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Bij de voorplaat. Hier zien we de nog jonge dominee J.C. Philpot. Zijn preken worden
nog wel gelezen in diensten van diverse kerkgroeperingen. Maar ook bij veel particuliere
christenen vallen ze in de smaak. Zijn geschriften bevatten dan ook een schat aan
onderwijs. Het moet wel gezegd worden dat de oproep aan onbekeerden te weinig
doorklinkt in zijn prediking. We kunnen hem zeker niet op één lijn stellen met de
Erskines en vele anderen! Waarom kan er zoveel verschil zijn tussen ware dienaren van
God? Het heeft de Heere behaagd het zo te doen. Daar dienen we genoeg aan te hebben
en dat geeft ook rust en vrede; hetgeen niet wil zeggen dat we het verkeerde niet
mogen/moeten noemen.

≈≈≈≈≈≈
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Geachte abonnees!
Dit nummer wijst op twee grote gevaren die ons
bedreigen, hoewel er meer te noemen zouden zijn. We
denken aan
•
•

de islam
het pausdom

Het is de grote tragiek van onze dagen dat velen wel
beseffen dat het groeiende aantal islamieten een grote
bedreiging vormen voor de Nederlandse staat en
cultuur en vooral ook voor de christenheid, maar dat
weinigen dit openlijk durven zeggen en schrijven. We
hebben er in dit nummer weer uitvoerig op gewezen en
niet alleen met eigen woorden.

Het gevaar van het pausdom wordt al helemaal niet
gezien. Het noemen ervan vinden de meeste mensen
zwaar overdreven. Het Verenigd Europa is een (laatste)
poging van het pausdom haar oude luister en macht te
herstellen. Haar (Maria)vlag wappert over een groot deel
van Europa en iedere euro die we in handen nemen
kan ons aan Rome herinneren. Helaas zien we dit niet
meer. De tijd zal ons dienaangaande nog veel leren,
naar te vrezen is.

Gode zij dank is er méér. Er is hoop, er is verwachting!
Voor Israël, voor de Gemeente, voor de hele wereld! De
satan -het kwaad- wordt uitgebannen! En daar geeft dit
nummer óók overvloedig getuigenis van! De ”Gekroonde
Koning van Sion” zal straks regeren in ongekende
pracht en macht. Het artikel van ds. Philpot kan ons
allen bewaren voor moedeloosheid en wanhoop. Dat u
ervan mag genieten en gesterkt worden! Want dat
hebben we allen wel heel hard nodig.

We wijzen er u nog op dat dit nummer meerdere
artikelen van anderen bevat. Persoonlijke moeiten zijn
daarvan de oorzaak. Maar ze zijn zeker geheel in de lijn
van dit blad!
≈≈≈≈≈≈≈
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“Laten we goed bedenken dat er een wezen is als de duivel. Het is een
ontzettende waarheid, die veel te veel over het hoofd wordt gezien. Er is een
geest die niet gezien wordt en altijd nabij is. Het is een geest van machtige
kracht en vol van eindeloze kwaadwilligheid tegen onze zielen. Vanaf het
begin van de schepping is hij al bezig om de mens te wonden. Dit zal
voortduren totdat de Heere wederkomt en hem bindt, waardoor hij nooit meer
kan verzoeken en kwaadwilligheid bedrijven.”

Deze woorden van J.C. Ryle (Matth. 8:28) hebben ook alle betekenis voor onze
dagen. Betekenis vanwege de verschrikkelijke dingen in onze dagen, maar ook
woorden vol verwachting voor de tijd die komende is.
De eeuwen door is satan nergens anders mee bezig dan met het verwoesten van de
lichamen en zielen der mensen. Dat doet hij individueel, maar vooral ook in het
groot in het leven van de volken. En naarmate de tijd van zijn binding nadert
moeten we opmerken dat hij zijn helse kracht zó bundelt, dat het lijkt of de hele
wereld aan de vooravond van de gehele verwoesting staat. En dat zou ook gebeuren
als er niet Eén was Die machtiger is dan satan.
Satan heeft de eeuwen door aan zijn vernietigingsprogramma gewerkt door het
pausdom, het mohammedanisme, de heidense godsdiensten. In de vorige eeuw
heeft hij ontzaggelijk gewerkt door middel van het communisme en het nazidom van
Hitler. De laatste heeft hij voornamelijk gebruikt om het Bondsvolk Israël uit te
roeien. In onze dagen heeft hij een uiterst giftige pijl op zijn boog door de kerk van
de Reformatie in Europa zo uit te hollen dat de gemeente Gods ten einde lijkt te
komen. Met name in ons land zien we dit heel duidelijk. Daar viert hij zijn grootste
successen.
Laten we door dit alles tóch niet moedeloos worden; de HEERE gaat de geesten
scheiden! Maar vooral: de Koning der Kerk is met haast komende om de satan te
binden, het pausdom te vernietigen, de islam te verdelgen, alle heidense en valse
godsdiensten voor altijd het zwijgen op te leggen. Maranatha – de HEERE komt!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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HET EVANGELIE VOOR ZONDAREN
≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅
Ziet hieruit hoe schuldig gij u maakt, die de deur nauw maakt en de roeping van
het Evangelie belemmert, in werkelijkheid zeggende: als gij niet zulke en zulke
eigenschappen hebt, is dit woord der zaligheid niet voor u; het is alleen voor u op
zulke en zulke voorwaarden. Hierdoor maakt gij het Evangelie tot geen Evangelie.
Het is alsof Christus gekomen is om heiligen, en niet om zondaren zalig te maken.
Zij weerspreken het eigenlijke doel van het Evangelie; dat is een woord van zaligheid
te brengen aan allerlei soort van zondaren. “Tot u is het woord dezer zaligheid
gezonden”; voor u, o zondaar is de deur der zaligheid geopend. Alles wat deze deur
nauwer maakt; elke leer die gij hoort, die het evangelieaanbod belemmert of
beperkt, en strekt om u te doen veronderstellen, dat er voor u geen plaats, geen
toegang is, die moogt gij verdenken, dat het óf geen evangelieleer is óf, dat er zoveel
wettischheid onder vermengd is, dat gij die behoort te schuwen als de duivel. Want
die zou u ver van Christus en de zaligheid houden. Ziet hier dan ook de grond van
Gods twist in deze tijd, alsmede een tegengif tegen de dwalingen en kwaden van
onze tijd. De voornaamste grond van de twist die God in deze tijd heeft met het
merendeel van de mensen onder wie wij leven is, dat zij het woord der zaligheid
verwerpen.
Gij allen die zonder Christus zijt en dit Evangelie mag horen, gij hebt een recht van
toegang tot Hem. Gij wordt, op uw verantwoording, geroepen om tot Hem te komen
om de zaligheid: “Die dorst heeft kome, en die wil neme het water des levens om
niet.” En gij allen die door het geloof tot Christus komt, gij hebt een recht van bezit
op Hem; gij mag zeggen: “Mijn Liefste is mijn en ik ben Zijn.” Nu, zo is het ook met de
belofte: allen die mij horen, hebben een recht van toegang tot de belofte. Ik zeg tot u
wat Petrus zei, toen hij predikte voor een gezelschap van de grootste zondaren, die
er ooit waren; namelijk voor de moordenaars van de Zoon van God: “Want u komt de
belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze
God toe roepen zal”, Hand. 2:39. De roeping van het Evangelie geeft u een recht van
toegang en een volmacht om op de belofte te pleiten. Roept tot God, of Hij die aan u
wil vervullen, om Christus wil, die er het fundament van is. Dit is zulk een recht,
dat gij, zolang gij geen geloof hebt, geen beter recht kunt hebben. De belofte is
zodanig voor u, dat zij niet meer voor u kan zijn, voordat gij gelooft, en dan hebt gij
er een recht van bezit op; want dan zijt gij kinderen der belofte, als Izak was,
Galaten 4:28. Zegt men, dat dit een nieuwe leer is, dan stem ik dat toe, want het is
de leer van het Nieuwe Testament.
(Ralph Erskine-Hand. 13:26 & Haggai 2:20)
≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅
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HET HEILIG AVONDMAAL EN DS. TH. VAN DER GROE
HEILIG AVONDMAAL
Het valt op dat in de gemeente Kralingen, waar ds. Th. van der Groe gediend heeft,
van avondsmaalmijding -zoals we dat nu kennen in voornamelijk ultrarechts
Nederland- kennelijk geen sprake was. We lezen in zijn verklaring van de
Heidelberger bij zondag 20:
"Gij allen belijdt openlijk te geloven in de Naam van de Heere Jezus en van de
drieënige God, en hoopt door dat geloof te zullen behouden worden. Gij zijt allen in
Gods Naam gedoopt; de meesten uwer gebruiken het Sacrament des Heiligen
Avondmaals, en gij allen wilt voor goede en gelovige christenen aangezien en
gehouden worden. Maar, nu vragen wij u dan ook billijk naar het zegel uws geloofs,
en van uw ware christendom; dit zegel is de Heilige Geest. Hebt gij allen die Geest
dan nu ook waarlijk van God in u ontvangen, en zijt gij door die Geest inwendig
vernieuwd; uit de dood der zonden aanvankelijk opgewekt en met God in Christus,
door het geloof verenigt? Wat antwoord gij allen hier nu op?"
≈≈≈≈≈≈≈
We mogen hier toch wel uit concluderen dat -ondanks de zo separerende prediking
van Van der Groe- zijn hoorders zich niet hebben laten afschrikken om deel te
nemen aan het Avondmaal en tevens dat in die gemeente -zoals in diverse
gemeenten in ons land en het ook gebruikelijk is bij de F.P. Church of Scotlandgeen onderzoek werd gedaan naar geloof en bekering. Anders zouden velen van
dominee Van der Groe beslist geen “penning” gekregen hebben, zoals dit in de Free
Presbyterian Church in Schotland gebruikelijk is!
Persoonlijk zouden we graag meer weten over de praktijk van het doen van
(geloofs)belijdenis in de gemeente van ds. Van der Groe, want daarmee vraagt men
toch toegang tot het Avondmaal! Uiteraard betreft dit niet alleen de gemeente
Kralingen. Hoe lagen deze zaken in de tijd van de Nadere Reformatie? Weet iemand
hier meer van? Laat het dan even weten s.v.p.!
Vanzelfsprekend voeren we met het bovenstaande geen pleidooi voor een
oppervlakkige bediening van het Avondmaal, maar dat doen we ook niet voor een
oppervlakkige bediening van de Doop en voor het oppervlakkig afleggen van
geloofsbelijdenis! Maar daarvan ligt de “moeilijkheidsgraad” in reformatorisch
Nederland doorgaans niet zo hoog…
////////////////////////////////////////////////////////////////////

DE GEKROONDE KONING VAN SION
≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅
Dominee Joseph Charles Philpot (1802-1869) is onder ons vooral bekend als
de man die tégen de kinderdoop was. In dat opzicht was hij geen puritein
hoewel hij toch heel veel overeenstemming met hen had! Dan denken we in
het bijzonder aan zijn “toekomstleer”! Met de meeste puriteinen was Philpot
een onversneden chiliast en dat is mínder bekend! Philpot heeft een
schitterend werk geschreven, De Heere Jezus als de gekroonde Koning van
Sion. Deze bekende prediker had oog en hart voor het Koninkrijk Gods op
aarde en zag met heilig verlangen uit naar de tijd dat de gemeente des Heeren
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zal zijn, “schoon gelijk de maan; schrikkelijk als slagorden met banieren”. Een
gedeelte van dit werk geven we onderstaand aan u door. Het handelt over het
duizendjarig Vrederijk! Philpot was een academisch gevormd man van grote
geleerdheid. Vanwege zijn godzaligheid werd hij door de gevestigde godsdienst
van zijn dagen uitgeworpen en veracht.
≈≈≈≈≈≈
Maar nu gaan we over naar een moeilijker en gevoeliger terrein – de toekomstige
omvang van de Middelaarsregering. Reeds in de aanvang gaven wij uitdrukking aan
onze vaste geloof dat dit zal te boven gaan alles wat hier over ooit getuigd, of gezien,
of geweten zal zijn.
Te beweren, zoals sommigen nu doen, dat het heden de duizendjarige bedeling
is, en dat we geen andere hebben te verwachten, is een van die teugelloze,
onbesuisde en onschriftuurlijke verklaringen, die gaarne verwacht worden
door mensen die het waarachtige en bijzondere Zoonschap van onze
aanbiddelijke Heere loochenen. Kan dan niets hen bevredigen dan Jezus Zijn
“vele kronen” te ontnemen, Openb. 19:12? Eerst beroven zij Hem van Zijn
dierbaarste en eeuwige kroon, dat Hij is “de Zoon van de Vader in waarheid en
liefde”, en nu willen zij een andere van Zijn hoofd stoten, en willen niet toestaan dat
alle volken Hem zullen zegenen, of dat de ganse wereld vervuld worde van Zijn
heerlijkheid.
Dat Christus zal regeren in tot nog toe ongekende omvang, is zo duidelijk
geopenbaard in het Woord der Waarheid dat, naar onze mening, niets dan het
meest brute ongeloof of ingewortelde vooroordeel het kan loochenen. Of deze
regering een personele of een geestelijke regering zal zijn, daarover zullen we niet
spreken. Het is het onderwerp van veel twist geweest, en ons doel is niet omstreden
vraagstukken te bespreken, maar om uit een gelovig hart datgene voort te brengen
dat tot stichting dient, omdat het genade aan onze lezers mocht verlenen. Maar we
kunnen het onderwerp niet voorbij lopen zonder twee overtuigingen voor te stellen,
naar we vertrouwen, gegrond op het Woord der Waarheid, zo ver als het voor ons
geestelijk verstand is geopend geworden:
1. Dat de regering van Jezus zal zijn van zee tot zee en van kust tot kust;
en
2. dat deze regering, hetzij personeel óf geestelijk, in volle
overeenstemming zal zijn met elke Evangelische leerstelling, elke
hemelse waarheid, en elk deel van levende bevinding.
We stellen ons geen vleselijk koninkrijk voor, noch stemmen met diegenen overeen
die door hun zinnelijke opvattingen van Christus toekomstige regering, zoveel
hebben bijgedragen om de harten van Gods volk hier tegen in te nemen. De mens
moet steeds blijven wat hij is, een arm gevallen, zondig schepsel, dat alleen door het
bloed van Christus behouden kan worden en hetwelk de geest van Christus alleen
wederbaart. Wat de gezegende Geest kan doen wanneer Hij overvloedig wordt
uitgestort, is gezien op de dag van het Pinksterfeest. Geen vleselijk paradijs, geen
aardse genoegens, en wereldlijke tronen of scepters, geen rivieren van melk en
honing in de letterlijke zin, geen hoeveelheden van tarwe, of wijn, of olie, geen
menigte kleinvee van schapen en runderen, hetzij weinig of veel, nu of hiernamaals,
kunnen de zielen verzadigen van diegenen die zullen komen en zingen in het hemels
Jeruzalem en komen gevloden tot de goedheid des Heeren. Tenzij hun ziel is als een
gewaterde hof, bewaterd met het bloed en de liefde van het Lam, Gods volk zou niet
met Zijn goedheid verzadigd worden, Jeremia 31:12-14.
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Er zal een overvloed van aardse vrede en tijdelijke welstand zijn in die gelukkige
dagen, wanneer de mensen hun zwaarden zullen slaan tot spaden en hun spiesen
tot sikkelen; wanneer “het ene volk tegen het andere volk geen zwaard zal opheffen,
en geen krijg meer zullen leren”; maar wanneer de ganse aarde zal vervuld zijn met
de heerlijkheid des Heeren, dan kan het geen andere heerlijkheid zijn dan die nu
door de heiligen wordt gezien: “Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de
duisternis zou schijnen, is Diegene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven
verlichting van de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus,
2 Kor. 4:6. Dit moet een geestelijke heerlijkheid zijn, overeenkomstig het getuigenis
van de apostel:“En wij allen met ongedekte aangezichte de heerlijkheid des Heeren
aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van
heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heeren Geest”, 2 Korinthe 3:18. Maar terwijl
wij geloven, dat er van de toekomstige heerlijkheid van Christus’ middelaars
koninkrijk een zodanige openbaring zal komen, waarvan de aarde nog nimmer
getuige is geweest, maar die al de profeten in hun hoogste lofzangen als met een
éénparige stem hebben voorspeld. Toch wilden we onszelf nauwkeurig wachten voor
enige voorspelling aangaande de tijd of de wijze van haar vervulling.
≈≈≈≈≈
Toen de discipelen hun Meester vroegen: “Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het
Koninkrijk weder oprichten”, was Zijn antwoord:“En Hij zeide tot hen: het komt u niet
toe te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in zijn eigen macht gesteld
heeft”, Hand. 1:6. Hij zei niet, dat het Koninkrijk aan Israël nooit weder opgericht
zou worden, maar Hij beteugelde hun nieuwsgierigheid inzake Gods vrijmachtige
beschikking over de tijden en gelegenheden, en vermaande hen als bij
gevolgtrekking, zich niet over te geven aan ijdele dromen van een aards koninkrijk,
waarin zij macht en ambt zouden bekleden; maar richtte hun geloof op de beloofde
gave van de Heilige Geest en hun eigen persoonlijk getuigenis in geloof en lijden, tot
aan de einden der aarde.
Niets heeft meer verachting op de profetieën van het Oude en Nieuwe Testament
geworpen, dan de ontelbare en vermetele pogingen om jaar en dag van hun
vervulling vast te stellen; want wanneer de vooruit aangekondigde dagen werden
gelogenstraft, doordat de gebeurtenissen dan niet plaatshadden, heeft men uit deze
misvattingen aanleiding genomen om de profetieën zelf in diskrediet te brengen.
Daarom durven wij geen jaar of dag te bepalen voor de vervulling van maar een
enkele voorzegging.
Noch ook ondernemen wij het in ons hart enig denkbeeld te vormen van de wijze
waarop de Heere zal vervullen wat Hij heeft beloofd. Maar dit willen we zeggen, dat
we geen vertrouwen hebben in zendingsinspanningen, tenminste zoals men deze
tegenwoordig beoefent; noch hebben wij enige hoop dat door de gemengde
verenigingen van gelovigen en ongelovigen, noch door één of andere hinderlijke,
wereldlijke organisatie met contributies en donaties, schutsheren, voorzitters,
secretarissen en afgevaardigden, noch door wat men noemt herlevingen, of
verenigde gebedsamenkomsten, noch door andere dergelijke middelen, de
heerlijkheid van de Zoon van God op aarde zal schitteren.
≈≈≈≈≈
De Heere zal Zijn eigen weg nemen, zowel als Zijn eigen tijd. Geen vlese lijke arm
zal de kroon op Zijn hoofd zetten, zoals geen vleselijke arm die kan afnemen. Welke
pogingen de mens ook mag aanwenden, totdat “de Geest uit de hoogte op ons is
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uitgegoten” zal de woestijn geen vruchtbaar veld zijn. Maar wanneer Hij weder voor
de tweede maal Zijn hand aanwenden zal om te vergaderen het overblijfsel Zijns
volks, dan zal Zijn eigen weg opeens de machtigste, de wijste en beste zijn; en die
volbracht zijnde, dan zal de ganse vervulling van Zijn eeuwige beloften ter
verheerlijking van Zijn geliefde Zoon niet slechts in de allernauwkeurigste
overeenstemming zijn met het woord der genade, maar in harmonie of volle
overeenstemming met elke heerlijke volmaaktheid van een drie-enig God.
≈≈≈≈≈
Wij weten door smartelijke ervaring hoe ongeloof en trouweloosheid strijden tegen
dit getuigenis Gods aangaande de openbare heerlijkheid van Zijn geliefde Zoon op
aarde. Wanneer we dan zoveel ongeloof in ons gevoelen, kan het ons dan
verwonderen dat er in deze laatste dagen zouden zijn, spotters die naar hun eigen
begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen: “Waar is de belofte Zijner toekomst?
Want van die dag, dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van
het begin der schepping”, 2 Petrus 3:3,4. Wanneer men de ogen van het verstand
vestigt op de zichtbare dingen, en ziet dat alle dingen blijven zoals ze waren vanaf
het begin der schepping, verzet zich de mens van nature tegen de openbaringen van
God in Zijn Woord, dat er zullen zijn “nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarop
gerechtigheid zal wonen”; en wanneer zij niet kunnen noch openlijk zullen
loochenen, “het getuigenis van Jezus”, Die is de ware ”Geest der profetie”,
verzwakken en redeneren zij de duidelijke taal van de Heilige Geest zodanig weg, dat
het neerkomt op een feitelijke loochening van Zijn koningschap en heerlijkheid die
meer is dan haar tegenwoordige openbaring. Geen hart is van nature meer
ongelovig dan hetwelk in onze boezem klopt; maar we kunnen en durven ons niet te
verzetten tegen het getuigenis Gods, dat, als het ware, kracht op ons uitoefent
naarmate we het heilig blad onderzoeken.
Wanneer we bijv. zulk een getuigenis lezen als dit: “De aarde zal vol van de kennis
des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken”, Jes. 11:9, dan
vragen we onszelf af: Zijn dit de woorden van Hem die niet liegen kan? Voorzeker
zijn ze het; want ze staan in Gods Boek. Maar zijn ze vervuld? Is de aarde, op het
huidige moment, zo vol van de kennis des Heeren, gelijk de wateren de bodem der
zee bedekken? Hoe bedekken de wateren de bodem der zee gedeeltelijk of volledig?
Wie kan zeggen dat de kennis des Heeren, die kennis waarvan Jezus zei dat zij is
“het eeuwige le ven”, Joh. 17:3, Engeland volledig bedekt, of een stad, of een huis,
of een geheel gezin daar in? Dan moeten we, óf geloven aan de toekomstige
vervulling van zulk een belofte, óf loochenen dat God meent wat Hij zegt. Zie
dan hoe de zaak staat, een zaak die ons meermalen tot het diepst van de ziel op de
proef gesteld heeft. De onderwerping des geloofs, of de loochening des ongeloofs. Er
is geen andere mogelijkheid.
≈≈≈≈≈
Hoe is het bij u lezer?
Maar neem een andere getuige: “In Zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de
veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. En Hij zal heer-sen van de zee tot
aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde”, Psalm 72:7,8. En
wederom, “Ja, alle koningen zullen zich voor Hem nederbuigen, alle heidenen zullen
Hem dienen.” “Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal Zijn
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naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen Hem welgelukzalig
roemen”, (verzen 11-17).
Zijn deze voorzeggingen vervuld? Bloeit de rechtvaardige nu? Is er overvloed van
vrede, totdat de maan niet meer zij?” Laat Amerika getuigen. Laat de velden van
Maryland, bedekt met 30.000 gewonden of stervenden, luid verkondigen: “Ja, dit is
het duizendjarig rijk. Er is geen ander. Dit is de vervulling van al de profetieën die
verkondigen: alle koningen zullen voor Hem neder vallen, alle volken zullen Hem
dienen.” Dient de gehele Amerikaanse natie de Vorst des Vredes, wanneer de ene
broeder de andere op het slagveld aanvalt? Bedekt de kennis des Heeren Maryveld,
gelijk de wateren de bodem der zee bedekken, wanneer hopen stervenden over haar
velden verspreid liggen, en haar rivieren worden toegestopt door rottende lijken?
Maar de daverende kanonnen, de ontploffende granaten, het geweervuur der
infanterie, het roepen der gewonden, het kermen der stervenden, de
jammerklachten van moeders en weduwen, en zelfs het bloed van het slagveld, dit
alles roept: “Neen, neen. Dit is niet het gebied van de Vorst des vredes. Hier is
veeleer de hel losgebroken op de aarde dan dat de satan is gebonden; eerder de
uitgieting van de fiolen van Gods gramschap dan de uitgieting van de Geest uit de
hoogte.”
Vermoeid en ziek bij de aanblik van dit toneel van menselijke zonde en ellende,
heeft onze geest somtijds een zoete ondersteuning ervaren in het geloof, dat zelfs
deze door de zonde verteerde wereld niet altijd zal zijn wat ze nu is, een waar
Akeldama, een veld van bloed en misdaad; dat er een dag zal komen wanneer “de
HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dag zal de HEERE één zijn,
en Zijn Naam één”, Zacharia 14:9.
Gaat dit de kracht of de beloften Gods te boven? “Uw wil geschiede, gelijk in de
hemel, alzo ook op de aarde”, gebood de Heere Zijn discipelen te bidden. Is dat
gebed reeds vervuld? Is het altijd aanstaande? Indien niet, waarom werden de
discipelen onderwezen te bidden om iets dat God nooit bedoelde te schenken? We
kunnen onze bladzijde vullen met overeenkomstige getuigenissen en met
overeenkomste bewijzen, maar we zullen onszelf niet tevreden stellen met één reeds
aangehaalde plaats: “Verder zag ik in de nachtgezichten, en zie, daar kwam Een met
de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot de Oude van dagen,
en zij deden Hem voor Dezelve naderen. En Hem werd gegeven heerschappij en eer
en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, en natiën en tongen eren zouden; Zijn
heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal
niet verdorven worden”, Daniël 7:13,14. Is dit getuigenis vervuld? Dient China Hem,
of Turkije? Of om geen heidenlanden te noemen, dienen Frankrijk, Italië of
Engeland Hem? Het is niet nodig dat we dit onderwerp verder uitwerken.
Het zijn zulke passages als deze, waarvan we de kracht niet kunnen ontwijken of
tegenstaan, die, na vele jaren van overpeinzing en onderzoek, zowel als aanvechting,
ons tot de slotsom hebben doen komen dat indien er geen toekomstige uitbreiding
en openbaring van het koninkrijk en de heerschappij van Christus is, in meerdere
mate dan wat nu gezien wordt, het getuigenis Gods in de Schrift niet waar kan zijn.
Maar “God zij waarachtig en elk mens is leugenachtig.”

