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NOS : Politie wil boerka verbod niet handhaven 
 
http://nos.nl/video/335223-politie-wil-boerkaverbod-niet-handhaven.html 

 

Commentaar: Minister Ivo Opstelten vaardigt een verbod uit op het dragen van 

boerka’s in het openbaar. De politie ziet hier echter het nut en de noodzaak niet van in, 

en weigert derhalve dit verbod te handhaven. Een natie dat tegen zichzelf is verdeeld, is 

gedoemd ten onder te gaan. En vervloekt is het land wiens koning een kind is. 

Nederland maakt een steeds diepere buiging voor de islam. De hoofdcommissarissen 

gaan zich hard maken voor de gewetensbezwaarden binnen de politiekorpsen. Het is 

werkelijk niet te bevatten! De gewetensbezwaarden die op Bijbelse gronden geen 

homohuwelijken wensen af te sluiten, wordt de wacht aan gezegd, maar de kleurlingen 

binnen de politiekorpsen die het boerkaverbod niet wensen te handhaven worden met 

hand en tand verdedigd. Dat is toch wat! Ofwel dit is de wereld op z’n kop gezet! Waar 

moet het heen met ons blind arm vaderland, dat voor het merendeel niet anders regeert 

en leeft bij de waan van de dag? Dan nog even uw aandacht voor het volgende.  

 

 

Efraïm Genootschap verscheurt gezinnen 
Onlangs heb je in het RD kunnen lezen van die sekteleider die naar Israel is gevlucht, 

gezinnen kapot….etc, dan denk ik weleens….velen worden het slachtoffer van dit soort 

tovenaars vanwege hun onkunde. Dit is dus niet alleen op kerkelijk gebied (zoals destijds 

bij de onkundige Galaten), maar ook in de wereld. Hier spreekt een man en vader, 

wiens gezin verwoest is geworden door sekteleider Van Geene, hardop zijn gedachten 

uit: “Schildmeijer is voorzichtiger met zijn uitspraken. Hij weet dat de sekte fout was, maar het 

blijft verwarrend. „Ik kan eigenlijk niet goed zeggen wat ik voel en denk. Ik heb over alles twijfels. 

Er worden toch ook goede dingen gezegd bij de bruid, Gods Woord gaat er open. Van Geene bidt 

ook en houdt ook van de Heere Jezus...” 

 

http://www.refdag.nl/achtergrond/onderwijs-

samenleving/efraim_genootschap_verscheurt_gezinnen_1_617282 

 

Dan denk ik: ‘man, weet je uitwendig dan nog wel wat er in de Bijbel geschreven staat? 

Kan je nog wel nuchter nadenken? De Heere Jezus en Zijn apostelen lieten een spoor 

van vrede achter, maar deze dienstknechten des satans laten een spoor van vernieling 

achter.’ Waar moet het allemaal heen met ons land? Wie God verlaat heeft smart op 

smart te vrezen. En onze minister Ivo Opstelten acht het niet nodig om dit soort 

leugenaars aan te pakken : lees hier. 

 

Maar ook ik ga hier grotelijks mank aan. Gisteren aan tafel met Bijbellezen greep dit me 

zo aan. We lazen Marcus 14, “En het pascha, en het feest der ongehevelde broden was 

na twee dagen….” De Heere Jezus werd in Bethanie gezalfd door een vrouw die Hem 

liefhad als een voorbereiding op Zijn begrafenis, en in de nacht dat Christus het pascha 

gehouden had werd Hij door Judas verraden en gevangen genomen. Ik vroeg aan de 

kinderen waarom dit nu juist ten tijde van het pascha moest geschieden. Ze wisten het 

antwoord niet, ik heb geprobeerd het eenvoudig uit te leggen dat Hij het Lamme Gods 
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was dat tijdens het pascha (= voorbijgang) geslacht en begraven moest worden, om de 

zonden van Zijn verkorenen te vernietigen en te begraven….opdat de vloek en de toorn 

Gods gestild zou worden. Ik verwees naar Exodus 12, en heb hen in alle eenvoud verteld 

over Israels verlossing door bloed en water…etc, en over hoe God Zijn gerichten over het 

diensthuis van Egypteland bracht, en tenslotte de dood bracht over de eerstgeborenen 

dat waren immers de erfgenamen, op dat dienstbaren niet zouden erven met de vrije 

kinderen…etc. Soms klaagt het me weleens aan dat ik anderen onderwijs, en dat m’n 

eigen kinderen hier zo weinig van (willen) weten. Ik weet wel, ik moest er in mijn 

eertijds ook niet zoveel van hebben. Maar God heeft het me wel tot schuld gemaakt. Wij 

mogen hierin beslist niet lijdelijk zijn, lezer! Wat moeten wij van de komende geslachten 

verwachten wanneer alleen de uitwendige kennis al ontbreekt. In de handen van welke 

duivelse tovenaars zullen onze kinderen gaan vallen, wanneer wij ze niet meer in liefde 

zullen onderwijzen? Lieve vaders en moeders, leef uw kinderen voor in het goede en 

onderwijs hen zolang het nog kan, want we gaan zeer bange tijden tegemoet. En als u 

hierin zwaar te kort schiet, en zelfs met schuld uit moet komen, betoon dan aan den 

Heere uw berouw door betering en begin er vandaag nog mee, al is het met alle gebrek, 

en smeek onophoudelijk of Hij er in mede zou willen komen. 

 

 

Hoor, Israel! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! Zo zult gij den HEERE, uw God, 

liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. En deze woorden, die 

ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan 

spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. 

Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen 

uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten schrijven. (Deut. 6:4-9) 

 

 

 

DJK 


