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Zoekt in het Boek des 
Heeren en leest; niet een 
van dezen zal  er feilen, 
het een noch het ander 
zal men missen 
                Jesaja 34:16a 
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 Colofon 
 
 
 
Verwachting is een 
Bijbels toekomstblad 
voor allen die uitzien 
naar de luisterrijke 
heilstijd op aarde als de 
satan gebonden wordt 
en naar de erkentenis 
van het volk van Israël, 
dat Jezus van Nazareth 
de beloofde en gekomen 
Messias is. 
 
"Verwachting" 
verschijnt eenmaal per 
kwartaal onder redactie 
van: 
 
 
C.J. Buys 
Sparreweg 6 
2803 JT  Gouda 
 
Telefoon: 0182-572867 
E-mail:  
verwachting@solcon.nl 
Postbankrek. : 3496856 
 
 
Abonnement: € 13,60  
per jaar. Betaling door 
middel van acceptgiro, 
welke wordt ingesloten 
bij het   laatste nummer 
van de jaargang 
 
 
Opzegging: Ten minste 
een maand voor het 
einde van de lopende 
jaargang. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Bij de voorplaat.   “Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek; want er is 
geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om 
dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de 
rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens, die deze dingen 
doet, zal door dezelve leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde 
voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt”, Galaten 3:10-13. Nog 
altijd menen de orthodoxe Joden door de werken der wet zalig te kunnen worden, hetgeen een verwerpen 
van het Evangelie en van de Zaligmaker is. 

 Geachte abonnees! 
   

 “Europa geeft zich over”, is de indringende 
boodschap die ons vanuit Amerika bereikt. Met name 
voor Nederland heeft de zegsman, Mark Steyn, weinig 
hoop. “Een land waar Piet Hein Donner minister kan 
worden, heeft de strijd voor de vrijheid eigenlijk al 
verloren, vindt de Canadese islamcriticus. Hij doelt 
hier vooral op de indertijd door Donner gewraakte 
uitdrukking, dat als tweederde van de Nederlanders 
de gruwelijke islamitische wetgeving, de Sharia, zou 
willen invoeren, dit ook moet gebeuren. Hij vindt dit 
zeer stuitend. We worden van diverse kanten genoeg 
gewaarschuwd. Het is beslist niet alleen Wilders die 
het enorme gevaar onderkent van een komende 
mohammedaanse dictatuur. Maar we luisteren liever 
naar volkomen onkundige predikanten die het 
hebben over “een verbond met de islam.” We 
schrijven in dit nummer niet veel over de oprukkende 
islam, hoewel er veel, heel veel aan de hand is. En… 
we weten er geen raad meer mee.  

 
 
In deze uitgave besteden we wel wat 

aandacht aan de financiële en economische crisis die 

de wereld  teistert. Het kan een grote ramp worden en 
velen vrezen daar ook voor. In het binnenblad leest u 
er meer over.  

 
 

 Alarmerend is dat de protestanten zich 
volkomen in laten pakken door het pausdom. Recent 
was er een bijeenkomst met de uiterst gevaarlijke 
priester Bodar en o.a  twee theologen uit onze 
rechterflank. We lazen eens dat één door God 
gezonden prediker een hele schare roomse priesters 
doet sidderen voor de kracht van Gods Woord. 
Tijdens het debat had Bodar duidelijk de regie en kon 
straffeloos propaganda maken voor het pausdom. Hij 
werd glimlachend aangehoord en men kwam niet 
echt met een weerwoord.  Als hier eens een Calvijn of 
een Farel aanwezig waren geweest! Het was een 
bijeenkomst ter gelegenheid van “500 jaar Calvijn”! 
We hebben dit debat live gevolgd en weten waar we 
over schrijven. Nederland buigt vóór en heult mét het 
pausdom en daarom is Rome nóg gevaarlijker dan de 
islam. Het is immers “de verborgenheid der 
ongerechtigheid”! 
 
 
 Moeten we Nederland als verloren  
beschouwen? Is er  voor ons land nog toekomst? Dat 

weten we niet. Er zullen  landen ondergaan. Wél 
weten we dat er alle toekomst is voor Israël, waar de 
hele wereld in zal delen en daar wijzen we ook in dit 
nummer weer op. Het wordt een “leven uit de 
doden”! 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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“De god van het geld is van zijn troon gevallen”, zei de econoom professor Bob 
Goudzwaard. Hiermee typeerde hij goed de huidige crisis. Toen deze crisis 
eenmaal aan de horizon verscheen duurde het een aantal maanden voordat de 
ernst en de diepte ervan zichtbaar werd. Nu heeft de hele wereld ermee te 
maken. De zichzelf verrijkende top van het bankwezen zit comfortabel op hun 
miljoenen aan oneerlijk opgestreken bonussen. Aan de huidige crisis ligt een 
morele verdorvenheid ten grondslag. Hebzucht is de spil waar de economie op 
draait. Wat is morgen nog de waarde van al onze spullen, huizen en andere 
schatten op deze aarde? 
 
Wat gaat er nu gebeuren in de wereld, in Europa, in ons land? Wat kan onze 
verwachting zijn? Zullen we door blijven gaan met ons op alle mogelijke wijzen 
vastzetten in deze tegenwoordige boze wereld, of zullen we lering trekken uit de 
recente gebeurtenissen? Zullen we ons meer en meer los gaan maken van de 
schatten van de wereld en ons écht voorbereiden op de tijden die de Bijbel 
aankondigt, waarover de profetieën niet onduidelijk zijn? We zeggen nog wel eens 
dat het “einde van de wereld” ophanden is, maar we bewijzen met sprekende daden, 
dat we er geen sikkepit van geloven. Ook de “binnenste gedachte” van de refo’s is, 
dat hun huizen zullen zijn tot in eeuwigheid. 
 
 
 

 
De kerken zijn verdeeld tot op het bot en wereldsgezindheid is een virus dat steeds 
meer in de plaats komt van een leven afgescheiden van de wereld; een leven in 
heiligmaking voor Gods heilig aangezicht. Godsdienst als een soort hobby verdringt 
de waarachtige bekering. En terwijl het uitgetrokken zwaard van Gods oordelen 
boven ons is opgeheven, is er geen enkel opmerken. De terugkeer van de dagen van 
Noach en Lot zijn bittere werkelijkheid geworden. 
 
 
 

 
En toch: “Dan zullen er tijden van grote liefde en genegenheid aanbreken. Nooit is 
er zo’n wereld van liefde als in de dagen van de bekering van de Joden. Want dan 
zal er een grote uitstorting van de Geest geschieden.” Dit zegt Matthew Mead in zijn 
commentaar op Ezechiël 37. Deze tijd is komende, dwars tegen het hele theologisch 
denken van onze afvallige eeuw in. We gaan door alle ellende heen naar de grootste 
vernieuwing aller tijden! 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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SPURGEON  OVER  DE  UITVERKIEZING 
 
 
“Ik zou wel in Christus willen geloven, maar ik weet niet, of ik tot Gods 
uitverkorenen behoor. Het is de leer der uitverkiezing, die mij benauwt en in de war 
brengt. Als ik wist, dat ik uitverkoren ben, dan zou ik op Christus betrouwen.” Dat 
is, indien God zijn verborgenheden blootlegt, dan zult gij Christus’ wil doen. En dus 
moet de Almachtige zich aan uw voorwaarden onderwerpen, en dan zult gij doen, 
wat Hij van u eist. Gij zult aan de tafel des mans komen, als Hij u eerst in zijn 
binnenkamer, in zijn geheim vertrek brengt, en zijn schatten toont! Dat zal Hij 
echter niet doen. Hoe dwaas is zulk een gepraat over de verkiezing.  
 
De leer der uitverkiezing is een grote, dierbare waarheid, maar nooit kan zij 
een geldige reden zijn, waarom de mens niet in Christus gelooft. Gij zijt 
heden krank. En de dokter komt bij u. “Daar,” zegt hij “is het medicijn, ik 
sta er voor in, dat gij zult genezen, zo gij haar inneemt.” “Dokter” zegt gij, 
“ik zou de medicijnen terstond innemen, maar ik weet niet, of ik wel 
voorbeschikt ben om die koorts te boven te komen. Indien ik voorbeschikt ben 
om in leven te blijven, dan zal ik de medicijnen gebruiken: maar ik moet het 
eerst weten.” “Hoor eens”, zegt de dokter, “als gij de medicijnen niet inneemt, 
dan zijt gij voorbeschikt om te sterven.” En ik zeg u: “Zo gij niet wilt geloven 
in Jezus Christus, dan zult gij, wie u ook zijn moogt, verdoemd worden, maar 
dan zult gij er de schuld niet van kunnen geven aan de uitverkiezing; gij zelf 
zijt er de schuld van.”  
 
 
Een man is overboord gevallen: er wordt hem een touw toegeworpen.                                                      
“Ik zou dat touw wel willen grijpen”, zegt hij, “alleen maar, ik weet niet of ik niet 
voorbeschikt ben om te verdrinken.” Dwaas! Hij zal met een leugen in de mond naar 
de bodem der zee gaan. Wij zeggen niet: “Ik zou wel aan tafel willen gaan; maar ik 
zal toch niet eten, want ik weet niet, of ik wel voorbeschikt ben om heden een 
middagmaal te hebben.” In dingen van het dagelijkse leven zeggen wij zulke 
dwaasheden niet, waarom dan wel met betrekking op de godsdienst? Als de mensen 
geen andere verontschuldiging meer weten, dan grijpen zij naar de mysteriën Gods 
en gebruiken ze als een sluier om hun aangezicht te bedekken.  
 
 
O waarde vrienden, gij moet weten dat, ofschoon God een verkoren volk heeft, zoo 
kan dit, waar Hij u gebiedt in Christus te geloven, geen verontschuldiging voor u 
zijn, als gij het gebod niet gehoorzaamt: “Geloof in de Heere Jezus Christus en gij 
zult zalig worden.” 

 
 

(Uit: “Gelijkenissen van de Heiland”-blz.222) 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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EEN WOORD VAN DANK 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
We hebben al eens onze erkentelijkheid uitgesproken jegens ds. Mallan en de heer 
Scholten, omdat zij in enkele nummers van “De Wachter Sions”, in het jaar 1976, 
plaats hebben ingeruimd voor een zeer lezenswaardig stuk over het zogeheten 1000-
jarig Vrederijk op aarde, van de hand van de onder ons bekende en geachte Engelse 
baptistenpredikant Joseph Charles Philpot. Zie hiervoor “Verwachting” no. 3 van 
1987. We hebben daarop geen dankbetuiging ontvangen, hoewel wij toch dit 
magnifieke artikel wat meer bekendheid hebben gegeven. Nu hadden wij dit, eerlijk 
gezegd, ook niet verwacht. 
 
Het merkwaardige feit doet zich voor, dat in De Wachter Sions nogal eens heel fel 
van leer getrokken wordt tegen degenen die in een toekomstig 1000-jarig vrederijk 
op aarde geloven. Een wat bijzondere inconsequentie. Waar dit toch uit voortkomt?  

 
Het is u bekend, dat het chiliasme in The Free Presbyterian Church of Scotland een 
tot op vandaag toe erkende en beleden leer is. In 1961 heeft de commissie voor de 
uitgaven van boeken van de Vrije Presbyteriaanse Kerk in Schotland een aantal 
preken uitgegeven met een voorwoord van de heer W. Grant, de voorzitter van de 
commissie. Van dit boek is er ook een Nederlandse uitgave verschenen met een “ten 
geleide” van ds. F. Mallan. In dit “ten geleide” zegt hij dat de daarin  opgenomen 
preken zuiver Schriftuurlijk zijn en dat ze “geheel in de lijn zijn van de vroegere 
Schotse leraars, die om de inhoud van hun geschriften altijd veel hoogachting en 
waardering van het onder ons waarheidlievend volk hebben weggedragen.” 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

In deze bundel komt o.a. een preek voor van ds. Neil Cameron, die leefde van 1854 
t/m 1932. Er wordt van hem getuigd, dat hij, “een voortreffelijk openbaar getuige 
van de waarheid was en dat hij niemand in een valse mening liet omtrent zijn 
staat.” In de preek behandelt ds. Cameron Ps. 72:19b: “En de ganse aarde worde 
met Zijn heerlijkheid vervuld” – of, zoals de Engelse vertaling het zegt: “en laat de 
ganse aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden.” 

 

Neil Cameron begint er op te wijzen dat David bad om de komst van Gods 
Koninkrijk over alle volken van de aarde en dat de laatste twee dingen die hij deed 
vóór hij  stierf waren:  “het bekendmaken van zijn verzoening in het ver bond der 
genade en bidden om de verbreiding van de kennis van de heerlijkheid des Heeren 
over alle landen gelijk de wateren de bodem der zee bedekken.” 

 
Ds. Cameron gaat in deze preek uitwerken en aantonen, dat: 
 

”De ongerechtigheid waarmee de ganse wereld is vervuld moet weggenomen worden 
en dat dit zal blijken aan iedere nauwkeurige lezer van de Bijbel. Dat de duisternis 
van het heidendom zal moeten wijken voordat de heerlijkheid van Christus de ganse 
aarde zal vervullen. En dat dit zó vanzelfsprekend is, dat niemand het kan 
tegenspreken en dat het Oude en Nieuwe Testament dit buiten twijfel bewijzen. 
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De afgoderij, het bijgeloof en de vijandschap tegen Gods waarheid en de belijdenis 
ervan zullen uitgeroeid worden in de roomse landen en dat -als Babel zal vallen- de 
heerlijke duizend jaren zullen komen. De arme in duisternis levende Joden 
zullen de ogen worden geopend. Alle oprecht biddende mensen behoren ernstig 
te smeken om deze grote veranderingen, beide onder de heidenen en de 
Joden.” 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Ds. Cameron wijst er verder op dat alle kerken, die protestants genoemd worden, 
zich moeten bekeren van hun afgoden, atheïsme, huichelarij en 
wereldgelijkvormigheid, voordat de ganse aarde met Zijn heerlijkheid vervuld kan 
worden. Hij werkt dit verder uit en wijst er op dat in het protestantisme de kerk van 
Rome weer opgebouwd is en dat alle dwalingen, waarmee Gods Kerk in het verleden 
werd beproefd, weer te voorschijn komen. 

 
 
Na het aantonen en aanwijzen van alle ongerechtigheid zegt ds. Cameron: 
 
 
“Dat de plaats, die de ongerechtigheid nu inneemt, vervuld moet worden met de 
heerlijkheid van Christus. Wij hebben een volstrekte belofte en de eed van God, dat 
het zo zal zijn: “Doch zekerlijk, zo waarachtig als Ik leef, zo zal de ganse aarde met 
de heerlijkheid des Heeren vervuld worden!” Hij verklaart ons, wat Hij bedoelt met 
“de heerlijkheid des Heeren” in deze woorden:  “want de aarde zal vol van de kennis 
des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken.” 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Vervolgens gaat ds. Cameron aantonen wat het gevolg zal zijn van de kennis van de 
heerlijkheid van Christus! De ware zaligmakende kennis zal de harten en het 
verstand van alle volken op aarde vervullen. God zal de liefde des harten hebben 
van iedereen die gij zult ontmoeten, wanneer Zijn heerlijkheid de ganse aarde zal 
vervullen. Ds. Cameron wijst er op, wat de heidenen, de mohammedanen, de Joden 
en de  roomsen zullen doen als de Heere met Zijn heer lijkheid de ganse aarde zal 
vervullen! Ook wat de protestanten zullen doen! Hij zegt er het volgende van: 

“De protestanten zullen van hun geloofsbelijdenissen en erediensten 
wegwerpen al de  onschriftuurlijke zaken, die zij nu met  dikke wagenzelen 
trekken.” 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 

Ds. Cameron zegt vervolgens, dat de ganse aarde Christus zal erkennen en dat hun 
koningen zeer nuttig zullen worden voor Zijn kerk. 

 

 “Koningen zullen uw voedsterheren zijn en hun vorstinnen uw zoogvrouwen; zij 
zullen zich voor u buigen met het aangezicht ter aarde”. Alle onderdanen in ieder 
koninkrijk van de gehele aarde zullen dan gewillige vazallen van de Heere zijn naar 
de belofte: “De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn 
Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.” Het Evangelie zal dan in 



 7 

zijn zuiverheid verspreid worden over de ganse aarde en dan zal zoals ds. Cameron 
het letterlijk zegt: “De rijke oogst van de duizend jaren binnengehaald worden.” 

  

“In ieder huis, stad of koninkrijk onder de zon zal dan God worden aangebeden. 
Iedere predikstoel zal bezet zijn door een dienaar, vol van de kennis van het heerlijk 
Evangelie der genade Gods. In die tijd zal het Evangelie van iedere kansel over de 
gehele aarde worden gepredikt; niet hier en daar één, zoals het heden ten dage is.”  

 

Dit zijn zo enkele gedachten van ds. Cameron over het in christelijk Nederland zo 
weersproken duizendjarig rijk! Wij vertellen u iets van hetgeen ds. Cameron over 
zijn tekst naar voren brengt en wij raden u zeer aan dit werkje zelf aan te schaffen 
en te lezen én te hérlezen! Dat  -om met ds. Mallan te spreken- deze uiteenzetting 
“zuiver Schriftuurlijk is” wéten wij en daarvan zijn we al vanaf onze jeugd 
overtuigd. Niettemin doet het goed, dat ook ds. Mallan dit erkennen moet en 
daarvoor zijn we hem opnieuw erkentelijk! 

 
We weten dus nu opnieuw dat het geheel Schriftuurlijk is als we geloven  aan 
een duizendjarig rijk, zoals ds. Cameron het als volgt zegt: 
 

“Wanneer de  heerlijke duizend jaren komen, zal Babel vallen om nooit weer op te 
staan in der eeuwigheid. Zo mogen wij verwachten, dat de rijke oogst van de  
duizend jaren wordt binnengehaald van het zaaien van het zaad van het koninkrijk 
des hemels in de aarde. Zo kan God ieder ogenblik Zijn vijanden bevelen te wijken. 
Hij zal de satan binden en hem in de afgrond werpen  gedurende duizend jaren.” 

Let op!  

