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Geachte abonnees!

Verwachting is een
Bijbels uitzien naar de
luisterrijke heilstijd op
aarde als de satan
gebonden wordt en naar
de erkentenis van het
volk van Israël, dat Jezus
van Nazareth de beloofde
en gekomen Messias is.
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eenmaal per kwartaal
onder redactie van:
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C.J. Buys
Sparreweg 6
2803 JT Gouda
Telefoon: 0182-572867
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Postbankrek. : 3496856

Abonnement: € 13,60
per jaar. Betaling door
middel van acceptgiro,
welke wordt ingesloten
bij het laatste nummer
van de jaargang.

Opzegging: Ten minste
een maand voor het
einde van de lopende
jaargang.
≈≈≈≈≈

In het vorige nummer hebben we beloofd u het juiste verhaal te
geven over de zogeheten “martelaren van Gorkum”. Dit in verband
met de roomse laster er over en de slaafse instemming ermee van
het verwaterde protestantisme. Het “verhaal” is een hele brochure.
Maar er waren nogal -laten we het zo noemen- technische
problemen die dit belet hebben. Deze zijn nu opgelost en DV krijgt
u nu in het volgende nummer te lezen wat deze eerwaarde heren
hebben uitgespookt.
Zoals u zult lezen is er in dit nummer opnieuw veel aandacht
besteed aan het immens grote islamitische gevaar. Deze
levensgevaarlijke religie rukt steeds meer op en naarmate de
mohammedaanse vijand toeneemt in aantal zal ze agressiever
worden. We hebben uit de vele berichten maar aangestipt. De
islamisering wordt steeds dreigender. En men wil(durft)het niet
echt onderkennen.
Steeds dreigender wordt ook het gevaar uit Iran, het oude Perzië.
U leest er met name van op blz. 42. Maar er is veel meer aan de
hand. Uiteindelijk valt dit gevaar ook onder de beoogde
wereldheerschappij van de islam. Het valt zeker niet uit te sluiten
dat de verwachte aanval van Israël op de nucleaire installaties van
Iran onderdeel is van de val van de oosterse antichrist. Dit valt
zeker te hopen! We dienen er wel ernstig rekening mee te houden
dat het uitbreken van een groot conflict in het Midden-Oosten ook
heel ernstige gevolgen zal hebben voor Europa.
In de bijlage hebben we aandacht besteed aan de crisistijd. Daar
hebben we iets over geschreven in het licht van een eerdere crisis
en daarbij gebruik gemaakt van historische gegevens. En dan valt
de huidige crisis nog best wel mee. Een (eindtijd) crisis die haar
weerga niet kent hebben we kort beschreven. Of daar de huidige
crisis daar een voorbode van is achten we onzeker. Laten we
bovenal uitzien we naar de tijd dat de HEERE komt om de wereld
te richten in gerechtigheid, en de volken in alle rechtmatigheid!

≈≈≈≈≈

Bij de voorplaat. “Een grote in Gods Koninkrijk”, zo mogen we de Engelse baptistenpredikant C.H. Spurgeon
zeker wel noemen! Deze man is velen tot een eeuwige zegen geweest. Het is bekend dat zijn op zondag
uitgesproken preken de andere dag al werden doorgeseind naar Amerika. En tot op deze dag worden zijn preken
nog uitgegeven; ook in ons land. Spurgeon was een chiliast pur sang! In dit nummer leest u weer over zijn
heldere Bijbelse toekomstvisie. Die hebben we juist in onze dagen zo nodig. Hij was zeer geliefd in Schotland,
waar hij enkele malen predikte. Toen zijn overlijden aldaar bekend werd was er een grote rouw, een bitter
gekerm. Spurgeon was ook een onvervalste échte calvinist – géén hypercalvinist!

Des mensen zaligheid
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“Zo heeft de Heere door alle tijden voor Zijn eer gezorgd en daarom verwachten wij ook
nu door een ongezochte en ongedachte weg onze verlossing uit onze middernachtelijke
duisternis en geestelijke doodstaat. Als de belofte uit Jesaja 32 zal vervuld worden “dat
over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar
veld worden, en het vruchtbaar veld zal voor een woud geacht worden.” Dit is eerst
vervuld toen het heidendom werd aangenomen, toen werd de Joodse kerk een woud.
Maar in het laatste der dagen, de tijd van Israëls aanstaande en gezegende bekering, zal
de woestijn van het Jodendom een vruchtbaar veld zijn.(…)
Joden en heidenen zullen volgens Jesaja 11 dan in grote vrede leven. In die tijd hebben
de godzaligen de gezegendste tijd voor het volk des Heeren verwacht; ja een aanwas in
geestelijke vruchtbaarheid en dat de kerk het meest zal bloeien in de laatste tijd.(…)Dan
zal de satan duizend jaar (bij de Heere juist bepaald, doch voor ons een onzekere tijd),
gebonden zijn, namelijk om noch met martelaarschap, noch met ketterijen de kerk te
vervolgen.”
Het boven geciteerde was de mening van de bekende ds. E. Fransen (1827-1898), o.a.
predikant bij de Gereformeerde Gemeente te Barneveld. Ds. Fransen was een chiliast;
geloofde dus aan een 1000-jarig Vrederijk, ná de bekering van het volk der Joden. Op
heel veel plaatsen in zijn geschriften spreekt ds. Fransen over zijn verlangend uitzien
naar de “heerlijke kerkstaat”, zoals hij het 1000-jarig rijk ook noemde; dat doet hij
vooral in de prekenbundel De verheerlijkte Immanuël. In het voorwoord van deze
prekenserie over de Openbaring aan Johannes zegt hij:

“Reeds sinds vele jaren is mijn verwachting en verlangend uitzien geweest naar Israëls
bekering, tot zegen en leven voor de kerk, Romeinen 11.”
≈≈≈≈≈≈≈
In vorige jaargangen van dit blad is al heel veel geciteerd uit de werken van ds. Fransen
over de benauwde tijd die aan de bekering van de Joden en het Vrederijk zal voorafgaan.
Het bovenstaande is voldoende als bewijs dat deze predikant geheel in de lijn van onze
vaderen heeft gesproken. Dit geluid wordt zó niet meer gehoord en we moeten er ook
maar niet op rekenen dat dit ook nog gehoord zál worden van de zijde van de geestelijke
leidslieden. Maar deze verwachting is er niet minder door!

≅≅≅≅≅≅≅≅≅
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Des mensen zaligheid
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Het tweede en voornaamste deel van de christelijke religie hebben wij hierin vervat, dat
de mensen zullen weten, waarin zij hun zaligheid hebben te zoeken. De kennis tot onze
zaligheid heeft drie trappen. Eerstelijk moeten wij uitgaan van het besef van onze eigen
ellende, welk besef ons zover moet brengen, dat wij, als dood zijnde in allen dele de
moed geheel opgeven. Dit heeft plaats, wanneer ons aangewezen wordt de
oorspronkelijke en erfelijke verdorvenheid van onze natuur, die een bron van alle kwaad
is, die in ons verwekt mistrouwen, weerspannigheid tegen God, hovaardij, gierigheid,
kwade lusten en allerlei begeerlijkheid, die ons van alle oprechtheid en rechtvaardigheid
aftrekt en ons onder het juk van de zonde gevangen houdt. Zo wordt een ieder aan zijn
zonden ontdekt, opdat hij, beschaamd geworden over hun schandelijkheid, gedrongen
worde, zichzelf te mishagen en zich, met al wat hij bezit, als niets te achten. Dan ook
wordt zijn geweten gedag-vaard voor de rechterstoel van God, opdat hij, zijn
doemwaardigheid erkennende, en als ontvangen hebbende de tijding van zijn eeuwige
dood, voor de gramschap van God lere beven. Dit is de eerste trap, om tot de zaligheid
te komen: dat de mens in zichzelf verslagen en ontsteld zijnde, aan alle steun van het
vlees vertwijfelt, en nochtans zich niet verhardt tegen het oordeel van God; maar dat hij,
bevende en benauwd zijnde, in smartelijke verzuchting naar genezing zich uitstrekt.
Van deze eerste trap moet hij vorderen naar de tweede, die plaats heeft, als hij, door de
kennis van Christus opgeheven zijnde, weer tot zichzelf komt. Want de mens, die zich
zodanig vernederd heeft als beschreven is, blijft niets anders over, dan dat hij zich wendt
tot Christus, om door Zijn genade van zijn ellende verlost te mogen worden. Zulk een
zoekt nu in Christus zijn zaligheid; hij verstaat Zijn kracht en heerlijkheid. Dat wil
zeggen: hij erkent Christus als de enige Hogepriester, door Wie wij met de Vader
worden verzoend; hij neemt Zijn dood aan als de ene offerande, waardoor onze zonden
worden geboet, aan de eis van God is voldaan, en de ware en volkomen gerechtigheid is
verworven. Eindelijk erkent hij, dat het de genadegift van God alleen is, die hem
rechtvaardig stelt voor God, zodat hij haar kracht niet deelt tussen Christus en zichzelf.