Hier rust het geloof; en hier leggen we voor het ogenblik onze pen neer.

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅
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Zoals u kunt lezen hebben we niets te veel geschreven als we Philpot een
onvervalste chiliast noemen! Ook hierin komt zijn grote bekwaamheid, zijn
geweldige kennis van de Heilige Schrift tot uiting. Wat de meest geleerde
theologen in onze dagen maar niet kunnen begrijpen was voor Philpot
dermate duidelijk, dat hij de ontkenners van het komende Vrederijk van
Christus niet bepaald zachtzinnig behandelt!
Philpot geloofde niet in een “vleselijk” Koninkrijk van Christus op aarde.
Maar u dient dit wel goed te lezen, daar hij wel degelijk een overvloed van
aardse goederen en uiterlijke zegeningen aan dit rijk heeft verbonden! Maar
hij heeft bedoeld dat er geen aards Paradijs van vleselijk genot zal zijn, zoals
de wederdopers zich dit voorstelden. De gemeente Gods zal nog nooit zo
geestelijk zijn als in die verwachte heerlijke dagen!
Zoals u kunt lezen laat Philpot in het midden of de regering van Christus in
het Vrederijk “persoonlijk of geestelijk” zal zijn. In elk geval veroordeelt hij de
persoonlijke komst van de Heere Jezus Christus aan het begin van het
Vrederijk zeker niet als een ketters gevoelen! Dat moeten wij dan ook maar
niet doen…
De vraag van de discipelen aan de Heere Jezus, vlak voor Zijn Hemelvaart, of
de Heere in hun tijd het Koninkrijk Gods op zal richten, doet Hij niet af als
een dwaze vraag. Dat wordt doorgaans wel zo gesteld. We lezen dat de
Heiland veertig dagen lang met Zijn discipelen gesproken heeft over… hun
geestelijke bevindingen, hun gevoelens en noemt u maar op. Nee! Hij heeft
met hen gesproken over de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. Het gaat
over Zijn koninklijke heerschappij op aarde en de herstelling van dit
Koninkrijk voor Israël! Wie iets anders in deze tekst leest, moet het er eerst
wel instoppen.
“Geen hart is van nature meer ongelovig dan hetwelk in onze boezem klopt;
maar we kunnen en durven ons niet te verzetten tegen het getuigenis Gods,
dat, als het ware, kracht op ons uitoefent naarmate we het heilig blad
onderzoeken”, aldus Philpot. Onze geestelijke leidslieden mochten het ook
eens gaan onderzoeken!
Philpot gaat ons voorhouden of de aarde nu al vol is van de kennis des
Heeren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken! Zie blz. 9. Nee dus. En
daarom zegt Philpot: “Dan moeten we, óf geloven aan de toekomstige
vervulling van zulk een belofte, óf loochenen dat God meent wat Hij
zegt.”
De bekende baptistenprediker steekt niet onder stoelen of banken dat hij niet
zoveel
vertrouwen
heeft
in
zendingsverenigingen,
verenigde
gebedssamenkomsten, ter bekering van de wereld. Het mag duidelijk zijn dat
hij met dit strenge oordeel zeker niet zendelingen als William Carey, Hudson
Taylor, John Paton en meerderen bedoeld heeft. Veel zendings- en
evangelisatiewerk valt onder de term maatschappelijke hulp, een wat uit de
hand gelopen hobby en ook wel avonturisme. We denken dat Philpot ook
mede bedoeld heeft dat alle werk tot bekering van de heidenwereld maar ten
dele zal zijn en niet zal uitlopen op bekering van de wereld. In deze bedeling
wordt maar een “klein kuddeke” zalig. De grote oogst komt nog en daar was
Philpot diep van overtuigd!
Uit het artikel valt op te maken dat ds. Philpot met “nieuwe hemelen en een
nieuwe aarde”, in elk geval óók het Messiaanse Vrederijk bedoeld heeft.
Bijzonder pittig -ook wel wat cynisch!- wijst Philpot op de ongelofelijke
dwaasheid (viert in onze dagen nog altijd hoogtij!) dat we n u in het 1000-
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jarig rijk zouden leven! “Laat Amerika getuigen. Laat de velden van Maryland,
bedekt met 30.000 gewonden of stervenden, luid verkondigen: Ja, dit is het
duizendjarig rijk.” Philpot vraagt of de kennis des Heeren Maryland bedekt,
gelijk de wateren de bodem der zee, wanneer hopen stervenden over haar
velden verspreid liggen en haar rivieren worden toegestopt door rottende
lijken. Philpot doelt hier op de vreselijke burgeroorlog tussen de noordelijke
en de zuidelijke staten van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Deze
woedde van 1861 tot 1865 en had meerdere oorzaken; maar voor een heel
groot deel ook omdat de zuidelijke staten de slavernij wilden handhaven!
Deze oorlog heeft aan circa 620.000 mensen het leven gekost. Met “Maryveld”
wordt gedoeld op één van de afgrijselijkste veldslagen in die oorlog. En… toen
moesten de vreselijkste oorlogen –denk vooral aan Wereldoorlog I en II- nog
komen!
Vermoeid en ziek bij de aanblik van dit toneel van menselijke zonde en
ellende, heeft onze geest somtijds een zoete ondersteuning ervaren in het
geloof, dat zelfs deze door de zonde verteerde wereld niet altijd zal zijn wat ze
nu is, een waar Akeldama, een veld van bloed en misdaad; dat er een dag zal
komen wanneer “de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien
dag zal de HEERE één zijn, en Zijn Naam één”, Zacharia 14:9.(…) Het zijn
zulke passages als deze, waarvan we de kracht niet kunnen ontwijken of
tegenstaan, die, na vele jaren van overpeinzing en onderzoek, zowel als
aanvechting, ons tot de slotsom hebben doen komen dat indien er geen
toekomstige uitbreiding en openbaring van het koninkrijk en de heerschappij
van Christus is, in meerdere mate dan wat nu gezien wordt, het getuigenis
Gods in de Schrift niet waar kan zijn. Maar “God zij waarachtig en elk mens
is leugenachtig.”
Met recht mocht Philpot het bovenstaande zeggen. Nee, satan zal de victorie
niet hebben op deze wereld, maar wel de grote Zoon uit het huis van David!
Straks zal de HEERE Koning zijn over de hele aarde en satan opgesloten zijn
en met onverbreekbare ketenen gebonden in de afgrond. Laten we toch goed
beseffen dat als de Heere Jezus niet dit aardse Akeldama van bloed en
misdaad zal veranderen in de wereld waarin de vrede op de aarde zal h e e r
s e n en de kennis des Heeren de aarde zal bedekken als de wateren dit de
bodem der zee doen, het getuigenis van de Schrift niet waar kan zijn. Maar
God is waarachtig! Wie toch in onze dagen -waar de rol van de profetie zo
duidelijk ontrold wordt- nóg theologen als Philpot, à Brakel, Van der Groe,
Vitringa, Witsius, Owen, en noemt u verder maar op, durft tegen te spreken,
valt minimaal onder het oordeel dat Philpot uitsprak over zulke mensen:
“Dat Christus zal regeren in tot nog toe ongekende omvang, is zo
duidelijk geopenbaard in het Woord der Waarheid dat, naar onze
mening, niets dan het MEEST BRUTE ONGELOOF OF INGEWORTELDE
VOOROORDEEL HET KAN LOOCHENEN.”

U zult het haast niet voor mogelijk houden maar het bovenstaande is in de jaren
zeventig gepubliceerd in het kerkelijk orgaan van de Gereformeerde Gemeenten in
Nederland, De Wachter Sions, als onderdeel van de hele uitgebreide brochure, die
geplaatst werd! Het kan haast niet anders of dit artikel is tussen de mazen van de
“kerkelijke censuur” doorgeglipt!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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"Of in de laatste tijd der wereld een heerlijke staat der kerk op aarde te
verwachten is? Dit is het gevoelen van zeer veel uitnemende Godgeleerden
van alle tijden en van verre de meesten in onze dagen, en het is mij zo klaar
uit Gods Woord, dat ik daaraan gans niet twijfel.”
(W. à Brakel in de Redelijke Godsdienst)

≈≈≈≈≈≈

SAMEN-OP-WEG-NAAR-ROME ?
Alle afgoderij is een bedroeven, tegenstaan en uitblussen van de Heilige Geest. Elke
bondgenoot van Rome maakt zich daaraan schuldig, doet zich schade in zijn
persoonlijk geloofsleven en werpt daardoor tevens een dam op tegen de doorwerking
van de Heilige Geest, zonder Wie het kerkelijk vraagstuk nimmer op goede wijze is
op te lossen. Dat de coalitie de Heilige Geest tegenstaat, wordt ook terstond
duidelijk, als u let op de leer van Rome: de paus, stadhouder, plaatsvervanger van
Christus op aarde. Elk gelovig protestant is ervan overtuigd, dat niet de paus, maar
de Heilige Geest de Plaatsvervanger, de Stadhouder is van Christus op aarde. In
haar pausdom zoekt Rome de Heilige Geest van Zijn plaats te dringen, van Zijn eer
te beroven, ja Hem aan zich te onderwerpen, doordat zij zegt over de gaven van de
Heilige Geest te beschikken en die te kunnen uitdelen met en door de sacramenten.
Zelfmisleiding is het, als u meent: “Samenwerking met Rome in zover zij met
ons de algemene christelijke beginselen in ons volksleven versterkt”. Want
Rome versterkt niet de algemene christelijke beginselen (welke zijn die?), maar
Rome versterkt Rome en in de coalitie oefent u geen zuigkracht uit op Rome, maar
wel omgekeerd Rome op u. Zo moet het wel gaan, want Rome geeft geen enkel van
haar beginselen prijs, maar gebruikt u, uw lichtgelovigheid en uw
oppervlakkigheid; terwijl u uwerzijds, met Rome samenwerkend, begint met uw
beginsel prijs te geven, namelijk dat u het niet uitsluitend waagt met God en Zijn
Woord.
Rome moet wel Rome blijven,
Rome is Rome in woord en daad.
“Met Rome” is slechts “Rome stijven”
In haar zielverdervend kwaad.