Driemaal gebruikt  ds. Cameron letterlijk de term  “duizend jaren” in deze ver 
handeling en dat neemt de pastor uit Alblasserdam geheel voor zijn rekening.  Hij 
weet ook dat ds. Cameron deze 1000 jaren niet verdonkeremaand in ongelovig 
gebazel, maar dat hij er de Schriftuurlijke inhoud aan geeft, dat deze 1000 jaren 
nog geheel toekomstig zijn als de heilstijd van de kerk, na de bekering van het 
Joodse volk! Wat zou het een weldaad zijn als de jeugd van de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland onderwijs kreeg in deze grote en grootse zaken. En niet 
alleen déze jeugd! Dan zouden ze niet alleen het onheil en de rampspoed van deze 
tegenwoordige wereld zien, maar ook het machtige licht wat aan het einde van die 
donkere tunnel gloort! 

Niet zo belangrijk? 
Is de leer van het 1000-jarig vrederijk toch niet zo belangrijk, zoals o zo vrome 
mensen soms kunnen zeggen, als ze toch niet onder de waarheid van deze 
doorluchtige zaken uit kunnen? Het is hetzelfde te zeggen -het zij met schroom 
gezegd- dat Gods zaak, Gods eer, Gods Koninkrijk niet zou belangrijk zijn! En zou 
de verwaande mens -nietig stof en as- durven zeggen dat het 1000-jarig vrederijk 
niet zo belangrijk is?   
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Hoe staan gelovigen tegen deze dingen? 
 
Ds. Cameron zegt het ons! 
 

Hij wijst op de man naar Gods hart, koning David, die met alle oprechten, er al hun 
heil en lust in vinden om dagelijks te smeken om de ondergang van het rijk van de 
satan en de komst van het Koninkrijk van Christus. En dan wees ds. Cameron er in 
zijn dagen al op, dat zulke worstelaars met God hoogst zeldzaam zijn in dit arme 
geslacht. Degenen die er nu nog zijn worden geschuwd als een pestilentie in het 
kerkelijk systeem. Op een andere plaats zegt ds. Cameron, dat alle oprecht 
biddende mensen ernstig behoren te smeken om de toekomstige grote 
veranderingen, beide onder de heidenen en de Joden. Aan het eind van deze 
predikatie zegt de Schotse predikant, dat de gebeden van des Heeren volk zeker 
verhoord zullen worden, in zoverre zij in overeenstemming zijn met de wil des 
Heeren en dat dit gebed overeenkomstig Gods belofte en eed is! Let wel, het gaat 
hier dus om het gebed voor de komst van het duizendjarig rijk! 

 

Mogelijk treft het u met ons, dat ds. Cameron zegt dat de toekomende dagen diverse 
zaken die wij voor “vast en zeker” hielden, de toets der waarheid niet zullen kunnen 
doorstaan. Er zullen mogelijk meer “heilige huisjes” over boord gaan dan we nu 
vermoeden. Welk een licht zal er in die nieuwe tijd heersen! De Heere vergunne ons 
nog iets -kon het zijn veel!- van dat licht te aanschouwen en ons daarin te mogen 
koesteren! En dan eindigen we met de woorden van mr. Grant in het voorwoord: 

 
 

Moge de HEERE opstaan en Zijn eigen Zaak verdedigen! 

//////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

HET  ZUCHTEN  VAN  HET  SCHEPSEL 
 
 

“Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht,  
en tezamen [als] in barensnood is tot nu toe” 

(Romeinen 8:22) 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
O, dat zuchten van het schepsel, dat door de gewone mens niet alleen niet gehoord, 
maar niet zelden bespot wordt, kan het kind van God reeds van medegevoel doen 
lijden. Hoeveel te meer de noodkreten van dat schepsel. 
 
 
Daar hebt gij bijvoorbeeld het edele dier, het paard, dat bij de sterkte van de 
os, de snelheid heeft van het hert. Hoe zien wij het dagelijks lijden onder de 
zweepslag van de onmenselijke mens, niettegenstaande al zijn gewilligheid 
en uiterste krachtinspanning, om de soms overzware last tegen de hoogte 
van de weg op te trekken en voort te trekken! God schijnt aan dat dier alleen 
het vreugdegeluid, het vrolijk hinniken gegeven te hebben. Het zucht niet, 
nog minder hoort men het kreten slaken van smart, ook in de felste pijn. 
Maar zijn bevingen en trillingen onder de snerpende zweep- en spoorslagen, 
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zeggen ons genoeg, dat indien het zuchten en noodkreten slaken kon, het die 
zou doen horen.  
 
 
En zo is het met al de dieren, die God de mens heeft gegeven tot gebruik en 
tot vreugde. De mens, de zondige mens, keert de orde Gods om, en maakt, 
zelf slaaf der zonde, de dieren tot zijn slaven, om zijn wrede driften aan hen 
te koelen. Doch genoeg; God zal ook de mishandelingen aan de dieren 
gepleegd te huis zoeken bij hen, die er zich aan schuldig hebben gemaakt, 
zonder er bij Hem vergeving om te vragen. Niet te vergeefs heeft God in Zijn 
Woord gezegd: De rechtvaardige kent het leven van zijn beest, maar zelfs de 
barmhartigheden der goddelozen zijn wreed, (Spreuken 12:10). 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
Het boven geciteerde lezen we in de Bijbelverklaring van de Israëliet Isaäc da 
Costa. De mens heeft in zijn ontzaggelijke val het dier mede in het verderf 
gestort, al was het alleen maar daarin, dat de mens zijn koninklijke 
heerschappij over het dier te grabbel heeft gegooid en een wrede meester is 
geworden. Maar straks zal ook de onbezielde schepping delen in de 
zegeningen van de koninklijke heerschappij van de grote Davidszoon. En 
laten we wel bedenken dat het kindschap Gods en het mishandelen van het 
dier niet samen kunnen gaan! 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

HET  BESTE  VOOR  ISRAËL  KOMT  NOG !  
 
 
“Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, en de heerlijkheid des 
Heeren gaat over u op. Want ziet, de duisternis zal de aarde bedekken, en 
donkerheid de volken; doch over u zal de Heere opgaan, en Zijn heerlijkheid 
zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en 
koningen tot de glans, die u is opgegaan.”  

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Deze woorden uit Jesaja 60:1-3 moeten nog over Jeruzalem vervuld worden. Deze 
heilige stad wordt sedert lang vertreden door de heidenen, haar muren zijn 
verbrijzeld, haar tempel is verbrand, en de moskee van Omar verheft zich spottend 
in haar midden. De wegen Sions treuren, daar niemand opgaat naar de heilige 
feesten. Geen zonnestraal verlicht de donkere frons van Juda; geen ster van 
Bethlehem schittert aan zijn hemel. Maar een nieuwe dag is op handen. De tijd zal 
komen, wanneer er een stem gehoord zal worden, zeggende tot Jeruzalem: “Maak u 
op, wordt verlicht; want uw licht komt en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op.” 
 
 
Merk ten eerste op, dat het in een tijd zal zijn, wanneer de duisternis op aarde 
wezen zal: “want ziet, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de 
volken.” De gehele Schrift getuigt dat de tijd, wanneer de Jood verlicht zal 
worden, het een tijd zal zijn, dat de wereld in duisternis zal verkeren. Paulus 
zegt duidelijk dat de wereld dood zal zijn – een grote dode massa, wanneer de Heere 
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de Joden leven geeft: “Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat 
zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?, Rom. 11:15. 
 
Ten tweede: De Heere Jezus zal Zich in die tijd van duisternis aan de Joden 
openbaren, de sluier zal opgeheven worden en de heerlijke Bruidegom zal tot hen 
komen.“De Heere zal over u opstaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 
“Evenals de morgenzon boven de heuvelen opgaat en de Olijfberg met schitterend 
goud bekleedt, daarna de puinhopen van Jeruzalem bestraalt, en de heilige 
heuvelen doet opspringen van vreugde over haar liefelijke stralen, zo zal het ook zijn 
met het treurige land van Juda. Christus zal over dat land opgaan, de dag zal 
aanbreken en de morgenster in hun harten opgaan. Christus zal in schoonheid en 
heerlijkheid verschijnen en Zijn volk zal zich met vreugde onderwerpen aan Zijn 
toegerekende gerechtigheid. Zijn heerlijkheid en schoonheid zal over hen 
uitgespreid worden. 
 
Ten derde: Let op het gebod Gods aan de verlichte Joden: “Maakt u op, wordt 
verlicht.” Tot hiertoe hadden zij op de grond gezeten, in treurigheid en duisternis. 
Maar als Christus hen openbaar zal worden, zullen zij het leven geven aan de dode 
wereld. 
 
Het woord is: “Maak u op, wordt verlicht.” Evenals Christus opgaat, zo moeten ook 
zij zich voor een duistere wereld opmaken; evenals Christus over hen schijnt, zo 
moeten zij de glans Zijner schoonheid en helderheid weergeven. Evenals de maan, 
die een duister lichaam is, de zonnestralen niet inzuigt, maar opgaat en schijnt, 
terwijl zij haar stralen over de duistere aarde heenspreidt, zo zal het ook met de 
verlichte Jood zijn. 
 
Ten vierde: Ziet op het gevolg: “De heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot 
de glans, die u is opgegaan.” Wanneer de liederen der verloste Israëlieten in hun 
vaderlandse bergen gehoord worden – hun mond vervuld zal zijn met gelach, en 
hun tong met gezang – dan zullen de volken zeggen: “De Heere heeft grote dingen 
aan hen gedaan.” – “Tien mannen, uit allerlei tongen der heidenen, zullen de slip 
grijpen van één Joodse man, zeggende: Wij zullen met u gaan, want wij hebben 
gehoord, dat God met ulieden is”, Zach. 8:23. Wanneer de psalmen Davids van 
onder de wijnstok en vijgenboom zullen oprijzen, zullen zelfs koningen hun kronen 
nederleggen en komen om hen de weg des vredes te leren. 
 
Lieve broeders. Bidt voor de Joden – bidt voor de vrede van Jeruzalem. O, dat die 
blijde dag haast aanbreekt! De Heere zal het op Zijn tijd verhaasten. 

 
 

 (Het bovenstaande is van de bekende predikant R.M. MacCheyne-preek over 
Jesaja 60:1-3) 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 

Ds. Elias Fransen sprak in zijn dagen (19e eeuw), over de “middernachtelijke 
duisternis”, waarin hij in die tijd leefde. Maar hij had goede moed, want hij zei 
óók, dat hij met brandend verlangen uitzag naar het duizendjarig rijk. We lezen 
van de predikanten Jacobus Koelman en Theodorus van der Groe dat, hoe 
donker en duister zij hun tijd typeerden en ook voorzagen dat de tijd nog veel 
duisterder zou worden, zij toch niet bleven hangen in het negatieve -hoewel daar 
alle reden voor was- maar dat ook zij met brandend verlangen uitzagen naar de 
grote heilstijd voor de kerk, zoals deze er zal zijn na de bekering der Joden! Ds. 
Lambertus Ledeboer klaagde in zijn dagen: “Het is nacht en duister om ons 
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henen: En wie ziet men die staat bewenen? Help ons, Jehovah Zebaoth!” Maar 
ook de bekende ds. Ledeboer verwachtte nog een glorierijke tijd voor Gods 
gemeente op aarde! 

 
 
We leven nu in een duisternis, zo zwart en donker, als nimmer tevoren. 
“Godsdienst” is er genoeg – dát is het punt niet! Maar de duisternis is voel- en 
tastbaar voor al degenen die geestelijke ogen en oren hebben.   

 
Wat moest een prediker als Robert Murray MacCheyne de predikanten van onze 
dagen beschamen. De zo jong gestorven MacCheyne -op 29-jarige leeftijd overleden- 
heeft naast zijn zo indringende oproep tot bekering en het ontdekken van het 
schijngeloof, ook alle aandacht besteed aan  de toekomst van Israël en het grote heil 
dat voor heel de wereld nog is weggelegd. Nu hebben predikanten op 70-jarige en 
oudere leeftijd nog geen enkel woord gesproken over zovele profetieën die nog 
vervuld moeten worden. 
 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 
 
 

 

ALTIJD  EEN  “PAULUSBEKERING”? 

 

 

Laten we nooit denken, dat de staat van een christen iets vaags, iets 
onbestemds, iets neveligs is. Neen, de staat van een christen is heel duidelijk 
omschreven en een van de meest concrete dingen in het leven. Daarvoor 
kunnen we toetsstenen hanteren. 

 

Best, er is dus een vast stramien; en natuurlijk is dat geen verrassing voor ons, 
want dit is het werk van de Heilige Geest. Niemand kan een christen worden zonder 
dat de Heilige Geest in zijn ziel werkt, en het verbaast ons niet, dat de Geest in alle 
situaties vaak op dezelfde wijze leidt. De Geest laat bepaalde merktekens na en die 
zijn heel duidelijk. Toch, nu we dit gezegd hebben, moeten we tegelijkertijd 
voorzichtig zijn, dat we niet de levenservaring van alle christenen ten onrechte over 
een kam scheren en volhouden dat zich in elke situatie bepaalde bijzonderheden 
moeten hebben voorgedaan. Ik zeg dit bij wijze van waarschuwing, omdat ik 
mensen heb ontmoet, die hierover verontrust waren, omdat iemand probeerde de 
levenservaring van alle christenen over een kam te scheren, zowel tot in de kleinste 
bijzonderheden als in grote lijnen. 

 
Laat me wat ik bedoel met een voorbeeld illustreren. Een ieder die ooit van Bunyan 
gelezen heeft, Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren,   zal weten, dat 
John Bunyan ons in dat boek vertelt, dat hij, toen hij tot inkeer kwam, een 
zielenstrijd doorworstelde, die achttien lange maanden duurde, en al die achttien 
maanden was zijn leven niets anders dan louter zielenstrijd. Er waren tijden, dat hij 
zich zo ellendig en ongelukkig voelde, dat, toen hij op een keer een paar ganzen op 
het veld zag, hij wel wenste, dat hij min of meer als die ganzen was, zodat hij deze 
zielenstrijd om zijn bekering niet behoefde mee te maken. Op een andere dag, zo 
vertelt hij, zag hij zichzelf bengelen boven de open muil van de hel en kon hij de 
zwavellucht ruiken.  
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Nu heb ik mensen ontmoet, die zo ongeveer het volgende tegen me zeiden: “U weet, 
dat het de grootste begeerte van mijn leven is een christen te worden, daar doe ik al 
jaren mijn best voor.” Als ik vraag: “Wat staat er in de weg?”, dan zeggen ze: “Ik voel 
geen berouw.” “Wat voor redenen hebt u om dat te zeggen?”, vraag ik. Dan zeggen 
ze: “Ik heb nog nooit gevoeld, wat John Bun-yan voelde en ik heb nog nooit een 
beest willen zijn, dat de eigenschappen van de menselijke natuur niet bezit; ik heb 
nog nooit het gevoel gehad, dat ik boven de open muil van de hel hing en nog  nooit 
de  zwavellucht  geroken”.  En omdat ze niet die bijzondere ervaringen van Bunyan 
gehad hebben, menen ze   dat ze niet tot bekering zijn gekomen. 

 

Ik heb een man gekend, zelf een christen die uitdrukking gaf aan zijn grote 
bezorgdheid over hoe het er met zijn zoon voorstond. Hij was er vast van overtuigd, 
dat zijn zoon geen christen was en toen ik hem vroeg waarom, zei hij dat zijn zoon 
nooit een “Paulusbekering” meegemaakt had. Hij had zelf wel iets dergelijks 
meegemaakt, zijn bekering was nogal krachtig geweest; en omdat zijn zoon niet zulk 
een krachtdadige bekering had meegemaakt, zei hij dat zijn zoon onbekeerd was. 
Dat bedoel ik als ik zeg, dat we ervoor moeten oppassen bepaalde bijzonderheden 
als norm te stellen voor de gemeenschappelijke ervaring. 

 

Er zijn nu veel godvrezende mensen in de hemel, die nooit dezelfde gevoelens als 
John Bunyan gehad hebben, maar evenzeer als John Bunyan zijn ze tot bekering 
gekomen. Welnu laten we daaromtrent zeer voorzichtig zijn. Laat me het liever zo 
zeggen: “We moeten er voor waken te stellen, dat de verschillende stappen en fases, 
die in Psalm 51 opgetekend staan, per se in een speciale chronologische volgorde 
moeten voorkomen. Sommige mensen willen altijd zo graag alles standaard maken 
en ik sta hier niet om dat te betwisten. Wat ik wil zeggen is dit, dat in iedere 
bekeringsweg, in elk geval van inkeer en berouw, bepaalde gemeenschappelijke 
elementen aanwezig zijn. 

 

Er is een vast stramien, maar in sommige gevallen komt eerst het een en volgt het 
andere en in andere gevallen komt het tweede eerst en volgt dan het andere. Ik zeg 
niet, dat er een standaard bekering moet zijn, maar ik zeg wel dat, als bepaalde 
zaken niet aanwezig zijn, we nooit tot bekering zijn gekomen en zonder bekering zijn 
we geen christen. 

 

We kunnen het ook op een andere manier bekijken. Er zijn mensen, die om de 
navolgende reden deze hele kwestie schijnen te ontlopen. Ze zeggen: “Weet u, u zegt 
heel terecht, dat de eenenvijftigste Psalm de Psalm bij uitstek is, als het over de 
bekering gaat. Het is geen wonder, dat koning David zich zo voelde, als je ziet wat 
hij gedaan heeft. Maar weet  u, ik voel me echt niet zo betrokken bij uw 
eenenvijftigste Psalm, omdat ik, Goddank, nooit overspel heb bedreven en nog nooit 
een moord heb begaan. Het is prima voor een mens, die iets dergelijks gedaan heeft, 
maar verwacht u van mij soortgelijke ervaringen als die van David? Als ik grote 
zonden had bedreven, zou ik me ook zo voelen. Maar verwacht u van mij, dat ik me 
net zo slecht voel als David?” Velen verkeren in een dergelijke toestand. Het 
eenvoudige antwoord aan deze mensen is, dat bekering geenszins afhankelijk is van 
de aard of soort van de zonde die u bedreven hebt. Hier spreekt David over zichzelf 
als zondaar, maar ik wil u herinneren aan een heel ander type mens. Neem de man, 
wiens liederen we zo graag zingen, Charles Wesley.  Nu,  Charles Wesley heeft nooit 
overspel bedreven,  of een moord begaan en hij heeft nooit die dingen gedaan, 
waaraan David in deze periode van zijn leven schuldig stond. Charles Wesley was 
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een zeer goed mens; hij was de zoon van een predikant en nog wel van een bijzonder 
godvruchtig pre-dikant, hij had een uitzonderlijke moeder, een bijzondere vrome 
vrouw. Ziedaar, opgevoed in een pastorie en als hij samen met zijn broer John in 
Oxford gaat studeren, richten ze de zogenaamde Holy Club op, om hun best te doen 
zo goed mogelijk te leven. Ook als student in Oxford gingen ze al in de 
gevangenissen preken, gaven ze hun geld uit aan hulp voor arme mensen. Hij heeft 
altijd goed gedaan in zijn leven en heeft er alles aan gedaan om vroom, godvruchtig 
en Gode welbehaaglijk te zijn. Toch weet u nog wel, wat hij over zichzelf zegt – 
dingen, die even ingrijpend zijn als David ons vertelt: 

 

Rechtvaardig en heilig is Uw Naam, 
Ik ben geheel en al slecht; 
Verachtelijk en vol van zonden ben ik. 