Van deze trap moeten wij opstijgen tot de derde, te weten, dat wie in de genade van
Christus en in de vrucht van Zijn dood en opstanding grondig onderwezen is, zich op
Hem met een vast en sterk vertrouwen verlaat, en zeker weet, dat Christus hem zó
toebehoort dat hij in Hem bezit de gerechtigheid en het leven.
(UIT: Een verzoekschrift van Calvijn aan keizer Karel V)

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅

4

WILLIAM GREENHILL OVER DE TOEKOMST VAN ISRAËL
“Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie Ik zal de kinderen Israëls halen uit het
midden der heidenen waarheen zij getogen zijn en zal hen vergaderen van rondom en hen brengen
in hun land. En Ik zal hen maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israëls: en zij zullen
allen tezamen een enige Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn,
noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn ”, Ezech. 37:22-23. Het gevoelen van
velen is daarom dat de twee staven, verbeeldende de twee huizen van Israël, nog zullen
en moeten verenigd worden. De grote reden van dit gevoelen is dat beiden nog nooit
zijn verenigd geweest noch ooit onder een enige Koning én Herder -namelijk David, de
Messias- geweest zijn.
Dit is hetgeen de profeet Hosea óók voorzegt, Hosea 1:1.(…)Als men zou willen zeggen
dat zulks reeds geschied was toen Jezus geboren is en in het Joodse land geleefd en
gepreekt heeft; dat kan niet voldoen.“Want Hij is gekomen tot het Zijne en de Zijnen hebben
Hem niet aangenomen”, Joh. 1:11. Het volk van Israël is grotendeels gekant geweest tegen
Christus.
Er is een tekst bij Zacharia die zeer opmerkelijk is, nl. hoofdstuk 10:6-9. Let wel, toen
Zacharia dit zei van het huis van Juda was het al teruggekeerd uit Babel naar Judea en
Zacharia met hen. En ze waren al bezig met de tweede Tempel te bouwen. Nu, wat
voorzegt de profeet? “En Ik zal het huis van Juda versterken en het huis van Jozef zal Ik
behouden; en Ik zal hen weder inzetten; want Ik heb Mij hunner ontfermd en zij zullen wezen
alsof Ik hen niet verstoten had: want Ik ben de HEERE hun God en Ik zal hen verhoren,”
enzovoort.
1. Men moet vaststellen dat de Joden eens algemeen bekeerd zullen worden en dat men
zo`n volksbekering van de Joden nog moet verwachten en er daarom ook om mag
bidden. Dit is de zo dikwijls beloofde bekering, wat niet bestaat in de bekering van enige
weinige Joden, óf in het begin van het Nieuwe Testament door de apostelen óf
naderhand van tijd tot tijd hier en daar een klein getal. Maar een nationale bekering
ofschoon juist niet van ieder die tot die natie behoort. Zie Hosea 3:5: “Daarna zullen zich
de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun Koning: en zij zullen
vrezende komen tot de Heere en Zijn goedheid, in het laatste der dagen.” Er zal eindelijk een
zeer algemene, heerlijke en zichtbare bekering van de Joden zijn. En zij zullen tonen
uitmuntende christenen te zijn, dienende de Heere en blinkende in geloof en godzalige
wandel, 2 Cor. 3:15,16. En indien men hieraan nog mocht twijfelen, leest maar
Romeinen 11 aandachtig en zonder vooroordeel.
2. Maar daarbij, als de Joden zullen bekeerd zijn, dan zullen ze het land Kanaän weer in
bezit krijgen en bewonen. Daarom belooft God zo dikwijls dat hij ze van alle kanten
vergaderen zal en weer in hun land brengen. Hosea 1:10; Jeremia 50:4,5, Jesaja 2:2,3 en
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allerduidelijkst Jesaja 11:11-13, vergeleken met Jesaja 65:17-22 en Openbaring 7:4 en
14:1. “En Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid”, Ezechiël 37:25b.
Hierdoor wordt aangetoond dat Christus niet alleen een geestelijk Koning zal zijn over
de bekeerde Joden, gelijk Hij dat is over alle gelovigen van het Oude en Nieuwe
Testament uit Joden en heidenen, in hemel en op aarde, in de tijd en in de eeuwigheid;
maar hier wordt óók beloofd dat Christus op een bijzondere wijze de Koning der Joden
zijn zal; ja op zodanige wijze als het tot nog toe nooit geweest was. En wel op een
zichtbare en politieke manier. Want Hij moet op de Troon van Zijn vader David zitten.
Daartoe behoort de belofte van Christus aan Zijn apostelen, Lukas 22:29. En wanneer
zal dat geschieden? Wanneer de wedergeboorte aan de Joden zal gegeven worden; als “het
de tijd der wederoprichting aller dingen zijn zal”, Handelingen 3:21.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Het zal u opvallen dat hetgeen wij op meerdere plaatsen in dit nummer aan u hebben
doorgegeven -o.a. van de predikanten C.H. Spurgeon en R. Boogaard- een echte “oude
waarheid” is! William Greenhill (1591-1671) is ons allen goed voorgegaan! Deze
geleerde predikant schreef een zeer groot werk over de profeet Ezechiël. De Nederlandse
vertaling is van Jac. van Ostade, uitgave 1732.
De geleerde Nederlandse vertaler merkt o.a. op “dat Israël en het Joodse land een
geruste, gezegende en bloeiende kerk en politie(overheid) zal genieten, onder christelijke
en godzalige overheden. Hetzij in een monarchale of aristocratische, of meer
democratischse, of gemengde regering; doch onder de Heere Christus als David hun
Vorst.”
Greenhill schrijft in de "Voorrede van de laatste 9 hoofdstukken van Ezechiël":
"De meeste Godgeleerden hebben sedert de tijden van Hieronymus geloofd, dat hier op
geen lichamelijke tempel, of stad of landverdeling wordt gezien, maar dit alles te
verstaan is, enkel van een geestelijke tempel en wel bijzonder van de Christelijke Kerk
van het Nieuwe Testament. Bijzonder met die geheime zin, dat de kerk van het N.T. wel
in het gemeen hierdoor wordt verstaan, doch dat zulks met nadruk zijn heerlijkste vervulling
zal hebben met de heerlijkheid van Gods Kerk in het laatste der dagen. Dit is zodanig het
algemeen gevoelen, dat er maar weinigen zijn, die daarvan verschillen (…) Deze tempel
zijnde een voorbeeld van de kerk van God in het algemeen, van de kerk des N.T. in het
bijzonder en allerbijzonderst van de Joods-Christelijke kerk in het laatste der dagen."

≅≅≅≅≅≅≅≅
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IK ZAL U IN UW LAND ZETTEN
≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅

“En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult
weten dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE”, Ezechiël 37:14.
Ezechiël mag tot zijn volksgenoten in ballingschap in Chaldea een boodschap brengen
van de Heere waarin de heerlijke belofte is besloten van verlossing uit de ballingschap en
van wederkeer tot de Heere. Deze belofte heeft Ezechiël uitvoerig beschreven in
hoofdstuk 36. Daarop laat de Heere aan de profeet in een visioen zien, welk een grote
verandering de vervulling van de belofte te zien zal geven. De Heere laat hem een vallei
zien, vol beenderen. Twee dingen vallen de profeet op, nl. het aantal: zeer veel en de
toestand: zeer dor. Ze liggen daar al lange tijd. Zo tekent de Heere het droeve beeld van
Israël. In eerste instantie tijdens de ballingschap in Babel. Toch mogen we daarbij niet
blijven staan.
Terecht hebben vele van onze ,,oudvaders” erop gewezen dat dit beeld ook betrekking
heeft op een andere ballingschap, nl. de ballingschap die over Israël gekomen is na de
verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70 na Christus. Daarin
stonden onze vaderen niet alleen. Ook de gereformeerde vaderen uit andere landen
deelden dit gevoelen. Zij konden dit niet constateren vanuit de feiten zoals wij, maar
leerden dit op grond van wat de Heilige Schrift leert en door de Schrift met de Schrift te
vergelijken. Zij hielden zich aan de Scriptura Scripturae interpres, de Schrift verklaart
de Schrift.
In hun dagen was Israël als een vallei vol beenderen, en ziet, zij waren zeer dor. Zo was
het in de dagen van Ezechiël. Maar in veel sterker mate gold dit van Israël na de
verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, negentien eeuwen lang. De Heere geeft
Ezechiël de opdracht over de beenderen te profeteren: Gij dorre beenderen! Hoort des
HEEREN woord. Alzo zegt de Heere tot deze beenderen: Ziet, Ik zal de geest in u
brengen en gij zult levend worden. En Ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen
komen en een huid over u trekken en de geest in u geven, en gij zult levend worden; en
gij zult weten dat Ik de HEERE ben. Aanstonds wordt de stilte van het graf verbroken
en ontstaat er een geweldige roering onder de beenderen. Elk been voegt zich bij het
daarbij passende been. Er ontstaan weer volledige geraamten die weer met vlees
aangekleed worden. Het zijn weer mensen, maar… dode mensen. Want er is geen geest
in hen. De staat van ontbinding is opgeheven, maar de doodstaat nog niet. Als Ezechiël
daarna op Gods bevel profeteert tot de geest en de geest in hen komt, worden de
lichamen levend en staan zij op hun voeten.