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅
Samen-op-weg-naar-Rome? Daar heeft ds. H.O. Roscam Abbing (1874-1939),
Hervormd predikant, heel ernstig voor gewaarschuwd. Het bovenstaande,
overgenomen uit Nederland, schik u om uw God te ontmoeten, heeft nog niets aan
betekenis en waarschuwing verloren! Mocht het eens werkelijk tot waarschuwing
zijn, daar vrijwel nergens meer gewezen wordt op het verraderlijke pausdom. Ds.
Roscam Abbing zou al de fiolen van zijn toorn uitgegoten hebben over allen die het
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pausdom anders zien dan als de erfvijandin van ons land en de diep veroordeelde
vijandin van Christus en Zijn heiligen. Wie het anders ziet – we plaatsen zonder
meer hun bijdrage in het volgende nummer D.V.!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

De islamvisie van dr. H. van den Belt
Dr. H. van den Belt mag dan een geleerd theoloog zijn, maar dat wil nog niet
zeggen dat we veel van hem kunnen leren. De geleerdsten zijn veelal de
verkeerdsten. Een predikant die kan dienen in een kerk die het Pausdom een
zusterkerk noemt kan toch niet betrouwbaar zijn. Wij hebben het verraad van
Van den Belt al eens gesignaleerd. Ook wat zijn mening over de islam betreft
is hij beslist onbetrouwbaar. In dergelijke kritiek sta je veelal alleen. Bijzonder
verkwikkend is het dan ook te lezen dat je toch niet helemáál alleen staat! Op
het Internet vonden we een artikel waarin fors kritiek geleverd wordt op de
gevaarlijke gangen van Van den Belt. Het is van de hand van M.G. v.d. H. en
we geven het graag onderstaand aan u door.
≈≈≈≈≈≈≈≈
In het Reformatorisch Dagblad van zaterdag 29 maart 2008 geeft dr. H. van den
Belt zijn visie over de film "Fitna" van de heer G. Wilders (PVV). Dr. H. van den Belt
haalt in zijn artikel (Toegespitst op pagina 20) het voorbeeld van oudtestamentische
profeten aan die uitspraken doen die kwetsend zijn voor de religieuze gevoelens van
hun hoorders. Hij verwijst hierbij naar de profeet Elia op de Karmel. Elia gebruikt
daar het wapen van de spot. Zijn dialogen altijd zinvol? Soms wordt er eindeloos
gepraat om niets. Een dialoog met de duivel is spotten met God. Tot zover even dit
gedeelte uit het artikel van dr. H. van den Belt.
Ik kan me vergissen, maar het feit dat hij Elia en de Karmel noemt en vervolgens
een dialoog met de duivel spotten met God noemt, kan dan, in dit verband, alleen
maar slaan op de islam. Verderop in het artikel zegt hij dat moslims de ene ware
God zoeken, maar dat Hij voor hen de grote Onbekende blijft. Ook zegt hij dat
moslims de God die zij in zekere zin kennen niet als God verheerlijken. Klopt dit?
In Romeinen 1:21 staat: "Omdat zij (de heidenen) God kennende, Hem als God niet
hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen,
en hun onverstandig hart is verduisterd geworden." In Romeinen 1:25 staat dat:
"die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en
gediend hebben boven de Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen." Dr.
H. van den Belt had geen punt moeten zetten bij Romeinen 1:21 maar iets moeten
doorlezen. Dan staat er dat wij allen van gevallen adamsstaat (namelijk om Hem
recht te dienen, zie kanttekeningen Romeinen 3:11). Wat in de Romeinenbrief staat
in vers 21 slaat op zoveel als de mens zonder Gods Woord uit de natuur, van God
weten kan (kanttekeningen SV).
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In Romeinen 1:19 staat "Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is;
want God heeft het hun geopenbaard." De kanttekening zeggen hierbij het volgende:
"Namelijk eensdeels door de wet der natuur, in hun conscientiën, Joh. 1:9;
anderdeels door het aanschouwen der schepselen Gods, waardoor Zijn
eigenschappen gelijk als getast worden; Ps. 19:2; Ps. 148:4,5,6; Hand. 14:15 en
Hand. 17:24, enz.” Dat noemt dr. Van den Belt niet in zijn betoog en hij suggereert
daarmee dat God door de koran in zekere zin gekend kan worden, en er nog wel iets
goeds in zit, althans dat is de gedachte die bij mij opkomt na het lezen van de
genoemde uitpraken in het artikel.
Hij zegt verder dat de islam net als andere religies - inclusief vele vormen van
christendom - een tasten van blinden is. In hun valse godsdienst houden de
heidenen echter de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Hier noemt hij de islam
een valse godsdienst. Als de islam een valse godsdienst is, en de koran een valse
openbaring, dan is de god die ze aanbidden ook een valse god, dus een afgod (zoals
ook de Baäl). Te suggereren dat de islamieten wel de ware God zoeken is dus een
verdraaiing van de waarheid. Men zou nog kunnen verwijzen naar Handelingen
17:23 waar Paulus over het opschrift in Athene spreekt: "DEN ONBEKENDEN GOD.
Dezen dan, Dien gij niet kennende (onwetende) dient, verkondig ik ulieden." Echter
de islam dient niet, onwetende, de ware God, maar ze dienen een afgod, omdat de
drie-enige God Zich niet in de koran openbaart.
Alleen voor het Jodendom geldt dat ze de ware God zoeken, maar dat Hij voor hen
buiten Christus niet in geest en waarheid aanbeden en gekend kan worden. De
Joden hebben namelijk het door God geschonken Oude Testament, waarin de Heere
Jezus Christus wordt verkondigd. Zie Lukas 24:25-27: "En Hij zeide tot hen: O
onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten
gesproken hebben! Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn
heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de Profeten, legde
Hij hun uit in al de Schriften hetgeen van Hem geschreven was."
Dr. H. van den Belt geeft een onzuiver en ook verwarrend beeld over de islamitische
godsdienst, door m.i. tegenstrijdige uitspraken. Hij noemt de islam wel een
uitgesproken antichristelijke macht omdat alle geest die niet belijdt dat Jezus
Christus in het vlees gekomen is, niet uit God is, maar de geest van de antichrist is.
Tegelijkertijd zegt hij dat moslims de ene ware God zoeken, maar dat Hij voor hen
de grote Onbekende blijft. Alles wat antichristelijk is, is duivels. De koran heeft
bijbelse gegevens overgenomen, maar duivels verdraaid. Men aanbidt de duivel en
wandelt in zijn wegen. Als zelfs Rome antichristelijk wordt genoemd, terwijl zij wel
de Drie-enige God erkennen, wat geldt er dan wel niet voor alle andere religies die
de Drie-eenheid loochenen! (met echter eerder genoemd onderscheid ten aanzien
van het Jodendom). Alle religies buiten de ware Godsdienst, streven naar een
heilstaat op aarde, hetgeen desnoods met geweld (ook geestelijk geweld) moet
worden bereikt. Dat geldt ook voorde seculiere religie in o.a. Nederland. Wilders
beseft dat (nog) niet. Geve de Heere hem een vernieuwd hart. Groen van Prinsterer
zei het al: het gaat tussen geloof en ongeloof. Het ongeloof is niet beperkt tot de
islam.
Dr. H. van den Belt geeft verder wel erg gemakkelijk aan dat ook van de Bijbel een
film is te maken zoals dat in Fitna van de koran is gedaan. Hij wekt op zijn minst de
suggestie dat met een beroep op de Schrift ook gruweldaden zijn te begaan zoals
moslimterroristen dat doen met een beroep op de koran. Trouwens, niet alleen
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moslimterroristen maar ook de meeste islamieten wensen Israël van de kaart te
vegen.
De koran is een verzinsel van de duivel, en de duivel is de mensenmoorder van den
beginne. Als iemand met een beroep op de Schrift een ander haat, dan komt dat
doordat de mens dood is in de zonden en de misdaden vanwege zijn gevallen staat,
het komt allerminst door de Schrift zelf. Gods Woord verkondigt: “Gaat heen in de
gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen..., en in Zijn Naam gepredikt
worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van
Jeruzalem."
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Het bovenstaande van de geachte scribent is niet onduidelijk. Het is alweer enige
tijd geleden geschreven, maar het blijft aktueel. Wie op enigerlei wijze anders
spreekt over de islam als over een vreselijke vijand van de Heere God -en ook een
verschrikkelijke vijand van ons vaderland- mag zich wel afvragen en terdege
onderzoeken of hij zich mogelijk al in het kamp van de vijand bevindt. Maar als men
al zover gekomen is om de westerse antichrist te omarmen, is het maar een heel
kleine stap om dit ook bij de oosterse antichrist te doen. Laten we elkaar toch niets
proberen wijs te maken. We leven op de kentering van de bedelingen. Het tijdperk
van de heidenen loopt ten einde; nu komt Israël. En dr. Van den Belt en al zijn
volgelingen dienen wel te beseffen dat alles wat met Rome en de islam aanpapt door
de HEERE als een vijand wordt aangemerkt en in het lot van de vijanden zal delen.
Maar ze zullen het eerst geloven als het te laat is. Laten wij ons wachten voor al
zulke verleiders en ons houden aan de visie van onze vaderen op Rome en de islam.
We leven in uiterst gevaarlijke tijden. Met name onze jonge mensen moeten
gewaarschuwd worden voor deze verleiders.

ONVOORWAARDELIJKE STEUN AAN ISRAËL
Vanuit de Gazastrook, of beter gezegd vanuit Hamastan, zijn de afgelopen jaren
meer dan 8.000 raketten afgevuurd op het zuiden van Israël. Raketten afgevuurd op
Israëlische burgers, op de straten, scholen, woningen en winkels van Ashdod en in
het bijzonder Sederot. Bijna 1 miljoen Israëlische burgers leven binnen het bereik
van de Kassams en andere raketten van Hamas. Geen land ter wereld zou
accepteren dat haar burgers dagelijks belaagd worden met raketaanvallen, zelfs
Nederland niet. Ook Israël accepteert dat gelukkig niet langer. Wat ons betreft had
Israël deze actie al kunnen starten na de eerste raketten die Hamas op burgers in
Israël afvuurde.
Eind december 2008 startte Israël ter verdediging van haar bevolking een volledig
proportionele en legitieme militaire operatie. Aanvankelijk alleen een luchtoperatie,
maar omdat Hamas sindsdien nog meer dan 400 raketten afvuurde op Israël, was
een grondoperatie onvermijdelijk. Namens de fractie van de PVV spreek ik hier in de
Kamer mijn steun voor deze operatie uit.
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Hamas is een terroristische organisatie en drievoudig oorlogsmisdadiger:
1. omdat het welbewust erop uit is de Israëlische burgers te doden;
2. omdat het Palestijnse burgers als menselijk schild gebruikt;
3. omdat het uit is op de vernietiging van een lidstaat van de VN.

Wat de eerdere heersers over Palestina nooit gedaan hebben, heeft Israël een paar
jaar geleden wel gedaan. Israël stond toe dat de Palestijnen in Gaza hun eerste
soevereine gebied ooit kregen. Zijn de Palestijnen daar toen overgegaan tot het
bouwen van een natie? Neen, het door Iran gesponsorde Hamasbewind heeft alle
beschikbare middelen aangewend om van Gaza een terreurbasis te maken.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat ‘land voor vrede’ niet helpt. En de
afgelopen weken zien we het definitieve einde van deze uiterst naïeve linkse droom.
‘Land voor vrede’ is het medicijn gebaseerd op de verkeerde diag-noze. De jihad
tegen de enige democratie in het Midden-Oosten, Israël, is geen territoriaal maar
een ideologisch conflict. Hamas - en voor Hezbollah geldt hetzelfde - strijdt niet
voor stukjes land, maar voor de overwinning van de islam. Het conflict is pure
jihad, de door de Koran aan elke moslim opgedragen plicht.
≅≅≅≅≅≅≅
Bij monde van Raymond de Roon van de Partij voor de Vrijheid is het bovenstaande
gesproken in de Tweede Kamer, ter ondersteuning van de vrijheidsstrijd van Israël.
Daar kunnen/moeten we het toch goed mee eens zijn?

BRUUT ONGELOOF en/of INGEWORTELD VOOROORDEEL?
In de Gezinsgids van 4 juni 2009 staat een artikel van ds. M.A. van den Berg, PKN
predikant te Zoetermeer, met als titel “Uitzien naar de wederkomst”. Hoewel het niet
vriendelijk overkomt moeten we toch zeggen dat het geschrevene van weinig waarde
is. We lezen: “Als de duizend jaren gezien worden als de vervulling van de profetieën
van het komende rijk van Christus, dan verdwijnt het verlangen naar het eeuwige
leven achter de horizon.” Alsof het geloof aan een duizendjarig Vrederijk op aarde én
het verlangen naar de eeuwige heerlijkheid niet samen kunnen gaan.Vraag het de
puriteinen en onze oude theologen! In het artikel worden als aanhangers van het
1000-jarig rijk alleen maar de zeer extreme wederdorpers genoemd. Ds. Van den
Berg weet best wel beter! Hij moet trouwens erkennen, dat de “aandacht voor Israël
eigenlijk de poort geweest is waardoor chiliastische gedachten onder ons grond
hebben gekregen”, aanwezig is geweest bij de Nadere Reformatie. Maar deze mensen
hadden niets van doen met de goddeloze wederdorpers. Dat weet de PKN-predikant
vast wel. Het kan haast niet anders dat ook Israël nog ter sprake komt. “Israëls
bekering kun je loskoppelen van de komst van een duizendjarig vrederijk”, zegt de
pastor uit Zoetermeer. Het heeft er juist alles mee te maken! Uit het stuk blijkt dat
dominee wel gelooft dat God het deksel van het aangezicht van de Joden zal
wegnemen, maar we lezen niets van een daarop volgende heilstijd! Niemand wordt
helaas iets wijzer van hetgeen ds. Van den Berg beweert. We raden hem aan het
artikel van ds. Philpot heel goed te lezen!
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“Bekering Israël zal tot zegen zijn”, is de aanvang van een verslag in het RD van
9 april 2009. Dit kwam duidelijk naar voren tijdens een bijeenkomst in Barneveld
van de gezamenlijke studentenverenigingen DC en Solidamentum over Israël. “Israël
heeft direct met je toekomst te maken. Er is een verband tussen de bekering van
Israël en een toekomstige bloeiperiode van de christelijke kerk”, zei de spreker J.J.
de Jong, secretaris van het deputaatschap voor Israël van de Gereformeerden
Gemeenten. Hij wees er de jeugd op dat er een bloeitijd voor de kerk komt na de
bekering van Israël. Dit is “het leven uit de doden”, zoals we dit lezen in Romeinen
11:15, hield hij de jongeren voor. Hij verwees daarvoor o.a. naar de Engelse en
Schotse theologen van voorheen. Ook noemde hij de Schotse predikant MacCheyne.
De naam chiliasme werd niet genoemd – de zaak zoveel te meer! We kunnen hier
erg blij mee zijn. Dit geluid heeft onze jeugd nodig; nodig in een wereld waarin de
satan het lijkt te winnen. Maar Christus zal Koning zijn over de gehele aarde,
Zacharia 14:9!
////////////////////////////////////////////////////////////////////

WOORDEN VAN DS. J.C. PHILPOT
Totdat. Als men ertoe wordt gebracht te verstaan en te gevoelen, dat men een ziel
te verliezen of te behouden heeft, dan zal er niets zo belangrijk zijn in zijn ogen, dan
te weten of hij een deelgenoot der zaligheid is. Totdat het de Heere behaagt onze
zielen tot geestelijk leven te verwekken en de eeuwige wezenlijkheden met gewicht
en met kracht op onze consciënties te leggen, hebben wij geen bekommering,
hebben wij geen zorg wat aangaat onze staat voor God, maar niet zodra deelt de
Heere licht en leven aan ons hart mee, of wij beginnen te gevoelen, dat wij een ziel
hebben, die tot in alle eeuwigheid moet leven in een staat van kwelling of in een
staat van gelukzaligheid. En als wij ertoe worden gebracht deze dingen te gevoelen,
zal het ons bovenal ernaar doen verlangen te weten of wij de zaligheid dan ook ooit
zullen ontvangen.
Bekering moordenaar. Wij vergeten licht, of beter gezegd, wij geloven nauwelijks
dat de zaligheid van het begin tot het einde alleen genade is, en dat de Heere in al
Zijn beschikkingen de Soevereine is en Zich ook immer betoont te zijn. Dikwijls heb
ik aan de stervende moordenaar gedacht. Welk een troostbeeld van genade! Eén
kort gebed, één gelovige blik, één daad! O, één machtige daad van het levende geloof
ten aanzien van de gekruisigde Zoon van God, en zijn ziel was gereed voor het
Paradijs. Het is de genadeslag voor alle werken en werkheiligen. Simon Stylites
zeven en dertig jaren op zijn pilaar, en de moordenaar aan het kruis – hoe
verschillend is hun godsdienst! Van de laatste zeg ik met Hart: Moge deze
godsdienst de mijne zijn. Wanneer ik somtijds mijn ellendige vleselijkheid en
aardsgezindheid gewaar werd, zodat het mij onmogelijk toescheen een hemelreiziger
of voor de hemel geschikt te zijn, ben ik als het ware wel eens teruggevallen op de
stervende moordenaar. Waar was zijn geschiktheid, uitwendig of inwendig? Daar
heb ik gezien wat genade deed en nog doen kan. En ik verwacht niet langs een
andere weg dan de stervend moordenaar gezaligd te worden; en ik begeer het niet
ook.
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Toeëigenen. De grote moeilijkheid is toe te eigenen wat God reeds voor ons heeft
gedaan. Dit te doen is het voorname werkterrein van het geloof. Te geloven en toe te
eigenen, hetgeen gedaan is. Niet zo zeer wat nog te doen blijft, maar wat reeds is
gedaan.
Sterfbedden. Hoe vaak lezen of horen we van een triomfantelijk sterfbed. En wat
bazuinen de Wesleyanen, de Arminianen en de vrije wildrijvers van elke trap en
kleur, voortdurend triomfantelijke sterfbedden van hun kansels uit. En wat maken
ze deze voortdurend in hun tijdschriften openbaar. Het is beter, dat men de ogen
sluit met een zoete genieting van de vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
en die in het hart is uitgestort door de Heilige Geest, dan dat men al de
verrukkingen en geestvervoeringen bezit, die mogen voortvloeien uit een
opgewonden natuur.
(geciteerd uit de serie De gangen van Gods Kerk)

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

DE GELIEFDE ‘ZUSTERKERK’

Een jaar of wat geleden (april 1991) publiceerde de generale synode van de
Nederlands Hervormde Kerk een “strategisch beleidsplan” voor de jaren 1991 t/m
1994, dus óók geldig voor dit jaar. Hoofdtitel was “Kerstening als Beleidsplan”;
men liep dus vooruit; ja, men liep hard. Je zou helaas moeten zeggen “op hol”, zo in
de zin van “samen op weg”, want Rome heet op bladzijde 31 een “zusterkerk”.
Daar kan je dus hand in hand mee gaan wandelen ook, ongeacht classicale
consideraties in de tussentijd.
Maar ja, in “Trouw” van 11 september van 1993 kon men onder “korte metten” iets
lezen over de verhouding Rome – Luther.
Er stond dan in die courant dat kardinaal Willebrands aan een aantal inwoners van
Wittenberg niet kon beloven dat de Rooms-katholieke kerk de banvloek tegen
Luther zou gaan opheffen. De Wittenbergers waren naar Rome opgetrokken om te
pleiten voor de opheffing van de banvloek die in 1520 tegen de Duitse reformator
werd uitgesproken. Maar ja, dat gaat zomaar niet. Rome vergist zich nooit.
In “Gesprek over de eenheid van de kerk” stelt de schrijver (G. Blom) in zijn werk
(Amsterdam 1946, bij “Urbi et Orbi”), op bladz. 324 duidelijk:
“Protestanten die menen dat de Moederkerk wel ooit een of ander van haar leer
opgeven zal, om de eenheid mogelijk te maken, kunnen zich die voorspiegeling niet
gauw genoeg uit het hoofd zetten.” En “Als er iets in de beginselen veranderen moet,
om tot overeenstemming te komen, dan is het in de beginselen van de Hervorming.”
Ziezo, dan weet je waar je aan toe bent met de geliefde “zusterkerk”. Ook in de
“Zendingsbode” van oktober 1961 konden we lezen (uitgaande van de Stichting “De
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Spaanse Evangelische Zending”) onder “Vaticaan en de eenheid”, dat kardinaal Bea,
als voorzitter van het Vaticaanse secretariaat voor de eenheid van christenen,
schreef dat de Rooms-katholieke kerk niet op voet van gelijkheid met andere kerken
kan spreken, en evenmin zou men van de r.k.kerk kunnen verwachten, dat zij haar
dogma’s verandert!

≈≈≈≈≈≈
Met andere woorden:
TWENTE BLIJFT GEHANDHAAFD!
Ja echt, zo weet je waar je aan toe bent!
Toch een geliefde “zusterkerk”, zij het onbewust, rooms?
Een fiasco van het heidendom, buiten Israël om.

Ds. A. van der Kooij

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Wijlen ds. A. van der Kooij heeft in zijn leven heel veel gewaarschuwd tegen Rome
en vooral ook tegen het verroomste protestantisme. Hij was een uitnemend kenner
van de (kerk)geschiedenis. In “Verwachting” zijn heel wat bijdragen van hem
geplaatst. Hij had een bijzondere schrijftrant en is altijd trouw gebleven aan de
“oude spelling”! Zijn bijdragen hebben we altijd wat spelling betreft ongewijzigd
geplaatst. Wel hebben we nu in dit artikeltje de spelling aangepast, hoewel zijn stijl
ongewijzigd is gelaten.