 
Dat zegt die voortreffelijke jongeman, hoewel hij niet schuldig was aan de zonden 
van David. En ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen noemen. Neem bv. dat 
geweldige lied van Augustus Toplady. Hier is nog iemand, die nooit gedaan had 
waaraan David schuldig was; hij is altijd een goed mens geweest. Maar u weet wel 
wat hij van zichzelf zegt: 

 

 

ONREIN VLUCHT IK TOT DE FONTEIN 
 

Reinig mij, Heiland, anders sterf ik. 
 
O, beste vriend, u kunt er zo niet omheen. De feiten zijn tegen u. Schuldgevoel is 
niet afhankelijk van de zwaarte van de zonde, die begaan is. De Bijbel toont aan, de 
liederen tonen dat aan en de levensbeschrijvingen van christenen tonen dit 
eveneens aan.                                               (M. Lloyd –Jones-Witter dan sneeuw) 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Vrederijk.  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)                               

Zaterdag/zondag   Ik beklaag degenen die zichzelf en de Heere onteren door hun 
onverstandige ijver voor de handhaving van de zevende dag in de gemeente. Wat ik 
besluit: indien dezulken nadachten over de onverenigbaarheid van deze dag en 
deszelfs ceremoniën met de bedeling des Geestes, onze nieuwtestamentische 
bedeling, dan zouden zij met hun eigen wijsheid en vinding minder ingenomen zijn 
en niet langer voor de Joodse sabbat een plaats in de heidengemeenten verlangen. 
Maar, gelijk Paulus zegt in Galaten 4, er is een neiging in de mens om zich weer 
onder de wet te stellen, omdat hij niet hoort.                                             (John 
Bunyan-deel 1-326)                                   

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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 DE WERELD  en   
                                                 de  CRISIS  
 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 
 

 

Daar moeten we echt niet licht over denken. Er is heel wat aan de hand in de 
wereld. Op politiek gebied allereerst, maar het economische en het financiële 
plaatje zien er beslist ook niet rooskleurig uit. Aan alles is te merken dat 
“men” dit niet verwacht heeft. Het zou wel loslopen en ook nu nog zijn er 
stemmen dat het wel mee zal vallen. Denkelijk is het hier meer de wens die 
zich uitspreekt dan oog hebben voor de werkelijkheid. 

 

In de Verenigde Staten van Amerika is het alles begonnen. De huizenmarkt stortte 
in, banken en financieringsbedrijven vielen om. In de VS heeft men als het ware de 
mensen opgedrongen te lenen, om maar te kopen en te kopen. Dit moest een keer 
fout gaan. De regering heeft er gedaan wat in deze omstandigheden ook het beste 
was. Met tientallen miljarden dollars steun zijn de belangrijke banken op de been 
gebracht en gehouden. Zou men dit niet gedaan hebben – de hele economie zou 
volledig ingestort zijn. Het meest zure van alles is dat de crisis voor een groot deel te 
wijten is aan de graaicultuur van de topmanagers van de banken en vele anderen, 
die zich astronomische bedragen hebben toegeëigend. Er zijn bestuurders van 
banken –die een wanbeleid hebben gevoerd- met formidabele “gouden 
handdrukken” naar huis gestuurd. Nu weten we best wel dat dit allemaal “tweede 
oorzaken” zijn. De “eerste oorzaak” is dat de Heere God een twist heeft met deze 
wereld en dat het alles gaat naar de vervulling van Zijn beloften voor Israël en de 
hele wereld. Er komt een wereld van gerechtigheid en daartoe moet het oude 
opgeruimd worden! Ook deze crisis is apocalyptisch geladen – of we het willen zien 
of niet.  

 
Nederland 
Daar letten we in het bijzonder op. De Nederlandse economie gaat slechter dan men 
verwacht heeft. Een dag nadat in Amerika de financiële gigant Lehman Brothers 
instortte kwam dit kabinet nog met een feestbegroting. En wat lachen we nu om dat 
coalitieakkoord dat er vanuit ging dat niet de economie het probleem is, maar het 
klimaat! Och ja, er is nog weinig van te merken. Met het laatste “Sinterklaasfeest” 
en de Kerstdagen, heeft ons volk miljoenen bij miljoenen uitgegeven. Niet te 
vergeten de tientallen miljoenen die op Oudejaarsavond de lucht ingegaan zijn. En 
nu gaat Nederland massaal naar de wintersport. Het is bij een groot deel van de 
bevolking -het refodeel niet uitgezonderd wolken boven ons leeft Nederland als in de 
dagen van Noach en van Lot. “Na ons de zondvloed” is de algemene leus. 

 

Net als in Amerika heeft ook onze regering kapitalen in de banken gepompt om ze 
overeind te houden. Alle optimisme is wel verdwenen! Eerst is Fortis met de 
ABN/AMRO “gered”. Dat was een hele smak geld. De ING (nu gecombineerd met de 
Postbank) mocht een opsteker van tien miljard euro ontvangen. Nu blijkt dat deze 
bank alweer in moeilijkheden verkeert. Hoeveel miljard moet dat weer kosten? Juist 
de zwakste banken profiteren van deze overheidsbemoeienis. De staat wordt zo 
praktisch eigenaar van zulke banken. Waar de miljarden kapitalen vandaan 
komen? Wie snapt er nog iets van?   
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De volle ernst van deze mondiale crisis moet nog gaan blijken. Het totale 
steunpakket aan de banken bedraagt nu al 90 miljard euro. De SGP-
fractievoorzitter B. van der Vlies sprak er in zijn rede op de jaarvergadering van de 
SGP op 14 maart jl. zijn zorg over uit, dat het nog wel meer zal worden. De in ons 
land te verwachten 800.000 werklozen in 2010 -en niemand weet of dit nog niet 
meer zal zijn- zullen de crisis allereerst en allermeest aan den lijve ondervinden. 
Maar er kan veel meer gebeuren. Alleen al op de rijksbegroting moet voor het 
resterende deel van de lopende kabinetsperiode nog het formidabele bedrag van 40 
miljard euro worden bezuinigd. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Hoe denken financiële experts? 

In Elsevier van 13-12-08 lezen we utgebreid de mening van Pieter Korteweg. Hij 
werd in 1981 als jong hoogleraar economie weggeplukt uit Rotterdam, om in één 
keer de hoogste raadgever van de minister van Financiën te worden. Hij weet waar 
hij over praat! 

 

We citeren enkele zinsneden uit Elsevier: “Volgens Korteweg kunnen er met de 
wereldeconomie heel grote en gevaarlijke dingen gaan gebeuren. Er bestaat het 
serieuze gevaar dat we wereldwijd in een depressie terechtkomen. Als het meevalt, 
krijgen we een diepe recessie. Als die iets te diep wordt, belanden we in een 
depressie. En dan niet met een economische neergang van 1 procent, maar een van 
6 procent. Hij doceert: Het verschil tussen een recessie en en depressie is dat er 
bovenop de inzakkende economie ook nog eens sterk dalende prijzen komen. Dat zie 
je nu al in de Verenigde Staten. Dat is héél gevaarlijk, omdat die een zelfversterkend 
effect hebben. Prijsdalingen betekenen dat iedereen nog weer gaat wachten, want 
morgen is het nog goedkoper. Dan verlam je jezelf naar beneden toe. Dat zou heel 
ernstig zijn.” 

 

In het RD van 21 februai 2009 staat een interview met de vooraanstaande eco- 
noom Sweder van Wijnbergen. Van Wijnbergen -hoogleraar economie aan de 
Universiteit van Amsterdam- meent dat  “iedereen  ziet  dat de wereld in elkaar 
klapt, alleen de politici niet.” Van Wijnbergen is van mening dat minister-president 
Balkenende “uitzonderlijk slecht leiderschap” toont en heeft alle ver-trouwen in hem 
verloren. Hij is tevens van mening dat onze regering de crisis niet kan aanpakken; 
ze weet het niet en doet het slecht. Hij acht de situatie dramatisch. Het herstel zal 
niet snel komen is zijn mening, en volgens hem delen alle economen die mening met 
hem. 

 

In het NRC/Handelsblad lazen we een interview met Marnix van Bijl. Hij is fiscalist 
bij Ernst & Young. In dat vraaggesprek zegt hij dat ons financiële stelsel op 
drijfzand was gebaseerd. Hij zegt niet te willen somberen, maar de economie is 
volgens hem in een vrije val terechtgekomen. Naar zijn mening staat zelfs de euro 
op losse schroeven. Was het tot voor kort een solide munt, nu zijn de waarde van de 
euro en de positie van Nederland serieus in gevaar. De komende twee tot drie jaar 
zal dat uitkomen. Hij stelt dat we nu al in een diepe recessie zijn terechtgekomen en 
spreekt de vrees uit dat er een deflatie komt; een algehele waardedaling van 
bezittingen en dat kan tot faillisementen en een depressie leiden.  
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Niet gunstig 

Er is een wereld van verschil tussen paniekzaaierij én maar net doen alsof er niets 
aan de hand is; dat het op z’n minst wel mee zal vallen. Niets is echter minder waar.  

 

De kredietcrisis die in 2008 als een lawine over de wereld begon te rollen heeft veel 
losgemaakt. Het is duidelijk gebleken hoe wankel het kaartenhuis van ons 
wereldwijde economische systeem is. Begin september vorig jaar kwam het allemaal 
in een stroomversnelling. Binnen een paar dagen kelderden de beurzen, binnen 
enkele weken vielen gerenommeerde banken om. Regeringen namen banken over, 
miljarden heetten te zijn “verdampt”. De financiële wereld moest met honderden 
miljarden worden gesteund door nationale regeringen.  

 

Valt het niet wat mee? 

Voor het grootste deel van de wereld zeker niet. De armen zullen nog armer en de 
ellendigen zullen nog ellendiger worden. Ook in een machtig land als de Verenigde 
Staten van Noord Amerika heerst grote armoede. Het gaat om vele tientallen 
miljoenen mensen. Velen leven nu al van voedselbanken en/of verkeren in 
opvangkampen. Royale voorzienigen zoals bij ons zijn daar onbekend. De 
werkloosheid stijgt snel; vele huizenbezitters die de lasten niet meer op kunnen 
brengen komen tot wanhoop. Obama  heeft dit jaar op de begroting een tekort van 
1,75 biljoen dollar (=1,37 biljoen euro). Een biljoen in cijfers is 1.000.000.000.000!  
De staatsschuld  van de USA bedraagt dan 9.100.000.000.000 dollar. De 
geldverslindende oorlogen in Irak en Afghanistan lijken rampzalig te worden.  
            
 

Tot slot 

In ons land kunnen we nog wel enkele stapjes terug. En al zouden dat nog meer 
dan  enkele stapjes zijn; ook dan komen we nog  niet om  van  honger en gebrek. 
Wij zijn tot en met verwend met onze luxe en welvaart. Zo reëel  moe-ten we wel 
zijn. En als die derde en tweede vakantie niet meer kunnen is er nog geen man over 
boord. En als ook die eerste vakantie niet meer mogelijk is? Wel, dan blijven we 
gewoon thuis; en als we dan eten, drinken, warmte en kleding hebben, kunnen we 
dik tevreden zijn. 

 

Zeker, zij die hun baan kwijt raken en zo vanzelf de “bijstand” inglijden, hebben het 
dan, zeker volgens de huidige maatstaven, beslist slecht. Dat is óók waar. Maar dat 
het zo slecht zal worden als in de dertiger jaren van de vorige eeuw lijkt 
onwaarschijnlijk. Dit zal niet meer geaccepteerd worden. Ook in de bedoelde 
crisisjaren had er beter zorg kunnen zijn voor de werklozen. Alleen – de rijkdom die 
er ook toen was bleef te veel waar het was! Daar gaan we nog eens uitvoeriger op in 
DV! Honderdduizenden werklozen verkeerden in bittere armoede; uiterste ellende.  

 

Als we menen dat dit niet meer terug kan komen doelen we op een dan uitbrekende 
grote sociale onrust; zelfs revolutie is niet ondenkbaar. Het volk is mondiger dan in 
de dertiger jaren van de vorige eeuw, én er is geen Colijn meer! Een mevrouw Colijn 
die voor de radio aan de werklozen vertelt hoe van viskoppen nog goede vissoep 
gemaakt kan worden zou niet meer gedoogd worden. Anderzijds -en dat moeten we 
ook goed beseffen- los van deze crisis kan de Heere met zulke gerichten komen over 
ons dat de “crisis” -daarbij vergeleken- verdampt. Dan zal het hele land geslagen 
worden – iedereen. Laten we dat echt niet denkbeeldig noemen. Waarom zouden 
zoveel landen in de wereld, die nog nooit het Evangelie hebben gekregen en er 
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daarom ook niet tegen hebben kunnen zondigen, zo vreselijk geslagen worden met 
de allerzwaarste rampen, terwijl wij nog gespaard worden? 

 

Op 17 maart 2009 meldde het Centraal Planbureau (CPB) in het gepresenteerde 
Centraal Economisch Plan, dat Nederland in een diepe recessie is terechtgekomen. 
Anderzijds komen er ook berichten dat er licht gloort aan het einde van de tunnel 
en dat er tekenen zijn van herstel. Maar dat wordt ook weer dapper tegengesproken. 
Onze regering is na langdurig overleg met een pakket maatregelen gekomen om de 
crisis aan te pakken. De premier vindt dat er zeer ernstige en pijnlijke maatregelen 
nodig zijn. Uit de verklaring van de regering spreekt grote zorg en van enig 
optimisme lijkt geen sprake te zijn. We moeten rekenen op grote aantallen 
werklozen en veel ingrijpende bezuinigingen. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

CALVIJN OVER 

                         ROEPING EN VERKIEZING 

 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven 
hebbe.” 

 

JOHANNES 3:16 

Het is een heerlijk getuigenis van het geloof, n.l. dat het ons bevrijdt van het eeuwig 
verderf. Want Hij heeft duidelijk willen uitdrukken, dat, ofschoon wij ten dode 
schijnen geboren te zijn, nochtans ons een zekere verlossing wordt aangeboden 
door het geloof in Christus, en dat wij alzo de dood, die ons anders bedreigt, in het 
minste niet te vrezen hebben. 

 

En Hij heeft hier zo algemeen gesproken (een iegelijk) eensdeels om allen zonder 
onderscheid tot deelgenootschap aan het leven te nodigen, anderdeels om de 
ongelovigen alle verontschuldiging af te snijden.  

 

Met hetzelfde doel gebruikt Hij ook het woord wereld, dat Hij eerst gebezigd heeft. 
Want ofschoon er in de wereld niets gevonden kan worden dat Gods gunst waardig 
is, toont Hij zich nochtans jegens de hele wereld genadig, daar Hij zonder 
uitzondering allen tot het geloof in Christus roept, hetwelk niets anders is, dan het 
ingaan in het leven. 
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Maar laat ons bedenken dat, al wordt in het algemeen het leven beloofd aan allen 
die geloven, toch geenszins het geloof aan allen gemeen is. Want Christus is wel aan 
allen in het openbaar voorgesteld, maar alleen de uitverkorenen opent God de ogen, 
om Hem door het geloof te zoeken. 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 
Ware godsdienst is de zaak van God en wie zich ook daartegen verzet, God zal ze 
verdedigen. Geen tegenstander kan de overhand behouden in deze strijd. De God 
der heirscharen zal steeds het veld behouden en iedere vijand van deze grote Koning 
zal bevinden, dat "Zijn pijlen scherp zijn", Ps. 45:6.                                   

(Huntington) 
≈≈≈≈≈≈ 

 

 

GEEN  CHILIAST,  MAAR  TOCH… 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 

We weten allemaal wel dat de kanttekeningen bij onze Staten Vertaling geen 
ruimte laten voor het chiliasme, voor de leer van een 1000-jarig Vrederijk aan 
het einde der tijden. De HEERE heeft hen hierin geen licht willen geven. Bij 
hen is Israël de “kerk” als er gesproken wordt over zegeningen, en als het 
vloekspraken betreft, passen zij het toe op het letterlijke volk Israël. Dit doet 
vanzelfsprekend niets af aan de grote waarde van de kanttekeningen als het 
over de geloofsleer gaat! 

 

Johannes à Marck (1656-1731) was een der uitnemendste theologen uit de tijd van 
de Nadere Reformatie. Hoewel hij een vurig Voetiaan was vonden zijn commentaren 
op de profeten zelfs ingang bij de Coccejanen. Al op 14-jarige leeftijd werd hij al als 
student te Franeker ingeschreven en op de leeftijd van 19 jaar werd hij tot 
predikant geordend! In 1675 werd hij bevorderd tot doctor in de wijsbegeerte en 
godgeleerdheid. Vanwege dit zeldzame feit kreeg de 20-jarige van de Friese 
hogeschool een eregeschenk van 500 gulden, voor die tijd een aanzienlijk bedrag. 
Op 5 september 1676 aanvaardde hij het professoraat in de theologie aan de 
hogeschool te Franeker. In 1689 werd hij benoemd tot professor aan de universiteit 
te Leiden. Van zijn vele werken noemen we alleen Het merch der christelijke 
godgeleerdheid, een boek dat tot aan de Franse Revolutie als leerboek voor de 
dogmatiek in hoog aanzien stond. In dit werk schrijft hij ook over “de leer der 
laatste dingen”. Hij gaat hierin niet zo ver als bijvoorbeeld een W. à Brakel, maar 
durft toch duidelijk af te wijken van de visie van onze kanttekenaren. 
 