≈≈≈≈≈
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Vanzelf heeft dit alles een geestelijke betekenis voor de Kerk van alle eeuwen, maar
ongetwijfeld heeft u in de Pinkstertijd over deze woorden wel eens horen preken zodat
ik er nu aan voorbij ga.
In de eerste plaats heeft dit woord een letterlijke betekenis en dan met name voor Israël.
Dat blijkt duidelijk uit vers 11 en 12. De Heere vergelijkt Israël in de ballingschap en de
diaspora met het liggen in graven. Zij zijn zo verstrooid dat zij als ,,begraven” zijn onder
de volken. Maar de Heere zal die graven openen en hen daaruit doen opkomen, en hen
in hun land zetten. Let op de herhaling! Het is een dubbele verzekering. Deze belofte is
in de eerste plaats vervuld onder koning Kores die de Joden verlof gaf naar hun land
terug te keren. Onder leiding van Zerubbabel en Ezra en anderen zijn ze teruggekeerd.
Maar die terugkeer vindt ook in onze dagen plaats. De Heere is bezig Israël weer in zijn
land te zetten. Leg de krant er maar naast. Zij worden verzameld van de opgang van de
zon tot de nedergang van de zon. Voor het eerst na de verwoesting van Jeruzalem is
Israël weer een zelfstandige natie die haar plaats inneemt (als een lastige steen, Zach.
12:3) in de rij der volken. Hun land, is het land Kanaän dat de Heere hun vaderen
gegeven heeft.
Van dat land de christelijke Kerk maken, zoals door sommigen gedaan werd en wordt, is
een gevolg van de substitutiegedachte als zou de Kerk in de plaats van Israël gekomen
zijn. Maar dat is geen eerlijke exegese. Bovendien, wij leven in een tijd dat dit door de
feiten wordt bestreden. Of Ezechiël ook zover heeft mogen zien, wordt uit dit
Schriftgedeelte niet duidelijk. Wel heeft lang vóór Ezechiël ook Amos geprofeteerd: En
Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen niet meer worden uitgerukt (wat in het jaar
70 dus wel gebeurd is!) uit hun land dat Ik hun gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.
Ook de profeet Zacharia, die na de Babylonische ballingschap leefde, heeft heel
duidelijk over een terugkeer uit de ballingschap gesproken.
Land en volk van Israël horen bij elkaar. Dat heeft ook de geschiedenis heel duidelijk
bewezen. Als Israël in ballingschap is, treurt het land en is het woest en als Israël er
woont, bloeit het en is het vruchtbaar. Vandaag exporteert Israël zijn vruchten tot naar
ons land toe.
Ziet Israël nu wat God bezig is te doen? Neen, het ziet op de tweede oorzaak. Het
antisemitisme is voor de Joden oorzaak om zich in Israël te vestigen. De dorre beenderen
voegen zich tot elkaar. Het is een lichaam geworden, dat wil zeggen, de staat is gevormd.
Maar er is geen Geest in hen. Eerst het natuurlijke, daarna het geestelijke. Tussen
terugkeer uit Babel en Pinksteren liggen ongeveer vijf eeuwen. Welke tijd er nu tussen
terugkeer en bekering liggen, weet niemand. Zien wij wel wat God bezig is te doen? Onze
vaderen hebben uitgezien naar wat wij mogen beleven: Ik zal u in uw land zetten. Op
wonderlijke wijze is Israël weer in het bezit gekomen van zijn land.
En nu is Kanaän in de Bijbel ook beeld van de hemelse erfenis die in Adam is verloren
gegaan, maar door Christus weer verworven is voor al Gods kinderen. Daarop hebben
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zij een geschonken eigendomsrecht ontvangen. Christus heeft gezegd: “In het huis Mijns
Vaders zijn vele woningen, anderszins zou ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u
plaats te bereiden.” Het is het werk van de Heilige Geest hen daarvan te verzekeren. Is
dat niet een gelukkig volk? Zij mogen weten waar de reis heen is. Mozes zei eens tot
Hobab: ,,Wij reizen naar die plaats, van welke de Heere gezegd heeft: Ik zal u die geven.
Ga met ons en wij zullen u wel doen, want de Heere heeft over Israël het goede
gesproken.” Dat geldt in geestelijke zin al Gods kinderen. Ik zal u in uw land zetten, Ik
zal u uw erfenis wedergeven, Ik zal u in eeuwige heerlijkheid opnemen.
≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅
Het bovenstaande artikel is van de hand van ds. R. Boogaard, emeritus predikant van
de Gereformeerde Gemeente te Leiden/Leiderdorp. We vonden dit in ons archief. Het
heeft gestaan in Shaare Zedek Nieuws. De datum hebben we helaas niet genoteerd.
Overigens heeft ds. Boogaard al in velerlei bladen artikelen gepubliceerd over Israël in
Bijbels perspectief. Ook heeft hij er artikelen over geschreven in diverse boeken die
uitgegeven zijn over Israël en haar toekomst.
Ds. Boogaard is een van de weinige predikanten in Nederland die een Bijbelse visie
hebben over het grote plan dat God met Israël heeft. In zijn eigen kring is hij
dienaangaande een eenling, hoewel door hem verschillende predikanten meer na zijn
gaan denken over de toekomst van Israël en zijn visie als Bijbels hebben moeten
onderschrijven. Heel duidelijk is ook dat ds. Boogaard een grote opbloei van Gods
Gemeente verwacht na de bekering van Israël. Of hij deze heilstijd kadert in een
zogeheten “1000-jarig rijk” weten we niet. Dat doet er trouwens ook niet zoveel toe. De
“zaak” is toch dezelfde, al geven we het dan een andere “naam”!
Overigens heeft nog nooit iemand me duidelijk kunnen maken waarom we het
duizendjarig rijk los moeten en kunnen(!) koppelen van de heilstijd op aarde, zoals deze
er zal zijn na de bekering van de Joden!

≅≅≅≅≅≅≅

IS ISRAËL DE KERK? --- IS DE KERK ISRAËL?
Israël is Israël en de kerk is de kerk. Dat moet voor ons allen als 'een paal bo-ven water
staan'! En het is volkomen willekeur om, als Gods Woord spreekt over "Israël", het de
ene keer letterlijk als Israël te nemen en een andere keer van Israël het geestelijk Israël
te maken: de 'kerk', of de 'gemeente' zo u dat wilt. We vonden in het boek "Vervolg en
vernieuwing" van de bekende Messias belijdende Jood Baroech Maoz (voorganger van
een gemeente in Risjon leTsion bij Tel Aviv) deze 'kwestie' ook aangesneden en we
willen zijn visie graag aan u doorgeven.
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Onder 'Dikwijls gemaakte fouten' schrijft hij o.a. het volgende:
(...)Aan de andere kant is er een willekeurig hermeneutisch beginsel1 dat het
oudtestamentische godsvolk lossnijdt van het Nieuwe Testament. Hetzelfde
Schriftgedeelte wordt dan soms 'letterlijk', soms 'geestelijk' toegepast, d.w.z. op Israël of
op de kerk. Dit is nergens duidelijker dan in de christelijke behandeling van het Oude
Testament met betrekking tot de Joden. Als het Oude Testament over beloften spreekt,
staat er in heel wat bijbels boven 'Gods beloften voor de kerk'. Als er vloeken worden
uitgesproken, lezen we 'Gods toorn over de Joden'. Soms wordt 'het volk van God'
gelezen als 'de kerk', maar dit kan beter vermeden worden, omdat de teksten zelf meestal
uitdrukkelijk spreken van Israël of van Juda.
Daarna worden voorbeelden gegeven onder "Israël of de kerk?"
Ik heb een bijbel in mijn bezit, die is gedrukt bij de Cambridge Press in Engeland. In de
Psalmen lezen we opschriften als (ik cursiveer):
'De kerk zegent de Koning' (Ps. 20).
'De kerk klaagt over haar benauwdheid' (Ps. 44).
'Het vertrouwen dat de kerk in God stelt' (Ps. 46).
'Versierselen en voorrechten van de kerk' (Ps. 48).
'Gods majesteit in de kerk' (Ps. 50).
In het laatste geval lezen we in de tekst zelf: 'God is bekend in Juda, Zijn naam is groot in
Israël.'

Nog duidelijker zien we deze manier van uitleg in de opschriften die ten behoeve van
de oplettende lezer zijn aangebracht in de tekst van Jesaja:
'Jesaja's klacht over Juda' (Jes. 1).
'Rampspoed over Juda' (Jes. 3).
'Oordelen over Israël' (Jes. 8).
'God zorgt voor zijn volk' (Jes. 9).
'Gods genade voor de kerk' (Jes. 30).
De kerk van God getroost' (Jes. 34).
'Christus klaagt over de Joden, tot wie Hij gezonden is' (Jes. 49).
'Christus toont het plichtsverzuim der Joden aan' (Jes. 50).
'Het verwijt tegen de Joden' (Jes. 57).
'De grote zonden der Joden' (Jes. 59).

'De heerlijkheid van de kerk' (Jes. 60).
'De heidenen geroepen, de Joden verworpen' (Jes. 65).
≈≈≈≈≈≈

1

"Hermeneutiek", van een Grieks woord hermèneu-ein, betekent vertolken/verklaren.
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Hoe ter wereld kan een dergelijke willekeur worden beredeneerd? Er is geen geldige
regel die dit verdraaien van de tekst rechtvaardigt. God is niet de God van Israël in
het Oude Testament en de God van de kerk in het Nieuwe. Evenmin is Hij in beide
testamenten de rechter van Israël, maar de verlosser van de kerk. Hij is Israëls God
voor altijd, die de volken bij Israël heeft ingelijfd en ook hun nieuw leven gunde in de
weg van geloof en bekering. De diepe eenheid van Oud en Nieuw Testament mag niet
worden aangewezen om de waarheid te schaden, maar om haar te dienen. Evenmin
kunnen we volhouden dat we Oud en Nieuw Testament juist verstaan als we Israël uit
beide verbannen. Tot zover ds. Maoz.

