissen beheerst.
(Ds. B.W. Ganzevoort in "De praedestinatie")

***
** Oosterse antichrist. Dat is de Islam voor honderd procent! Deze gruwelijke
“godsdienst” zal niet rusten voor het christendom vernietigd is. Een bericht in het RD
van 21 maart 2012 vermeldt dat de zeer invloedrijke grootmoefti van Saudi-Arabië,
sjeik Sabdul Aziz bin Abdullah, heeft gezegd dat alle kerken in de regio vernietigd
moeten worden. Hij baseert zich hiervoor op een uitspraak van Mohanmed, die op zijn
sterfbed gezegd zou hebben dat er geen twee godsdiensten op het Arabisch schiereiland
mogen zijn. De sjeik heeft nog veel meer gezegd. Teveel voor Kort Opgemerkt! Wat
deze misdadiger zei is trouwens de mening van alle moslimleiders. Ook die in Europa
en in Nederland? Dat is aan geen twijfel onderhevig. We koesteren een zeer giftige
slang aan onze boezem. Denkt u zich eens in als een kerkelijk leider in Europa op zou
roepen om alle moskeeën te verwoesten! Er zou een gigantisch moslimoproer ontstaan.
Nu roepen we niet op een dergelijke oproep te doen. Maar het is wel heel vreselijk dat
onze kerkelijke leiders doorgaans zwijgen! En wij maar ontwikkelingsgeld sturen naar
moslimlanden; geld dat onze verpleegtehuizen zo goed kunnen gebruiken. Ach, onze
moslimvrienden kunnen dan nog eens een extra mooie moskee bouwen. We zijn echt
volkomen met blindheid geslagen. Voor zover mij bekend is heeft ook president Obama
zich niet expliciet uitgesproken tegen de misdadige sjeik uit Saudi-Arabië…
***
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** Gegarandeerd. Reeds lang lezen we in het Reformatorisch Dagblad vele
advertenties -klein en groot- om vooral verre en dure vakanties aan te prijzen. Steeds
meer predikanten geven er blijk van ook voor “reisleider” in de wieg gelegd te zijn! Het
valt op dat in dergelijke annonces een nieuw woord gebruikt wordt – gegarandeerd.
Wees maar niet bang om in te schrijven want de vakantie gaat g e g a r a n d e e r d
door! Jacobus 4:13-17 schijnt bij deze mensen niet in de Bijbel te staan. Wat betekent
“gegarandeerd vertrek” (las ik ook al!) als de oorlog in het Midden–Oosten uitbarst, als
door terroristische aanslagen alles ontwricht is, als, als…? Gaat dan toch de reis
gegarandeerd door?
***
** De Euro. In ons land wordt iedereen die het loslaten van de euro propageert
onmiddellijk belachelijk gemaakt, maar in Duitsland zijn het bepaald niet de minste
experts die dit serieus overwegen. Thomas Mayer, de scheidende topeconoom van de
Deutsche Bank, heeft gezegd dat het uittreden van Duitsland uit de eurozone niet langer
een taboe is. Met het oog op de steeds ernstiger wordende financiële crisis in Spanje en
Italië denkt Mayer dat nog tijdens dit jaar duidelijk zal worden welk lot de euro
beschoren zal zijn. “2012 zal het beslissingsjaar voor de euro worden. De wissel zal
worden omgezet, óf naar langdurig succes, óf naar ontmanteling. Alles hangt ervan af of
Italië en Spanje bij hun programma blijven. Zo niet, dan moeten wij in Duitsland ons
afvragen of de euro de munt is die wij willen”, aldus Mayer.