Joh. à Marck kon niet aannemen dat de Joden naar hun eigen land zouden 
terugkeren. Ook verwerpt hij het 1000-jarig rijk waarin de martelaren zullen 
opstaan of een 1000-jarige bloeistaat van de kerk. Wat hij wèl geloofde, beschrijft 
hij in het hiervoor genoemde boek (uitg. 1705). Hij handelt daar over de vernieuwing 
van de kerk onder Jood en heiden.  
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Hij zegt het als volgt:  

“Gelijk nu in deze allen de vernieuwing der wereld even zichtbaar is, zo schijnt uit 
het Oude en Nieuwe Testament nog een veel meerdere vernieuwing als tot nu toe is 
gebeurd, nl. in het laatste einde van de dagen van de Messias, en alzo van alle 
eeuwen, voorhanden is. Dan namelijk als de Goddelijke genade zo helder van de 
hemel stralen zal, en dat het licht der maan zal zijn als het licht der zon, en het 
licht der zon zevenvoudig zal zijn als het  licht  van  zeven dagen, ten dage als de 
Heere de breuk Zijns volks zal verbinden en de wond waarmee het geslagen is zal 
genezen, Jesaja 30:26.  

 

Dan, als het verdwaalde huis Israëls geheel zal worden terechtgebracht,  en 
haar late nakomelingen met verfoeing van hun en hunner vaderen 
ongerechtigheden zich zal bekeren tot haar God en Koning; en de Heere ten andere 
male Zijn hand aan haar leggen zal om weder te verzamelen het overblijfsel van Zijn 
volk hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrië, van Egypte en van Hamath en van 
de eilanden der zee, Jes. 11:11. En de Verlosser komende tot Sion voor die zich 
bekeren van de overtreding in Jacob, Jesaja 59:20. 

Dan, als met de zaligheid van geheel Israël, de volheid der heidenen zal ingaan, 
Rom. 11:25. En de Steen zonder handen worden zal tot een grote berg, die de gehele 
aarde vervult, Daniël 2:25. En alle andere volken, zowel als Israël zullen wandelen 
elk in de Naam Zijns Gods en alzo de einden der aarde worden, de bezitting van de 
Koning Sions, Micha 4:5. Dan, als het overstromende geweld van de Arabier 
(mohammedanisme-CJB) in het oosten en zuiden zal ophouden en de 
verschrikkelijke macht van het roomse antichristelijke beest in de gehele wereld te 
gronde zal gaan en de leugen en de goddeloosheid worden verbannen. En de aarde 
zo vol zijnde van de kennis en vreze des Heeren gelijk de wateren de bodem der zee 
bedekken, Jes. 11:9. En overal een nieuw leven uit de doden zal worden bespeurd, 
Rom. 11:15. En de Heere Koning zal zijn over de ganse aarde, en de Heere één en 
Zijn Naam één, Zacharia 14:9. Wij wijzen u ook maar de hoofdsom van de zaken als 
met de vinger aan.” 

“En gelijk de volle ontworsteling van de kerk met al haar rampen algemeen 
verwacht wordt in de volmaakte verheerlijking deszelfs ten laatste dage, zo heeft 
men ook met recht een volle hoop van een zeer gelukkige staat der kerk hier 
op aarde voor die laatste dag, dewelke in heerlijkheid al de voorgaande luister 
deszelfs verre zal te boven gaan. Waartoe bijzonder behoort de bekering der Joden 
die haar opzicht heeft niet op enige weinigen van dat volk, noch ook op de menigte 
van Abrahams zaad uit Israël en al deszelfs twaalf stammen, gelijk die nu in en 
wegens hun ongeloof van God verworpen is. Dit leren ons duidelijk heel veel  
voorzeggingen van het Oude Testament; gelijk mede die van Paulus in het Nieuwe 
Testament, 2 Kor. 3:16 en Rom. 11.” 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

DUIZEND JAAR – CHILIASME – HEILSTIJD 

 

Daar is al wat een getwist over geweest en nog. Wat we van prof. à Marck citeerden 
ziet duidelijk op de heilstijd die zal volgen op de bekering van de Jo-den. Genoemde 
theoloog zegt er nog veel meer van dan het bovenstaande. Of is een feit dat de tijd 
waar hij over spreekt een heilstijd is voor Jood en heiden. Het blijft als een paal 
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boven water staan dat -zoals à Brakel het al zei- het 1000-jarig rijk, als een tijdperk 
van uitzonderlijke geestelijke bloei en grote tijdelijke welvaart voor de hele wereld, 
de mening was van zeer veel uitnemende godgeleerden van alle tijden en van 
verre de meesten in zijn dagen.  Dit kan niet weersproken worden!  
 
Nu is het ook niet aan twijfel onderhevig, dat er in de dagen van ds. à Brakel, en de 
tijden er voor en er na, ook theologen zijn geweest die wel vast hebben geloofd aan 
een rijk van vrede in het laatste der dagen, maar deze periode niet hebben gekaderd 
in de duizendjarige periode, waarvan Openbaring 20 zesmaal spreekt. Zij waren 
vuurbang voor de naam “chiliast”! Ze wilden op geen enkele wijze geassocieerd 
worden met fanatieke wederdopers die zeer extreme opvattingen hadden over het 
1000-jarige rijk. Ook moeten we niet vergeten dat er een tijd is geweest van 
behoorlijke “strijd” tussen de Voetianen en de Coccejanen. Laatstgenoemden waren 
vrijwel altijd chiliast en gingen soms wel héél ver in benoeming van de Bijbelse 
profetieën! Hun associëren van gebeurtenissen en personen met de profetieën, 
schoot de Voetianen nogal eens in het verkeerde keelgat, hoewel dezen -ongetwijfeld 
uit reactie- dan maar op de “vergeestelijkingstoer” gingen, en daarmee ook het doel 
voorbij schoten… 

 

Hoe dan ook: iemand die gelooft aan een duizendjarige periode in de geschiedenis, 
al of niet letterlijk opgevat, noemen we een chiliast. Zonder enig bezwaar!  Maar 
zoals reeds gezegd -en ook dat is niet genoeg te herhalen!- niet een ieder ‘dateert' dit 
rijk hetzelfde. Wilhelmus à Brakel behoorde tot de  velen  die een duizendjarige 
heerlijke staat voor de kerk verwachtten ná de bekering van het volk der Joden. En 
er is absoluut niets op tegen  een dergelijke theoloog een chiliast te noemen, zelfs ... 
al zouden ze zichzélf die naam niet hebben gegeven! En dat komt inderdaad voor, 
zoals reeds gezegd.    

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 
Een man als W. à Brakel behoorde bij de theologen die heel duidelijk een 1000-
jarige heerlijke periode hebben gelezen in de Schrift, volgens Openbaring 20. Maar 
tevens heeft hij de chiliasten bestreden! Ook dit kwam voor! In de Redelijke 
Godsdienst, deel III, hfdst. 58, blz. 747, zegt hij: 
 
 
"Deze opstanding zal van alle mensen tegelijk geschieden, ten jongste dage. Daar zal 
voor die tijd geen lichamelijke opstanding der martelaren zijn, die, met Christus op 
de wereld komende, duizend jaar zouden heersen, gelijk de chiliasten of 
duizendjarigen, verzinnen uit Openbaring 20."  
 

Op blz. 758 lezen we nog eens: 

"De Heere Jezus zal als Rechter uit de hemel komen, niet op aarde, om aldaar met 
de martelaren, die opstaan zullen, duizend jaren te regeren, gelijk de chiliasten of 
duizendjarigen dromen, kwalijk verstaande Openbaring 20." 
 
 
Wat valt hieruit nu op te maken? 
Zonder de naam te noemen, ja, met de naam te verwerpen van het chiliasme, heeft 
à Brakel wél de zaak ervan! En dát is het waar het om gaat! Hij heeft het heel 
duidelijk over een duizendjarig rijk, wat hij met brandend verlangen ver-wachtte 
én ... hij bestrijdt de 'duizendjarigen'!  Ds. à Brakel verwierp slechts het in zijn ogen 
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verkeerde chiliasme! Vandaar dat ook een Joh. Calvijn nadrukkelijk de chiliasten 
verwerpt, hoewel hij zeer optimistisch is, wat de overwinning van het Evangelie op 
deze aarde betreft! Nu moeten we zeker niet vergeten dat Calvijn ook heel gebrand 
was op de wederdopers, waarvan hij zei, dat ze het rijk van Christus willen 
beperken tot duizend jaren! 
 
 
De wederdopers -en dan bedoelen we zeker niet predikers zoals Bunyan, Spurgeon, 
dr. Gill, Warburton, Philpot, enzovoort- dreven een extreem, een zeer afwijkend, een 
goddeloos chiliasme. Vandaar dat Calvijn en anderen, en zo ook diverse 
'geloofsbelijdenissen', zich gekant hebben tegen dít 'chiliasme'!       
 

Zo ziet u dat er predikers waren die het chiliasme bestreden -dus afstand namen 
van de 1000-jarigen- en tóch een toekomstige heilstijd van 1000 jaren verwachtten! 
Het heeft ook weer alles te maken met het pre- of post-chiliasme! Vooral van het 
pre-chiliasme moesten onze vaderen niet veel hebben. 

En daarom is er geen enkel bezwaar om prof. J. à Marck, die een grote 
heilstijd na de bekering der Joden tegemoet zag, een chiliast te noemen! 

 
 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 

 

Ds. C.H. Spurgeon over het pauselijk Rome 

Deze 17 punten worden allemaal door hem als jong predikant uitgewerkt! 
 
 
1. Het Pausdom, de afvallige geest. 
2. Het Pausdom, gevestigd door list. 
3. Het Pausdom, een geestelijke duisternis. 
4. Het Pausdom, een massa van bijgeloof. 
5. Het Pausdom, een verslindende wolf. 
6. Een onderzoek naar de aanspraken van het Pausdom. 
7. Het Pausdom, een ingewikkelde afgoderij. De verering van de maagd Maria. 
8. Het Pausdom, een veelgodendom. Aanbidding der heiligen. 
9. Het Pausdom, de aanbidding van weggeworpen spijkers en vergane lompen. 
10. Het Pausdom, een overtreding van het tweede gebod. 
11. Het Pausdom leert de aanbidding van een god van brood. 
12. Het Pausdom verkeert en verderft de heilige inzettingen des 

Christendoms. 
13. Het Pausdom omringt zich met ceremoniën. 
14. Het Pausdom, de uitvinder van een valse reiniging (van zonde). 
15. Het Pausdom, een reusachtige bloedzuiger. 
16. Het Pausdom, de godsdienst van dwazen, die spotten met zonde. 
17. Het Pausdom, de vijand der wetenschap, en het verderf van het 

menselijk geslacht. 
 
 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅  
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HET  IS  VOLBRACHT 
 
 
 
Het is volbracht. Lezer, gelooft u het? Of probeert u iets van uzelf toe te 
voegen aan het volbrachte werk van Christus om Gods gunst te verwerven? 
Alles wat u hebt te doen is de vergeving aan te nemen die Hij gekocht heeft. 
God is tevreden met het werk van Christus. Waarom bent u het dan niet? 
Zondaar, op het ogenblik dat u Gods getuigenis aangaande Zijn geliefde 
Zoon gelooft, op dat ogenblik wordt elke zonde die u bedreven hebt uitgewist, 
en u wordt aangenomen in Christus! O, zou u niet de zekerheid willen 
bezitten dat er niets meer staat tussen uw ziel en God?  
 
 
Zou u niet willen weten dat elke zonde verzoend is en weggedaan? Geloof dan wat 
Gods Woord zegt over de dood van Christus. Rust niet op uw gevoelens en 
ervaringen, maar op het beschreven Woord. Er is maar één weg om vrede te vinden, 
en dat is door het geloof in het vergoten bloed van het Lam Gods. Het is volbracht. 
Gelooft u dat werkelijk? Of bent u bezig iets van uzelf daaraan toe te voegen en zo 
de gunst van God te verdienen?  
 

Een aantal jaren geleden was een christelijke boer diep bezorgd over een 
onbekeerde timmerman. De boer probeerde aan zijn buurman het Evangelie van 
Gods genade voor te stellen, en hem uit te leggen hoe het volbrachte werk van 
Christus genoegzaam was voor zijn ziel om erop te rusten. Maar de timmerman 
volhardde in zijn mening dat hij zèlf iets moest doen. Op een dag vroeg de boer aan 
de timmerman een hek voor hem te maken, en toen het hek gereed was bracht hij 
het weg naar zijn wagen. Hij sprak met de timmerman af de volgende morgen bij 
hem langs te komen, en naar het hek te kijken zoals het in het veld geplaatst was.  

 

Op het afgesproken uur kwam de timmerman, en hij was verbaasd de boer aan te 
treffen, erbij staande met een scherpe bijl in zijn hand. "Wat ga je doen?", vroeg hij. 
"Ik ga een paar steken en slagen aan jouw werk toevoegen", was het antwoord. 
"Maar dat is niet nodig, het is goed zoals het is. Ik heb er alles aan gedaan wat nodig 
was." De boer sloeg daar geen acht op, maar hij hief zijn bijl op en sloeg en hakte op 
het hek in, totdat het vernield was. “Kijk wat je gedaan hebt!", riep de timmerman, 
"Je hebt mijn werk vernield!" "Ja", zei de boer, "en dat is nu precies wat jij probeert te 
doen. Je probeert het volbrachte werk van Christus te niet te doen door je eigen 
ellendige toevoegingen!" 

 

God gebruikte die krachtige praktische les om aan de timmerman zijn dwaling te 
laten zien, en hij werd ertoe gebracht zichzelf door het geloof te werpen op wat 
Christus voor zondaren gedaan heeft. Lezer, wilt u hetzelfde doen?                                           

 

  (A.W. Pink - "Het spreken van de Borg op Golgotha")  

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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TOT  JALOERSHEID  VERWEKKEN 
 
 
 
Het is de opdracht vóór en de taak ván de kerk de Joden tot jaloersheid te 
verwekken. Dit wordt in de kerkelijke pers ook nog wel zo omschreven. Maar hoe 
kunnen wij nu nog de Joden tot jaloersheid verwekken? Moeten wij in Israël gaan 
vertellen dat de kerk verscheurd en verdeeld is en dat de bede van onze Heere Jezus 
Christus “Ik wil dat zij allen één zijn”, een aanfluiting is geworden onder ons 
protestantisme? Moeten wij onze vele dwalingen bij de Joden brengen? Moeten wij 
ze zeggen dat de grootste kerk in Nederland boeleert met de antichrist; met het 
pauselijk Rome? Het pausdom dat het oude Bondsvolk zoveel kwaad heeft gedaan 
en een zeer grote sta-in-de-weg is voor de Joden om het christendom geloofwaardig 
te vinden. Moeten wij de Joden tot jaloersheid verwekken door onze wereldse, 
onbijbelse levenswandel? De Heere zal een geheel andere weg gaan! Met voorbijgaan 
van ons christendom zal Hijzelf Israël het leven geven, opdat Zijn Kerk heerlijk mag 
worden op aarde. Wij hebben onze tijd voorbij laten gaan… 
 
Wat hebben wij met en voor de Joden gedaan? 
We bepalen ons maar bij de christelijke naties. Wat heeft Groot-Brittannië voor de 

beminden om der vaderen wil gedaan? 

Vóór de Tweede Wereldoorlog heeft Groot-Brittannië geweigerd onbeperkt Joodse 
vluchtelingen toe te laten in het mandaatgebied Palestina. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Groot-Brittannië geweigerd de aanvoerlijnen 
naar de vernietigingskampen te bombarderen.  
Ná de Tweede Wereldoorlog heeft Groot-Brittannië pogingen in het werk gesteld 
schepen met Joodse overlevenden te laten zinken. 
Daarna heeft Groot-Brittannië een enorme hoeveelheid wapens, zonder voorwaarde 
vooraf, aan Saoedi Arabië en andere vijanden geleverd om de Joden te vernietigen. 
Groot-Brittannië is een “christelijk” land en dat weten de Joden óók… 
 

De Joden hebben de eeuwen door waarlijk niet veel goeds ondervonden van 
degenen die zij christenen noemen.  Onder “christenen” verstaan zij ook de roomse 
kerk, terwijl ieder ware protestant weet dat deze “kerk’ niet christelijk genoemd kan 
worden. En helaas begrijpt het Jodendom  óók niet dat de meeste christenen dit 
alleen maar in naam zijn. Maar ook ware christenen hebben doorgaans maar weinig 
gedaan om de Joden tot jaloersheid te verwekken. Als land en staat is Nederland 
veelal heel barmhartig voor het Jodendom geweest. Als Rome ze verdreef (denk aan 
de Joden in Spanje) nam ons land ze op. Overigens hebben we ook weinig reden ons 
op de borst te slaan. In de Tweede Wereldoorlog was ons politieapparaat een 
gewillige helper om de Joden aan de Duitsers uit te leveren en de spoorwegen 
transporteerden ze! Overigens zijn er ook “goede” Nederlanders geweest die hun 
leven hebben ingezet voor onze Joodse landgenoten en hun leven ook daadwerkelijk 
hebben opgeofferd. Ook de kerk heeft goede dingen gedaan,  maar… de meeste 
nagelaten. 

 

De christenen  hebben ook ten deze niet voldaan aan de opdracht de Joden tot 
jaloersheid te verwekken. Wij menen dat de Heere ze nu daartoe niet meer zal 
gebruiken; de Heere zal het nu Zélf gaan doen. En dat zal een geweldig werk zijn. 
Dat zal een zegenrijk werk zijn en in die zegen zullen de volken der wereld mogen 
delen. Zó genadig is de Heere God! 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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 GOD, NEDERLAND en ORANJE 

 
In De Gezinsgids van 28 januari 2009 staat een artikel over de heer Roelof 
Bisschop, met als titel “Vrolijke theocraat”. Hetgeen hij denkt en voorstaat 
over kerk en staat is niet onduidelijk. Met veel kunnen we het van harte eens 
zijn. Al was het alleen maar zijn afstand nemen van het overdreven gedoe van 
een groot deel van ons reformatorisch volksdeel met het Koninklijk Huis. Het 
grenst veelal aan afgoderij. 
 