≈≈≈≈≈≈≈
We zijn van mening dat we hier niet veel meer aan hoeven toe te voegen. De gegeven
voorbeelden spreken voor zich. En er zijn er nog veel meer te geven! Wie de
kanttekeningen van de Statenbijbel bij de gegeven teksten raadpleegt zal al direct zien,
dat deze geachte mensen óók deze methode van exegese hebben gevolgd. De zegeningen
voor de kerk, de vloeken voor Israël! Eigenlijk is het helemaal niet nodig om nader in te
gaan op de onhoudbaarheid van een dergelijke, willekeurige exegese. We doen het
daarom ook niet.
Niemand late zich van streek maken door het feit dat godzalige mensen zich hierin
meermalen hebben vergist en vragen als "Waarom heeft de HEERE dit toegelaten?" kunnen
we o.i. beter maar niet stellen. Er is immers geen antwoord op te geven! We zullen als
deze vragen opkomen, moeten berusten in de vrijmacht Gods.1 Wij zijn van mening dat
zulke 'vragen' beantwoord zullen worden in het Vrederijk, en zij die dit niet kunnen
overnemen, kunnen er toch van verzekerd zijn dat -als we van Christus zijn- álle vragen
beantwoord zullen worden in de eeuwige heerlijkheid.
Uit de verschillen van exegese bij de theologen -ook de meest godzalige- dienen we
vooral te leren, dat er zeker geen plaats mag zijn voor de fantasieën van een bepaalde
"écht" bekeerde man of vrouw, die het toch zeker wel zal weten, en soms ook nog wel
zegt het “van Boven” gekregen te hebben!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

1

Deze vragen kunnen ook gesteld worden bij het Baptisme (denk aan hun visie op de kinderdoop), de diverse Verbondsbeschouwingen, het
duizendjarig rijk (!), het kerkbegrip, en zoveel meer.
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ONZE RECHTSSTAAT
1. In het RD van 25 juli 2009 lazen we opnieuw een berichtje over Arie Stok uit
Dordrecht. U herinnert zich deze “zware” jongen nog wel. De man heeft miljoenen
verdiend met zijn piramidespel. Met name refoklanten -die hem als een oprecht bekeerd
mens zagen!- waagden een gokje om snel rijk te worden. Degene die echt “rijk” werd was
Arie zelf. Meer dan 10.000 beleggers werden de dupe. Hij haalde enkele tientallen
miljoenen guldens op; het was toen nog de guldenstijd. De beleggers hebben geen cent
van hun inleg teruggekregen. Arie is zakelijk en privé failliet verklaard. In 2004
veroordeelde de rechter hem tot drie jaar celstraf. Stok wist tot januari 2008 uit de
handen van de justitie te blijven. Deze straf zit hij nu uit. Maar we zijn in Nederland
heel coulant. Arie -die een vrouw had en kinderen heeft- kreeg in het gevang
trouwplannen en ook een crimineel heeft nu eenmaal rechten. Arie mocht met zijn
vroegere medeverdachte, Diane van der W. in het huwelijk treden in de Vughtse
Lambertuskerk. Een justitiepredikant bevestigde het huwelijk. Is Arie mogelijk rooms
geworden? Werd Arie na de huwelijkssluiting direct teruggebracht naar zijn cel? Welnee.
Het trouwfeest had plaats in een kasteel. Hij zal mogelijk nog wel eens af en toe een
weekendje met Diane op pad mogen. We leven toch in Nederland, waar bijna alles kan!
Arie is nu 48 jaar oud en kan na vrijlating zijn verdwenen miljoenen euro’s te voorschijn
halen en met de nu 35-jarige Diane riant gaan leven. We zijn echt niet voor een
politiestaat. Maar in een dergelijke staat zou men Arie wel op een dermate wijze aan de
tand voelen dat de miljoenen euro’s voor de dag kwamen. Zou de regering de kosten
voor het “Kasteelfeest” even voorgeschoten hebben?
2. Het feit dat in Amsterdam onlangs een fietsendief voor de honderdste keer opgepakt
is geeft een goed beeld van het (wan)beleid van deze stad en haar rode stadsbestuur. Zo
iemand had natuurlijk allang in de gevangenis moeten zitten. Maar enfin: we moeten de
boel bij elkaar houden en daar behoren criminelen ook bij. We zijn immers niet zo
onbeschaafd als Geert Wilders die de bevolking in bescherming wil nemen tegen
criminelen door ze op te sluiten? Nee Geert: we sluiten gevangenissen en de cipiers
kunnen naar de “bijstand”!
3. In 1987 werd de heer Gerrit-Jan Heijn door de gewetenloze schurk Ferdi Elsas
ontvoerd en dezelfde dag al door hem dood geschoten. Zeven maanden heeft deze boef
de vrouw van de heer Heijn doen geloven dat haar man nog leefde, om losgeld te
krijgen. Een maand na de ontvoering stuurde Elsas mevrouw Heijn een filmkokertje
met daarin het topje van de linkerpink van zijn slachtoffer, met als begeleidende tekst:
“G.J. zal de eerste tijd niet piano spelen. Hij zal er nogal last van hebben, maar de wond
geneest voorspoedig.” Om Heijn vrij te krijgen betaal de de radeloze familie in
november 1987 een deel van het geëiste losgeld in contanten en diamanten (nu goed
voor 3.600.000 euro). In 1988 liep de gewetenloze schurk tegen de lamp toen hij bij een
slijterij met een gemerkt biljet van 250 euro betaalde! Hij werd veroordeeld tot 20 jaar
cel. Na 13 jaar mocht hij al naar een kliniek om “behandeld” te worden. Toen hij
tweederde van zijn straf had uitgezeten mocht hij naar huis met… zijn opgespaarde
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(achterstallige) WAO (!!) van ca. 800.000 euro. Hij kocht er een woonboerderij van in
Ruurlo. Dezer dagen vond hij de dood bij een verkeersongeluk. Ing. A.W.M. van den
Hoven uit Katwijk merkt in De Telegraaf van 5-8-09 op, dat Ferdi na zijn vrijlating
“leefde als god in Frankrijk”. Maar de ware God heeft hem nu gestraft. En zo is er toch
nog recht, al heeft het even geduurd.”
4. In Venlo werd tijdens een overval op een supermarkt de eigenaar neergestoken. De
rechter was van mening dat de twee verdachten toch niet de bedoeling hadden de man
te verwonden. Een krommere uitspraak is er niet. Steken zonder iemand te willen
verwonden.
5. De tbs-moordenaar Dirk de V. kreeg in 2000 14 jaar en tbs (=ter beschikking stellen
van de regering om behandeld te worden) voor de doodslag op de 27-jarige Groninger
Tjirk van Wijk. Van Wijk was destijds een willekeurig slachtoffer. Toen hij de deur van
zijn huis opende stak De V. vijftig keer op hem in. De V. kwam net met voorwaardelijk
ontslag uit een tbs-kliniek. Volgens de deskundigen is de inmiddels 59-jarige crimineel
onbehandelbaar en nog altijd levensgevaarlijk. Men wil hem nu vrijlaten! In de kliniek
weten ze denkbaar geen raad meer met hem. Mogelijk kwam hij eerst op “proefverlof”.
We kennen dat. Het is al meer gebeurd dat een misdadiger met proefverlof ging en…
een misdaad pleegde. Dit gebeurde ook met andere criminelen. Men had het dan
verkeerd “ingeschat”.
6. De rechters in Nederland zijn zo ongeveer zelf criminelen. Althans: ze zijn er enorm
goed voor. Een zeer beruchte misdadiger Saban B., een beruchte vrouwenhandelaar meer dan 100 vrouwen werden zijn slachtoffer- werd vorig jaar tot 7,5 jaar cel
veroordeeld. Zijn vrouw(!) kreeg een baby en de superboef mocht -onder begeleiding-

de baby gaan bezichtigen, op voorwaarde dat hij zich elke dag zou melden. Mooi niet.
Hij is spoorloos en zit waarschijnlijk in Turkije. De vrouwen, die hij zeer gewelddadig
behandelde zitten in grote angst. Ze krijgen extra bescherming. Volgens het
Coördinatiecentrum Mensenhandel zijn de vrouwen hun leven niet zeker. Wordt het
niet de hoogste tijd deze rechters achter de tralies te zetten?
7. Een ander recent geval: Een andere misdadiger mocht onder begeleiding van 3(!)

bewakers een begrafenis van een familielid bijwonen. De drie presteerden het deze
boef te laten ontsnappen. Het is haast niet te geloven – wél de waarheid!
Dit zijn maar enkele gevallen. Voeg daarbij de gevallen van gerechtelijke dwalingen van de laatste
jaren waarbij onschuldigen zijn veroordeeld.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
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HET

GROTE ZENDINGSWERK MOET NOG BEGINNEN !

In Gezinsgids van 10 september 2009 staat een artikel Lectuur over India. Ons trof een
uitspraak van ds. G. Clements, predikant van de Ger. Gemeenten synodaal te Gouda.
We citeren: “Op het ogenblik gebeurt er wereldwijd aan echte zending, in de zin van
Woordverkondiging, heel weinig. Het gaat in de regel om putten graven, hospitaaltjes
bouwen en noem maar op.”
Dat is wel een heel duidelijk woord! Van een collega van hem (hetzelfde
kerkgenootschap) lazen we eens, dat hij voor de kaart van de wereld ging staan en toen
maar “heel weinig witte vlekken kon vinden waar het Evangelie nog niet gebracht was”!
We hebben toentertijd de dwaasheid van dit gezegde al aangetoond.
Ds. Clements heeft het over “echte zending” en dat dit op het ogenblik maar “heel
weinig gebeurt”. Hij wijst erop dat wát er doorgaans gebeurt eigenlijk maar wat
maatschappelijke hulp is. Daarmee zijn we het ook goed eens. Veel avontuurlijke
jongelui (ook wel ouderen) gaan naar zendings- en andere gebieden om daar een jaartje
door te brengen om hulp te bieden. Op zichzelf zeker niet te verwerpen.
Er zijn op de wereldkaart maar heel weinig witte vlekken te vinden waar het Evangelie het Evangelie des Koninkrijks- al gebracht is, laat staan dat het Evangelie daar héérst! Er
zijn uitnemende zendelingen geweest. Noemen we alleen maar de baptist William Carey
die in India zijn hele leven heeft opgeofferd in dienst van het Evangelie. En zo zijn er
meer te noemen. Maar toch is alles tot heden nog maar voorbereidend werk geweest! De
kerstening van de wereld moet nog komen. Persoonlijk denken we dat de bekeerde
Joden straks de grote zendelingen van de wereld zullen zijn!
De Goudse predikant zegt o.a. “De wereldwijde contacten zijn mij tot steun en stichting,
omdat de Heere het waarmaakt dat Zijn Woord tot de einden der aarde komen zal en
dan… zal het einde zijn.” Nu, dat zijn we goed met hem eens! “Echte zending” is er de
eeuwen door nog maar weinig geweest. En Gods Woord leert ons dat het Evangelie de
aarde zal bedekken, gelijk de wateren de bodem der zee. Er zal een tijd komen dat er
geen plaats op de aarde gevonden zal worden waar het “Evangelie des Koninkrijk” niet
zal gebracht zijn, en waar álle mensen -hetzij oprecht of geveinsd- zich aan dit Evangelie
zullen onderwerpen! “Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de

HEERE bekeren; en alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht
aanbidden.”