Het kan u bekend zijn dat in Nederland de Partij voor de Vrijheid en de Socialistische
Partij felle tegenstanders zijn van de Europese Unie en de Euro. Het halfbakken
christendom heeft het roomse Europa met haar Mariavlag en de roomse euro met “vlag
en wimpel” binnengehaald…
***
** Letterlijke vervulling. “We moeten er nu nog slechts op wijzen dat, evenals er een
volledige reeks van profetieën was die te maken had met de eerste komst van de
Zaligmaker, er ook een volledige reeks van profetieën is die te maken heeft met Zijn
tweede komst. En die laatste reeks is net zo bepaald, zo persoonlijk, en zo
veelomvattend in haar omvang als de eerste reeks. Precies zoals we de werkelijke
vervulling zien van de profetieën die te maken hadden met Zijn eerste komst naar de
aarde, zo mogen we met volledig vertrouwen en verzekerdheid uitzien naar de
vervulling van de profetieën die slaan op Zijn tweede komst. (…) En daar we gezien
hebben dat de eerste reeks profetieën letterlijk vervuld is, werkelijk, persoonlijk, zo
moeten we ook de tweede reeks verwachten letterlijk vervuld te worden. Toe te geven
dat de eerste reeks profetieën letterlijk vervuld is, en dan de tweede reeks
profetieën te vergeestelijken en symbolisch op te vatten, is niet alleen op grove wijze
inconsequent en onlogisch, maar het is ook zeer schadelijk voor ons, en het onteert
(A.W. Pink)
God en Zijn Woord ten zeerste”.
***
** Augustinus had het veel mis. “Augustinus heeft wel kontakten gehad met Joden.
Hij is ook door gedachten uit joodse en joods-christelijke kring beïnvloed. Maar tegelijkertijd heeft hij in zijn werken weinig mogelijkheid gezien om bruggen te slaan. Hij
blijft staan in de traditie van hen, die zich negatief over de Joden uitlaten en daarmee
heeft hij ongewild een legitimatie verschaft aan hen die in de Middeleeuwen tot vervolging van het Joodse volk overgingen. In zijn toekomstvisie is voor het Joodse volk geen
aparte plaats, tenzij in het ware Israël, waarin christenen en joden samen kerk zijn”,
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aldus R.W.J. Soeters in “Vrede over Israël”- okt. 1999. We moeten durven erkennen dat velen het
volkomen mis hebben gehad. Zo eveneens de “stille paus” der middeleeuwen, zoals
Augustinus wel is genoemd!
***
** De politieke toestand. Ja, die van ons eigen land. Deze ziet er beslist niet best uit.
Na het demissionair worden van de regering Rutte, en het in elkaar timmeren met
enkele linkse partijen van een “tussen-regering” in afwachting van nieuwe verkiezingen
op 12 september a.s., zijn we in een geweldige impasse terecht gekomen. Door het
roomse monster Europa zullen we worden uitgeknepen worden als een citroen. In het
politieke pokerspel tussen Griekenland en zijn internationale schuldeisers loopt de
spanning op. Blijft Griekenland in gebreke zijn schulden te betalen en stapt het uit de
eurozone, dan hebben ook de schuldeisers van Griekenland een groot probleem. Voor
Nederland staat er zo'n 11 miljard euro op het spel. Voor de miljarden die we nu
betalen om landen op de been te houden die er maar op los hebben geleefd hadden we
onze eigen burgers de lastenverzwaring kunnen besparen! Er valt veel over te
zeggen/schrijven. Zeker schijnt wel te zijn dat de banken de grote boosdoeners zijn in
dit hele drama. Een vast feit is ook dat de “gewone man” het gelag gaat betalen. En een
ander feit is dat de partijen in ons land, die altijd al tegen “Europa” zijn geweest, met de
verkiezingen grote winst zullen boeken, en voor een nog niet te overziene situatie in ons
land zullen gaan zorgen. We kunnen rustig stellen dat alles er zeer somber uitziet.
***
** De grote oorzaak. De grote oorzaak van alle ellende die we tegemoet gaan? “Wie
God verlaat heeft smart te vrezen.” De komende tijd zal veel erger zijn dan we denken.

******
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