Deze bijdrage heeft al eens in “Verwachting” gestaan. Het kan echter zeker geen
kwaad er opnieuw aandacht aan te besteden, omdat het flirten mét en het vleien
ván het pausdom door het valse protestantisme ongewijzigd voortgaat. Niemand
stote zich aan de uitdrukking “valse protestantisme”, want we bedoelen daarmee
alleen degenen die dit aangaat. Wie de schoen past…

Het valt te begrijpen dat ds. Arie van der Kooij niets moest hebben van het
vreselijke Samen-op-Weg gedoe. Hij zag daarin de weg geplaveid naar Rome en -in
het spoor van Da Costa- de ontwikkeling van de laatste fase van de antichrist – de
volledige antichrist – Rome verbonden met het afvallige protestantisme. In vele
bijdragen voor dit blad heeft hij daar op gewezen.
DUBLIN mei 2009– In Ierse jeugdinstellingen werden kinderen behandeld als
gevangenen en slaven, aldus de onderzoekers. Op de scholen werden ze door
priesters en nonnen geslagen, verkracht, vernederd. Ook werden kinderen
uitgehongerd. Controleurs van de overheid slaagden er niet in de mishandelingen te
stoppen. Decennialang werden duizenden jongens en meisjes geterroriseerd,
vernederd en misbruikt. Dat is de conclusie van een omvangrijk rapport dat
woensdag in Dublin is gepresenteerd. Het onderzoek is gebaseerd op verklaringen
van duizenden voormalige pupillen en medewerkers van ruim 250 rooms-katholieke
instellingen. Tot in de jaren negentig van de vorige eeuw werden ruim 30.000
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kinderen in jeugdinstellingen ondergebracht. Vooral in jongenstehuizen waren
mishandeling en verkrachting aan de orde van de dag. In meisjesinstellingen kwam
seksueel misbruik minder voor, maar kwamen slaag en vernederingen eveneens
veelvuldig voor.
Bovenstaande gegevens komen uit het RD van 23 mei 2009, en werden ook
uitgebreid vermeld in de seculiere pers. Als die “geliefde zusterkerk” het in ons land
voor het zeggen had zouden we hetzelfde meemaken. Paus Benedictus is/was hier
volledig van op de hoogte. Het was hem al als kardinaal in Duitsland bekend, maar
hij weigerde maatregelen te nemen. De kerk van Rome is één grote goddeloze bende!
≈≈≈≈≈≈≈≈

DE STORM WORDT EEN ORKAAN
Zolang er geen bommen en raketten regenen hebben we wel eens de gedachte
wat het momenteel wel meevalt. Maar of we het willen geloven of niet –
ondergronds broeit het enorm. Op hoog politiek niveau is er regelmatig
diepgaand overleg. Netanyahu heeft onlangs uitgebreide besprekingen gehad
met de nieuwe president van de USA, Barack Obama. En al moet Netanyahu
met de wereldleiders manoeuvreren, hij houdt toch zijn standpunten vast.
Eerst moeten de vijanden het bestaan van de staat Israël erkennen en
Jeruzalem zal nooit of te nimmer met de islam gedeeld worden. Laten we er
goed van verzekerd zijn – alle tekenen in de wereld wijzen op een storm die
zeer nabij is.
Nog altijd wordt de aanval van Israël op Iran verwacht. Laten we er ons niet vanaf
maken door te zeggen dat dit al zoveel gezegd is; dat er zelfs wel tijdstippen
genoemd zijn dat dit zou gebeuren. Ongetwijfeld zijn bepaalde “voorspellingen” niet
zonder grond geweest, maar wij weten niet op welke wijze en waarom er nog uitstel
is geweest. Maar dat Israël niet zal afwachten tot Iran de “bom” heeft is zonder meer
duidelijk. De vernietiging in 2007 in het Syrische Dair Zor van een in aanbouw
zijnde nucleaire installatie kan als voorbeeld dienen. Maar ook de vernietiging van
een geheime Hezbollahbergplaats van Fajr-raketten van de Libanonoorlog in 2006
mag ook vermeld worden. Zulke geheime operaties worden door de regering van
Israël nooit officieel bevestigd. Duidelijk is inmiddels dat Israël op 27 januari 2009
twee luchtaanvallen heeft uitgevoerd bij Port Sudan aan de Rode Zee. De Mossad
had inlichtingen dat vanuit Iran -via Jemen- raketten werden verscheept. Deze
raketten zouden Hamas in staat stellen steden als Tel Aviv aan te vallen! Zowel het
Amerikaanse weekblad Time als de Israëlische krant Ha’aretz citeert hoge
Israëlische veiligheidsfunctionarissen die beweren dat de aanvallen werden
uitgevoerd door “enkele tientallen” F-16-vliegtuigen. Op 11 februari jl. werd een
schip, beladen met Iraanse wapens en bestemd voor Hamas, in de Rode Zee tot
zinken gebracht. Ook nu voert Israël acties uit in en rondom Gaza die nauwelijks de
pers halen.
Premier Olmert verklaarde op 27 maart 2009 tijdens een conferentie in Herzliya dat
“Israël toeslaat waar de infrastructuur getroffen kan worden door terroristen. Het is
zinloos in details te treden. Er is geen plek waar Israël niet kan opereren.” Volgens
gegevens die doorgaans de pers niet halen houdt Israël regelmatig oefeningen voor
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de aanval op Iran. Deze gegevens komen merendeels uit het RD van 8 april 2009,
maar er zijn nog talloze andere berichten.

≈≈≈≈≈
Wat wil Obama?
De president van de Verenigde Staten wil vrede in het Midden-Oosten. Het is alleen
de vraag hoe hij dit wil bereiken. We krijgen steeds meer berichten dat Obama een
gevaarlijk mens is. Men verwacht dat hij alles in het werk zal stellen om de
Arabische volken ter wille te zijn. Dat is heel duidelijk, gelet op zijn onlangs
gehouden rede te Caïro. Er dient een Palestijnse staat te komen en Israël moet de
Westbank ontmantelen. Het is zeer te vrezen dat er meer van zulke geluiden zullen
komen. Jeruzalem houdt de adem in.
Er is echter een zaak die nauwlettend in de gaten gehouden moet worden. Barack
Obama zit, netzomin als Israël, te wachten op een nucleair Iran. Trouwens, ook de
meeste Arabische staten vrezen een Iraans atoomwapen. Dit kan nog een reden zijn
dat -althans voorlopig- Israël te vriend moet worden gehouden. Zelfs de VS kan dit
piepkleine landje nodig hebben. Het lijdt geen twijfel dat de VS Iran heel goed in de
gaten houdt.
De Daily Alert van 25 mei 2009 schrijft dat het Pentagon haar plannen, op verzoek
van president Barack Obama, heeft bijgesteld voor militair geweld tegen Iran. De VS
acht een dergelijke aanval niet uitgesloten als de diplomatie faalt, aldus deze
nieuwsbron. Overigens laat het zich verstaan dat de VS ook de ontwikkelingen in
Noord-Korea op de voet volgt. Een atoomwapen in handen van deze schurkenstaat
is een afschuwelijk denkbeeld. Zojuist lazen we dat Israël nu een onbemand
vliegtuig bezit dat tot in het luchtruim van Iran kan komen. In Israël is men volledig
op de hoogte hoever Iran met haar nucleaire programma gekomen is en het is
zonder meer duidelijk dat Jeruzalem bijtijds zal ingrijpen. Er zijn veel tegenstrijdige
berichten, maar het schijnt wel zeker te zijn dat Israël ervan overtuigd is Iran te
kunnen stoppen. Maar het zal tevens heel goed beseffen dat dit een uiterst middel
is, daar de gevolgen van een dergelijke aanval vreselijk kunnen zijn. En niet alleen
voor Iran!
Een orkaan
Daar moeten we ongetwijfeld rekening mee houden. Een president van het
machtigste land ter wereld die onlangs sprak over de “heilige koran” voorspelt niet
veel goeds voor Israël, en daarom ook niet voor het Midden-Oosten en de héle
wereld. Er wordt enorm veel gesproken en geschreven over de recente toestand in
het Midden-Oosten. Allerlei meningen, inzichten, zelfs voorspel-lingen krijgen we
onder ogen. Met name zij die ernstig bezig zijn met de Bijbelse profetieën hebben
sterk de neiging de voorzegde gebeurtenissen naar zich toe te trekken. Zelf zijn we
daar ook niet altijd aan ontkomen. Maar het is voor honderd procent zeker dat het
Profetisch Woord ons leert dat het niet alleen geweldig gaat stormen in het MiddenOosten, maar dat er een orkaan aankomt met een kracht die de wereld op haar
grondvesten zal doen schudden.

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅
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CHRISTUS’ ARME BLOEDGETUIGEN
“Als ik even persoonlijk mag zijn (Hegger is het ook): Toen ik dit las, begon het
binnen in mij te koken. Collega, lees eens het Martelarenboek, en lees dan eens een
boek over de situatie van de rooms-katholieken in ons land, bijvoorbeeld in
Amsterdam, in de zeventiende eeuw. Hopelijk gaat dan uw hart spreken en kiest u
voor Christus' arme bloedgetuigen en ziet u tegelijk de nog altijd gapende kloof.”
Op de bladzijden 39 en 40 leest u in welk verband het bovenstaande voorkomt.
Onlangs hebben we ons nog eens verdiept in de geschiedenis van de Waldenzen en
bij vernieuwing gelezen welk een onvoorstelbare gruwelijkheden de roomse kerk de
protestanten in de valleien van Piemont in Noord Italië heeft aangedaan. En dat
alles met de volledige goedkeuring van de “heilige vader”, vanuit het Vaticaan. Als je
de niet te beschrijven martelingen leest die zelfs de Waldenzer baby’s is aangedaan,
hoe kinderen bij menigten gekruisigd zijn, hoe de vrouwen en meisjes misbruikt
zijn; als je leest hoe mannen, vrouwen en kinderen door de kerk van Rome
gemarteld en omgebracht zijn, dan gaat je bloed koken bij het weten hoe het
afvallige protestantisme in onze dagen over en met Rome spreekt, hoe het koketteert
met “de moeder van de hoererijen en toverijen der aarde”. Dan denken we bijzonder
aan de synode van de Nederlands Hervormde Kerk, waarop in 1985 de paus, met
alle mogelijke egards van eerbied, als een grootvorst werd ontvangen en hoe de
Protestantse Kerk Nederland vereniging zoekt met deze satanskerk, die zij haar
“zusterkerk” noemt.
Zijn bovenstaande uitdrukkingen nu niet veel te hard? Ongetwijfeld voor de meeste
christenen in onze dagen, maar zeker niet voor degenen die zich verenigd weten met
de kerk van de martelaren. En wie dit niet wenst te geloven moet zich toch echt
eens gaan verdiepen in de geschiedenis van de bloedgetuigen van Christus de
eeuwen door. Dan is elke soepelheid t.o.v. het pausdom verraad aan de zaak van
Christus. Lees toch eens de geweldige voorrede in het Martelarenboek van dr. A
Kuyper!

Enige tijd geleden vroegen abonnees naar de houding van ex-priester ds. H.J.
Hegger. We hebben er al voldoende over geschreven en we willen er niet veel
aandacht meer aan besteden. Nu vonden we dezer dagen in ons archief een
bespreking van Heggers geruchtmakende boek Eén in de levende Christus van de
hand van wijlen drs. K. Exalto. Het geschrevene van drs. Exalto spreekt meer dan
boekdelen en er behoeft niets meer aan te worden toegevoegd. Laten we op onze
hoede zijn voor een ieder die in de roomse kerk iets anders ziet dan de diep
veroordeelde vijandin van Christus en Zijn bruidskerk!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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DE ECHTE OUD-GEREFORMEERDE LEER!
1. De wet van God is een heilzame wet des levens. Nochtans kan zij de mens
niet helpen in het najagen der gerechtigheid; integendeel is zij hem een
hinderpaal.
2. Menselijke werken, hoe schoon en goed zij ook zijn mogen, zijn echter, naar
alle schijn, niets anders dan doodzonden.
3. Werken van God, hoe lelijk en slecht zij ook schijnen mogen, hebben echter
een onsterfelijke waarde.
4. De werken der rechtvaardigen zelf zouden doodzonden zijn, zo zij niet,
vervuld van heilig ontzag voor de Heere, vreesden dat hun werken inderdaad
doodzonden waren.
5. Te zeggen dat de werken, buiten Christus gedaan, weliswaar dood zijn, maar
niet dodelijk, is een gevaarlijk vergeten van de vreze Gods.
6. De vrije wil na ’s mensen val is niet meer dan een louter woord; en indien hij
doet al wat hem mogelijk is, zondigt hij dodelijk.
7. Een mens die zich verbeeldt tot de genade te komen door zoveel te doen als
hem mogelijk is, voegt de ene zonde bij de andere, en hij is tweemaal
schuldig.
8. Het is zeker dat de mens geheel aan zichzelf moet wanhopen, ten einde
vatbaar te worden gemaakt om de genade van Christus te ontvangen.
9. Een Godgeleerde in naam noemt kwaad wat goed is, en goed wat kwaad is;
maar een Godgeleerde van het kruis spreekt juist over de zaak.
10. De wijsheid die Gods onzienlijke volmaaktheden in Zijn werken leert kennen,
maakt de mens opgeblazen, verblindt en verhardt hem.
11. De wet Gods verwekt toorn, doodt, vervloekt, beschuldigt, oordeelt en
verdoemt al wat niet in Christus is.
12. Nochtans is die wijsheid niet slecht, en de wet niet te verwerpen; maar de
mens die de kennis van God niet beoefent onder het kruis, verandert al wat
goed is in kwaad.
13. Diegene wordt niet gerechtvaardigd die veel werken doet, maar hij die, zonder
werken, veel in Christus gelooft.
14. De wet zegt: Doe dat! En het wordt gedaan. De genade zegt: Ge- loof in Hem!
En reeds is alles gedaan.
15. De liefde Gods vindt niets in de mens, maar zij schept in Hem wat zij
bemint. De liefde des mensen ontstaat uit hetgeen haar beminnelijk is.

Dit zijn woorden van dr. Maarten Luther, de grote beukhamer van de valse leer
van Rome en van de vervalste “protestantse” leer in onze dagen.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Deze magistrale woorden vonden we in het werk van D`Aubignè “De geschiedenis
der Hervorming in de 16e eeuw”- band 1– blz. 449 – 451. Deze “thesen” heeft Luther
verdedigd in een openbare redetwist te Heidelberg. Aan deze “thesen”gaf hij zelf de
naam “Paradoxen van de doctor”. D’Aubignè tekent er bij aan: “Ze zijn mogelijk
nog in onze dagen paradoxen, gelijk ten tijde van de Hervormer.”
Met evenveel recht kunnen we ook in onze dagen zeggen dat dit “paradoxen”
(schijnbare tegenstrijdigheden) zijn voor de godsdienst van onze dagen, en dan
vooral voor het gedeelte dat meent de “oude waarheid” ongeschonden te brengen.
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De zuivere leer van de Hervorming is vrijwel verdwenen. De rechtvaardiging van de
goddeloze heeft doorgaans plaatsgemaakt voor de rechtvaardiging van de vrome, de
opgepoetste zondaar, die langs allerlei trappen en standen, stapje voor stapje,
meent te (kunnen) komen tot het heil in Christus.

EEN GEBED OM DE HEILSTIJD
Heere, doe snellijk de val van de antichrist komen; neem weg de moeder en de
meesteres der gruwelen der aarde. Doe weg de gesneden beelden en het bijgeloof en
breng de Joden bij menigten in. Dat de tijd kome, dat deze gemeente van vreugde
zal zingen, wanneer het licht van Schotlands maan zal zijn als het licht der zon, en
het licht der zon zevenvoudig zijn zal als het licht van zeven dagen. Kom en leg haar
stenen gans sierlijk en grondvest haar op saffieren; maak haar glasvensters
kristallijnen en haar poorten robijnstenen. Dat de naam van haar steden zij:
Jehova-Shamma, DE HEERE IS ALDAAR; en het opschrift van het leven der
mensen de HEERE der heiligheid zij. O, dat de aangename bloemen gezien mogen
worden en de zangtijd mag genaken. Amen.
Het bovenstaande is het slot van een gebed, uitgesproken door ds. John Willison
(1680-1750) na de bediening van het Heilig Avondmaal. Wat zijn we toch
onvoorstelbaar veel kwijtgeraakt.