 
We citeren De Gezinsgids als volgt: 
 
Is Bisschop wel bereid zijn zelf doordachte standpunten te herzien? Hij lijkt soms 
ijzingwekkend consequent te zijn. Zo heeft hij, vanuit zijn theocratische visie, weinig 
met vaderlandsliefde. “Die is ontstaan in de negentiende eeuw en heeft gruwelijke 
gevolgen gehad. Ook in onze kring wordt er desondanks heel positief over gedaan, 
net als over het koningshuis. Dat laatste kan ik wel begrijpen vanuit de 
geschiedenis, maar niet vanuit de huidige omstandigheden. Onze vorstin heeft, met 
name onder de Paarse kabinetten, allerlei wetten ondertekend die rechtstreeks 
ingaan tegen God Woord. Boven deze wetten staat nota bene: ‘Wij Beatrix, Koningin 
bij de gratie Gods.’ Gruwelijk. Toch wil niemand een kwaad woord over haar horen.” 
 

Met het idee ‘God, Nederland en Oranje’ heeft hij niets. “Zeker, de Heere heeft ons 
land tijdens de Opstand op wonderlijke wijze bevrijd uit de macht van Spanje. 
Daarbij heeft Willem van Oranje een heel bijzondere taak vervuld. Het probleem in 
de drieslag ‘God, Nederland en Oranje’ is echter dat de kerk daar niet in voorkomt. 
Is het geen hovaardij om te beweren dat de almachtige, soevereine God Zich in het 
bijzonder heeft verbonden aan Nederland en aan ons koningshuis? Want dat 
suggereert deze trits. ‘Koning, kerk en vaderland’ zou al een betere slogan zijn.” 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
Het door de heer Bisschop genoemde bevat geen woord Spaans! We zijn het er van 
harte mee eens. Onze vorstin betoont in alles dat ze met de ware godsdienst geen 
enkele affiniteit heeft. “Ja maar”, zullen sommigen zeggen, “ze zegt toch zulke mooie 
dingen in haar Kerstboodschap en ook in de Troonrede wordt Gods naam wel 
genoemd.” Ach ja, de zonen van Eli, Hofni en Pinehas, namen op een heel vrome 
wijze de Ark Gods mee in de strijd, maar ze kwamen er ellendig mee om. En hun 
godvruchtige vader Eli brak zijn nek omdat hij zijn waarschuwende woorden 
achterwege had gelaten en zijn goddeloze zonen heeft gespaard.  

 

Al zóuden we kunnen spreken van “God, Nederland en Oranje”, dan hebben Oranje 
en Nederland dit drievoudig snoer al lang verbroken, en verbondsbrekers  hebben 
alleen maar Gods zware straffen te vrezen. De euforie van vooral  Refo-Nederland 
met de koninklijke familie  grenst  aan  afgoderij; van  het verheerlijken 

van hen, die met sprekende daden tonen niets te hebben met de God der goden. 
Gods Dag wordt door hen geschonden door het bijwonen van allerlei bijeenkomsten 
die onder het oordeel van God liggen. Zoals de heer Bisschop al noemde tekent de 
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koningin wetten die moord sanctioneren – abortus en euthanasie. Zij is hier mede 
schuldig aan. “Toch wil niemand een kwaad woord over haar horen”, aldus 
Bisschop! Laten gezinsbladen als De Gezinsgids en Terdege dáár eens op wijzen, in 
plaats van pagina’s vol te geven met kleurenfoto’s en enthousiaste  beschrijvingen 
van de koninklijke familie. Het is nu wel gedaan bij monde van de heer R. 
Bisschop… 

 

Koningin Beatrix heeft ook de “vervloekte paapse mis” bijgewoond zoals ook haar  
moeder al deed. Als moskeeën bezocht worden gaan -uit eerbied voor afgod Allah- 
de schoenen uit. In het buitenland worden afgodentempels bezocht. Onze koningin 
wenste in september 2007 de lokale kerken en het gemeentebestuur en alle 
betrokkenen te Bergen op Zoom een “inspirerende” kerkdienst toe en een “feestelijke 
Roze Zaterdag”; een zaterdag die gewijd was aan de zonde van Sodom. De koningin 
betuigde haar spijt dat ze er niet bij aanwezig kon zijn… 

 

Het kroonprinselijk paar, vergezeld van de koningin, ging in dat jaar op bezoek in 
India. Ze hebben de tempels van Boeddha bezocht en alle “eerbied” betoond. De 
kroonprins en zijn echtgenote bezochten tevens het heidense koninkrijkje Bhutan. 
In dit land regeert satan op een ongekende wijze. Het prinselijk paar heeft er de 
prachtige kloosters bezocht. De monniken hebben voor het paar gebeden en prinses 
Máxima liet zich zegenen door de monniken. Het is zeer te vrezen dat deze “zegen”, 
zoals ook de zegen van de paus, door de God der goden vervloekt is. 

 
 
Het RD van 9-11-‘07 besteedde uitgebreid aandacht aan het bezoek van de 
prachtige, afgodische kloosters. De gemaakte foto’s hebben een zwarte, occulte 
rand, zoals in dit artikel de boeddhistenkenner ds. P.J. van Kampen zegt. 
Het prinselijk paar heeft ook een van de heiligste plaatsen bezocht, het 
Tangoklooster. Het paar stak hier 1000 kaarsen aan, uit eerbied voor de 
afgoden.  
 
 
Zij hadden hier 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. 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… 

  
Dit is ons Huis van Oranje. Wat heeft een dergelijk koningshuis te 
verwachten? “Want die Mij eren  zal Ik eren, maar die Mij versmaden zullen  
licht geacht worden.” Deze door God tot Samuël gesproken woorden 
betreffende het huis van Eli gelden zeker ook ons koningshuis. Zonder 
bekering lijkt de ondergang van het Oranjehuis vast besloten. De HEERE geve 
bekering aan Oranje en Nederland.   

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 



 26 

IS  ONS  GEBED  ER  OOK  BIJ ? 
≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 

 
 
Thomas Goodwin (1600-1680), was lid van de Westminster Synode. Wat hij 
schreef beoefende hij in zijn binnenkamer en in het openbaar. Gevlucht uit 
Engeland, werd hij in 1639 voor korte tijd predikant in Arnhem. In een 
verhandeling over Ps. 85:9 spreekt hij over verhoorde en onverhoorde 
gebeden. Onderstaand citaat is te vinden in Theologische Werken, J.J.H. 
Kemmer, Utrecht, z.j. 
 
Er kunnen sommige gebeden zijn waarvan gij moet tevreden zijn dat gij zelf ze nooit 
zult beantwoord zien in deze wereld, aangezien dat de vervulling niet geschiedt in 
uw tijd. Zoals diegene die gij misschien doet om de roeping der Joden, om de 
uitroeiing van Gods vijanden, het bloeien des Evangelies, de volkomen zuiverheid en 
vrije loop van Gods instellingen, het bijzondere goed en welvaren van het volk of die 
plaats daar gij woont. Allen die oprecht van hart zijn doen veel zodanige gebeden. 
Zaait veel van zulk kostelijk zaad waarvan gij moet tevreden zijn dat de Gemeente 
mogelijk eerst na lange jaren maaien zal. In de Gemeente worden flessen met 
tranen gevuld, daar worden fiolen gevuld die uitgestort zullen worden tot de 
ondergang van de vijanden. Wat een verzameling van gebeden is er vele eeuwen 
gedaan tot dat doel! En dat mag ook wel een oorzaak zijn waarom God zulke grote 
dingen wil doen omtrent het einde van de wereld, juist omdat er zo'n grote voorraad 
gebeden in zo menige eeuw opgelegd is, die dàn beantwoord zullen worden. Hierin 
ondervinden wij in onze gebéden wat de profeten vroeger ondervonden in hun 
profetieën, 1 Petrus 1:11. "Onderzoekende op welken of hoedanigen tijd de Geest 
van Christus, Die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus 
komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Denwelken geopenbaard is dat zij 
niet zichzelf maar ons bedienden deze dingen". En zo is het ook in de Geest des 
gebeds. Want wij bidden door de leiding des Geestes, Die ons leert wat wij bidden 
moeten, om veel dingen die eerst in de volgende eeuwen geschieden. Voor de 
tegenwoordige tijd wordt u alleen geopenbaard, door een verborgen indruk gedaan 
aan uw geest, dat de gebeden dingen geschieden zullen. En zo hebt gij uw geloof 
daarin bevestigd en ook meteen een bewijs dat God, -ook om uw geloof daarin, 
evenals van anderen-, die wil volbrengen. En dat de toebrenging van uw gebeden 
veel helpt om het getal vol te maken. Op zulke tijden getuigt God ook gewoonlijk, 
voor die tegenwoordige tijd, de aanneming van 's mensen persoon. En openbaart het 
meest aan hem, dat hij één van de Zijnen is, zoals Hij deed aan Mozes. Hij 
openbaarde Zijn liefde aan Mozes nooit meer dan toen hij 't meest bad voor Gods 
volk. En misschien is het een van de beste getuignissen van de oprechtheid van uw 
hart, dat ge voor het welvaren van de Gemeente bidden kunt, al was het voor een nog 
lang toekomstige tijd, wat ge nooit met uw ogen aanschouwen zult; evenals David 
ook deed en zichzelf daarin verheugde, Psalm 109 vergeleken met Handelingen 1. 
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**  KERKELIJKE VERDEELDHEID. We weten in 1 Korinthe precies de passage te 
vinden over het hoedje van de vrouw, maar de perikopen in de brief waarin Paulus 
bij herhaling de heersende verdeeldheid scherp veroordeelt, lijken we te vergeten. 
Kerkelijke verdeeldheid is zonde, een gruwel in Gods ogen. Dat wordt wel beleden, 
maar niet beleefd. Ons zondebesef is wat dat aangaat selectief. En door onze 
kerkelijke verdeeldheid zijn we ook zelf schuldig aan het ontbreken van een krachtig 
appèl van de kerk op de staat. Mede daardoor kan de kerk haar theocratische taak 
niet meer vervullen.                                                                           (R. Bisschop 
De Gezinsgids 28-1-09) 
 

**** 
 

**   De nood van veel prediking.  In veel preken staat de zorg voor het zichzelf 
bedriegen voorop, en niet de zorg voor de vele, vele onbekeerde zielen. Er is dikwijls 
wel een uitputtend wijzen op allerlei zaken waarmee men zich kan bedriegen voor 
de eeuwigheid, maar geen oproep tot geloof en bekering. En daarom kunnen de 
meeste hoorders onbekeerd voortleven, want… ze kunnen er toch niets aan doen. 
En dan vindt men ook nog  “dat de dominee het toch maar weer eens zo goed gezegd 
heeft”! Maar de Heere zal op de oordeelsdag niet met ons debatteren, maar ons 
vonnissen. 

**** 
**  Opwarming aarde.  Er werd enkele jaren veel geschreven over een ophanden 
zijnde nieuwe ijstijd. Van lieverlee is daar “warmte” voor in de plaats gekomen. We 
spreken nu over “opwarming van de aarde”; het poolijs gaat smelten, het zeewater 
zal onrustbarend stijgen, enz. We moeten er ons tegen gaan beveiligen en dat gaat 
goudgeld kosten. In het tijdschrift Amen van jan. & febr. 2009, staat een artikel 
“Global Warming is een schaamteloze leugen”. Ze wijzen op de Japanse 
klimaatwetenschap-per dr. Kiminori Itoh, lid van het VN-klimaatpanel IPCC, die 
zegt dat de angst voor de opwarming van de aarde “het grootste wetenschappelijke 
schandaal in de geschiedenis is.” De redactie van “Amen” merkt op: “Leugens die 
ook nog eens systematisch door de overheden worden genegeerd.” Ja, afgelopen 
winter is er aardig wat geschaatst… 

**** 
**  Voorbereidingspreek.  Als het Heilig Avondmaal wordt bediend is op de zondag 
er aan voorafgaande, een zogeheten “voorbereidingspreek”. Dan wordt aangewezen 
wie wel en wie niet  -volgens Gods Woord- mogen deelnemen aan het sacrament. 
Hoe deze gewoonte ontstaan is weten we niet. Wel is af te vragen: waarom wordt er 
ook geen “toetspreek” gehouden, voorafgaande aan de bediening van de Heilige 
Doop? Het Avondmaal is alleen voor gelovigen. Is de Heilige Doop dit dan niet? Zou 
het niet heel nuttig zijn om hier ook eens een toetssteen aan te leggen?  Vanwaar 
toch dit onderscheid? Wie kan daar eens meer over zeggen/schrijven! 

****  

**  ONMOGELIJK.  In het RD van 16-1-09 staat een interview van Bert Tramper 
met de heer Berend Florijn. Deze was o.a. docent pedagogiek aan de 
lerarenopleiding De Driestar; er wordt gesproken over zijn geestelijk leven. Het is bar 
en boos wat we lezen. Het lust me niet er veel over te schrijven. Hoewel de heer 
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Florijn niet meer naar de kerk gaat zou hij het liefst onder het gehoor van een 
dominee zitten die zou preken: “Het is onmogelijk, het is onmogelijk, het is 
onmogelijk.” Wat is het die verdwaasde man toe te wensen eens onder een prediking 
te komen waar de predikant, als een Johannes de Doper, zou preken: “Zie het Lam 
Gods, dat de zonde der wereld wegneemt!” Of van ds. Paulus die hem voor zou 
houden: “Wij dan, wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het 
geloof.” Of zoals hij het zei op de Areópagus in Athene: “God dan, de tijden der 
onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom, dat zij zich 
bekeren.” Heeft meneer Florijn deze boodschap nooit gehoord? Is hem nooit het 
Evangelie gepredikt? Heeft zijn vriend/predikant hem dat niet voorgehouden? Wat 
is dit vraaggesprek triest – intriest. De bekende ds. J.P. Paauwe verstond het 
Evangelie heel wat beter, zoals u hieronder kunt lezen. Aanbevolen voor alle 
misleide zielen! 

**** 
**   Door eigen schuld verloren.  “  Van zichzelf heeft de mens eigenlijk een afkeer 
van de Heere Jezus; hij wil Hem niet en aanvaardt Hem niet. Christus wordt hem 
aangeboden, aan zijn voeten gelegd en er wordt tot hem gezegd: “Nu moogt gij Hem 
en al wat Hij heeft verworven, u toeëigenen.” Hij doet het niet. Hoe komt dat? 
Omdat hij niet wil! Het hangt alles af van het komen tot Christus. Nochtans doet de 
mens het niet. De Heere Jezus wordt aan de mens voorgesteld. De Heere wordt met 
al Zijn schatten en gaven aan een mens aangeboden. Van Godswege wordt hem 
bekendgemaakt, dat hij mág komen, dat hij moet komen, dat het niet-komen de straf 
van de eeuwige dood meebrengt. En toch komt de mens niet! Wie leeft onder de 
aanbieding van de genade Gods, gaat dus met open ogen naar de eeuwige 
rampzaligheid. Zó is het met de mens gesteld. Zegen en vloek worden hem 
voorgesteld, doch moedwillig en vrijwillig kiest hij de vloek, en hij vertrapt de zegen.”  

(Ds. J.P. Paauwe-Heid.Cat. antw. 45 en Joh. 5:40) 
 

**** 
.**  Apocalyptische tijden.  Het RD van 26-1-’09 maakt er melding van dat dr. 
A.J.Plaisier op een lezersdag van Kontekstueel te Utrecht o.a. het volgende zei: 
“Gaan we apocalyptische tijden tegemoet of zijn we die al binnengegaan?” De 
secretaris-generaal van de Protestantse Kerk in Nederland lijkt een Kajafas-profetie 
gedaan te hebben. Ongetwijfeld zitten we midden in apocalyptische tijden. Plaisier 
mocht eens begrijpen dat een zeer belangrijk onderdeel van deze tijden zal zijn, de 
verwoesting van het pausdom en zo ook van de PKN. Dat heeft wijlen ds. A. van der 
Kooij al gezien en de vervulling ervan zal op Gods tijd zeker komen. 
 

**** 
 **  We zijn niet rooms!  O, geeft toch nimmer toe aan het valse denkbeeld, alsof 
de gelovigen van de oude dag van een hogere natuur zouden geweest zijn dan wij. 
Spreekt toch niet van de heilige Paulus en de heilige Mattheüs en de heilige 
Markus, tenzij gij ook bereid zijt om te spreken van de heilige Willem en de heilige 
Johanna, die daarginds tegenover u zitten. Want indien zij in Christus zijn mogen, 
dan zijn zij even waarachtig heiligen als de eerste heiligen.                                                
(Spurgeon) 

**** 
 
 
**  VERDRUKKING.  2 Tim. 3:12:  “En ook allen, die godzaliglijk willen leven in 
Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.”; Joh. 17:14:  “Ik heb hun Uw woord 
gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik 
van de wereld niet ben.”;  Hand. 14:22b: “…en dat wij door vele verdrukkingen 
moeten ingaan in het Koninkrijk Gods; Mattheüs 16:24:  “…Zo iemand achter Mij 
wil  komen, die verloochene zichzelve, en neme zijn kruis op, en volge Mij.”; 1 
Thess. 3:3:  “Opdat niemand bewogen worde in deze verdrukkingen, want gij weet 
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zelven, dat wij hiertoe gesteld zijn.”  Zulke teksten zijn een toetssteen voor ons 
allen. 

**** 
**  De wederkomst  van Christus.  Naar aanleiding van deze vraag van de 
Farizeeën ging Jezus in gesprek met Zijn discipelen nader in op de komst van het 
Koninkrijk. Hij liet hen weten dat Hij eerst door het volk verworpen zou 
worden:“Maar eerst moet Hij veel lijden en verworpen worden.” Het Koninkrijk zou 
dus komen met Zijn wederkomst, een vooruitzicht dat Hij kort daarna nog 
duidelijker voor ogen stelde in de gelijkenis van een man van hoge geboorte die naar 
een ver land ging om de koninklijke waardigheid te ontvangen en daarna terug te 
keren (Lukas 19:12 e.v.) Voor de wereld zou Zijn komst niet alleen even onverwacht 
zijn als de zondvloed of de verdelging van Sodom en Gomorra, maar zou ook voor 
velen een ramp zijn die daarmee te vergelijken zou zijn: “en allen 
verdelgde”.Vandaar de dringende noodzaak dat Zijn discipelen in die tijd waakzaam 
zouden zijn en klaar om door de engelen van God weggenomen te worden en voor 
Hem te staan.  