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅
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CRISISTIJD in VERLEDEN, HEDEN en TOEKOMST
Een gezin van vader, moeder en acht kinderen in de dertiger jaren van de 20ste eeuw.
Vader (schipper) werkloos. Door de malaisetijd zonder werk gekomen. Het beeld van
honderdduizenden andere gezinnen! Het ene gezin zal het wat slechter gehad hebben
dan het andere.
Inkomen
Steun van het rijk 11 gulden per week.
Uitgaven
Een huur van fl. 4,15 per week. Gasmeter werd “gevoed” met dubbeltjes. Kon je de
kosten in elk geval makkelijk in de hand houden! Elektriciteit en water zuinigjes aan.
Diverse kosten voor ziekenfonds, etc. Af en toe moest er ook wel iets van kleding en
schoeisel aangeschaft worden. Een verstandige huisvrouw maakte er toch een “potje”
voor, zoals ook voor andere onvoorziene uitgaven. Dit ging uiteraard wel ten koste van
het voedsel. “Gelukkig” dat
eens per jaar gratis kleding werd verstrekt door het
zogeheten “soephuis”. De jongens kregen een manchester broek, een blouse en lange
zwarte kousen; de meisjes een duidelijk herkenbare “armeluisjurk” en eveneens zwart
wollen kousen. Het waren echte kriebelkousen. Moeder verkortte ze voor de jongens tot
kniekousen en maakte als versiering een rood of ander gekleurd steekje in de omslag.
Of er ook iets van ondergoed beschikbaar werd gesteld?
Eten
Niet bepaald een vetpot! Driemaal per dag 2 á 3 boterhammen met een schrap
crisismargarine. Werklozen kregen bonnen, waarmee ze naar de winkel togen en voor 11
cent een pakje kunstboter kochten. Het beleg was doorgaans wat witte kristalsuiker.
Heel af en toe kocht de vader een blok chocolade bij de Hema (vijftig cent) die hij zelf
moest raspen en dan smullen maar met dit broodbeleg. Het was groot feest als er een
Zwitsers kaasje werd gekocht. Dat was een klein blokje kruidenkaas en dat moest je ook
zelf raspen. Dan was het feest! Het drinken bestond uit water en thee. Koffie voor de
ouders was er meestal niet bij. Frisdranken was een onbekend woord. In zeldzame
gevallen een glaasje limonade. Met verjaardagen van de vader en moeder bracht de
familie een koekje mee voor bij de koffie. De werklozen kregen ook bonnen voor bussen
vlees of gehakt; te koop tegen sterk gereduceerde prijzen. Dit kon echter nooit gekocht
worden; dat was toch nog te duur! De oudste zoon ging op maandagmorgen voor
schooltijd eerst naar opoe (zo heette oma toen nog; het werd later Grootmoe(der!) om
daar het overgeschoten brood van het weekeinde op te halen. Opoe nam op zaterdag
altijd wel wat extra brood in huis! Af en toe gaf ze ook een pakje margarine mee en
stopte er dan nog wel eens -tussen de omslag van het pakje- een gulden bij. Warm eten
was een zeldzaamheid. Dat kon er echt niet af. Kinderen wisten amper dat er vlees
bestond! Snoep was een onbekend begrip. Gebak, etc. kon je alleen bewonderen (en
begeren) voor de etalage van de banketbakkers. Melk werd mondjesmaat gekocht. Moest
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er een baby komen dan gaf de melkboer (die elke dag aan de deur kwam) wel eens een
halve liter melk cadeau. Het was een heel groot feest als er in het najaar (slachtmaand
november) een pakketje uit Zeeland kwam van een oom met diverse lekkernijen van het
varken, zoals een groot stuk lever, Zeeuwse worst, de pootjes en oren, snuitje, etc.
Ontspanning
Kinderen speelden met de meest onnozele dingen; lucifersdoosjes, knikkers (stuiters),
waren in de weer met potlood en papier en… konden zich goed bezighouden. De grotere
kinderen lazen boeken uit de schoolbibliotheek. Vader en Moeder hadden het druk om
met beperkte middelen het huishouden te runnen. De “wasch” alleen nam al meer dan
een dag in beslag; toentertijd was alles nog “handwerk”! De man des huizes mocht eens
per week zijn tabaksdoos gaan vullen bij zijn vader. Toch was er doorgaans grote
tevredenheid. De vakanties werden thuis doorgebracht. Later gingen de grotere
kinderen wel eens een paar weken naar Zeeland; op kosten van de familie aldaar.
Werden ze meteen bijgevoederd! De “uitjes” thuis waren weinig. Het was een
onvoorstelbaar feest als de oudere kinderen soms in de grote vakantie een ritje mochten
maken met de “gele tram” die tussen Den Haag en Leiden reed. Vanaf het
Havenplein/Haarlemmerstraat te Leiden, via het station, ging de tram op een gegeven
moment de stad verlaten, waar een laatste halte was. En dan maar hopen dat er veel
oponthoud was! Dat ritje kostte vijf cent per kind. Nogmaals: dat was een gigantisch
gebeuren, ondanks dat de terugweg “te voet” ging.

Divers
Om het zwart werken tegen te gaan, moesten “steuntrekkers” zich tweemaal per dag
melden voor een stempel; om “zwart“ werken te voorkomen. Voor de stempellokalen
stonden eindeloos lange rijen. In die tijd moest je ook belasting betalen voor je fiets.
Twee gulden vijftig per fiets. Daarvoor kreeg je een metalen plaatje dat je op de fiets
moest bevestigen. Werklozen konden dat niet beta-len. Die kregen voor 10 cent een
plaatje. Maar wel een plaatje met een gat er in. Werklozen moesten toch kenbaar zijn!
Trouwens, veel werklozen hadden niet eens een fiets. Ook dit gezin niet. Het was de tijd
dat Nederland -mede door het bezit van Oost-Indië- toch behoorlijk rijk was. De
minister-president H. Colijn had van daaruit veel inkomsten. Diens vrouw kwam aan
de werklozen voor de radio vertellen dat je met viskoppen best nog lekkere soep kon ma
ken. Had je in elk geval een vissmaak! De verdere ingrediënten moest je er kennelijk
maar bij denken…
≈≈≈≈≈≈
Het bovenstaande zijn maar enkele “grepen” uit de crisistijd van de dertiger jaren in de
vorige eeuw. Er zou heel veel meer over te schrijven zijn; ook over de daarop volgende
oorlogsjaren. Deze en gene heeft mogelijk al begrepen dat het bovenstaande verhaal
autobiografisch is. De “oudste zoon” uit het boven genoemde is schrijver dezes. Dat de
moeder, die ongetwijfeld het brood uit de mond spaarde voor de kinderen, al in de
oorlog tuberculose kreeg en in een sanatorium verpleegd moest worden en opnieuw na
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de oorlog langdurig in het sanatorium werd opgenomen en toen ook nog een grote
longoperatie kreeg, was een droevig gevolg van deze échte crisis. En dat ook meerdere
kinderen door haar geïnfecteerd werden met tuberculose en zowel in als na de oorlog
óók in een sanatorium terechtkwamen, behoeft niet te bevreemden.
≈≈≈≈≈
De huidige crisis
“Valt nog wel wat mee”, zijn we geneigd te zeggen. Er zal nog heel wat moeten gebeuren
als de maatschappelijke toestanden te vergelijken zullen zijn met de beschreven crisistijd.
Eten en drinken is er nu in overvloed. Aan kleding geen gebrek. Het “blik” op de weg is
onvoorstelbaar. Vakanties kennen geen grenzen. De welvaart, weelde, luxe en overdaad
zijn zien- en tastbaar. Wie durft het woord “crisis” nog in de mond te nemen? Zeker:
velen zijn kapitalen kwijtgeraakt door het pokerspel op de beurzen. De tweede en derde
vakantie zal hier en daar moeten sneuvelen. Zij die zonder werk komen kennen een
forse krimp. In dat opzicht kunnen we spreken van een crisis; zeker gelet op het huidige
levenspeil. Maar iedereen kan nog meer dan genoeg eten, al zal het hier en daar wat
minder luxe zijn. Toch moeten we maar oppassen te snel het woord “crisis” te
gebruiken. Heel veel “het minder goed hebben” komt ook door het degenereren van de
samenleving. Denk aan het enorme aantal scheidingen waardoor velen in veel minder
rooskleurige omstandigheden zijn komen te verkeren dan voorheen. En zo is er meer te
noemen.
Of we wel een grote crisis tegemoet gaan? De verwachtingen zijn divers. Enerzijds
vernemen we dat de crisis over haar hoogtepunt heen is – anderzijds wordt beweerd dat
het ergste nog moet komen. Ook hier geldt het woord van De Genestet: “Wat ons de
wijzen als wijsheid verkonden, straks komt een wijzer die het wegredeneert.”
Persoonlijk denken we dat we een apocalyptische crisistijd tegemoet gaan. Denke- kelijk
héél anders dan de wijze waarop meerderen een verdieping van de huidige crisis
verwachten. Er circuleren allerlei berichten over een volkomen instorting van het
financiële systeem wereldwijd, een enorme ontwaarding van het geld, enz.
Of we dit alleen maar moeten afdoen met de term “indianenverhalen” zal de toekomst
ons leren.
De val van het grote Babylon
In Openbaring 18 lezen we van de ondergang van de hoer Babylon. Zij is dezelfde als de
ontuchtige vrouw waarvan in het vorige hoofdstuk gesproken wordt. Wie met deze
vrouw bedoeld wordt is niet onduidelijk. Zoals we weten is de doorgaande lijn van onze
gereformeerde theologie dat hier het roomse Babylon wordt bedoeld. De bekende dr.
W.J. Ouweneel wijst in zijn uitvoerige commentaar heel nadrukkelijk op de roomse
kerk, waarvan hij zegt dat dit Babylon altijd Gods heiligen vervolgd heeft! De auteur is
van mening dat dit helse systeem vernietigd zal worden door het “beest”; in zijn optie,
de antichrist. We laten dit nu voor wat het is. Ouweneel is van mening dat eerst het
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religieuze systeem van het pausdom vernietigd wordt. Wat dan nog rest is, volgens hem,
haar politieke, culturele en economische macht, die daarna ten onder zullen gaan.
De koningen, de machten der aarde hebben altijd met Rome gehoereerd en de invloed
van het pausdom over de gehele wereld moet niet onderschat worden. Doordat het
“zicht” op het pausdom vrijwel verdwenen is en het ondenkbaar wordt geacht dat de
koningen der aarde met haar hoereren, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden
uit de kracht harer weelde (hfst. 18:3), verstaat men er ook niets van dat de kerk van de
antichrist in haar ondergang het hele culturele en economische leven meesleuren zal.
Merkwaardig dat mensen als dr. Ouweneel ons dat in deze tijd moeten voorhouden!
Ook dr. Greydanus wijst hier in zijn commentaar op de Openbaring heel duidelijk op.
Heel opmerkelijk!De Bijbel legt een direct verband tussen het pausdom en de
(financiële) machten van de wereld!
Wij leven aan het einde van “de tijden der heidenen”. De HEERE gaat Zijn gemeente
wereldwijd vernieuwen. Dit zal worden voorafgegaan door de wegvaging van alle
vijandige machten. Ons hele financiële stelsel is gegrond op hebzucht. De tijd die achter
ons ligt is er duidelijk het voorbeeld van. Ook dit financiële Babylon gaat haar
ondergang tegemoet. Onze “oude” uitleggers leggen allemaal de “link” tussen het
pausdom en de economische machten. Zo ook W. à Brakel. De crisis die we nu
doormaken en die van de dertiger jaren zal daarbij volkomen verbleken. Waar de
huidige crisis op zal uitlopen is onzeker. Wél dienen we te beseffen dat de geschetste
crisis van Openbaring 18 een absolute zekerheid is. Als u dit hoofdstuk leest valt het
ongetwijfeld op hoe daarin over allerlei handel wordt gesproken die een einde neemt.
Vele uitleggers wijzen allermeest op Europa; althans het oude Romeinse Rijk ervan. Te
denken valt ook aan Noord-Amerika, dat immers haar wortels grotendeels in Europa
heeft. Laten we er zeker niet licht over denken. Verstandig zal zijn om er ons biddende
op voor te bereiden, zodat de rampspoed ons niet zal overvallen als “een dief in de
nacht”. Het is duidelijk dat dit geen opbeurende geluiden zijn en dat we liever wat
anders horen. Maar laten we in elk geval toch wijzer zijn dan de mensen in de dagen van
Noach.