≡≡≡≡≡≡≡≡≡

** GODVRUCHTIGE ZWIJGERS. Onder deze titel schrijft Gerry van der List in
“Elsevier” van 2 mei 2009 een artikel over strengste kloosterorde in de r.k.kerk, de
kartuizers. Deze brave broeders mochten nooit praten! In Nederland zijn ze al lang
verdwenen. Van der List schrijft erover: “De onverdraagzame protestanten hebben
daar een steentje aan bijgedragen. In 1572 moordden de troepen van Willem van
Oranje in Roermond twaalf kartuizers uit. Het bloed spatte 6 meter hoog tegen de
muren, zo wil het verhaal.” Het ontbreekt er nog maar aan dat de vijandige Van der
List -die ook al zo minderwaardig over Calvijn schreef- deze “martelaren” nog niet
heeft gezien in blinkende witte klederen én met gouden kronen op hun heilige
schedels in de Hemel! Zoiets viel de “Gorkumse martelaren” wel te beurt. Onlangs
lazen we er iets over van “onze “ kant en ook in dat artikeltje kwamen de geuzen er
niet al te best af. Helaas zijn we de bron kwijt. Maar in elk geval hopen we in het
volgende nummer DV de hele geschiedenis van de “godvruchtige” monniken van

24

Gorkum aan u te vertellen. En dat werpt veel “licht” op het gedrag van de lieve
roomse geestelijken; of ze zwijgers waren of sprekers…
***
** Verwachting. “Wij verwachten dat in de latere dagen, als de antichrist
vernietigd zal zijn, de Joden geroepen en de tegenstanders van Zijn geliefde Zoon
verbroken, dat dan de kerken van Christus, uitgebreid en opgebouwd door de
ongestoorde en overvloedige mededeling van licht en genade, in deze wereld
rustiger, vreedzamer en heerlijker staat zullen beleven dan ooit tevoren.”
(Verklaring van Savoy – 1628)
***
** Uitverkiezing. Vraag: Waaraan kan ik weten of ik uitverkoren ben? Antwoord:
De tollenaar stond van verre.
(Dr. H.F. Kohlbrügge-Vraag en antwoord
Heid.Cat.-79ste vraag)
***
** Het recht Gods. Omdat Christus aan al het recht Gods volkomen voldaan heeft
behoeven we zelf niets meer aan en toe te brengen, dan alleen te zien op het Lam
Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Een mens zou het geen duizendste deel
van een seconde uithouden onder het recht van God. Dat we het recht van God
moeten toevallen is een heel andere zaak. En God heeft recht op alles van ons!
***
** Talenkennis. De kennis der talen, of liever de nodige bekwaamheid daartoe,
heeft minder wezenlijke voordelen aan zich verbonden, dan velen denken. Iemand
mag in staat zijn een bezem in twintig verschillende talen te noemen; mijn
dienstmaagd, die daarvan gebruik weet te maken, ofschoon zij die zelf slechts in één
taal kan noemen, is waarlijk die geleerde in een zekere zin niet veel ten achter.
(John Newton-“Omicron”, blz.232)
***
** ARME KERKJEUGD-1. De Nederlandse jongeren hebben in de afgelopen jaren
de tragische reputatie gekregen de 'zuipschuiten' van Europa te zijn. Jongeren
drinken steeds meer, maar ook de leeftijd waarop voor het eerst wordt gedronken
daalt. De Nederlandse jeugd hoort, in vergelijking met Europese leeftijdgenoten, tot
de top van alcoholgebruikers. Dat feit was al langer bekend. Er komen steeds meer
verontrustende cijfers openbaar van kinderen die met een alcoholvergiftiging in het
ziekenhuis belanden. Komt dit alleen voor bij de wereldse jeugd? We weten beter.
Juist in de streng kerkelijke plaatsen is het ook vreselijk. En… men zwicht ervoor.
Wie? De gemeentelijke en kerkelijke leidslieden! Zuipketen voor de refojeugd worden
er gedoogd. En zulke “keten” vinden we juist in “streng” orthodoxe plaatsen…
****
** Arme kerkjeugd-2. In het RD van 9 april 2009 wijst de heer A. Fraanje erop
dat in Barneveld dat het gemeentebestuur een “gedoogbeleid” hanteert t.o.v. van de
drankketen, hetgeen volgens hem een onrecht is dat in een rechtstaat niet
thuishoort. Hij kan zich voorstellen dat een gemeentebestuur met de handen in het
haar zit als het gaat over de drankketen. Fraanje geeft een suggestie: de kerken
moeten dit grote probleem aanpakken. Hij weet dat een groot deel van deze jongeren
op zondag in de kerk zitten. Hij meent dat predikanten en ouderlingen moeten
waarschuwen. Hij zegt: “Als het gemeentebestuur van Barneveld geen einde kan
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maken aan de drankketen, laten dan de kerkenraden hun verantwoordelijkheid
nemen.” Wat zou het een zegen zijn als dit gebeurde.
****
** Arme kerkjeugd-3. Als je dit alles leest wrijf je eigenlijk je ogen uit. Wordt er
dan niet door de geestelijke leidslieden gewaarschuwd? Laten ze hun jeugd
ongewaarschuwd voor eeuwig verloren gaan? Een voorstel: Laten de predikanten én
de ouderlingen op zaterdagavond eens persoonlijk de jeugd in deze zuipketen
opzoeken en Gods Woord laten spreken. We hebben wel gelezen van predikers als
dominee Boone en anderen dat ze de kermis opgingen om hun jeugd te
waarschuwen! Waar zijn toch de zielenherders?
****
** Arme kerkjeugd-4. De afgelopen maanden zijn verschillende keren de
zogenaamde illegale biertenten en keten in het RD aan de orde geweest. Onlangs
vermeldde het RD dat in zo'n biertent zelfs iemand zwanger is geraakt. Vorige jaar
ben ik zelf wezen evangeliseren bij de "strontkeet" (zo heet deze bewuste keet op de
Veluwe). Ongekend wat ik daar tegen kwam. De bierlucht...de posters...de
gesprekken....Verdrietig ging ik naar huis. Al deze jongeren zouden de andere dag
weer netjes hun plaatsje in de kerk innemen. Wat een leegheid! Nog verdrietiger en
onbegrijpelijker vind ik dat predikanten dit gedrag onder de mantel der liefde
bedekken. Daarom zijn bepaalde gemeenten zo doods. Gods Woord heeft maar één
antwoord: "Deze ouders moeten na vermaning direct onder censuur gezet
worden". Ze hebben immers beloofd hun kinderen op te voeden in de vreze Gods.
Door deze biertenten op het erf te tolereren zijn ze tuchtwaardig. Wanneer dit
probleem niet vanuit de kerkelijke gemeente wordt aangepakt zal de plaatselijke
gemeente doods blijven. Vroeger zeiden ze: "God stapt niet lichtvaardig over de
zonden heen" Als de gemeente haar heiligmaking verliest, dan verliest ze haar
getuigenis!
(Website Arjan Baan-28-1-08)
****

** OORZAAK EN GEVOLG. Het is de oorzaak geweest van het kwijnen der
Protestantse kerken, dat de Hervorming de blik op de toekomst verloren heeft. De
tijden komen, waarin de gemeente al de troost en het licht dezer profetieën zal nodig
hebben.
(J.H. Gunning Jr.)
****
** Vergeving. Ik heb eens in Berlijn een man gesproken. Hij kwam ook na een
samenkomst naar mij toe en ineens zag ik dat hij één van de bewakers was geweest
van het kamp Ravensbrück. Toen ik die man zag, herinnerde ik mij weer al de
wreedheden, die hij begaan had en het eerste moment voelde ik bitterheid in mijn
hart. Maar toen gebeurde er iets. Het was alsof een stroom van liefde door mij heen
ging. Dat was de liefde van de Heilige Geest. Die man vertelde mij:”Met Kerstfeest
heb ik de Heere Jezus gevonden. Ik heb Hem al mijn zonden gebracht en toen heb
ik gevraagd of ik genade mocht ontvangen, één van mijn slachtoffers vergeving te
vragen. Daarom kom ik naar u toe. Wilt u me al die wreedheden vergeven?” Ik kon
die man een hand geven en ik voelde een stroom van vergevende liefde van de Heere
door me heen, want als je je vijanden vergeeft, dan is het alsof je de oceaan van
Gods liefde ervaart als nooit tevoren.
(Corrie ten Boom in “Geloof, de zekerheid van de hoop.”)
****
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** De wraak van God komt. “De mensheid staat aan de vooravond van de
vreselijkste gebeurtenis die ooit op aarde heeft plaatsgevonden. De Almachtige gaat
zich wreken op zijn vijanden.” We kunnen ervan verzekerd zijn dat de heer Frinsel
hier absolute waarheid heeft gesproken. Het is enkel de lankmoedigheid Gods dat
die
vreselijkste
gebeurtenissen
nóg
uitgesteld
zijn.
(J.J. Frinsel-‘De Oogst’-mrt. 2002)
****
** Aanbod van genade. “God biedt zichzelf in Zijn Evangelie door Christus Zijn
Zoon daartoe aan ons allen aan en Hij wil ons tot een God van zaligheid, ja, van
volkomen zaligheid worden, zo hier in de tijd, als namaals in de eeuwigheid. O! dat
het slechts van ons erkend, aangenomen en hartelijk geloofd mocht worden! En dat
wij onze zielen eens voor God mochten openen en Hem met geheel Zijn zalige
algenoegzaamheid tot ons inlaten, opdat wij eeuwig uit Zijn vereniging in Christus
mochten leven!” Zou Van der Groe nog wel enigermate begrepen worden?
(Th. v.d. Groe-Zondag 10)
****
** Klein geloof. Als uw hart ook maar een klein-weinig van de eerste vraag en het
eerste antwoord (bedoeld Zondag Heid. Cat. Zondag 1) verstaat, dan is ook het
geloof geboren! Wanneer gij slechts een flauw begrip, maar een zaligmakend begrip
van de eerste vraag en het eerste antwoord verstaat, dan is ook het geloof geboren!
(Dr.H.F. Kohlbrügge)
****
** De Opname. Zoals u wel weet wordt hier onder verstaan de opname van alle
gelovigen in de Hemel, vlak voor de openbaring van de antichrist. Dan volgt de
zeven-jarige regering van de antichrist, waarna Christus terugkomt op aarde en het
1000-jarig rijk een aanvang neemt. Wat de “opname” betreft zijn er al veel
voorspellingen gedaan. Een tijdje geleden ontvingen wij van een abonnee een
berekening met als slotzin: “dan is 2009 = het jaar van de Opname!!!” Elders lazen
we dat dit in juli 2009 zal gebeuren. Mogen we ook eens een voorspelling doen? Het
zal niet gebeuren!
***

** CALVIJNJAAR. Wordt u ook zo moe van Calvijn? Het houdt maar niet op:
Calvijnherdenkingen,
Calvijn-boeken,
Calvijn-bijeenkomsten,
Calvijn-reizen,
enzovoort. In allerlei toonaarden wordt ons voorgehouden hoe wij over Calvijn
denken. Maar… hoe zou Johannes Calvijn over o n s denken?

***
** Zang- en snarenspel. Daar is de huidige godsdienst heel goed in. Vooral met de
zogeheten “christelijke feestdagen” gaat het er al luidruchtiger aan toe. Rond de
“Kerst” tuiten de oren van al het kerstgedruis. Van lieverlee zijn de zangbijeenkomsten rond Pasen ook niet mis. Nu wordt er ook al meer en meer een hoop kabaal
gemaakt met “Hemelvaartzang”. Ook “Pinksteren” is opgenomen in de voorgaande
reeks. En we menen Gode een dienst te doen…
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***
** Zijn we gelovigen? Het is dus maar de vraag of wij gelovigen zijn. We zijn
gelovigen als wij onszelf hebben leren kennen in onze vloekwaardige en
verdoemelijke staat voor God. Als wij onze zonden hebben leren zien bij het licht
van Gods deugden; onszelf hebben leren kennen in onze vijandigheid tegen God, in
onze afkerigheid van de Heere Jezus Christus. Wij zijn gelovigen, wanneer tegen
onze schuld en tegen onze ellende, de Drie-enige, aanbiddelijke Jehovah, God in de
Zoon zijner eeuwige liefde is geopenbaard. Wij zijn gelovigen, wanneer wij in de
gemeenschap met de Heere het leven hebben leren kennen en het leven hebben
ontvangen. Dit leven is ten eerste een leven van rechtvaardigmaking en ten tweede
een leven van heiligmaking. Wanneer wij deze drie zaken hebben leren kennen, dan
zijn
we
gelovigen
en
hebben
wij
onze
sterkte
in
de
Heere.
(Ds. J.P.Paauwe in een preek over Psalm 84:6)
***
** Europese verkiezingen-1. Er is een heel duidelijk signaal afgegeven. De
opkomst was gering – Europa “leeft niet” onder ons! Maar zij die wél stemden
hebben overduidelijk laten blijken dat ze de islamisering van Nederland spuugzat
zijn. Vele orthodoxe christenen hebben op de Partij voor de Vrijheid gestemd. Niet
omdat ze in alles met de heer Wilders eens zijn – wél omdat hij met zijn partij het
geluid laat horen dat de christelijke partijen moesten laten klinken. Ja, óók de
Staatkundig Gereformeerde Partij! Deze partij moest allereerst en allermeest de
alarmtrompet laten klinken, omdat we bedreigd worden door een vijand die het
voorzien heeft op onze ondergang.
***
** Europese verkiezingen-2. “Het grote probleem van onze samenleving is de
islam. Die religie is uit op werelddominantie en beschouwt alles wat niet-islamitisch
is als ondergeschikt en minderwaardig. Alles wat niet islamitisch is mag je
aanvallen en bedriegen en dat bevalt mij niet. Ik wil niet geregeerd worden door
moslims, want dan is al onze vrijheid weg.” Dat zei tijdens een interview in het RD
van 13/6/09 PVV-Kamerlid De Roon. Hij was officier van justitie en advocaatgeneraal. De PVV zal zich ten uiterste blijven verzetten dat het grote moslimland
Turkije bij “Europa” komt.
***
** Europese verkiezingen-3. We zijn zonder meer tégen Europa; zie blz. 33! Dit
gevaar wordt helemaal niet meer onderkend. Maar nu koesteren we twee serpenten
aan onze boezem. Laten alle christenen en “kerken” nu eens een glashelder geluid
gaan geven. Het geluid, dat als we ons niet bekeren, we met Europa ten onder
zullen gaan.
***
**
EEN GODDELOOS ZWIJGEN.
“Laat ik dan maar een trotsaard, een
hebzuchtige, echtbreker, doodslager, vijand van de paus en een aan alle misdaden
schuldig mens worden bevonden, wanneer ik mij maar niet aan een goddeloos
stilzwijgen schuldig maak, waar de Heere lijdt en spreekt: Ik kan niet ontvlieden
en niemand is er die zich over mijn ziel ontfermt; ik zag ter rechterhand, en daar
was niemand die mij wilde kennen, Ps. 142:5. Ik hoop, dat ik door deze belijdenis
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vergeving zal vinden voor al mijn zonden. Daarom heb ik dan ook met goed
vertrouwen tegen deze roomse afgod en ware antichrist de horens opgestoken. Het
woord van Christus is niet een woord van de vrede, maar een woord van het
zwaard.”
(Luther in een brief van 9-2-1551 aan Johan von Staupitz)
****
** Evolutie. We worden de laatste maanden -in het kader van het Darwinjaarovervoerd met artikelen over de duur van de Schepping. We gaan er zelf maar niets
meer aan toevoegen. Wel wijzen we op een uitspraak van het blad De School met de
Bijbel: “Als Genesis weggezet wordt als een gedicht, zal Adam in nevels verdwijnen.
En daarmee wordt niets slechts het feit, maar ook de ernst van de zondeval
weggeredeneerd.”
***
** EO en Boomsma. Dominee J. van der Poel kon aparte uitdrukkingen doen en
bijzondere spreuken neerschrijven, hoewel die ook nog wel eens in strijd waren met
de Bijbelse leer. Toch was het geen dwaas gezegde toen hij bij de komst van de
Evangelische Omroep sprak over “eeuwige ondergang”. Deze omroep heeft veelal
niet eens meer de schijn van de waarheid. En de laatste jaren is haar afgang
schrikbarend. Nu is een van haar medewerkers, Boomsma, wel heel erg in opspraak
gekomen. Bijna ontbloot liet hij zich afbeelden in een homoblad. De reguliere pers
noemde hem al “Blootsma”. Volgens het RD mocht hij na een schorsing van drie
maanden -die met drie weken werd verkort- weer aan de slag en mocht meteen zijn
zeer omstreden tv-serie “40 dagen zonder seks” hervatten. Het moet een vulgaire
vertoning zijn. Boomsma wil ook homo’s op de buis brengen met hun levenswijze.
We laten het doek maar vallen. Deze EO-presentator wil blijven provoceren, volgens
RD 12-5-09. Er zijn refo-predikanten en anderen die voor deze omroep spreken.
Laten ze dan maar eens hun betoog beginnen om tegen deze goddeloze omroep te
waarschuwen…
***
** Kernwapenvrij. De nieuwe Amerikaanse president Obama maakt zich sterk
voor een wereld zonder kernwapens. Alle kernwapens de wereld uit, is zijn parool.
Het lijkt aardig, maar hij gelooft het zelf ongetwijfeld ook niet. Dan zal hij toch eerst
moeten zorgen dat Iran deze wapens niet kan krijgen, dat Pakistan ze inlevert, dat
Noord Korea ze opruimt. En Israël levert ze zeker niet in, hoewel ze dit wapen nooit
als eerste zal gebruiken! En al zouden de VS en Rusland er elk maar vijf achter de
hand houden dan kunnen ze daarmee de wereld vernietigen. Een cynisch grapje
van Obama?
****
** Wilders schiet. Dr. Bart Jan Spruyt neemt de houding van het CDA ten
opzichte van Geert Wilders op de korrel. Hij wijst erop dat CDA-ideoloog Zijderveld
de PVV met de NSB vergelijkt. Deze goede man tracht het CDA uit de penibele
situatie te redden waarin het dreigt terecht te komen. Een gezegde van Spruyt over
dit alles: “Wilders schiet gaten in het levenloze machtbastion dat CDA heet.”
***
** NATIONALE SYNODE. Wat ds. G. de Fijter betreft, heeft de “synode” plaats op
31 oktober 2010! Zoals u weet is er een voorstel van de PKN om een nationale
synode te houden. Alle protestantse kerken van Nederland zouden daar deel aan
moeten nemen. Zijn collega ds. De Snoei vindt dat “allen die Christus belijden”
daarbij behoren; ook de rooms-katholieken. De Fijter wil liever eerst vergaderen
zonder de roomsen, en dat is, aldus De Fijter, contra dr. H. van den Belt van de
Gereformeerde Bond, die er wél de roomse kerk bij wil hebben! De Fijter wil eerst
een “nationale synode” en als dát achter de rug is, de volgende stap, een “nationaal
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concilie”. Ja, de protestanten kruipen uit zichzelf in de kooi van Rome. Zoals u weet
heeft Bunyan al gezien dat, vlak voor de komst van het Vrederijk, al het “onrein en
hatelijk gevogelte” de kooi van Rome ingaat en dat dan de Heere deze gruwelijke
kooi zal sluiten en vernietigen. Laten we de Heere vragen of die dag verhaast mag
worden.
***
** Verenigd Europa. Indertijd heeft de zeer bekwame mevrouw mr.dr. J.C. de
Meyere in “Protestants Nederland” heel veel geschreven over “Europa”. Ze heeft
aangetoond dat Rome de oppermacht gaat krijgen in een Verenigd Europa. “Het
Verenigd Europa moet het herstel van het Heilige Roomse Rijk van Karel de Grote
worden, dat was van het begin af het plan”, aldus deze uiterst deskundige dame.
Het is levensgevaarlijk te denken dat Rome “niet meer zo gevaarlijk is”. Het is juist
gevaarlijker dan ooit. En dát heeft de erudiete mevrouw J.C. de Meyere jarenlang in
Protestants Nederland aangetoond. Het zou heel nuttig zijn haar zeer uitvoerige
bewijzen, dat we met het Verenigd Europa -waar ook ons land bij behoort- op weg
zijn naar een roomse dictatuur, ter harte nemen. De lutherse mevrouw De Meyere
heeft tevens kolommen vol geschreven over de oorsprong van de “12-sterrenvlag”.
Deze vlag is puur, púúr rooms.
Het nieuwe Europa kon wel eens de
topopenbaring van de antichrist zijn!
***
** Nóg eens deze waarschuwing! “O, gij moeder der hoererijen, er is krachtiger
gebed tegen u in de kreten van de miljoenen, die gij overgeleverd hebt aan de grote
moordenaar, die u in dienst hebt voor het vermoorden der zielen, dan er is om u te
beschermen tegen de verwoesting in al de godsdienstige verrichtingen, waarvan uw
verontreinigde altaren en uw donkere kloosters het toneel zijn. De miljoenen, die gij
in het verderf gestort hebt, vervloeken u vanuit het graf. De duizenden, die gij de
marteldood hebt doen sterven, roepen door hun bloed om uw vergelding. Zij zullen
verhoord worden en gij zult ten onder gebracht worden.”
(Ds. John
Kennedy/1819-1884)
***
** Vroom worden. We leven in dagen dat de mensen aangespoord worden om
“vroom” te worden. We worden aangezet in onze dagen om kenmerken te
verzamelen, waaruit moet blijken dat je “veranderd” bent.
En als je dan
verandering bemerkt, op grond van diverse “stappen en staten”, maar hopen dat
God de rest doet. Maar de Heere rechtvaardigt goddelozen!
***
** Christus of christen? In veel “orthodoxe” preken wordt wel veel over de
christen gesproken, maar weinig over de Christus. De “gangen” van de christen -of
althans wat men er voor houdt- worden veelvuldig verklaard, maar de gangen van
Christus in Zijn lijden en verhoging komen veelal op de tweede plaats.
***
** ZIE HET LAM GODS. Maar heeft dit Lam Gods ook mijn zonden gedragen?
Aldus spreekt God bij monde van Johannes de Doper: “Zie, dat is Gods Lam, dat de
zonde der wereld draagt.” Zoals ook de apostel Johannes schrijft: “Hij is niet alleen
een verzoening voor onze zonden, maar ook voor de zonden der gehele wereld”.
Daarom zegt ook de Heere Jezus Zelf: “Alzo lief heeft God de wereld gehad, Joh.