**** 

**  Kerstboom.  In het RD van 9-1-’09 besteedt prof.dr. W.J. op ’t Hof aan recente 
waarschuwingen tegen Halloween. Alle abonnees zullen er niet mee bekend zijn. De 
naam "Halloween" is afgeleid van Hallow-e'en, ofwel All Hallows Eve 
(Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen. In Groot-Brittannië werd 
Halloween vooral door de Kelten gevierd. De geesten die uit dode mensen op zouden 
rijzen, werden aangetrokken door voedsel voor hen neer te leggen voor de deuren. 
We gaan er niet diep op in. Helaas wordt “Halloween” steeds meer gevierd. Ook in 
ons land viert het occultisme  helaas hoogtij.  De professor eindigt zijn artikel als 
volgt: “Vrijwel alle lezers van het RD zullen het wel met die open brief tegen het 
Halloweenfeest eens zijn. Maar beseffen zij dat het argument ook opgaat voor de 
kerstman, de kerstboom, het vuurwerk met de jaarwisseling en de paashaas en dat 
wie aan sinterklaas doet, zo rooms is als de paus.” Duidelijk toch!   

**** 
**  Evangelische Omroep.  In het vorige nummer signaleerden we de verroomsing 
van de EO. Vanaf het begin van deze omroep is het al een “hellend vlak” geweest. Af 
en toe lezen en horen we van haar programma’s en dan is het schrikken. Zijn er 
geen programma’s die aanvaardbaar zijn? Zeker – anders zou het nóg erger zijn. 
Maar het wordt wel steeds erger. De heer Andries Knevel verkondigt nu luid op de 
buis dat er geen scheppingsdagen van 24 uur zijn geweest. Een man als Ouweneel 
is hem daarin al lang voorgegaan. Steeds meer komt het openbaar dat de Bijbelse 
waarheid aangaande de Schepping aangepast wordt aan de “feiten” van de 
wetenschap. En die “feiten” zijn niet meer dan veronderstellingen. 
 

 **** 
 
 
**  DE JEUGD EN ROME.   “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.” 

(Dagboek van Spurgeon voor de avond-29 mei) 
 

**** 
**  Liefde. In onze tijd  wordt het aanwijzen van zo velerlei, oud en jong 
verdervende, kerkelijke en maatschappelijke misstanden veelal liefdeloosheid 
genoemd. Nu, Spurgeon en onze “ouden” dachten wel geheel anders! Het is geen 
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liefde om te zwijgen als er brand is. Hoe harder men roept “brand, brand”, des  te 
meer kan een ramp voorkomen worden. Maakt u de toepassing maar… 
 

**** 
** Democratie.  Een aangekondigd Rockfestival in Rijssen gaat door, ondanks 
velerlei ingebrachte bezwaren, RD 10-2-09. Ds. A. Schreuder noemt het festival een 
lastering van Gods heilige Naam. In de a.s. zomer komt ook de Duitse rockband 
Sodom naar Rijssen. “De inhoud van de teksten is satanisch, pornografisch en zelfs 
godslasterlijk”, aldus SGP-jongerenvoorzitter K. Jansen. De CU-burgemeester heeft 
toestemming gegeven voor het aangekondigde Rockfestival. Hij motiveerde dit aldus: 
“Ik moet trouw zijn aan de wetten van dit land en aan de toepassing ervan voor 
iedereen.” Dit is nu demoNcratie! Christelijk Uitgesloten heeft onze goddeloze 
grondwet aan haar kant! Een grondwet waarop iedereen trouw moet zweren… 
 

**** 
**  Blind.  Alles, wat niet tot het levende geloof in de Heere Jezus Christus is 
gekomen, is blind. Een iegelijk, wiens ogen opengedaan zijn, bekent het van harte: 
ik ben eens blind geweest, maar nu zie ik; en al klaagt hij voor de Heere, dat hij een 
blinde knecht  is, zo prijst hij toch de Heere Jezus, dat Hij zijn licht en zijn 
Levenszon is, en dat diens woorden een lamp zijn voor zijn voet.                    
(Kohlbrugge-Schriftverkl.-118) 

**** 
 

 **  Zonde en genade. Hoe meer iemand kent van de verborgenheden van de zonde, 
des te meer zal hij kennen van de verborgenheden van de genade. (Philpot-Rom. 
5:20b,21) 

**** 
 

**  De vreselijke kerkbreuk-I.  “Ik wil vooral wijzen op Calvijns visie op de kerk, 
vooral op de eenheid van de kerk. Een afgescheiden hoogleraar snijdt daarbij in zijn 
eigen vlees, dat realiseer ik me. Ik zie zoveel om me heen, twaalf keer gereformeerd. 
Hebben we daarin recht verstaan wat hij bedoelde met het corpus Christi? We 
praten wel over de vreselijke verdeeldheid, maar voelen we die nog?” Dit is een 
woord van de Chr.Ger. hoogleraar prof. dr. T.M. Hofman uit Apeldoorn. Dit staat 
te lezen in de Gezinsgids van 12 februari 2009.  
 

**** 
**  De vreselijke kerkbreuk-II.  Zal deze nog hersteld worden? Ongetwijfeld! Als 
Israël het leven ontvangt zal er een “leven uit de doden” zijn, óók voor Gods 
Gemeente. Straks gaat de HEERE ónze “kerken” opruimen en dan gaat Hij zíjn Kerk 
wereldwijd stichten. Dan zal álles door de vrede bloeien! Aan ons bouwen en breken 
komt dan een einde. Die tijd zien we met een heilbegerig verwachten tegemoet. 
 

**** 
 
**  SCHOOLMOORDEN.   Dit lijkt een nieuw fenomeen te worden.  We weten dat op 
scholen in de Verenigde Staten van Noord-Amerika al enkele malen leerlingen en 
docenten doodgeschoten zijn door medescholieren. In Erfurt (Duitsland) schoot in 
2002 een jongen 15 leerlingen dood, waarna hij zelfmoord pleegde. In Winnenden 
(Duitsland) schoot op  11 maart 2009 een 17-jarige jongen 12 leerlingen en 3 
leraressen dood. Tijdens zijn vlucht doodde hij nog drie mensen, waarna hij -tijdens 
een vuurgevecht met de politie- zelfmoord pleegde. Is er een verband tussen 
televisie, internet, enzovoort? Dat lijdt geen twijfel. Volgens het Nederlands Dagblad 
van 12-3-09 speelde de 17-jarige moordenaar veel gewelddadige games. Deze 
“spelen” zijn volop voorhanden, zoals ook het satanische geweld dat via televisie en 
internet wordt gebracht. Vergeet niet de ontelbare DVD’s, met de meest bizarre 
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vormen van geweld. De ziel van de moderne jeugd wordt vreselijk vergiftigd. Door 
wie? Door de ouderen die het maken en tonen. De “misdadigers” zitten in de 
regeringen die dit tolereren. In zijn dagen (wel zeer softe dagen in vergelijk met de 
onze!), zei professor  G. Wisse al, dat  “de dames en de heren in Den Haag de 
schuldigen zijn.” Maak de toepassing maar voor onze dagen. Wat een taak voor onze 
geestelijke leidslieden ligt ook hier! 
 

**** 
**  Calvijn en Daniël.  In de Gezinsgids van 12-2-‘09 staat een korte bespreking 
van “Het rijk van Christus”, door dr. M.A. van den Berg. De heer W. Methorst 
schrijft  over dit boek. De auteur is het met Calvijn eens dat de profetieën van 
Daniël allemaal reeds vervuld zijn. Dr. Van den Berg vergelijkt het werk van Calvijn 
met de visies van de reformatoren Melanchton en Oecolampadius, die het boek 
Daniël wel op de eindtijd, waarschijnlijk hun eigen tijd, betrokken. De heer 
Methorst eindigt: “Dit boek kan voor deze en gene een correctie betekenen op 
hedendaagse overspannen chiliastische gedachten over het wereldeinde.” Wat zijn 
“overspannen chiliastische gedachten”? Dat zou eens duidelijk gemaakt moeten 
worden! De verwachting van de Puriteinen, de Presbyterianen, onze oudvaders en 
zoveel anderen? Ja, als men gaat zeggen dat kroonprins Alexander koning van de 
staat en het volk Israël zal worden in het 1000-jarig Rijk -en dat wórdt gezegd!- dán 
kunnen we spreken van “overspannen gedachten” – beter gezegd: volkomen dwaze 
gedachten! Maar overigens kunnen onze chiliastische gedachten niet hoog en groot 
genoeg zijn! Daar heeft Calvijn op andere plaatsen wél van gesproken. Helaas heeft 
Calvijn gemeend Daniël te kunnen verklaren zonder de Openbaring. En dat is 
absoluut onmogelijk!  
 

**** 
**  Obama.  Dat we geen enkel vertrouwen hebben in de nieuwe president van de 
VS is u bekend. Hoe zou dat ook kunnen. De standpunten van Obama staan 
volkomen haaks op de waarheid die God in Zijn Woord heeft geopenbaard. We 
denken dat hij eerder mee moet werken aan de ondergang van de Verenigde Staten 
van Amerika, dan dat hij ze op enigerlei wijze tot zegen zal zijn. De Franse president 
Sarkozy is bang dat het presidentschap van Barack Obama onherstelbare schade 
aanricht in het reeds wankele Westerse standpunt tegen een nucleair Iran. Obama 
wil in gesprek gaan met Iran. Sarkozy heeft in juli vorig jaar uitgebreid gesproken 
met hem en is bang dat Obama de positie van Frankrijk, Rusland, China, Duitsland 
en Groot Brittannië ondermijnt als Obama een directe onvoorwaardelijke dialoog 
aangaat met de leiders van  Iran. Maar de HEERE regeert en niet Obama of wie dan 
ook! 
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E E N   R IJ K   E V A N G E L I E 
 

 
“Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor 
velen vergoten wordt tot vergeving der zonde”, Mattheüs 26:28. 

 
 

 ≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 
 
 
Het verzoenende bloed van Christus bezit een schuldvergevende kracht. Door 
dit bloed kan God, de heilige God, de God tegen Wie u gezondigd hebt en 
Wiens toorn u terecht vreest, al uw zonden vergeven, al uw overtredingen 
uitdelgen en de verschrikking van een schuldig geweten wegnemen.  
 
 
O, wat een nieuws is dit! Twijfelt u daaraan? Wij weten dat het een 
verbazingwekkend feit is dat God de zonde vergeeft, en dat Hij die ook vergeeft door 
het bloed van Zijn lieve Zoon. Geloof Zijn eigen Woord als een volledige bevestiging 
van dit overweldigende feit en twijfel niet langer: Het bloed van Jezus Christus, Zijn 
Zoon, reinigt ons van alle zonde. O ja, een gezegende verklaring!  
 
 
Het reinigt ons van alle zonde - alle soorten van zonden. Wij vragen niet hoe zwaar 
het gewicht van de schuld is die op u rust. Wij vragen niet hoe wijd het gebied is 
waarover uw zonden zich hebben uitgestrekt. Wij vragen niet hoeveel het er zijn en 
hoe ernstig van aard of hoe zwart zij zijn. Wij komen u tegemoet zoals u bent met 
Gods eigen verklaring: Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle 
zonde. 
 
 
Er zijn er velen die deze waarheid kunnen bevestigen. Dit waart gij sommigen, zegt 
de apostel, als hij schrijft tot de bekeerden in Korinthe, die hoereerders, 
afgodendienaars, overspelers, dieven, gierigaards, dronkaards, lasteraars, rovers 
geweest waren. Dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen. Waarin waren zij 
gewassen? Waarin waren zij gereinigd? Zij hebben zich gewassen in de Fontein 
geopend voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en 
tegen de onreinheid. Naar deze Fontein kwamen zij, schuldig, vuil, zwart als zij 
waren en het bloed van Jezus Christus reinigde hen van alle zonde. 
 

Treurende ziel, kijk omhoog. De Fontein is nog open, ook voor u open. De satan zal 
die zoeken te sluiten; het ongeloof zal die zoeken te sluiten. Toch stroomt ze altijd, 
ze loopt over en ze is er altijd om niet. Duizenden zijn erin gedompeld en zijn er 
uitgekomen, gewassen, geheiligd en zalig. Naar deze Fontein zijn David en Manasse 
en Saulus en Petrus en Maria Magdalena en de moordenaar aan het kruis en nog 
miljoenen gekomen, en zijn gewassen en gered.  

Toch heeft zij nog niets van haar zondevergevende, reinigende kracht ver-loren die 
zo soeverein en vrij is als altijd! O, zeg niet dat u vuil bent; zeg niet dat u te 
onwaardig bent! U kunt ver van de rand af blijven staan en kijken naar uw 
ongeschiktheid, naar uw armoede, maar luister, terwijl wij verklaren dat voor 
mensen als u die de Heilige Geest uw vuilheid heeft doen zien, dit dierbaar bloed 
gestort is, deze dierbare Fontein geopend is. 
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Dit bloed des Nieuwen Testaments is bloed dat van vrede spreekt. Het heeft niet 
alleen voor vrede gezorgd, maar het geeft ook vrede, als het toegepast is door de 
Heilige Geest in het geweten. Het geeft de belevenis van verzoening. Het neemt alle 
slaafse vrees voor God weg, alle vrees voor de verdoemenis en stelt de ziel in staat 
om tot God op te zien, niet als een verterend vuur, maar als een verzoend God, een 
God in het verbond. Dierbaar bloed dat van vrede spreekt, stromend uit de 
Vredevorst! 
 
 
Aan uw hart toegepast, berouwvolle lezer, verscheurd als u wellicht bent met 
droefheid naar God, zal het zijn als balsem op de wond. Met het bloed gesprengd op 
uw geweten, dat beladen is met het gevoel van schuld, zult u hebben sieraad voor 
as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. 
 
 
Als men eenvoudig gelooft, verzegelt het bloed van Christus zo vergeving en vrede op 
het geweten. Vergeet dit niet: Geloof alleenlijk is alles wat vereist is; dit geloof is de 
vrije gave van God. Wat is geloof? Zien op Jezus. Het is eenvoudig uit uzelf gaan en 
rusten in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Dit is geloof. Christus 
heeft gezegd dat Hij volkomen zalig maakt allen die door Hem tot God gaan. Dat Hij 
voor zondaren gestorven is en dat Hij zondaren als zondaren zalig maakt. De Heilige 
Geest werkt het geloof in het hart, wendt het oog af van de wonde en vestigt het op 
het Lam van God. En dan stromen vergeving en vrede als een rivier in de ziel. 
 

O, blijf dan niet weg van het Evangeliemaal, omdat u arm, zonder geld en 
onwaardig bent. Zie waarin God overvloedig voorzien heeft! Zie de uitnodiging, hoe 
vrij! Zie de gasten, de armen, de verminkten, de kreupelen, de blinden! Kom dan tot 
Jezus zoals u bent. Wij zetten al het onze in op de verzekering dat Hij u zal welkom 
heten, dat Hij u zal zalig maken. Er is veel kracht in Zijn bloed, te veel medelijden in 
Zijn hart voor arme zondaren om u af te wijzen, u die aan Zijn voeten om genade 
smeekt. 

 

 
 
 
Kijk dan naar boven, gelovige en u zult zalig worden. De hele hemel zal 
weergalmen met halleluja’s om een zondaar die uit genade zalig wordt.                                                           

 (O. Winslow-Dagboek-22/9)              
 

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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De God van Israël is een God van wonderen 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
  
Het onderstaande artikel is een prachtige getuigenis van Dina Gewanter, M.D. 
uit Kiriat Yam in Israël. Zij beschrijft  hoe de God van Israël weer aan het werk 
is geweest voor Zijn volk in het conflict tussen het Israëlische leger en de 
Palestijnse terreurbeweging Hamas in Gaza. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Terwijl de media in het Westen Israël beschuldigen van het doden van vrouwen en 
kinderen, en hun kijkers verzadigen met gruwelijke foto's van bloedende lijken, 
ondergaat Israël als natie een verbazingwekkend spiritueel ontwaken als gevolg van 
dit conflict. Het is jammer dat de wereld niet in staat is te getuigen van de wonderen 
die zich hier dagelijks voordoen. Zelfs de meest sceptische persoon zou verbaasd 
zijn over de transformatie van de mensen in dit land. Na vele jaren van het gevoel 
om de underdog te zijn en met angst over de goedkeuring van de buitenwereld, 
ondergaat Israël nu een absolute renaissance op persoonlijk en nationaal niveau. 
Eerst en vooral, Israël als natie heeft uiteindelijk besloten de vrees opzij te gooien 
voor de verwerping van de naties en omhelst haar soevereine recht om de burgers te 
verdedigen tegen terreur en aanslagen. 