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅
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MODERNE LITERATUUR LEZEN ?
Dr. C.A. van der Sluijs meent (RD 28-7-09) dat “wie in deze tijd het Evangelie wil
verkondigen, niet om moderne literatuur heen kan.” Hij heeft dan ook zijn collega’s
aangeraden in de vakantie zich daarin te verdiepen. Nu is niet álle moderne literatuur
pornografie – heel veel wel. Dat blijkt wel uit besprekingen/reclames. In elk geval is de
meeste literatuur van onze tijd verwerpelijk. Het is doorgaans vanuit een atheïstisch
beginsel geschreven en godslasteringen erin zijn “gewoon”. We weten meer dan
voldoende uit de media wat en hoe onze tegenwoordige boze wereld is, wat er in omgaat.
Dan weten we ook dat ons hart van nature daar aansluiting bij heeft. We hoeven echt
geen moderne literatuur te lezen om te weten te komen wat er in de moderne mens
gevonden wordt! Een briefschrijver in het RD: “Van der Sluijs schrijft: ‘We trekken ons
in christelijk Nederland liever terug binnen de zogenaamde grenzen van onze wetjes en
regeltjes.’ Het ware te wensen dat wij allen meer de grenzen van Gods Woord en Wet in
acht zouden nemen, bijzonder bij het lezen van wat er op de markt komt.”
Het advies van dr. Van der Sluijs is zeer bedroevend. Briefschrijvers in het RD wezen op
Johannes de Doper die in de woestijnen door de Geest Gods werd onderwezen en dat
hij niet zichzelf(!) een grondige kennis eigen gemaakt heeft van de literatuur en cultuur.
Inderdaad! Zonder die kennis werkte zijn prediking uit dat velen zich
bekeerden.Volgens een “ingezonden” is het misleidend van de doctor dat hij Augustinus
gebruikt: ‘Alsof Augustinus het nodig geoordeeld zou hebben om door het riool van de
moderne literatuur te kruipen om rust bij God te vinden’, schreef iemand. De schrijvers
hebben geen goed woord over voor de visie van deze geleerde heer. Ach, die ons moeten
leiden, verleiden ons.
Laten de predikanten hun kostelijke (genade)tijd -óók in de vakantie- maar gaan
gebruiken om te onderzoeken in welke tijd wij leven, wat er aan de hand is en wat
komende is. Laten zij het volk eens leiding gaan geven in deze apocalyptische tijd; een
tijd die van oordelen zwanger is. Laten ze eens profetisch gaan spreken zoals onze
vaderen dat deden. Geen moderne literatuur lezen, maar de verklaringen van de
oudvaders, puriteinen en anderen, die geschreven hebben over het nationaal en
geestelijk herstel van het volk der Joden, het Vrederijk van de Messias en… alles wat er
aan voorafgaat. Laten dr. Van der Sluijs en de zijnen eens gaan doen wat we lezen in
Jesaja 58:1: “Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin, en verkondig mijn
volk hun overtreding, en den huize Jacobs hun zonden”, tot heil van jong en oud. Laten we het
maar bij deze “oude literatuur” houden! Dan gooien we de “moderne” daar waar ze
hoort – in de vuilcontainer.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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Moslimsnippers
*** Tweehonderd miljard. Dat is heel veel geld. 200 miljard = twee-honderd-duizend
miljoen of 200.000.000.000! Met zo’n smak geld zou Nederland heel wat kunnen doen!
Nederland dóet er ook wat mee. De PVV wil weten van de regering hoeveel de kosten
van de immigratie zijn; ergo: wat kosten ons met name de islamieten. Het weekblad
Elsevier heeft er zich in verdiept; de redactie vond de vraag van Wilders geheel terecht.
De specialisten van dit blad zijn aan het rekenen en aan het snuffelen gegaan. De
immigratie kost ons land 12,7 miljard euro per jaar. Meer dan 200 miljard over de
afgelopen veertig jaar. De regering heeft deze nieuwsgierigheid de PVV heel kwalijk
genomen. Nu zijn de cijfers toch boven water gekomen. We hebben zo het idee dat
Wilders de premier het vuur nog wel na aan de schenen zal leggen. Want met zoveel
geld hadden we er makkelijk voor kunnen zorgen dat de oude mensen in bejaarden- en
verpleegtehuizen, door gebrek aan personeel, niet uren vervuild in hun bed moeten
liggen en zou er veel andere nood kunnen worden opgelost. Of deze regering dan geen
beleid heeft gevoerd wat de buitenlanders betreft? Zeker – een wánbeleid! En… dit
“beleid” wordt gecontinueerd!
(BRON: Elsevier-1 aug.
2009)
***
*** Het land uit! Islamvoorman Tariq Ramadan presenteert wekelijks een
discussieprogram over de islam op de Iraanse televisie. Deze man is integratieadviseur
voor de gemeente Rotterdam. Het CDA vindt dat deze moslim onmogelijk verder kan
in deze functie als hij actief blijft voor PressTV, dat door de Iraanse overheid wordt
gefinancierd. Deze zender is berucht om zijn anti-Israëlische uitspraken. Aan de
Erasmusuniversiteit is hij gasthoogleraar. Het is een publiek geheim dat hij voor
moslims een heel andere boodschap heeft dan wanneer hij voor niet-moslims spreekt.
Dit wordt ook buiten Nederland al opgemerkt. Het RD van 13-8-09 maakt hier melding
van. Deze moslim -die geen Nederlands spreekt- is nooit zijn grootvader Hassan al-Banna
afgevallen; deze man was de oprichter van de zelfs in Egypte verboden
Moslimbroederschap. Steniging van vrouwen wil hij wel opschorten, maar niet
afschaffen. Het RD wijst erop dat het de vraag is of de orthodoxe islam per definitie past
in een Westerse democratie en vermeldt dat Tariq Ramadan één van de bekendste
orthodox-islamitische voormannen is die daar volmondig ja op zegt! Diverse mensen die
het gedachtegoed van Ramadan hebben onderzocht vinden het zonneklaar dat deze man
Europa wil islamiseren. Het RD: “Het lijdt inderdaad geen twijfel of de islamoloog
goedkeurend toeziet hoe moslims zich massaal in Europa vestigen.” We weten dus wel
genoeg. Inmiddels is bekend dat de gevaarlijke moslim zijn ontslag heeft gehad, zowel in
Rotterdam als aan de Erasmusuniversiteit. Onder druk van de publieke opinie?
***
*** Een schrikbeeld. Door toenemende immigratie en de lage bevolkingsgroei onder
autochtonen groeit het percentage moslims in de EU-staten van 5 naar 20 in 2050,
heeft de Britse krant Daily Telegraph becijferd. In Spanje, Groot-Brittannië en
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Nederland zou de bevolking al voor 2050 voor een vijfde uit moslims bestaan, aldus de
krant. De PVV wil van de premier en van minister Van der Laan (integratie) weten, of
zij zich ervan bewust zijn dat ‘de enorme groei van de islamisering in Europa enorme
gevolgen zal hebben voor het onderwijs, evenals voor woningbouw, sociale zekerheid en
verzorgingsstaat, arbeidsmarkt en buitenlands beleid.’ We lazen dit bericht in het
Reformatorisch Dagblad van 11 augustus 2009. Wat zal de regering antwoorden?
Waarschijnlijk weinig of niets. Mogen we nu eens rekenen op de SGP?!
***
*** Namen. In Brussel zijn de zeven populairste namen Mohammed, Adam, Rayan,
Ayoub, Mehdi, Amine en Hamza. De PVV wil van ons kabinet weten welke namen de
inwoners van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en de rest van Nederland het
vaakst aan hun baby geven. Wat maakt die PVV het onze “christelijke” regering toch
moeilijk!
***
*** Zijn we nog wel normaal? De redacteur van het weekblad Elsevier, Syp Wynia,
noemt in het nummer van 4 juli 2009 enkele feiten waaruit we moeten concluderen dat
we in Nederland echt niet meer normaal zijn. Wynia: “Overheden subsidiëren of
bouwen (zoals in Amsterdam) moskeeën en staan daarbij praktijken (gescheiden
loketten voor mannen en vrouwen, zoals in Utrecht) toe die strijdig zijn met de wet. Eén