30

3:16. Wilt gij geen bijzonder bevoorrechte Jood zijn, maar een heidenkind? Behoort
gij tot de ganse wereld? Wilt gij u met de wereld op één hoop laten werpen? Dan
heeft dit Lam Gods ook uw zonde gedragen. Dan geldt ook voor u de belofte, dat in
Christus alle volkeren der aarde zich gelukkig zullen prijzen. Deze belofte reikt zó
ver als de wereld reikt, en zonde en wereld reiken beide even ver. Waar mensen zijn,
dáár is de zonde; de zonde van deze wereld heeft het Lam Gods gedragen. En hebt
gij er behagen in, dan hebt gij vrijheid en bevel om krachtens de eeuwige Wet uw
zonden te leggen op dit gezegende hoofd. Zo ver het oosten is van het westen, zó ver
draagt dit Lam uw zonden van u weg, zodat zelfs de gedachte daaraan voor eeuwig
van voor Gods aangezicht is weggenomen.
(Dr.
Kohlbrugge-Schriftuitleggingen)
***
** Puinhopen. “God geve dat dwars door de breuklijnen in ons land heen de ware
eenheid gestalte mag krijgen van alle hervormde geloofsgenoten op en naast de
puinhopen van de oude vaderlandse kerk. Wie vijf jaar na de breuk beseft dat dáár,
op de puinhopen van kerk en staat, Neerlands kerk te vinden is, heeft geen reden
zich te verheffen.” Het voorgaande is een zinsnede uit een artikel van ds. A.
Vlietstra in Kerkblad – Uitgave van de Hersteld Hervormde Kerk. Het is ongetwijfeld
een grote waarheid dat we er met ons allen een p u i n h o o p van gemaakt
hebben. En wie draagt er leed over? Afgescheiden en niet afgescheiden hebben het
allemaal verzondigd en zij allen zijn deeltjes van wat eens de ongedeelde kerk der
Hervorming was – de oude Gereformeerde Kerk. En wie ziet nog uit naar het échte
herstel van Gods Gemeente, als de Heere Zijn Kerk wereldwijd gaat vestigen en
vernieuwen, na de bekering van Israël? Het wacht alles op het leven uit de doden!
***
** Toch maar oppassen! Er is al veel gewezen op het gevaar van allerlei
“stralingen” om ons heen. Zo is er al vele malen gewezen op het gevaar van het
veelvuldig gebruik van de mobiele telefoon. In het RD van 16 mei 2009 staat weer
een waarschuwing. Volgens de krant doen wetenschappers van de Universiteit
Utrecht mee aan internationaal onderzoek naar de relatie tussen moderne
communicatie en hersenkanker bij jonge mensen. Volgens de universiteit is
hersenkanker, naast leukemie, de meest voorkomende vorm van kanker bij
kinderen. De laatste jaren komen kwaadaardige hersentumoren vaker voor bij
mensen onder de twintig. Het onderzoek richt er zich op of er een relatie is tussen
deze kanker en het feit dat jongeren zoveel mobiel telefoneren, etc. Israëlische
wetenschappers menen al lang dat dit verband er wel degelijk is. En… er is zoveel
straling in onze moderne wereld. GSM-masten staan ook in een kwade reuk.
Worden we steeds meer slachtoffer van het “Babel” van de techniek?
***
** Rome en de islam. De islam komt op ruwe klompen – Rome sluipt op zachte
sloffen. De islam tracht Europa met geweld aan haar te onderwerpen – Rome doet
het ondergronds. Ze heeft al als resultaat dat Europa -en ook óns land- geruisloos
onder haar invloed komt. Haar “Mariavlag” wappert straks over een groot deel van
Europa.
*****
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Is de PKN
de ware kerk in Nederland ?
≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅
In het Reformatorisch Dagblad van 17 januari 2008 licht dr. H. van den Belt
zijn standpunt toe, hetwelk hij op de conferentie van predikanten in Hydepark
(Doorn) heeft uitgesproken (Reformatorisch Dagblad van 11 januari 2008), en
die als volgt luidt: "We zijn in de PKN omdat we belijden dat er maar één ware
kerk kan zijn."
Hiervoor beroept hij zich op de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) door te stellen
dat iedereen schuldig is zich te voegen bij de ware kerk. Het komt niemand toe van
die kerk (PKN) te scheiden, aldus dr. H. van den Belt. In het toelichtende artikel
vermeldt hij helaas maar een klein gedeelte van artikel 29 uit de NGB. Er staat
namelijk het volgende waaraan men de ware Kerk kan kennen. De merktekenen,
zijn deze: zo de Kerk de reine predikatie des Evangelies oefent; indien zij gebruikt de
reine bediening der Sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft; zo de kerkelijke
tucht gebruikt wordt, om de zonden te straffen. Kortelijk, zo men zich aanstelt naar
het zuivere Woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende
Jezus Christus voor het enig Hoofd. Hierdoor kan men zekerlijk de ware Kerk
kennen, en het komt niemand toe, zich daarvan te scheiden.
De grondslag van de Ned. Herv. Kerk was naar het zuivere Woord Gods, echter was
het een zieke kerk, omdat ze leervrijheid had, en de tucht niet handhaafde.
Predikanten werden wel om alles afgezet, maar nooit omdat ze de leugen
verkondigden. Ook ditzelfde vind je terug in de PKN. Is er dan geen verschil tussen
de NHK destijds en de PKN nu?
Allereerst zou ik de vraag willen voorleggen hoe de PKN tot stand gekomen is? Op
12 december 2003 is door de Synode van de NHK het goddeloze besluit genomen
om een nieuwe kerk te stichten met een grondslag die zich NIET AANSTELT NAAR
HET ZUIVERE WOORD VAN GOD! De Gereformeerde Bond heeft voor de stemming
zelfs opgeroepen om tegen het fusiebesluit te stemmen! Men begeerde in elk geval
niet de komst van de PKN met een leugenachtige grondslag waarbij waarheid en
leugen gelijke rechten krijgen. Die grondslag ontstond met name door
samenwerking met de Lutheranen, die overigens niets met de Reformator Luther en
zijn leer meer van doen hebben; de naam doet anders vermoeden. In elk geval
begeerde men niet zo met gereformeerden en lutheranen een nieuwe kerk te
stichten. Toch stemden enige Gereformeerde Bonders voor de fusie, waarvan één
nu de eer heeft preses van de PKN te zijn. Dr. van den Belt begeert nu dat iedereen
zich voegt bij de PKN.
Dr. H. van den Belt houdt er mooie theorieën op na, maar verzuimt om zich te
onderwerpen aan Gods Woord. Waarom stel ik dat? Wel, omdat Gods Woord mij
leert in Handelingen 5:29: "Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen.",
en in Handelingen 4:19 antwoordden Petrus en Johannes: "Oordeelt gij, of het recht
is voor God, ulieden meer te horen dan God." Het Gode meer gehoorzaam zijn dan
de mensen geldt in ALLES! Het fusiebesluit dat genomen is, is een goddeloos
besluit, omdat men zich niet aanstelt naar het zuivere Woord Gods. Al beroept men
zich op de Schrift in de PKN kerkorde (dat doet trouwens elke ketter), men heeft een
goddeloze grondslag gemaakt waarbij Gods Woord geweld wordt aangedaan en
tevens heeft men sodomitische ordinanties ingevoerd, die men kennelijk ook op

32

grond van de Schrift kan goedpraten. De Schrift is de norm zegt de kerkorde van de
PKN. Het kan verkeren.
Hoe diende een ieder nu met dit fusiebesluit om te gaan? VERWERPEN EN NIET
UITVOEREN! Gods Woord zegt in Jakobus 1:22: "En zijt daders des Woords, en niet
alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende." Alles wat op grond van
valse overleggingen tot stand komt, zoals het fusiebesluit, is goddeloos, duivels en
dus VALS! "Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint
niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.", sprak de Heere Jezus zelfs
tegen Petrus. Hoeveel te meer geldt dit van hen die een goddeloos besluit nemen, en
dit erkennen en respecteren!
Dit houdt dus in dat, ondanks alle theorieën die men er op na houdt, de PKN een
valse kerk is. Dr. H. van den Belt sust zijn geweten ook, onder andere met zijn
uitspraak in het artikel van 17 januari 2008 dat de kerk het lichaam van Christus
is, en daarmee bedoelt hij dat de PKN dit dus ook is. Hiermee heeft hij Gods Woord
NIET aan zijn zijde. 1 Korinthe 12 leert mij heel iets anders. Het lichaam van
Christus is de Kerk (let goed op, met een hoofdletter). Dat zijn hen die door één
Geest tot één lichaam zijn gedoopt. Dezen zijn het lichaam van Christus, en leden in
het bijzonder. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam
van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de
doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Hij vereenzelvigt dus
het lichaam van Christus met de PKN (als lid van dat lichaam). Daarvan mag
volgens hem niet worden gescheiden.
Om ergens van te scheiden moet je er eerst lid van zijn geweest. In het natuurlijke
kan scheiden ook pas als je eerst gehuwd bent geweest. Dr. H. v.d. Belt is echter
vrijwillig lid geworden van de PKN, die zich openlijk van God en Zijn Woord heeft
afgehoereerd, hoewel men dit te vuur en te zwaard zal bestrijden. Hij had echter
NOOIT de kerk met de gereformeerde grondslag mogen verslechteren en inruilen
voor een kerk die Gods Woord wel degelijk verkracht en vervalst met vonden van de
mens. Hij valt in zijn eigen woorden als hij zegt dat scheiden alleen mag als de kerk
het Woord verkracht en christenen vervolgt. Hij wenst dat de PKN hersteld wordt,
maar eerst werkt hij mee aan de verslechtering van de kerk door het goddeloze
fusiebesluit te wettigen door zijn aanwezigheid in de PKN. Wat het vervolgen van
christenen betreft (hier past overigens bescheidenheid, omdat wereldwijd velen
vervolgd worden en in de gevangenis worden geworpen of gedood worden vanwege
het belijden van de ene Naam gegeven onder de hemel tot zaligheid), diegenen die
het fusiebesluit op grond van Gods Woord verwerpen en niet uitvoeren worden de
toegang tot kerkgebouwen ontzegd, krijgen brieven dat men als predikant uit het
ambt is gezet, enz.. Ik kan het moeilijk als liefde zien. En het tegenovergestelde van
liefde is…
De hervormden die gebleven zijn op het fundament van Schrift en belijdenis kan
nooit afscheiding worden verweten van de PKN, omdat zij daar nooit lid van zijn
geweest. Gode zij dank niet. En we zijn dat niet omdat we beter zijn, of
uitnemender. GANSELIJK NIET!
Hoe kan hij nu stellen dat de ene katholieke kerk in Nederland wordt voortgezet
door de PKN? Men heeft te vuur en te zwaard de komst van de PKN willen
voorkomen, en nu men er in zit zegt men dat de PKN de openbaring van het lichaam
van Christus is in Nederland, en dus de ware kerk, hoewel vervallen. Daar moet
iedereen dan tot terugkeren opdat er herstel zou plaatsvinden. Het lijkt wel Rome
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met zijn hoogmoed, die zichzelf wereldwijd ziet als de enige openbaring van de
christelijke kerk en iedereen nodigt tot haar terug te keren, en de protestantse
kerken als kerkgemeenschappen ziet.
Verder stelt dr. H. van den Belt, dat hervormd-gereformeerden die lid zijn van de
PKN dat niet zijn omdat zij zich daar zo thuis voelen enz. Mij dunkt dat hervormdgereformeerden zich echter wel thuisvoelen in de PKN. De preses is hervormdgereformeerd en dwaalt mee in het spoor van de PKN met zijn pleidooi voor de
voetwassing als bevestiging van de kinderdoop. Hij roept de PKN in elk geval niet
op, om terug te keren naar de Schrift en de gereformeerde belijdenis, maar verkiest
het valse PKN pad.
De gereformeerde bond participeert ook volop mee in de PKN en onder andere in de
CBZ en blijft hersteld hervormden maar van afscheiding betichten. Als je het ergens
niet naar je zin hebt, dan is dat wel te merken. In het openbaar merk ik daar in elk
geval niets van. De PKN is volgens dr. Van den Belt een noodkerk in afwachting

van het herstel van Rome. Onze vaderen hebben altijd Rome en de Paus als
antichrist gezien die zal vallen, en niet herstellen. Lees de Openbaringen
maar en de kanttekeningen. Men vindt allerlei nieuwe vonden uit om de
positie in de PKN te rechtvaardigen, maar men zal bedrogen uitkomen. Land,
land, land hoort des Heeren Woord! Kerk, kerk, kerk hoort des Heeren
Woord!
≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅

Het bovenstaande lazen we op de website van dezelfde ambtsdrager van de Hersteld
Hervormde Kerk als van het artikel “De islamvisie van dr. H. van den Belt”. De
schrijver heeft er nog het tweede hoofdstuk van de profeet Joël aan toegevoegd. Dit
hebben we niet opgenomen. Zoals we u beloofd hebben willen we zelf nog een keer
terug komen op de vraag of de PKN een valse kerk is. Dit laat helaas wat op zich
wachten, maar daarom vonden we het van belang het bovenstaande op te nemen.
Het artikel bevat veel wat het beamen meer dan waard is.

HET BEGIN VAN EEN ARTIKEL IN HET RD VAN 26 MAART 1996
Garderen/Elspeet – Ds. A. Kort uit Garderen verwacht een oproep om voor een
Regionale Commissie voor het Opzicht te verschijnen. De provinciale
Kerkvergadering (PKV) van Gelderland moet met de predikant in contact treden
omdat het rectorium van het Theologisch Seminarium Hydepark heeft besloten dat
ds. Kort niet meer hoeft deel te nemen aan de verplichtende cursus voor hervormde
predikanten in hun eerste gemeente. Dat staat te lezen in de “Hervormde Kerkbode,
weekblad voor de Nederlandse Hervormde Kerk op de Veluwe” van vorige week.
Verder blijkt uit dit blad dat de PKV van Gelderland ds. C. Stelwagen heeft verzocht
de uitdrukkingen die hij in het kerkblad van januari gebruikte, nog eens uit te
leggen. Ds. Stelwagen zegt met zijn uitdrukking dat “de Hervormde Kerk tot een
trouweloze hoer is geworden” te hebben bedoeld dat de Hervormde Kerk is
verworden tot een kerk waarin systematisch wordt veracht en verkracht wat in het
Woord van God wordt geleerd. Als voorbeelden hiervan noemt hij dat vrouwen op de
kansel staan, praktiserende homoseksuelen aan de heilige dis en op de kansel
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moeten worden toegelaten en God openlijk als moeder wordt aangeroepen. Verder is
er volgens hem een lonken naar en contact zoeken met Rome. Ook is de exclusief
gereformeerde grondslag van de kerk losgelaten.
Ds. Stelwagen legt verder uit dat een hoer iemand is die haar wettige man heeft
verlaten. Hiermee vergelijkt hij de Hervormde Kerk die Christus heeft verlaten. “De
geest van de verdraagzaamheid en van de vervloekte tolerantie overheerst. De kerk
is geen pilaar van vastigheid van de waarheid meer, maar een bedrijf waar ieder
mag roepen en verkondigen wat hij of zij wil. De Bijbel noemt zo’n kerk een
trouweloze hoer”, aldus ds. C. Stelwagen.
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

Recensie van Heggers’ boek
“Eén in de levende Christus”
door drs. K. Exalto
≈≈≈≈≈≈
De armslag is breed. Ik heb het over het nieuwste boek van ds. H. J. Hegger, ”Eén
in de levende Christus”. Kardinaal Simonis telt ook mee: hij krijgt al op de eerste
bladzijde de gelegenheid om een aanbeveling te schrijven. Onmiddellijk daarop volgt
een waarderend woord van dr. B. Plaisier, secretaris-generaal van de Nederlandse
Hervormde Kerk: „Ds. Hegger geeft een duidelijke aanzet tot een oecumenisch
gesprek waarin de persoon en de aanwezigheid van Christus centraal staan.” – „Niet
de verschillen zijn voor hem het opvallendst, maar de overeenkomsten.”
Positieve meelezers bij het ontstaan van dit boek blijken de volgende personen te
zijn geweest: C. J. N. de Korte, rooms priester, Koos Smits, pastoor te Hengelo, en
Marie Dieperink. Opvallend is de bijval uit rooms-katholieke hoek.
Het boek kent na een inleiding drie delen. Boven deel I staat: Wij zijn het in veel met
elkaar eens. Boven deel II: Christenen stellen elkaar vragen. Boven deel III: Hoe
gaan we samen verder? Na elk onderdeel is het refrein: Samen terug naar de
levende Christus.
Op de bladzijden 19 tot 21 vinden wij het kernadvies van het boek. Niet meer met
elkaar polemiseren, zegt Hegger, maar in liefde luisteren naar Christus en naar
elkaar. De kerkelijke banvloeken die men in het verleden elkaar heeft toegevoegd,
laten voor wat ze zijn. Dus vraag 80 van onze Heidelbergse Catechismus kan tussen
haakjes. Voor de theologische stelsels van vroeger en van nu geldt hetzelfde.
„Opdracht is de Christusverkondiging van anderen te waarderen, ook al zouden wij
haar liever wat anders formuleren.”
Bommenwerpers
Bij dit kernadvies van Hegger heb ik wat kritische vragen. Niet meer polemiseren –
maar Paulus en de andere apostelen hebben dat blijkbaar hard nodig gevonden. In
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Galaten 1 tref ik zelfs een vervloeking aan. De waarheid ging de apostelen boven
alles. Trouwens, Hegger zelf ontkomt ook niet aan polemiek. Wie niet meegaat met
zijn oecumenisch streven, schaart hij onder de bommenwerpers. En wat zeggen de
lezers van dit boek van het volgende zinnetje, dat Hegger blijkbaar met instemming
van een ander heeft overgenomen: „Wij, reformatorische christenen, laten de Bijbel
liever liggen, ingepakt in de leerstellingen van de belijdenisgeschriften, met
daaromheen vaak nog een extra papiertje oudvaders.” Is dat polemiek of niet?
Het klinkt veelbelovend als Hegger schrijft: „Wij zijn het in veel met elkaar eens”. Hij
doelt hier op protestanten en rooms-katholieken. Is het waar wat hij zegt?
We
mogen verschillen niet verdoezelen. Ik denk aan de galgen, brandstapels en
schavotten waarop duizenden protestantse christenen het leven lieten. Zo
diep zaten de verschillen! De waarheid was hun liever dan hun leven. Christus
is niet te scheiden van Zijn Woord en Waarheid. Wat ons van Rome scheidt, zijn
niet slechts, zoals Hegger steeds zegt, „accenten.” Het ging om waarheid of leugen,
om hemel of hel, om Christus of de antichrist. En dat geldt vandaag nog.
Kloof
Ik zou Hegger willen vragen: Gaat u niet veel te nivellerend te werk? Eén voorbeeld:
U durft het blijkbaar aan om de afschuwelijke gruweldaden van de roomse
Inquisitie én het feit dat de protestantse overheid in de dagen van de Republiek de
uitoefening van de roomse eredienst, dus de viering van de mis, slechts in
schuilkerken toeliet, zonder meer naast elkaar te zetten. U verwijt de één het één en
de ander het ander, alsof er niet een hemelsbreed verschil is tussen het één en het
ander.
Als ik even persoonlijk mag zijn (Hegger is het ook): Toen ik dit las, begon het
binnen in mij te koken. Collega, lees eens het Martelarenboek, en lees dan eens een
boek over de situatie van de rooms-katholieken in ons land, bijvoorbeeld in
Amsterdam, in de zeventiende eeuw. Hopelijk gaat dan uw hart spreken en kiest u
voor Christus' arme bloedgetuigen en ziet u tegelijk de nog altijd gapende kloof.
De verschillen tussen Rome en de Reformatie worden in Heggers boek niet geheel
verzwegen, maar het is steeds zo half om half, zo flauwtjes. Een voorbeeld:
avondmaal en mis worden nauwelijks uit elkaar gehouden, wederzijds is er het
genieten van Christus' tegenwoordigheid. Om dit te bewijzen wordt door Hegger een
uitspraak van Calvijn aangehaald uit de Institutie IV, 17. Calvijn erkent daar dat
het geheimenis van Christus' tegenwoordigheid al ons begrip te boven gaat. Mijn
repliek: Zeker, maar Hegger zegt er niet bij dat dezelfde Calvijn even tevoren met de
paapse mis radicaal heeft afgerekend.
Misoffer
Hegger zet steeds rooms-katholieke en protestantse uitspraken naast elkaar, meer
náást dan tegenóver elkaar. De ernst van de zaak ontgaat hem blijkbaar. Het gaat
om waarheid of leugen. Laat hij toegeven dat het om veel meer gaat dan om een
andere formulering. Wie Maria en de heiligen vereert, doet te kort aan Christus, al
spreekt hij nog zo vroom over Hem. Wie het misoffer aanbidt, pleegt afgoderij. Op
het punt van de aflaten ontbrandde de reformatie van de kerk. Wie de paus
accepteert, onteert Christus als onze enige Koning en Wetgever. Wie niet tot in het
diepst van zijn ziel ervan overtuigd is zonder enige verdiensten alleen uit genade
zalig te moeten worden, kan niet behouden worden, hij zij rooms of protestant.
De zaak staat op scherp en mag niet versluierd worden. Mooie formules helpen
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niet. De eenheid dient door ons gezocht te worden, de waarheid ook. Anders
mis ik Christus, die de Weg, de Waarheid en het Leven is.