 

Wat zo verbazingwekkend is, voor degenen die de joden en Israëli's in het bijzonder 
kennen, is dat maar liefst 92% van de joodse Israëli's het er daadwerkelijk over 
eens zijn dat de oorlog noodzakelijk is en juist. Het adagium van 2 joden, 3 
adviezen en 4 politieke partijen is verdampt in het zicht van de nationale crisis waar 
wij in zitten. Niet alleen is er overeenstemming onder de bevolking, maar ook de 
linkervleugel en de rechtervleugel van de politiek is het eens. Nog meer 
verbazingwekkend is de overeenstemming tussen de verschillende religieuze 
groeperingen: Ashkenazi, Sefardische, reform en conservatief, zionisten en 
antizionstische; allerlei joden zijn  samen in gebed en smeekbede aan de Almachtige 
voor hun heil, de bescherming en de overwinning op onze vijanden. Er zijn overal 
oproepen tot gebed, ongeacht de benaming of etnische achtergrond, iedereen is 
verenigd in het zoeken naar de God van Israël, om onze soldaten te beveiligen en te 
helpen in de overwinning tegen een kwade vijand die heeft gezworen nooit meer te 
stoppen totdat Israël als natie is vernietigd. De soldaten zelf lijken een enorme 
spirituele honger te hebben, en zijn verenigd, niet alleen in de vraag om gebed, 
maar bidden ook zelf, dragen tzitzit  (gebedskwasten)  in de strijd en  dragen het  
boek  Psalmen met zich mee. De rabbijnen noemen de tzitzit “hemelse kogelvrije 
vesten”! Tenten als Synagogen op het slagveld hebben niet minder dan 10 sessies 
elke ochtend. Er wordt gemeld dat soldaten die nooit een dienst in de synagogen 
bijgewoond hebben nu bidden met de tefillim (gebedsriemen).  
Ze hebben reden om God aan te roepen, omdat iedereen zich bewust is van de jaren 
van voorbereiding door de bloeddorstige Hamas-militanten, en hun verlangen om te 
doden, te verminken of Israëlische soldaten te ontvoeren welke groter is dan hun 
verlangen om te leven. Ze zijn gefinancierd door Iran en ondersteund door Syrië en 
Hezbollah. Maar, we verslaan hen en er zijn dagelijks rapporten van 
verbazingwekkende wonderen van bescherming en Goddelijke leiding tijdens de 
strijd. Het volgende is slechts een enkel voorbeeld: Een Hamas kaart werd 
gevonden, met daarop de plaats van boobytraps, landmijnen en 
scherpschutterposities heel duidelijk omschreven. Het IDF was in staat om elke 
installatie als gevolg van de gegeven informatie te vernietigen. Een groot peloton van 
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soldaten die zich niet realiseerden dat zij rustten in een school die vol was met 
boobytraps, (wat ontdekt werd door een soldaat die zich ontlastte in de nacht) 
maakten de bommen onklaar, zonder dat iemand werd gewond. 

 
Een soldaat bestreed met succes verscheidene terroristen die probeerden hem in 
een tunnel te slepen, en ze allemaal gevangen nam. Honderden tunnels, verborgen 
in huizen onder bedden en keukenkasten, allemaal vol van op scherp staande 
explosieven en munitie, en toch explodeerde er niets als de IDF-soldaten 
binnenkwamen. Hoewel er soldaten gewond zijn, zijn er ook wonderen. Een jonge 
man die naar Israël kwam, uit Engeland minder dan 2 jaar geleden om te dienen in 
het leger, was betrokken in een explosie, en werd in de lucht geslingerd. Na 
wegvoering van het slagveld door andere soldaten en vervoerd op een tractor en een 
helikopter en vervolgens naar het ziekenhuis, waren de artsen volstrekt verbijsterd 
toen ze zagen dat een stuk granaatscherf compleet door zijn nek was gegaan, maar 
de halsslagader, de halsader en het ruggenmerg met millimeters miste. Nadat ze de 
scherf hadden verwijderd, moest alleen nog de wond worden dichtgenaaid. Een 
andere soldaat werd neergeschoten in de rug, maar de kogel miste zijn ruggenmerg 
en verliet zijn lichaam aan de voorzijde. Een jonge soldaat die in ernstige toestand 
verkeerde, werd onverklaarbaar beter en zal terug gaan naar huis naar zijn vrouw. 

Ook in Israël blijven de bommen (raketten) vallen, maar ook hier wordt wonder na 
wonder gemeld, ook in het lokale nieuws. Je hoort het woord "Nes" (wonder) door de 
verslaggevers en de omstanders. Een bom naast een flatge- bouw komt in een 
rioolbuis terecht en explodeert ondergronds, er beschadigt niets boven de grond. 
Een bejaarde vrouw, gevangen in een appartement, volledig vernield door een bom, 
wandelt slechts met krassen op haar enkel het gebouw uit. De burgemeester van 
Beersheva voelde  op een dag dat hij de deur moest sluiten voor een dag, en een 
raket vernietigt volledig een lege kleuterschool. Van het bejaarden woningcomplex 
dat werd getroffen in Nahariya werden de slaapzalen vernietigd, maar iedereen was 
gewoon weg aan het ontbijt, zodat niemand gewond raakte. Een man verlaat zijn 
auto met zijn jonge dochter; en de auto is opgeblazen enkele ogenblikken later 
nadat hij in de schuilkelder is. Als ze een paar seconden hadden gewacht zouden hij 
en zijn dochter  zijn verbrand. Hij was op de televisie om het telkens weer te zeggen 
dat het een wonder was. 

Soortgelijke verhalen zoals deze werden ook gehoord tijdens de tweede Libanon 
oorlog, en gerapporteerd over de Israëlische radio en televisie, maar niemand in het 
westen heeft het ooit gehoord; alleen de negatieve propaganda van de terroristen 
werd gemeld, waarvan het doel is om Israël te schaden en af te schilderen als een 
natie van bloeddorstige moordenaars. We treuren over de verschrikkelijke 
verwoesting van de steden in de Gazastrook en de afschuwelijke menselijke 
tragedies die daar gebeuren, maar de verantwoordelijkheid voor dit lijden en dood is 
rechtstreeks neer te leggen bij de Hamas-leiding. Deze misleide mensen denken dat 
hun god, Allah, hen de overwinning zal schenken, maar zijn opgenomen in een 
gevecht met de ware God van Abraham, Izaäk en Jacob wat ze nooit zullen winnen. 
We leven letterlijk in tijden als die van de Schrift, toen de Heere Elisa vertelde over 
alle plannen van de vijand, totdat ze zich begonnen af te vragen of er een spion in 
hun gelederen zat. 

 
Er is hoop, geen wanhoop, en er is eenheid voor een oplossing. Van de ouders van 
Yoni Natanel, gedood door eigen vuur, werd vermeld dat ze zeiden dat hun zoon 
stierf "voor de heiliging van Gods naam", en vergaf en zegende hen die per ongeluk 
had gevuurd op zijn eenheid. Er is zo'n heldhaftigheid en moed hier, men zou graag 
willen dat de wereld het zou kunnen zien, maar zoals een van onze journalisten 
heeft gezegd, de media hebben hun hersenen bij de deur van Ben Gurion Airport 
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achter gelaten. Ze zitten op vele kilometers afstand van de eigenlijke slag, dragen 
kogelvrije vesten en helmen voor de camera's, die ze afdoen als ze een cappuccino 
nemen in het lokale restaurant! 

 

Gelukkig, Israëliërs zijn gewend niet te worden begrepen of verkeerd door de 
buitenwereld. Op dit punt weet iedereen dat we een job hebben te doen, en we 
worden er ons steeds meer van bewust dat er een grotere macht dan wijzelf aan 
onze kant staat. Wij vervullen onze opdracht om een “Licht voor de Naties” te zijn. 
Israël heeft geleerd van het mislukken van de Libanonoorlog, en zich goed 
voorbereid met de strijd tegen de terroristen die duidelijk zeiden dat ze ons willen 
vernietigen. 

 

De rest van de volkeren kan niet vergeten zijn de dreiging  van  Hitler,  en  hoe het 
Joodse volk bijna was uitgeroeid, omdat niemand wilde geloven dat hij het werkelijk 
meende wat hij zei. In tegenstelling tot diegenen die het willen verbergen door de 
kop in het zand van de politieke correctheid te steken, is er een goede en een 
verkeerde kant in dit conflict. Het is een strijd tussen duisternis en licht. Gelukkig 
hebben we een God die nooit slaapt voor de verdediging van Israël tegen haar 
vijanden, als Zijn volk tot Hem riep om hulp. De buitenwereld ontbreekt het wonder 
van een rechtvaardige God, die hoort naar de gebeden van de nederige en verdedigt 
wat van Hem is.  

 
“En Mijn volk, over hetwelk Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en 
bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen, zo 
zal Ik uit de hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen.” ( 2 
Kronieken 7:14) 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 

(Het bovenstaande kregen we van enkele kanten toegestuurd. Het werd 
gepubliceerd in Israël en is via het Engels in het Nederlands vertaald.  De vertaling 
vertoont kennelijk tekenen van haast! 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

STILTE VOOR DE STORM 
 

 

Wordt de regering wakker?  Enige tijd geleden (we waren er getuigen van) vroeg 
mevrouw Griffith van de VVD in de Tweede Kamer “vliegende brigades” te vormen 
om overal inzetbaar te zijn waar “Marokkaantjes” overlast bezorgen. Het voorstel 
werd van de tafel geveegd. Ook door haar eigen fractie! We zijn nu enkele maanden 
later en zie daar. De regering heeft besloten vliegende brigades te vormen die in 
heel Nederland inzetbaar zijn om… het straatgeweld te beteugelen. Het zou 
discriminerend zijn te spreken van Marokkaanse jeugd, maar men bedoelt het wel! 
Er is meer aan de hand. Buschauffeurs worden steeds meer bedreigd en 
gemolesteerd door… ach, u weet het wel. In sommige steden is het meer dan bar. Er 
gaan nu politieagenten in burger, en zogeheten “stewards” die 



 37 

aanhoudingsbevoegdheid hebben, met de bussen meerijden. Ook zullen 
onopvallend auto’s, bemand met politie functionarissen, achter bussen aan rijden. 
Gouda is een van die steden. 

 

Wat heeft het boven aangehaalde met “storm” te maken? Meer dan we denken 
en dan ons lief is. Weest daar van overtuigd. Het is een “teken aan de  wand” en het 
is méér dan dat. We hebben al veel op het Mohammedaanse gevaar gewezen en… 
het wordt ook steeds meer ingezien. De Partij voor de Vrijheid zou -als er nu 
verkiezingen waren- de tweede partij van grootte in ons land zijn. Niet dat iedereen 
het in alles met haar voorman Geert Wilders eens is, maar men weet dat hij alleen 
écht waarschuwt voor het gevaar dat onze samenleving bedreigt. Als de SGP een 
dergelijk geluid liet horen zou ook deze partij omhoog schieten, ook al zou men het 
lang niet in alles met haar eens zijn.  

 

“Europa geeft zich over” is de titel van een nieuw boek van de Canadese 
columnist Mark Steyn, waarin hij indringend waarschuwt tegen de oprukkende 
islam. Hij meent dat de islam de ondergang van de vrije wereld wordt. Op hetgeen 
hij schreef hopen we nog terug te komen. Het blad Elsevier van 14 maart 2009 
besteedt er uitgebreid aandacht aan. “Gelijk krijgen is een schrale troost als je 
het einde van de vrije beschaving voorspelt”, aldus de schrijver van dit boek, die 
de stormvlag hijst. 

 

 

 

DE  MENING  VAN  WIESJE  DE  LANGE 

Mevrouw Wiesje de Lange, de onder ons bekende Jodin, schrijfster van 
meerdere boeken over haar land en volk Israël; tevens in ons land een graag 
gehoorde spreekster over de huidige gebeurtenissen in Israël. Wiesje de Lange 
was als kind ondergedoken bij een Nederlands gezin. Ze spreekt en schrijft 
voortreffelijk Nederlands. Via haar regelmatig verschijnende nieuwsbrieven 
blijven we goed op de hoogte van de situatie in het Midden Oosten. Ze gaf 
onlangs haar visie over de strijd in Gaza. Enkele gedeelten van haar brief 
drukken we hieronder af: 

 
Geachten, is het niet om wanhopig te worden? Net is onze laatste actie in de 
Gazastrook voorbij en weer vliegen de raketten ons mishandelde landje in, 
neerslaand, doorgaans en wonderbaarlijk waar geen mens te bekennen is. En zo 
een raket is geen peulenschil, zelfs geen peul. Sommigen moeten met twee tractoren 
uit de grond worden getrokken. Weer en weer danken wij onze God Die wonderen 
doet geschieden. Maar we mogen deze niet als vanzelfsprekend aannemen, moeten 
een einde maken aan deze onduldbare opdringerigheid van dat terreur-regime 
waarvoor wij "een oplossing" worden geacht te bedenken. Lieten ze ons maar met 
rust, de rust nodig om bijv. water te ontzilten hetwelk geen kleinigheid is. Het 
proces heet "omgekeerde osmose" en je moet maar op het idee komen. Kunnen wij 
ook de vernielzucht filtreren uit de terreurconcen-traties die ons aan alle kanten 
insluiten tot zelfs binnen onze grenzen? Vandaag werd ons officieel bericht dat Iran 
nu de benodigdheden voor een atoombom in huis had. Werden wij burgers geacht 
daar iets aan te doen? Is het niet diep, diep tragisch dat een landje als Israël waar 
zoveel talenten aan het werk zijn, dat juist dit landje gedwongen wordt zich bezig te 
houden met de zo onvruchtbare militaire industrie, niet enkel fabricage van 
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wapenen maar ontwerpen van strategieën die de overborrelende vijandigheid 
telkens moeten aftappen, het bedenken van ingenieuze maskerades om 
overgevoelige industrieën te vrijwaren voor de furieuze vernielzucht der vijand.(…) 
 
 
Ook haar visie op het geven van miljarden steun van de Verenigde Naties om Gaza 
weer op te bouwen liegt er niet om: 

De miljoenen zullen niet worden aangewend voor wederopbouw van Gaza-
woonhuizen. Wederopbouw? Waarom? Kan men niet schieten op Ashkelon vanaf de 
puinhopen van Rafiach?  "Palestijnse" problemen liggen niet in Gaza of Ramallah, 
zij liggen in Ashkelon dat kapotgeschoten moet worden. (…)Zouden de vele 
miljarden, wellicht triljarden dollars geschonken aan de terreur in de loop der tijden 
iets te maken kunnen hebben met de huidige financiële crisis?(…) 

 
Er bestaat in Israël een grote weerzin tegen oorlog voeren. Afgaand op de actie is 
Israël net een vervaarlijke maar niet voor vechten te vinden tijger. Als het niet 
anders meer kan dan laat het dier de tanden zien, (soms ook terdege bijten) maar 
wanneer het even kan dan sluit de reuzenkat zijn muil, vouwt zijn zwiepstaart om 
de achterpoten en gaat in de zon liggen dommelen. Tot het weer tijd wordt voor de 
volgende grom naar de irriterende aanvallers. De tijger kan zich niet te veel laten 
welgevallen want dan worden die aanvallers steeds driester, ze zouden op den duur 
zelfs zijn scherpe tanden kunnen gaan trekken. Ik heb medelijden met het 
goedmoedige prachtbeest want men verwijt hem ook nog elke onwillige uitval. 
Wanneer hij de vijanden wel moet bespringen komen er meteen berispende 
klanken, zelfs zweepslagen van heinde en verre over zijn onsociale gedrag. Hij moet 
thee drinken uit een keurig kopje en niet het bloed van zijn belagers uit hun 
schedels. De volgende aanval op terreurbasis Gaza staat voor de deur, een zes 
weken na de laatste expeditie waar de Chamas toch nimmer vermoede klappen 
kreeg te incasseren.(…) 
 

 
BRON: Christenen voor Israël - Patroonstraat 1 - Postbus 1100 - 3860 BC 

Nijkerk 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 
Mevrouw De Lange  heeft haar grote bezwaren tegen de opstelling van de Israëlische 
politici. Ze zegt er het volgende van: 

 
De huidige en aanstaande premiers van Israël, Lomer en Netanjahoe gaven beiden 
te kennen dat het "aan te raden" was om te wachten tot de rakettenre-gens op Israël 
aflieten, alvorens de Chamas te bedelen met de aangekondigde miljoenen. Want de 
premiers spelen het spel met een pokerface. Zij wijzen niet met beschuldigende 
vinger naar de wereld in het algemeen, roepend dat de vervolging, ja vervolging der 
Joden weer aardig op gang kwam en heeft men niet genoeg verwoesting gezien als 
gevolg van een dergelijke vervolging in de Tweede Wereldoorlog? Moeten we de 
geschiedenis herhalen omdat we niets leerden en vooral niets vergaten? De 
premiers zwijgen over deze waarheden en doen net of er niets aan de hand is; alsof 
Israël een land zou zijn gelijk alle andere, met een plaats in de VN en de wereld 
gelijk de rest. (…) 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Wiesje de Lange is voor de (kei)harde lijn. We kunnen haar bij de “haviken” indelen. 
Zij moet, met Netanjahoe, niets hebben van “landje weggeven”, en ze zou het liefste 
de regeringsleiders van de wereld heel scherp de waarheid zeggen. Zij meent dat dit 
het meeste effect zal sorteren. Dat zijn we eensdeels zeker met haar eens. 
Anderzijds is het heel jammer dat zij niet weet, en ook niet wíl weten, dat het pas 
echt goed zal komen als Israël Jezus van Nazareth omhelst als hun gekomen 
Messias. Helaas moeten we zeggen dat Wiesje daar niets van wil weten. Laat ons 
gebed ook voor haar zijn, dat zij mag behoren bij hen die straks zullen weeklagen en 
rouw bedrijven als de Messias komt om Israël uit alle nood en ellende te redden. Zie 
Zacharia 14. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 
 

Israël heeft het weer gedaan 
 
 
Net als in de strijd tegen Hezbollah valt de hele wereld  - niet over Hamas, 
maar - over Israël heen omdat het zich schuldig zou maken aan aanvallen op 
burgers en civiele doelen. Nooit was er één land – ook de Verenigde Naties niet 
– dat een protest heeft laten horen in de tijd dat Hamas in de Israëlische 
grensgebieden te keer ging, wel als het uit reactie daarop de grens sloot om 
goederen toe te laten en brandstof te leveren. Dan werd ineens een 
humanitaire crisis veroorzaakt. Welk land zou doen wat Israël deed, brandstof 
aan een vijand leveren?   
 
 
Er was ook niemand die protesteerde toen Hamas in 2007 de macht greep en 
president Abbas buiten spel zette. Heeft Israël niet het recht zich te verdedigen 
tegen een terreurorganisatie die van meet af heeft kenbaar gemaakt wat haar 
bedoeling is? De internationale gemeenschap is er echter al weer bij om Israël te 
veroordelen. Het optreden van Israël wordt ‘disproportioneel’ genoemd. Journalisten 
weten zelfs te melden dat het Israëlische politici met deze militaire actie te doen is 
om verkiezingswinst op 10 februari te boeken. De agressie van Israël wordt 
uitvergroot en het leed dat door Israël wordt aangebracht wordt keer op keer door 
de media vertoond.  
 