gevangenis blijkt uitsluitend nog halalvoedsel te verstrekken; varkensvlees was taboe
geworden. Rechters voorkomen het uitzetten van illegale criminelen, die het al heel
bont hebben gemaakt, willen ze überhaupt voor uitzetting in aanmerking komen. Een
Marokkaans raadslid in Utrecht dat bijstandsfraude had gepleegd, kreeg deze week
vrijspraak. Gevangenissen worden gesloten omdat er te weinig gevangenen zijn, terwijl
duizenden gestraften thuis met een enkelband om zitten omdat er te weinig cellen zijn.”
En… er zijn nog veel meer feiten te noemen.
***
*** De Sharia. LONDEN - Zeker 85 shariarechtbanken zijn actief in Engeland. Niet
slechts vijf, zoals eerder werd aangenomen, berichtten Britse media maandag. De
tribunalen, die grotendeels vanuit moskeeën werken, doen uitspraken over financiële en
familiezaken volgens islamitische principes. De rechtbanken opereren achter deuren die
gesloten zijn voor onafhankelijke waarnemers en niet-moslims, zo staat in een rap-port
van denktank Civitas. Volgens de schrijver van het rapport, wetenschapper Dennis
MacEoin, kunnen de rechtbanken leiden tot verschillende wettelijke standaarden voor
moslims en niet-islamitische burgers. De vijf rechtbanken waarvan eerder sprake was,
worden erkend door de Britse wet. De uitspraken van deze shariarechtbanken zijn
rechtsgeldig zodra alle betrokken partijen het tribunaal erkennen. Persbericht van 296-09
***
*** Islamschool. De Amsterdamse As-Siddieqschool moet sluiten als de school
integratie blijft tegenwerken. Wat is er aan de hand? Een oud-lerares van deze
islamschool heeft een boekje opengedaan! Ze heeft openbaar gemaakt dat deze school
van Allah geen ruimte geeft aan andere culturen en geloven. Zij moest -als niet moslimapart eten en mocht niet met het woord salem (vrede) worden begroet, “want nietmoslims kunnen niet weten wat vrede is”. Niet-moslims zullen er achter gaan komen
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wat “oorlog” is als de islam de touwtjes in handen gaat nemen. Wel te verstaan: een
oorlog voor Allah en de profeet. En dat betekent: uitroeien van Joden en christenen.
Er zijn meer van deze scholen in Nederland waar het zo toegaat. Dat komt steeds meer
boven water. De school in Amsterdam heeft een ernstige waarschuwing gekregen van
het stadsbestuur en wordt fors gekort op haar subsidie. Hoe zal het verder gaan?
***
*** Honkbalknuppels. Een Amsterdamse politiecommissaris vertelde op een besloten
etentje -waar Bart Jan Spruyt bij aanwezig was- dat de spanningen tussen Nederlanders
en buitenlanders in de grote steden zo toenemen dat er soms sprake is van grote
knokploegen tussen beide groepen. Hij zei dat die ontwikkeling een van de meest
bedreigende is voor de maatschappelijke vrede. Maar hij mocht er niet over praten!
Spruyt doet er mededeling van (“Elsevier”, 22-8-09), dat in De Pers van 11-8-09 een groot
en onthullend interview stond met een andere Amsterdamse diender, Ad Smit. Deze
districtschef in Amsterdam-Oost en -Zuidoost maakt zo het een en ander mee. Hij zei
dat Nederlanders steeds meer het recht in eigen hand gaan nemen vanwege het
wangedrag van jonge Marokkanen. Ze gebruiken daarvoor honkbalknuppels. We citeren
Spruyt: “Eigenlijk is het al een paar jaar duidelijk dat de problematiek van integratie en
immigratie zich voor de gewone burger toespitst op de Marokkaanse straatterrreur. Wie
de problemen serieus neemt, ze benoemt en het begin van een oplossing weet te
suggereren, mag zich verheugen in de gunst van de kiezer. Wie het heeft over
“islamisering” moet beseffen dat de gemiddelde burger dan denkt aan buurten en
winkelcentra die onveilig zijn geworden door de aanwezigheid van Marokkaanse
jongeren, aan gestolen mobieljes en tomtoms, aan ingeslagen ruiten, aan het gesis naar
en het gescheld tegen Nederlandse vrouwen en meisjes, aan de verharding en de
bedreigende sfeer in buurten waar mensen vroeger nog normaal met elkaar
omgingen.(…)Ze zien de haat en de agressie bij al die jongens, de afkeer en het zich
afwenden van de Nederlandse samenleving, en ze concluderen dat het wel iets te maken
moet hebben met het nare en mensonterende hoofddoekjesgeloof waarin deze jongens
zijn grootgebracht. Ze zien ook hoe gezagsdragers zich laten intimideren, en liever een
brave burger een bekeuring geven voor een paar kilometers te hard rijden, dan dat ze
optreden tegen de agressie van een paar jongens van zestien. In zo’n klimaat wil de
verkoop van honkbalknuppels wel stijgen.” Dat is duidelijke taal van Bart Jan! We
hebben er al meer op gewezen, dat, als de regering geen zeer drastische maatregelen
neemt, etnische onlusten voor de deur staan. Het is echter te vrezen dat zulke
maatregelen achterwege blijven.
***
*** Verrijking. Als straks Wilders de verkwisters in Den Haag zal dwingen de boeken
te openen over de meer dan 200 miljard euro die ons de nieuwe Nederlanders al
hebben gekost en Balkenende en zijn staf het zullen relativeren door te stellen dat dit de
“multiculturele verrijking” wel waard is, zal zijn sarcasme enorm zijn.
***
*** Mijnenveld. Onder deze titel is enige tijd geleden een “ingezonden” opgenomen in
het RD van een abonnee van die krant. We laten het hier volgen: “Het verbaast mij niet
dat mr. Jaap Gordia (RD 31-1) niet in de islamisering van Nederland gelooft. Alles in de
islamlanden is eropuit om het Westen te ondermijnen. Militante geestelijke leiders
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hitsen via satellietzenders islamitische gemeenschappen in het Westen op om te ijveren
voor de ondergang van niet alleen Joden, maar ook van ‘christenhonden en andere
heidenen.’ In ons land hebben die leiders ook talloze Nederlandse aanhangers, ook in
bekende organisaties. Het is de zotheid gekroond om 40 miljoen harde euro’s uit te
geven om moslimjongeren te ondersteunen, terwijl hun bedankje alleen bestaat uit
minachting voor ons. Alleen Kamerlid Wilders stelt dat zulke raddraaiers met hun
dubbele paspoort ons land uit moeten. Jammer dat nu net deze politicus de enige is die
door heeft hoe het zit. Daar is geen woord Marokkaans/Berbers bij…
***
*** Ex-moslims begrijpen ons niet. “Bijna alles in Syrië is anders dan in Nederland.
Niet alleen het eten en het klimaat; ook de kijk op de islamisering van de Nederlandse
samenleving. Dat merken we in een gesprek met de jeugd van de gemeente in Lattakia.
Tijdens een ontmoeting met jongeren van deze kerk zitten we vol verbazing te luisteren
naar de mening van een aantal christenen hier. Met een vurig betoog waarschuwen ze
ons voor moslims in Nederland en verdedigden ze de standpunten van Geert Wilders
op dit gebied. „Een oorlog is onvermijdelijk”, vindt de predikant van deze gemeente.
Deze Syrische christenen vinden het ongelofelijk dat Nederlanders moslims zomaar
„hun gang laten gaan”. Ze mogen moskeeën bouwen en hebben zelfs eigen basisscholen.
We doen het helemaal verkeerd in Nederland. Oog om oog, tand om tand; dat zou onze
tactiek moeten zijn. Geen kerken in het Midden-Oosten? Dan ook geen moskeeën in
West-Europa. De echte moslim is vervuld met haat, stellen de Syrische christenen. En
Nederlanders realiseren zich niet dat ze een demografische bom binnen hebben gehaald.
Moslims hebben vaak grote gezinnen en voor je het weet, nemen ze het land over. Alle
moeite om het christelijk geloof te verspreiden, is dan tevergeefs geweest. Met
klapperende oren zitten we te luisteren. Vol onbegrip over deze intolerante mening en
een beetje geërgerd, dat ook wel, omdat iemand uit het Midden-Oosten ons de les leest.