Bron: Reformatorisch Dagblad
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

*** Massavernietigingswapen. In het RD van 18 april 2009 wijst arabist dr. Hans
Jansen erop dat het een levensgroot probleem is dat in de Palestijnse gebieden en
elders in het Midden-Oosten kinderen worden onderwezen in de catechismus van
haat tegen het Jodendom. En dat doet niet alleen de Hamas, maar evenzo en net zo
erg, Fatah, de politieke partij van Mahumud Abbas! Kinderen worden opgefokt om
zelfmoordenaar te worden. Hen wordt voorgehouden: “Zorg ervoor dat je niet op
natuurlijke wijze sterft!” Wat je ervan leest doet alles denken aan de taal van
monster Hitler.
***
*** Wie is hier de baas? Dit is de “kop” van een artikel in Elsevier van 11 april
2009. Uit dit artikel blijkt dat onze gemeentelijke ambtenaren klakkeloos Turkse en
Marokkaanse wetten uitvoeren. Kinderen uit “gemengde” huwelijken krijgen
automatisch in ons land een dubbele nationaliteit! Er zijn voorbeelden van kinderen
die maar een kwart Turks of Marokkaans zijn, maar -ook tegen de zin van de
ouders- de Nederlandse én de Turkse of Marokkaanse nationaliteit ontvangen! En…
volgens de wetgeving in die moslimlanden betekent het dat die kinderen dan ook
automatisch Marokkaans of Turks zijn! Het kan altijd nog wel gekker in ons
Nederland…
***
*** Lieve moslima’s. Het stadsbestuur van Rotterdam vindt het geen probleem
dat theaters stoelen reserveren voor moslima’s die niet naast een man willen
zitten. Een Marokkaans-Nederlandse artiest had om aparte stoelen gevraagd voor
moslima’s. Geen probleem – het theater reserveerde vijftig stoelen op de voorste
balkonrijen. De “nieuwe” Nederlanders zijn wel een super plaatsje waard. (BRON:
Elsevier 11/4/09)
***
*** Ze durven (bijna) alles. De stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Slotervaart
heet Ahmed Marcouch. Deze man staat een “harde koers” voor ten opzichte van
radicale landgenoten. Mooi toch? Toch blijkt deze “duif” doodleuk subsidie te
hebben aangevraagd voor een debat met moslimgeestelijke, Yasuf al-Quradawi, een
man die zelfmoordaanslagen goedkeurt en een fatwa uitvaardigde tegen iedereen die
de islam kritiseert. En “onze” Marcouch kwam onlangs met het plan om een
superstadsdeel te creëren voor een bloeiende moslimgemeenschap. Als dit een “duif”
is, wat hebben we dan van de “haviken” te (ver)wachten? (Dr. Bart Jan Spruyt in
“Elsevier” van 11-4-09)
***
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***
Importbruiden.
Om een eind te maken aan de “ongebreidelde
huwelijksimport” uit islamitische landen wil de Amsterdamse wethouder Lodewijk
Asscher (PvdA) een verbod op huwelijken tussen neven en nichten. Vrouwen worden
volgens Asscher als “mantelverzorgster” naar Nederland gehaald. Zij krijgen
levenslange vonnissen met dergelijke huwelijken, waaruit ook vaak weer
zwakbegaafde kinderen worden geboren. Dat kost de Nederlandse schatkist ook
weer kapitalen aan medische zorg, etc.
***
*** Fatima Elatik. Zij is voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg en ze
lijkt een aardige moslima, maar pas op. Onlangs pochte zij erop hoe ruimdenkend
en verlicht ze is. Als voorbeeld daarvan vertelde ze dat ze onlangs het “huwelijk”
bevestigd had tussen twee homoseksuele vrienden. Maar… tijdens het debat bleek
dat de concessie die zij had gedaan, ten dienste stond van een salafistische agenda
die moet resulteren in dezelfde publieke erkenning van het islamitische huwelijk!
Ach ja: het doel heiligt de middelen.
***
*** Steniging. In meerdere islamitische landen is de “straf” voor overspelige
vrouwen steniging. Mannen gaan vrijuit! In het Atlantispark in Gouda liepen
onlangs 2 meisjes van een jaar of 14. Marokkaanse jongens van een jaar of 14
begonnen de meisjes uit te schelden voor “kankerhoer”. Daarna begonnen ze de
meisjes te bekogelen met stenen! Gelukkig konden de meisjes (gewond) ontkomen.
De daders konden worden aangehouden. Wat er mee gebeurt? Dat horen we niet
meer! Wie stelde over dit ernstige incident vragen in de Kamer? Juist, de heer
Wilders!
***
*** Regering regéér! Volgens het weekblad Goudse Post van 6 mei 2009 zijn de
inwoners van Gouda het meer dan zat. Niet minder dan 98% van haar lezers eist
keiharde maatregelen tegen de jonge islamitische boeven. Ze zijn het geweld van de
Marokkaanse jongeren meer dan zat. Vrouwen en meisjes worden door hen
uitgescholden en aangerand. Mensen worden in elkaar geslagen, beledigd en noem
maar op.
***
*** De gordel van smaragd. Zo werd ons vroegere Nederlands Oost-Indië wel
genoemd. Als een heel klein land op de wereld hebben wij van de HEERE het
voogdijschap over dit prachtige eilandenrijk gekregen. Het is eeuwenlang een
kolonie van Nederland geweest. In Zijn voorzienig bestel hebben wij deze archipel
mogen beheren; ongetwijfeld met het grote doel en opdracht deze volken het
Evangelie te verkondigen en ze tot Christus te leiden. Zeer ten dele hebben we aan
deze opdracht gehoor gegeven. Er zijn ongetwijfeld zielen toegebracht die eenmaal in
de eeuwige zaligheid zullen delen. Maar helaas hebben we dit schitterende
eilandenrijk meer gebruikt om ons te verrijken, dan om de enige Naam die onder de
Hemel gegeven is ter zaligheid, bekend te maken. We gaan hier niet de politieke
ontwikkelingen behandelen. We wijzen er alleen op dat dit land nu in de handen is
gevallen van de vreselijke islam. Het is nu de grootste moslimstaat van de wereld.
Met uitzondering van Nieuw Guinea, Timor en nog enkele kleine enclaves is het hele
eilandenrijk in handen van Allah en zijn profeet Mohammed. De ongeveer twintig
miljoen christenen die er leven hebben het zeer zwaar en krijgen het steeds
moeilijker. Ze vrezen voor de toekomst. Nooit eerder hadden moslimpartijen zoveel
macht. Nieuwe westerlingen die in Jakarta komen wonen krijgen als belangrijkste
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advies (Elsevier 8-4-09): zorg dat je huis niet te dicht bij een moskee staat. Want
dagelijks beginnen om half vijf ’s ochtends tienduizenden moskeetjes, uitgerust met
grote luidsprekers, tegen elkaar in te zingen. Na de Japanse bezetting was de grote
kreet “Merdeka” (vrijheid), om het Nederlandse juk van zich af te schudden. Door de
ontrouw van Nederland is hun vrijheid nu geworden… de knoet van de islam. Ook
Indonesië wacht -hoewel het dit niet beseft- op de heerschappij van de grote Zoon
uit het Huis van David!
***
*** Opleiding terroristen. Internaten. De gemeente Den Haag gaat onderzoek
doen naar islamitische internaten in de stad. VVD-raadslid Else van Dijk-Staats
waarschuwt voor zeker drie internaten waar moslimjongeren worden ‘geïsoleerd en
geïndoctrineerd’. Van Dijk-Staats: ‘Jongeren worden opgezet tegen de Nederlandse
normen en waarden.’ (Elsevier-2-5-09) Wanneer wordt er ingegrepen voor het echt
te laat is?
***
*** Op liefde gebaseerd. We ontvingen van een abonnee een stukje uit de
Culemborgse Courant van 29 april 2009. Onder een grote kleurenfoto met
Nederlanders en moslims, allen getooid met bloemen, staat de volgende tekst: ‘een
moslim is iemand voor wie de mensheid niet hoeft te vrezen, noch voor zijn
woorden, noch voor zijn daden. Wat onaangenaam is voor u, doe dat ook uw
medemens niet aan. Dit is de hele wet, de rest is commentaar. Heb uw naaste lief
gelijk u zelve.’ Deze tekst aan een roos werd zaterdag door de Turkse
moslimvereniging uitgedeeld op de Markt, ter gelegenheid van de geboortedag van
de profeet Mohammed. De roos staat symbool voor de profeet omdat bekend is dat
hij van deze bloem en haar geur hield. De roos is bovenal het symbool van liefde en
geliefden. Met deze vergelijking willen moslims duidelijk maken dat de islam een
godsdienst is die op liefde is gebaseerd. Tot zover de krant. Vraag het maar aan de
christenen in moslimlanden waaruit deze “liefde” bestaat! En zo worden we allemaal
voor de gek gehouden waar we bij staan…
***
*** Meerderheid. “In 2012 is 52 procent in Rotterdam allochtoon – niet iets om
achteloos over te doen”, laat Elsevier van 9 mei 2009 ons weten. En in de leeftijd
van nul tot veertien is nu al 62 procent buitenlands in die stad; de meesten niet
westers. Het stukje eindigt met “Wakker worden, kabinet.”
***
*** Varkens.
In Egypte leven, als een heel kleine minderheid, een aantal
christenen temidden van de moslims. Voor de laatsten is een varken een onrein
dier. De christe-nen versmaden het vlees van deze dieren niet. De zogeheten
Mexicaanse griep wordt toegeschreven aan “varkens”, wat echter al lang
achterhaald is. Maar de fans van Allah en zijn profeet hebben die misvatting
aangegrepen om hun woede te koelen op de circa 250.000 knorbeesten die in
Egypte wonen. Ze hebben ze met stokken en met messen op een gruwelijke wijze
afgemaakt. Wie zijn eigenlijk de “varkens”?
(Elsevier 9/5/09)
***
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*** Niets meer aan tedoen. Het RD van 28 mei 2009 bevat een groot artikel Politie
Gouda kan overlast niet aan. Het begin is als volgt: “De politie kan niets meer doen
aan de overlast van Marokkaanse jeugd in Gouda dan zij doet. Dat zegt de
ondernemingsraad van de politie Hollands Midden, waar de kaasstad onder valt.”
Het is toch niet te geloven! Kennelijk is de politie dermate met handen gebonden dat
deze handen niet meer de wapenstok mogen hanteren. Het moet toch mogelijk zijn
met een aantal agenten de Goudse straten te zuiveren? En als de wapenstok niet
voldoende is, zijn er dan geen andere mogelijkheden? Kunnen de ergste raddraaiers
niet opgepakt worden en een fors aantal weken op “water en brood” in de cel
worden gezet?
***
** Cellen sluiten. De regering gaat een aantal gevangenissen sluiten omdat… de
criminaliteit afneemt! Ja, dat krijg je als je de boeven laat lopen en ze vertroetelt!
***
*** Islam en deVU. Wij leven in een gelijkheidscultuur. Maar mensen zijn ongelijk.
En godsdiensten ook; dat zegt VVD-prominent Frits Bolkestein in een interview met
het Nederlands Dagblad. Volgens de liberaal is de vrijheid van onderwijs door
jarenlange schoolstrijd nauw verweven met de Nederlandse samenleving. ,,Er is
geen enkele reden om dat recht ook aan andere scholen zoals islamitische te
gunnen.” De oud-eurocommissaris toont zijn zorgen over de toekomst van Europa
zonder christendom. ,,Wij kunnen wel zeggen: 'hiep hoi', we zijn geen christenen
meer. Maar houdt dat op de lange duur? Hoe staan we er over vijftig tot tachtig jaar
voor?'', aldus de liberaal, die zelf nog op catechisatie heeft gezeten. Dat het
christendom in West-Europa ‘bloedeloos’ is, bewijst het feit dat de Vrije
Universiteit inmiddels een imamopleiding aanbiedt. ,Dat is belachelijk. Niet zo
lang geleden moest je nog een geloofsbelijdenis afleggen als je op de VU wilde
studeren.” Bolkestein maakt zich verder zorgen over het lage geboortecijfer in
Europa. Weerzin tegen gezinspolitiek die het krijgen van kinderen stimuleert, noemt
hij ,,struisvogelpolitiek van de huidige politieke elite. We lazen dit in het
Ned.Dagblad van 23 mei 2009 en het RD van 25-5-09. Vindt u het nog vreemd dat
de Partij voor de Vrijheid, als nu verkiezingen werden gehouden, de grootste partij
in de Tweede Kamer zou zijn?
***
*** Macht islam in Groot Brittannië. “En wat zagen we onlangs, maar werd door
de media verzwegen? Dat Wilders in Engeland toegang geweigerd werd louter en
alleen omdat een mohammedaans bestuurslid dreigde dat, wanneer Wilders zou
komen, deze moslimlord 10.000 islamieten zou optrommelen om voor
Westminster te protesteren. Tja, en dàn heb je de poppen internationaal aan het
dansen.” Dit schreef mw. W. Taverne in “UITZICHT” van 2009, verwijzende naar een
onderhoud dat zij eens had met Enoch Powell, die in de jaren-60 voluit
waarschuwde voor de invloed van de Islam in Europa en met name in Engeland!
Hier kunnen we voor 100 procent van uit gaan: De dreiging van de islam is voor
Europa -en zeker ook voor ons land- veel en veel groter dan we in ons kunnen
voorstellen. Mensen als Wilders kunnen niet luid genoeg waarschuwen. En… het
zou de dure plicht zijn van de heren Van der Vlies en Van der Staaij hiertegen net
zo indringend te waarschuwen als de heer Geert Wilders.
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*** Nederland schrikt op. In het orgaan voor gemeenteambtenaren NIEUWS van
22 mei 2009 staat een groot artikel Islam is mede oorzaak delinquent gedrag. We
citeren alleen het begin: “De islam is mogelijk een van de oorzaken van delinquent
gedrag van Marokkaanse jongeren. Dat oppert Corine de Ruiter, hoogleraar
forensische psychologie in Maastricht die -samen met anderen- in opdracht van het
ministerie van Justitie de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren in kaart
heeft gebracht.” Dat liegt er niet om. Nederland gaat beseffen dat het hoog tijd wordt
maatregelen te nemen. Nu maar hopen dat dit besef ook in daden merkbaar zal
worden.
***
*** We stoppen. We hebben in dit artikel maar een “stuksen van de zaak” aan het
licht gebracht. Moeiteloos zouden we het dubbele kunnen produceren. De situatie is
uiterst alarmerend. We denken aan imams in het leger als geestelijk verzorger, die
banden hebben met radicale regiems en onze regering diep beledigen. En zo voort.