En zo wordt het mensdom geconfronteerd met het buitensporig geweld  van het 
Israëlische leger. Er worden tv-beelden vertoond van dode en bebloede kinderen, 
van huilende moeders, van wanhopige vaders en verwoeste huizen. Dat maakt van 
de Palestijnse bevolking een underdog, die kan rekenen op de sympathie van 
ontstellend veel  politici en gewone burgers  in deze wereld.  Er staan – om te 
beginnen – al 1,3 miljard Arabieren tegenover 14,5 miljoen Joden, waarvan er 5,3 
miljoen in Israël wonen. Dus bijna honderdmaal zoveel Arabieren als Joden. En wat 
er dan nog aan antizionisten bijkomt.  
 
 
Wat men vrijwel nooit te zien krijgt, is, dat duizenden en duizenden Israëli’s hun 
tijd in schuilkelders doorbrengen; dat kinderen niet naar school kunnen; dat 
moeders doodsangsten uitstaan omdat hun zonen naar het front zijn gestuurd om 
het leven van hun medeburgers te beschermen. Wat Israël ook doet en hoe Israël 
het ook doet, telkens klinkt het woord ‘disproportioneel’. De maatregelen die Israël 
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ter verdediging treft, staan kennelijk niet in verhouding tot het onrecht dat de 
Joodse staat nu al jaren aaneen is aangedaan. 
 
 
Al die opposanten en demonstranten  zouden er beter aan doen  radicalisme en 
agressie aan de kaak te stellen. Als Dries van Agt, Gretta  Duisenberg en Harry van 
Bommel, en zoveel anderen meer, alleen maar demonstreren tegen Israël en niet 
tegen Congo, Rwanda, Irak, Pakistan, Noord-Korea, Namibië en Uganda, is er 
sprake van selectieve verontwaardiging, van hypocrisie en antisemitisme. Dat een 
man als Van Bommel (SP) een intifada aanbeveelt en meeloopt in demonstraties 
waar leuzen geroepen worden als ‘Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas’, bewijst 
wel dat Israël niets te verwachten heeft van partijen die het alleen maar hebben 
over mensenrechten voor Palestijnen en in alle talen zwijgen over diezelfde 
mensenrechten in Arabische landen.    

Van Israël wordt verlangd dat het lijdzaam toeziet. Maar welk land accepteert dat 
zijn bevolking wordt beschoten door een buurland?(…) 

MIDDELHARNIS                                                                                              J. VAN HOORN 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

AL SNEL NA HET UITBREKEN VAN DE “GAZAOORLOG” ONTVINGEN WE VAN DE HEER VAN 

HOORN EEN GROOT ARTIKEL OVER DE TOESTAND RONDOM GAZA, MET VEEL BELANGRIJKE 

INFORMATIE, ONDER DE TITEL “DE STRIJD MET HAMAS IS ONTBRAND”. TOEN MEENDEN WE 

DIT STUK NIET OP TE NEMEN MET DE GEDACHTE DAT HET VOOR HET MAARTNUMMER 

GEDATEERD ZOU ZIJN. INMIDDELS IS DEZE OORLOG AFGELOPEN. ACHTERAF BESCHOUWD 

HADDEN WE DIT BELANGWEKKENDE ARTIKEL TOCH OP MOETEN NEMEN. TERWIJL WE DIT 

SCHRIJVEN IS DE TEKST IN HET BLAD BIJNA COMPLEET; VERANDERINGEN AANBRENGEN OF 

EVENTUEEL HET BLAD AANVULLEN, LUKT NIET MEER. DE REDEN DAARVAN KUNT U LEZEN OP 

DE ACHTER BINNENZIJDE VAN DE OMSLAG ONDER “EEN PERSOONLIJK WOORD”. DE TITEL 

BOVEN DIT STUK IS EEN “ONDERKOPJE” VAN HET ARTIKEL VAN MENEER VAN HOORN. 

We nemen hier nog wel het laatste gedeelte van het artikel van meneer Van Hoorn 
op 

 “(…)Israël zal de les die het in 2006 in Libanon geleerd heeft zeer serieus moeten 
nemen. Toen werd  resolutie 1701 aangenomen. Daarin werd onder meer bepaald 
dat Hezbollah zich moest ontwapenen. In de praktijk is daar niets van terecht 
gekomen. Integendeel, Hezbollah bezit thans driemaal zoveel wapens als het ooit 
bezeten heeft en de regering van Libanon en de vredesmacht van de VN hebben 
daar niets tegen gedaan. 
 
Als het staakt-het-vuren niet gevolgd wordt door maatregelen die de rust 
garanderen (!) en als Gilat Shalit niet wordt vrijgelaten, dan doet Israël er goed 
aan de strijd die het begonnen is, af te ronden, anders zal de rust daar van 
korte duur zijn.” 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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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 - 48:29. Wat een zinloos 
geklets van de SGP-jongeren dezer dagen over de toekomst van het land Israël en de 
stad Jeruzalem!   
 

Volgens het RD van 19-2-09 is de SGP-jeugd van mening dat “De Nederlandse 
politiek niet moet vasthouden aan Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad van Israël. 
De Palestijnen mogen zelfs de regie krijgen in een deel van Oost-Jeruzalem.” Zij 
menen dat de Nederlandse politiek “bescheidenheid” past. Ook vinden zij het niet 
verstandig om van achter een bureau te beslissen hoe een stad ver van ons weg zich 
moet indelen. Zij ventileren deze mening in een recent gepubliceerd manifest “Israël 
op weg naar vrede.” Deze jongeren menen van “achter een bureau”(!) te stellen dat 
de Palestijnen de regie moeten krijgen in een deel van Oost-Jeruzalem. Ze vinden 
ook dat de Palestijnen een eigen staat moeten krijgen en ze achten het ook niet 
onbijbels om Jeruzalem geografisch te verdelen. Maar volgens Genesis 17, en zoveel 
andere Schriftplaatsen, heeft de HEERE aan Abraham en zijn nageslacht het hele 
land Kanaän, tot een altoosdurende, een eeuwige bezitting  gegeven. Nergens lees ik 
in de Bijbel dat God aan de nakomelingen van Ismaël enig recht gegeven heeft op 
het land Kanaän. Voor hen zijn andere beloften; zie Genesis 17:20 en 21:18. Maar 
de zoon van de dienstmaagd zal niet erven met de zoon van de vrije! En Jeruzalem 
is de stad van de grote Koning; de Arabieren hebben zelfs geen recht op een 
millimeter grond in deze stad! Iedereen die meent Gods beloften te moeten 
dwarsbomen zal er achter komen dat dit een zeer gevaarlijk werk is.  Hoe het hen 
zal vergaan die pleiten om een deel van Jeruzalem aan de Arabieren te geven 
kunnen we lezen in Zacharia 12:3 en op vele andere plaatsen. Jeruzalem is bestemd 
om tot een zegen te worden voor de hele wereld. Ook voor de Arabieren! De “raad” 
van deze misleide jeugd deugt van geen kant. We vrezen dat hetgeen zij hierover 
horen van hun geestelijke voorgangers niet veel anders is dan zij geschreven 
hebben. Het is diep, diep treurig. De SGP-jongeren moeten maar eerst eens in de 
leer gaan bij de Presbyterianen en Puriteinen van het Verenigd Koninkrijk en onze 
oudvaders. Dan zullen zij hun dwaas, en vooral onschriftuurlijk gebazel wel 
nalaten… 

 

Het is deze jonge mensen nauwelijks kwalijk te nemen. Zij worden immers door hun 
geestelijke leidslieden misleid. En helaas niet alleen wat de “toekomstleer” betreft. 
Maar hen wordt geen enkele leiding gegeven in de turbulente tijd waarin zij leven. 
Doorgaans komen zij uit kringen waar de slogan geldt: “Och, dat het nog eens 
mocht komen staan te gebeuren.” En er komen er immers och maar “Een uit een 
stad en twee uit een geslacht”! Wie zou toch die dwaasheid geloven dat straks heel 
Israël zich zal bekeren en dat dán pas de grote oogst van de wereld zal worden 
toegebracht? Wie? Degenen die Gods Woord écht geloven! De meeste mensen 
moeten nog worden toegebracht. De grote Reformatie komt nog. Tot heden is het 
alles nog maar “voorbereidend” werk geweest. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Opnieuw oorlog in Gaza? 
Zoals u elders kunt lezen meent Wiesje de Lange dat binnen korte tijd deze zal 
plaatshebben. Het is duidelijk dat zij -zo dicht bij het vuur- de zaken beter doorziet 
dan wij hier. Het ligt trouwens wel voor de hand dit te denken, daar de nieuwe 
Filistijnen doorgaan met hun aanvallen. Veel zal afhangen van de nieuwe regering 
van Israël. Als het Netanyahu lukt een kabinet te vormen kunnen er “zaken” gedaan 
worden. Het heeft er alle schijn van dat een rechtse regering het “landje-weggeef-
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spel” niet zal prolongeren! Een nieuwe en grote oorlog -en zeker niet alleen in Gaza- 
lijkt dan onafwendbaar. Ook is te verwachten dat president Obama met zijn 
minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, zich ernstig zullen gaan vertillen 
aan de “lastige steen”, die Jeruzalem is. We gaan maar geen verdere 
veronderstellingen op papier zetten. De naaste tijd zal het ons wel leren. 
 
 
De vreemdelingen 
Een heikel punt! Er wonen veel “vreemdelingen” in Israël  en dat zal wel zo blijven. 
Toch is het niet zo moeilijk; als we de Bijbel maar laten spreken! De vreemdelingen -
kunnen ook Palestijnen zijn- moeten een erfdeel krijgen in de stam van Israël en 
daar onder Joodse heerschappij leven, Ezech. 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. Het is onze stellige 
verwachting dat de komende tijd àllesbeslissend wordt.  

 
De Joden die in Judea en Samaria wonen bevinden zich nu al in groot gevaar. Op 
voorstel van Syrië werd op 18 juli 1998 een clausule aan het Statuut van het 
Internationale Gerechtshof toegevoegd waarbij de nederzettingen in Judea en 
Samaria voortaan worden gelijkgesteld met "oorlogsmisdaden, volkerenmoord en 
misdaden tegen de menselijkheid". Steeds meer gaat de wereld er van uit dat de 
Joodse staat een kankergezwel is dat verwijderd moet worden. President Obama en 
zijn minister van Buitenlandse Zaken Clinton, willen met spoed een twee-statenland 
op het kleine strookje grond in het Midden-Oosten vestigen; en tevens willen ze 
Jeruzalem opdelen. 
 
De God van Israël zegt in Genesis 12:3: “Ik zal zegenen die u zegenen, en vloeken 
die u vloekt.” En de trouwe Verbondsgod heeft aan het nageslacht van Abraham  
het land gegeven  van de rivier van Egypte af, tot aan de grote rivier, de rivier Frath, 
Gen. 15:18. Tot Zijn knecht David en diens zoon Salomo heeft de Heere gesproken: 
“In dit huis en te Jeruzalem, dat Ik uit alle stammen Israëls verkoren heb, zal Ik 
mijn naam zetten tot in eeuwigheid”, 2 Kron. 33:7. 

 

Barack Obama en Hillary Clinton hebben het al verloren; het wacht alleen op 
Gods tijd om dit voor de hele wereld te openbaren! Een ieder die het land en 
de stad Jeruzalem tracht te verdelen is door God vervloekt! 
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G O D     R E G E E R T 

 
“Waarom hebben mensen in de reformatorische gezindte zo veel zorgen over 
de toekomst en over de islam? Het is toch niet nodig, God regeert toch?”  
 
 
Het bovenstaande -alweer enige tijd geleden- zei ds. W. Visscher tijdens een 
symposium van de studentenvereniging DC in Gouda. De predikant sprak over de 
plaats van de kerk en religie in Nederland. Hij constateerde dat het beeld van de 
Nederlandse kerk alarmerend is en dat de verbrokkeling van de kerk zonde is voor 
God. Wie zal hem dat betwisten? Maar we zouden graag van hem gelezen hebben 
dat de Heere ons o.a. tuchtigt met de islam, die als een vloedgolf over ons heen 
komt en waar we heel bang voor kunnen zijn. Het grootste deel van onze bevolking 
ziet deze “godsdienst” als een immens grote bedreiging. Wij worden overspoeld met 
afgodendienaars, met een religie die uit de hel afkomstig is. Het is een religie met de 
godslasterlijke leus dat God geen Zoon heeft. Dat wordt in de toekomst over heel 
Nederland uitgebruld op vrijdagavond als de “gelovigen” opgeroepen worden voor 
het gebed.  En nu deze godslasterlijke religie ons land aan het bezetten is zouden 
we niet bang behoeven te zijn! Het wordt benauwd om in een land als het onze te 
moeten leven; een land waar de God der goden zo gelasterd wordt! De minaretten 
van de vreselijke moskeeën wijzen tartend naar de hemel. Zouden we niet bang 
moeten zijn? Er is alle reden om zeer bang te zijn voor deze vijfde colonne in onze 
samenleving. Dat hebben al meerderen beklemtoond in het RD. We denken nu heel 
in het bijzonder aan de arabist Jansen!  
 
 
We zouden niet bang voor de islam behoeven te zijn omdat God regeert! Maar júist 
omdat God regeert dienen we bang, zeer bevreesd te zijn. De Heere zal niet 
eindeloos toestaan dat Zijn naam zo onteerd wordt in het land waar Hij altijd zulke 
bijzondere bemoeienissen mee heeft gehad! Zo’n land moet wel vreselijk gestraft 
worden. Het is de taak van de geestelijke leidslieden daarop te wijzen.  
 
De vaderen hebben gestreden tegen het rooms en Spaans gebroed omdat ze 
doodsbang waren voor deze antigoddelijke machten. Als ze met de armen over 
elkaar waren blijven zitten omdat God regeert, zouden ze vermorzeld zijn geworden 
door de vijanden van God. Toen de Heere Jezus tot de discipelen zei “Als ze u in de 
ene stad vervolgen, vlucht naar de andere”, ontkende Hij niet dat God regeert! Wij 
hebben alle middelen vlijtig te gebruiken. Waarom laten we het échte waarschuwen 
voor de islam aan Wilders over?  
 
 
We hadden deze materie uit willen diepen, maar daar komen we helaas niet aan toe. 
Wat zou het een zegen zijn als wij -en met name de predikanten- deze grote nood bij 
de HEERE gaan brengen en Hem smeken ons te verlossen van de gruwe-lijke islam. 
Alleen al daarvoor zouden we bede- en boetedagen moeten hebben. 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Een persoonlijk woord 
 
 
We willen -in verband met deze uitgave- hier iets over eigen persoonlijke 
omstandigheden schrijven. Dit nummer heeft nogal wat moeite gekost en is daardoor 
ook behoorlijk verlaat. Onderwerpen die we hadden willen plaatsen hebben de 
laatste tijd helaas nogal vertraging opgelopen. Meerdere zaken zijn blijven liggen, 
hoewel ze belangrijk genoeg waren. Met name lichamelijke omstandigheden laten 
zich gelden. Overigens hebben we ons hele leven al met beperkte krachten gewerkt – 
wat dat betreft zijn we wel wat gewend. Maar de laatste maanden hebben we ook 
heel erg getobd met het gezichtsvermogen. In 2002 hebben we een trombose achter 
het beste oog gehad en daardoor is het gezichtsvermogen gereduceerd tot circa 25%. 
Doch met hulpmiddelen, bijzonder een professioneel zoomprogramma op de computer, 
kunnen we toch heel goed werken. Zonder deze “zoom” kunnen we geen letter op de 
computer lezen! Het laatste jaar heeft op beide ogen de grijze staar toegeslagen. Dat 
heeft het zicht nog meer verminderd en het werken extra moeilijk gemaakt. Nu 
hebben we onlangs aan beide ogen een staaroperatie ondergaan, waarvan de 
eindresultaten eerst goed te beoordelen zijn als er een nieuwe bril aangemeten kan 
worden. Dat zal DV begin april plaatshebben. Tot die tijd is het nog extra moeilijk. De 
vooruitzichten lijken in zoverre gunstig dat er in z’n totaliteit toch verbetering zal zijn. 
Hoeveel moet afgewacht worden. Belangrijk is uiteraard dat er nieuwe lensjes zijn 
geplaatst en dat staar dus verder geen vertroebeling meer kan geven. Toch ook een 
zegen van de moderne wetenschap! Het “zicht” dat verloren gegaan is door de 
trombose kan niet meer hersteld worden. Overigens is het alles afhankelijk van de 
zegen van de grote Heelmeester. We vinden doorgaans alles maar “gewoon”,  maar 
dat is het zéker niet. 
 
 
We meenden dit onder uw aandacht te moeten brengen. Ook mede daardoor dat we 
sommige abonnees nog het een en ander beloofd hebben, maar door genoemde 
omstandigheden is daar nog niet van kunnen komen. Toch hopen we dit nog te 
verwezenlijken, zo de Heere wil en wij leven. 
 
 
Deze gelegenheid willen we tevens gebruiken dank uit te spreken jegens hen die -op 
welke wijze dan ook- hun waardering voor deze uitgave laten blijken. Dat is echt 
bemoedigend! Laat de massa van het christendom -de geestelijke leiders voorop- 
uitgaven als “Verwachting” van geen enkel belang achten- er is nog altijd een volk in 
ons land dat heilbegerig uitziet naar het Vrederijk van de Messias!  

≅≅≅≅≅≅≅ 
  
 NIET  TE  GELOVEN! 
 
Er zijn 41.500 kinderen die in Turkije en Marokko verblijven waarvoor de ouders 
dubbele kinderbijslag ontvangen. Uit een steekproef bleek dat 54% van de 
Marokkaanse gezinnen en 31% van de Turkse gezinnen fraudeert. De (moslim)ouders 
van die kinderen wonen in ons land. Deze kinderen wonen bij familie en krijgen 
onderwijs op moslimscholen. Op ca. 18-jarige leeftijd komen ze weer naar Nederland. 
Dan moeten ze “integreren” en noem maar op. Kost ons handenvol belastinggeld. Veel 
van die jongelui zijn waarschijnlijk fanatieke moslims. Deze vijanden krijgen wij weer 
in onze samenleving. Veel Nederlandse ouderen in verpleegtehuizen krijgen 
onvoldoende zorg; er is niet genoeg geld! Zijn we eigenlijk nog wel normaal in 
Nederland? 
 


