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Citaat van Thomas Boston uit zijn viervoudige staat :  

“De naam is overgenomen van "het dal der kinderen van Hinnom", waarin Tofeth was (2 Kon. 23:10). Daar offerden 

afgodendienaars hun kinderen aan de Moloch. Dit moet een groot koperen afgodsbeeld zijn geweest, met armen als 

die van een mens. Als dit beeld van binnen verhit was door vuur, werd het kind gelegd in de gloeiende armen van het 

afgodsbeeld. Om te voorkomen dat de ouders het gillen van het kind konden horen, sloegen ze tijdens het 

afschuwelijke offer op trommels, en daarom noemde men die plaats Tofeth. Zo worden wij gewezen op de hevigheid 

van de pijnigingen in de hel.” Lees ook 2 Kronieken 28:1-3. 

 

 

                                  
 

 

 

 

Geachte lezer, met deze onderstaande blaadjes uit een Donald Duck-pocket nr. 165 – jaargang 2009, kwam onlangs 

mijn zoontje thuis. ‘Mama, mag ik een Duckje kopen…?’ Mijn vrouw had nergens erg in, en gaf hem een paar centen 

om dit boekje te kopen. Ja lezer, onze kinderen moeten klaargestoomd worden, voor wat straks komen gaat. Op 

allerlei wijzen moeten wij op héél subtiel onschuldig lijkend, wennen aan het satanische, c.q. aan het duivelse. Opdat 

velen straks niet te erg zullen schrikken, en klaar zullen zijn om het beest uit de aarde te aanbidden. Eerst via de TV, 

via de popmuziek, via het internet, via de computerspelletjes, en nu ook al via de Donald Duck…. Wie had dat 

kunnen denken. Zo’n onschuldig Donald Duckje toch…? Ook hierin geldt ons weer, dat opmerken beter is dan het 

vette der rammen. Misschien zal iemand mij opmerken: ‘dat u dat koopt en allemaal toelaat’,  dan moet ik u erkennen 

dat het ook in mijn gezin nog wel eens ergens aan schort. Kan ik hiervan mijn vrouw of mijn lieve kinderen de schuld 

geven? Immers neen, alleen maar mezelf. Want, als ik meer voor mijn kinderen had gebeden, en wanneer ik ze beter 

en godzaliger had voor geleefd, hadden zij misschien ook wel meer het goeie gezocht, en meer bewaard geworden 

voor het kwade. Wie zal een reine geven uit een onreine? Al mijn kindertjes zijn onrein, omdat zij een onreine vader 

hebben. En toch mag ik hen en mijn lieve vrouwtje veel opdragen bij Hem, Die zijn genade nooit verkwist, maar Zich 

nog uit vrije goedheid wil ontfermen aan verloren verkwisters en albedervers, om Jezus wil. Wanneer u dan net zulke 

verdorven kinderen heb als ik, wees dan ook op uw hoede, met welk ‘onschuldig’ lectuur uw kindje thuiskomt.  

Lees en kijk hieronder, en overtuig uzelf. Ik heb maar een paar blaadjes gescand.    --    DJK    

 



 
 

 



 

 

 

En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest 

gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve? En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods 

lasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden. En het opende 

zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen. 

En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd 

macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, 

welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld, 

Openb. 13:4-8. 

 

 

 

 
 

 

 

Wilt u hier eens wat meer over lezen….?  Klik dan op onderstaande link : 

 

 

http://www.dewoesteweg.nl/diversen/het-beest-uit-de-zee/ 

 

 