*****

BLIJVEND NEEN TEGEN ROME
≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅

Aanspraken
De woorden ‘urbi et orbi’ zullen veel mensen als Latijn in de oren klinken en dat is
het dan ook. Alleen wie nieuws bijhoudt, ook kerkelijk nieuws vanuit Rome, en wie
Latijn kent en de context waarin de woorden staan, weet de betekenis. Deze
woorden nu betekenen dat de paus een zegen met Pasen uitspreekt, bestemd “voor
de stad en voor de wereld”. Nu dat lijkt ons geen verkeerde zaak op zichzelf. Alleen
moeten we wel bedenken wat de achtergronden zijn, want in feite liggen hierin de
aanspraken van het pausdom vervat. De stad… daarmee wordt bedoeld: de stad van
Rome als hoofdstad van de wereld. Ze is immers de centrale stad van de enige ware
zaligmakende religie, namelijk de rooms-katholieke.
Het gaat om Jeruzalem of het nieuwe Jeruzalem. Hij zegent niet een stad waar hij
bij geval woont, maar Rome is zijn wezenlijke zetel en zijn aanspraak op de
wereldkerk vanuit deze residentie. Men gaat uit van Petrus die de eerste bisschop
van Rome was en dat de bisschoppen van Rome zijn opvolgers waren; in hoeverre
deze zaken werkelijk, historisch, feitelijk waar zijn, is een tweede. De roomskatholieken lezen dan ook in de Schrift dat de Heere op deze Petrus Zijn gemeente
bouwt. Deze pretentie verwerpen we dus.
Hoofd
Daarbij is het onbijbels om zo een hoofd van de kerk te hebben. Op aarde kan dat
dus niet. Een preses van de synode wordt per jaar of per zitting gekozen en niet
voor een lange termijn. Dat is onbijbels; de kerken van gereformeerde signatuur
hebben dat alle in hun praktijk onderstreept naar de gereformeerde kerkorde.
Duidelijk is dus dat een hoofd-der-kerk-zijn-voor-het leven dubbel onmogelijk is én
als hoofd, én voor het leven. Dat geldt trouwens voor allerlei
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“hoogwaardigheidsbekleders” in de protestantse kerken. Men meent daarmee de
continuïteit te waarborgen, maar het kan ook zijn dat men bepaalde lijnen wil dooren voortzetten. De roomse zuurdesem zit in ons allen, hoe geheid protestant we ons
ook achten.
Wereld
Maar er is nog een woord: “orbi”. Dat woord betekent dat de zegen voor de wereld
wordt uitgesproken. Dat Gods Woord een boodschap voor de gehele wereld heeft,
zij duidelijk en ook dat buigen onder dat Woord ten voordele en zegen is. Mag de
paus dan de zegen voor de wereld niet uitspreken? Laten we wel bedenken dat
hieruit een ambitie spreekt die wereldwijd is. Is de paus geen wereldvorst van de
wereldlijke staat van het Vaticaanstad? Is hij als zodanig geen partner van de grote
wereldleiders? Is het daarom ook niet dat er geen gezantschappen zijn bij wat men
op de verkeerde wijze noemt `de heilige stoel`? Deze zegen, wat men er formeel ook
van zegge, heeft uiteindelijk de ambitie en de aspiratie van Rooms-katholieke Kerk
op de gehele wereld. En dan niet in de zin van zending en evangelisatie, die zeggen:
`de akker is de wereld`. Maar in de zin van kerkpolitiek.
De Rooms-katholieke Kerk heeft twee zwaarden, het een versymboliseert de kerk en
het andere de wereld. Dat is als het ware het tegendeel van de doperse
wereldmijding. In feite is ieder rooms-katholiek onderworpen aan de paus van Rome
en staat onder zijn gezag. Men kent niet het onderscheid tussen kerk en staat.
Daarom is het kwalijk dat rooms-katholieke burgers, wanneer ze zich aan de
roomse leer houden altijd een tenzij hebben in hun politieke handelen; tenzij de
paus instemt of niet instemt. Het is dan ook een verkeerde zaak wanneer de vrouw
van onze kroonprins nog altijd Rooms-katholiek is van religie. Er is vrijheid van
godsdiensten en van meningsuiting naar de burgerlijke wetten, maar wij betreuren
het dat een protestants vorstenhuis steeds meer banden met Rome onderhoudt.
Nederland
Immers, ook Nederland valt onder het machtsimperium van de paus. Hij spreekt
zijn zegen uit in veertig talen, waaronder een zinsnede in de Nederlandse taal.
Nederland wordt ook bedankt voor de bloemen waarmee het plein versierd is en die
daarna naar de tuinen van het Vaticaan gaan. De houding van ons vorstenhuis ten
aanzien van Rome is wel wat anders dan die van Stadhouder Willem III ten aanzien
van de Franse Zonnekoning en de Engelse koning! We kennen en beoefenen zijn
geloofsbeginselen niet meer! En zo het volk is, zo is de vorst! Reden genoeg voor
verootmoediging en waakzaamheid. Sluipend gevaar is gevaarlijker dan wanneer het
openbaar en duidelijk naar voren komt.
Overgang
Het is goed dat we opgescherpt worden en zijn voor de ware religie van Rome. De
toenadering is steeds hechter. Een man die door en door geworteld is, is Antoine
Bodar, een gewilde spreker op reformatorisch terrein, zelfs tijdens een Calvijn
herdenking! Rome heeft het verloren terrein ten tijde van het ontstaan van de
Nederlanden langzaam aan heroverd. Het bisschoppelijk stelsel is heringevoerd in
de negentiende eeuw. Er kwam een nieuw bisschoppelijk stelsel.
In de oecumene werkt men trouw samen met Rome en acht Rome niet meer zo
ketters als weleer. Reformatorische geleerden distantiëren zich van de formu-lering
van antwoord 80 van de Heidelberger. Politiek heeft men al jarenlang het CDA,
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terwijl men zegt dat ook velen van Rooms-katholieken huize zich thuis voelen bij de
CU. Pas is de commissaris van de Koningin van Zuid-Holland, dhr. Fransen,
overgegaan tot de Rooms-katholieke Kerk. De krant vermeldt dat er jaarlijks
duizend volwassenen overgaan tot de Rooms-katholieke Kerk. Ook oecumenisch wil
men niets liever dan Rome erbij betrekken.
Mild
De milde houding ten aanzien van Rome blijkt ook uit het feit dat men soms pleit
voor eenheid, soms zelfs met de islam erbij, tegenover de atheïstische
gedachtegangen die overheersend worden in deze wereld. Dat betekent niet dat we
kiezen voor Rome of voor de islam en dat de slogan ‘liever mohammedaan dan
paaps’ door ons niet wordt overgenomen, noch wordt omgekeerd. In de krant wordt
uitgebreid ingegaan op de opvattingen van rooms-katholieken en de berichtgeving
vermeldt ons wat er binnen Rome gebeurt. In reformatorische boekhandels kan
men boeken krijgen van de paus en van de bisschoppen, om zo kennis te krijgen
van wat daar leeft en gebeurt en om beslagen ten ijs te komen! Formele redenen zijn
altijd te vinden. We zien trouwens ook dat protestanten steeds vaker gebruik maken
van kloosters als conferentiecentrum.
Hart
Veelal is het ook zo dat men overgaat tot Rome vanuit gevoel. ‘Ik ervoer in de
Katholieke Kerk veel meer warmte en uitstraling. Ook de sacramenten en de liturgie
vormden voor mij uiteindelijk zo’n mooie ervaring…’ zo zei iemand die overging naar
Rome. Geen woord over de leer en de praktijk, of deze wel in overeenstemming met
de Schrift zijn. Waarom is Rome met haar kleurenpracht en haar pompeuze liturgie
voor ons mensen zo aantrekkelijk? Omdat Rome een bondgenoot heeft: de paap in
ons hart. Had Luther dat niet van de hemel geleerd en leert de Heere dat niet aan
alle uitverkorenen?
De verroomsing van veel protestanten is geen gevolg van Rome en haar politiek,
maar van inwendige verwatering, waar we zelf schuldig aan staan! Ook voor
Nederland geldt dat we geen ‘Protestants Nederland’ zijn. Zelfs een verwaterd rooms
geloof is nog rooms, want de mens-in-Adam is ten diepste rooms. We kunnen dan
ook onmogelijk ‘ja’ zeggen op de oproep van E. Kimman, de voormalige secretaris
van de rooms-katholieke bisschoppenconferentie, die meende dat we beter maar
meteen tot de Rooms-katholieke Kerk kunnen overgaan. Hij zei zelfs dat Calvijn zijn
zin gekregen heeft. Afgezien van de uitdrukking ‘zijn zin gekregen’ laat Kimman
zien dat hij kennelijk niets
verstaat van de diepste drijfveren van Calvijn; het gaat niet om zijn zin krijgen,
maar om de vraag: wat zegt de Heere ons in Zijn Woord? Rome is nog roomser
geworden na Calvijn.
Rite
Overigens zijn er tekenen aan de wand. Wanneer in Lyon wordt gezegd dat veel
protestanten terug bij af zijn wat betreft de sacramentsopvatting, dan hebben we te
doen aan zelfonderzoek, ook in reformatorische kringen. Avondmaalsdeelname
zonder voorbereiding, waarschuwing of aansporing tot christelijk leven. Het
Avondmaal wordt mysterie omdat het een rite wordt, waarbij iedereen kan
deelnemen. Symptomatisch werd genoemd dat de frequentie van
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Avondmaalsvieringen wordt opgevoerd tot maandelijks of zelfs wekelijks. We hebben
er geen erg meer in hoezeer we in verkeerd vaarwater zitten.
Staphorst, ds. Tj. de Jong
≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅
Het bovenstaande lazen we in het Kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk, van 1
mei 2009. We konden niet nalaten dit aan u door te geven! Het kan denkelijk ons
aller instemming hebben. Het is inderdaad een blijvend neen tegen Rome!

Het volgende uit dit artikel deed ons bijzonder goed:

•

•

•

•

•
•

Terecht wijst ds. De Jong erop dat het pausdom aanspraken maakt op de
hele wereld en dat zij de “alleen zaligmakende religie” heeft. Rome is in haar
optie de hoofdstad van de wereld; het is de zetel van de wereldkerk! Goed om
dat eens dubbel te onderstrepen!
Heel juist is ook dat er gewezen wordt op het verroomsen van het Oranjehuis.
En dat de vrouw van de kroonprins rooms is en blijft, en we dus ooit een
roomse koningin (kunnen) hebben, is wel heel verontrustend. Het is maar te
hopen dat de “profetie” van meerderen van Gods volk van voorheen, dat er
nooit meer een mannelijk zaad op de Troon van Oranje zal komen, wáárheid
zal blijken te zijn…
Dat in het artikel gewezen wordt op de uiterst gevaarlijke roomse Antoine
Bodar is heel positief. Deze geraffineerde man is het “knuffeldier” van de
afvallige protestanten. We wezen er met ds. De Jong ook al op dat deze man
zelfs op een Calvijnherdenking het woord mag voeren.
Het genoemde feit in het artikel dat er in “onze” kringen steeds meer
belangstelling komt voor boeken van roomse schrijvers -zelfs van de paus!vinden wij ook zeer verontrustend.
Kortom: het hele artikel van ds. Tj. de Jong is een doorlopende waarschuwing
tegen het geniepige pausdom en het verwaterde protestantisme.
Het is fijn ook zo’n geluid nog eens te horen. Dominee De Jong: hartelijk
dank voor deze waarschuwing!

EEN ONHEILIG BEZOEK VAN DE ‘HEILIGE’ VADER
Tijdens zijn bezoek aan het Midden-Oosten zei de paus lovende woorden over de
islam. Wat moeten we er mee? In elk geval is het een blijk dat de westerse antichrist
“lief” is voor de oosterse antichrist. Uit “liefde” voor god Allah gingen de pauselijke
schoenen uit bij het betreden van de moskee op de Tempelberg. Dat op deze moskee
de tekst staat “Het is niet aan God om een zoon te hebben” is ook geen punt voor de
paus. Ach, ten diepste loochent de paus óók de Zoon! Hij erkent Hem niet als een
volkomen Middelaar en stelt naast Hem ándere middelaars; allereerst en allermeest
Maria. Hij minacht het werk van Christus. Het wil ook wat zeggen: “de
verborgenheid der ongerechtigheid”!
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De paus bad bij de klaagmuur: “Zend Uw vrede over dit heilig land, over het
Midden-Oosten”, terwijl hij zeker ook gezien heeft dat er op dat ogenblik ballonnen
zweefden met de kleuren van de Palestijnse vlag. En tijdens zijn bezoek bij de
Arabische vijanden van Israël zei hij, dat er een Palestijnse staat moet komen!
Bij zijn bezoek aan de herinneringshal van Yad Vashon sprak hij zeer afstandelijk
over de gruwelen die het Joodse volk zijn aangedaan. En haar vijanden gunt hij een
eigen staat. Ja, om de Joden de zee in te drijven. Hij weet toch wat de islam doet
waar zij de macht heeft? Ongetwijfeld! Vijandschap, marteling en dood voor al
degenen die niet-moslim zijn. Maar ach, mogelijk heeft Benedictus gedacht aan de
gruwelen van de inquisitie – de brandstapels, de martelwerktuigen; kortom de
honderdduizenden die door het pausdom zijn omgebracht. Dat deed zij uit “liefde”
tot en voor de alleen zaligmakende kerk. Er zijn veel punten van overeenstemming
tussen beide doodsvijanden van Christus. En Christus vereenzelvigt zich met Zijn
heiligen. “Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?” Als de islam het Joodse volk zou
kunnen verdelgen bespaart dit het pausdom veel werk. Cynisch? Wie durft het
tegen te spreken? Wie, die maar een weinig weet van de roomse gruwelen?
In de Tweede Wereldoorlog waren Duitse SS-troepen er in Kroatië getuigen van
welke ongehoorde wreedheden de roomse Kroaten -onder aanvoering van roomse
geestelijken- de orthodoxe Serven hebben aangedaan. De Duitse SS soldaten die
toch waarlijk wel wat gewend waren stonden stomverbaasd. Het is eigenlijk niet te
beschrijven. Maar het zou toch eens moeten gebeuren. Circa 700.000 mensen zijn
toen allergruwelijkst vermoord. Met medeweten van? Ja, van de paus!
Israël heeft alle kwaad van Rome te duchten. De tijd zal dit almeer leren. Kunt u
nog omgaan met hen die dit gruwelijke pausdom een “zusterkerk” noemen en haar
onheilige “vader” een “geliefde broeder in Christus”? “De protestanten zullen de
antichrist zo aankleven alsof het de antichrist niet is”, zei Jacobus Durham al.

Het Koninkrijk van de Messias op aarde
“Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einden van de
aarde tot uw bezitting.”
Het is de belofte van een koninkrijk op aarde aan de Messias. God is Koning, is dan
ook de hoofdinhoud van de psalmen. Zeker, Christus regeert eerst inwendig en
geestelijk over ons hart en over de volken door de prediking van het Evangelie, en
Hij moet eerst Koning zijn over dat kleine koninkrijk van onze harten, zullen wij
eenmaal deel hebben in dat grote koninkrijk van Christus, dat met Zijn komst zal
geopenbaard worden, maar wij moeten het koninkrijk van Christus niet tot
heerschappij over onze harten begrenzen.
Immers God zal eenmaal ook zichtbaar en tastbaar Koning zijn over de hele aarde,
Zach. 14:9. Dat wij dan niet wanhopen bij het zien van het kleine aantal christenen,
in vergelijking van de menigte van de Joden en van de heidenen.
In deze bedeling worden slechts de eerstelingen, maar bij de komst van Christus
worden de massa’s ingezameld. – “Eis van Mij”. De Zoon mag eisen, en daarom zei

45

Hij ook: “Vader, Ik wil, dat degenen die Gij Mij gegeven hebt, Mijn heerlijkheid zien,
opdat zij zijn waar Ik ben”. Ziet, welk een wonderlijke vereniging.
Christus bidt en eist tegelijk. Kan dit in een schepsel vallen? Hij bidt in de diepste
afhankelijkheid van de Vader, en dankt de Vader dat Hij Hem verhoord heeft, en Hij
zegt tegelijk: “Ik weet, dat Gij Mij altijd hoort.” Kan een schepsel dat zeggen? Zo
verenigt Christus in Zich al het tegenovergestelde: Godheid en mensheid, hoogheid
en geringheid, onzondigheid en de vloek, - en dit alles opdat Hij het allerstrijdigste:
Goddelijke heiligheid en Goddelijke vergeving van zonde in Zich tot een brengen
zou.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Het bovenstaande zegt Isaäc da Costa in zijn Bijbellezingen bij psalm 2. Duidelijk
komt uit deze verklaring ook weer tot uiting dat nu als het ware de enkeling wordt
toegebracht, maar dat straks de grote oogst van de wereld binnen zal gehaald
worden. We denken dan met name aan theologen als Jonathan Edwards en John
Bunyan, die dit ook zo helder gesteld hebben! Het grootste evangeliewerk moet nog
een aanvang nemen! Deze grote waarheid is vrijwel verdwenen in het theologisch
denken.

ALLERLEI
Israël
Het blijkt dat de president van de VS premier Netanyahu flink onder druk zet. Toch
moeten we ook opmerken dat de leider van Israël wel toegeeft dat er een Palestijnse
staat moet komen (in hoeverre hij dat stelt onder dwang zal nog wel blijken!), maar
dat hij onder geen voorwaarde zal toestaan dat die “staat” een leger krijgt! En de
gevluchte Palestijnen mogen niet terug Dat zou trouwens gelijk staan aan het
opheffen van de staat Israël! En de nederzettingen op de Westbank ontmantelen?
Nee! Ook moet de islam er niet op rekenen dat zij Oost-Jeruzalem krijgt als
“hoofdstad”. Jeruzalem blijft ongedeeld! Met andere woorden: de storm komt
opzetten en zal ongetwijfeld uitgroeien tot een zware orkaan. Want och: ook de
Palestijnen willen geen vrede. Ze willen heel het land dat God aan Israël gegeven
heeft tot een eeuwig erfdeel!
Wilders
Deze man zorgt nogal voor wat commotie in “onze” kringen. Je hoort en leest hier en
daar, dat hij de waarheid niet kan zeggen, omdat hij geen wedergeboren christen is.
Afgezien van de vraag of een ware christen altijd voor de waarheid in het gericht
treedt, is het een drogreden te stellen dat we dáárom niet naar Wilders dienen te
luisteren. Laten we het zien als een zwaar oordeel over onze christenheid dat hij
verwoordt wat in onze christelijke pers luid uitgebazuind zou moeten worden en
waarop “onze” mensen in de beide Kamers van de Staten Generaal onophoudelijk
zouden moeten wijzen. We moeten natuurlijk wel beseffen dat Wilders geen dominee
is maar een politicus! Een politicus is iemand die openlijk de dingen moet
benoemen en Wilders doet dat en biedt oplossingen aan. De opmars van de islam in
Europa is en wordt vooral aangemoedigd met de kreet dat we goed voor onze naaste
moeten zijn. Maar waarom hebben we de oorlog tegen de mohammedanen in 732 bij
Tours en in 1683 bij Wenen gestreden? Toch niet omdat we in Europa zaten te
wachten op moskeeën, eerwraak, sharia, vernietiging van onze culuur, en noemt u
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verder maar op. Waarom laten we de vijand nu massaal binnen en geven ze alle
ruimte voor hun vreselijke godsdienst? Durven we dat nog te verdedigen met de
Bijbelse opdracht dat we goed voor vreemdelingen moeten zijn? Dan moeten we
maar eens in Gods Woord gaan lezen wat de positie van een “vreemdeling” is; hoe zij
zich hebben te gedragen! Waarom durven we niet openlijk de onderdrukking en
vervolging van de christenen in moslimlanden te noemen en waarom veroordelen we
die niet met alle kracht die in ons is? Als Wilders persoonlijk wordt bekritiseerd is
dat voor veel christenen geen probleem, maar als de islam wordt bekritiseerd dan
zijn we niet lief genoeg. Willen we dat onze kinderen en kleinkinderen onder de
sharia en als tweede klas burgers in hun eigen land moeten leven? Dat immens
grote gevaar ziet de heer Wilders. Is het dan zo verkeerd hem in déze strijd te
steunen?

Op blz. 30 onder “Opname” wezen we op voorspellingen i.z. het tijdstip van de
“opname”. We schreven er zelf bij: “het zal niet gebeuren”. Dit kan verwarring geven.
We bedoelden dat het op die genoemde tijdstippen niet zal plaatsvinden. Er is
uiteraard wel een “opname”; zie 2 Thessalonicensen 4:15-18.
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