Maar het blijkt oprechte bezorgdheid te zijn voor Europese christenen.” (Dit lezen we in
het RD van 25-8-09.)
***
*** Vervolging. “Bisschop Wolfgang Huber, voorzitter van de Evangelische Kirche in
Duitsland, de grootste protestantse kerk in het land, vindt dat het ‘schandaal van de
christenvervolging’ in islamitische landen een einde moet nemen”, aldus het RD van 218-09, welke er nog nader op ingaat. Laten de voormannen van de SGP in de Tweede
Kamer nu eens van de regering e i s e n dat elke islamiet in ons land, die in
overheidsdienst is/komt of een maar enigermate openbare functie heeft, verplicht is
schriftelijk te verklaren dat hij of zij, het ten sterkste veroordeelt dat in islamitische
landen christenen vervolgd worden en dat er geen christelijke kerk mag zijn. Dat ze
vooral deze verklaring afgeven aan de ambassade van het land waar ze vandaan komen.
Dit had al lang moeten gebeuren. We krijgen dan wat meer duidelijkheid. Kom SGP:
maak dit eens aanhangig in de Kamers der Staten Generaal!
***
*** Massamoordenaars. We lezen regelmatig over aanslagen van zelfmoordenaars. U
weet dat zijn moslimterroristen die in Israël, Irak, Afghanistan, Indonesië, enz. op
barbaarse wijze mensen doden. Dit zijn geen zelfmoordenaars, maar massamoorde-naars.
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Het is verbijsterend dat er nog barbaren zijn (zoals Van Agt, Gretta) die het voor deze
gruwelijke schurken opnemen. Als we dit “beestachtig” noemen beledigen we daarmee
de dieren. En ook – zwijgen is toestemmen. “Onze” mannen in de Staten Generaal
dienen niet aflatend deze gruwelen te noemen en zij die daar het voor deze duivelse
mensen opnemen, het oordeel Gods aan te zeggen. Maar dat durven ze niet…
***
*** Ze overspoelen ons. In De Volkskrant van 1-8-09 staat een artikel Waarom vreest de
politiek migratiecijfers? We zouden het graag helemaal opnemen, maar dat is echt niet
mogelijk. Nu alleen het slot ervan: “Het aantal asielverzoeken was in 2008 bijna
verdubbeld. De toename was veel sterker dan in de rest van Europa, waar de stijging 6
procent was. De hele immigratie bleek trouwens sterk gestegen. Nooit kwamen er zoveel
immigranten naar Nederland als vorig jaar, namelijk 140.000. (In de ‘topjaren’ 2000 en
2001 kwamen er 130.000). De stijgende trend was al in 2006 ingezet. Maar het huidige
kabinet steekt net als zijn voorgangers de kop in het zand en tracht ‘vuiltjes' weg te
werken.” En de politiek doet verontwaardigd over zogenaamde provocerende vragen van
de PVV.
***
*** Opmars islam. “Het is zeer verontrustend dat de leiding van het CDA bewust
nastreeft dat meer islamieten lid worden van deze partij. Blijkbaar zien zij de
fundamentele verschillen tussen islam en christendom niet. De islam is in feite geen
godsdienst, omdat een goddelijke openbaring ontbreekt. De islam bedreigt onze manier
van samenleven, omdat uittreden bijvoorbeeld zwaar gestraft wordt. Verschillende
teksten in de Koran zijn nadrukkelijk tegen het christendom en jodendom gericht, en
roepen op tot discriminatie en geweld.” Dit geciteerde zijn enkele zinsneden uit een
“Opgemerkt” uit het RD van 4 juli 2007. Het is ondertekend door dr. W.J.P. van
Kesteren van het “Beraad van Christenen inzake de islam”- Rijenpad 9 – 1324 WC
Almere. Er is al wat gewaarschuwd en… met name de christenen willen niet horen. En
wie niet horen wil, moet v o e l e n .
***
*** Engelse zwembaden. Er zijn zwembaden in Groot-Brittannië die eisen dat nietmoslims zich kleden als moslims om de volgelingen van de profeet niet te ergeren.
Vrouwen en meisjes dienen ook te gaan zwemmen in een boerkini en mannen moeten
gekleed zijn van de navel tot de knieën. Dit is ook verplicht als mannen en vrouwen
apart (moeten) zwemmen.Het heeft dus niets te maken met het zich richten naar Gods
geboden, maar… met kruipen voor de islam. Zeer zorgelijk!
***
*** DE OGEN STEEDS MEER OPEN. HET NEDERLANDSE IMMIGRATIEBELEID IS
ONBETAALBAAR EN SCHADELIJK VOOR DE ECONOMIE. AAN DE KOMST VAN
IMPORTBRUIDEN NAAR NEDERLAND MOET EEN EINDE KOMEN. DAT SCHRIJFT OUDPVDA-MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN WILLEM VERMEEND IN ZIJN NIEUWE BOEK DE
WIJ ECONOMIE. WE LAZEN DIT OP DE DIGITALE VERSIE VAN “ELSEVIER”, DIE HET
ONTLEENDE AAN DE TELEGRAAF. HOPENLIJK GAAN ALLER OGEN HELEMAAL WIJD
OPEN…
***
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*** Onrust in Denemarken. De Deense extreem rechtse Volkspartij is een
mediacampagne begonnen tegen de bouw van moskeeën in Denemarken. Ze is een
advertentiecampagne begonnen in de dagbladen en stelt, “De moskeeën worden betaald
door het schrikbewind in Iran of de dictatuur Saudi-Arabië” (RD 10-9-09).
***
*** Schrikbarend. “Absoluut schrikbarende cijfers” noemde Frank Bovenkerk, tijdens
zijn afscheid als hoogleraar criminologie aan de universiteit te Utrecht, het gegeven dat
van de Marokkaanse jongemannen te Rotterdam in de leeftijd van 18 tot 24 jaar, bijna
55% criminele daden heeft begaan. Dat lezen we in De Volkskrant, 4-6-’09.
***
*** Suikerfeest. Neen, geen suikerbeest, maar suikerfeest! We leveren ons zelf uit aan de
islam. Het grote en bekende winkelbedrijf “Hema” doet er in haar folder braaf aan mee.
Pecunia non olet (geld stinkt niet!). Onder het kopje Suikerfeest om je vingers bij af te likken
prijst ze allerlei artikelen aan om cadeau te geven en om te smullen voor dit
mohammedaanse festijn. Dan toch maar liever een suikerbeest dan het moslimbeest…
***
*** Etnische onlusten. Het RD van 9-9-09 maakt melding van onlusten tussen
reformatorische jongeren en moslimjeugd. Het blad noemt Ede, maar ook in andere
plaatsen op de Veluwe zou dit plaatshebben. Het is bekend dat na de aanval op de
twintowers te New York, Marokkaanse jeugd in Ede stond te juichen en ging feesten!
***
*** Honderd miljoen extra voor opvang asielzoekers. Er moeten tientallen miljoenen
euro’s extra worden uitgetrokken voor de opvang van asielzoekers. De extra investering
is nodig vanwege de enorme instroom van asielzoekers naar Nederland. Dit jaar werd al
134 miljoen euro extra uitgetrokken en voor volgend jaar komt daar nog eens 100
miljoen euro bij. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Justitie, meldt De
Telegraaf. Er gaat vooral meer geld naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Volgend
jaar wordt gerekend op de komst van 17.000 asielzoe-kers, terwijl eerder nog van
tienduizend was uitgegaan. Dit alles volgens de digitale editie van Elsevier van 14-09-09.
En maar bezuinigen op onderwijs, medische zorg en op zoveel andere zaken omdat ons
land uitgeleverd moet worden aan de islam.
***
*** BRITSE RADICALEN NAAR TRAININGSKAMPEN SOMALIË. HET AANTAL BRITSE
JONGEREN DAT NAAR SOMALIË VERTREKT OM MEE TE VECHTEN IN EEN 'HEILIGE
OORLOG' OF OM TE TRAINEN IN EEN TERRORISTENKAMP IS SINDS 2004
VERVIERVOUDIGD TOT HONDERD PER JAAR. DAT ZEGT DE VEILIGHEIDSDIENST MI5,
DIE DE BRITSE REGERING DAARVOOR HEEFT GEWAARSCHUWD. ONGEVEER HONDERD
BRITTEN VERTREKKEN JAARLIJKS NAAR SOMALIË OM EEN TERREUROPLEIDING TE
VOLGEN. DIT VOLGENS HET BRITSE DAGBLAD THE INDEPENDENT VAN 12 SEPT. 2009.
ZIJ MEENT DAT HET AANTAL NOG HOGER IS. DE BERICHTEN DAT OOK VANUIT ONS
LAND ZULKE FANATIEKELINGEN NAAR MOSLIMLANDEN GAAN OM “OPGELEID” TE
WORDEN OM HIER STRAKS TE KOMEN DODEN WORDEN STEEDS HARDNEKKIGER.
***
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*** NOG EENS ENGELAND. DE MACHT EN INVLOED VAN DE ISLAM NEEMT ER STEEDS MEER
TOE. VOLGENS HET RD VAN 22 SEPT. 2009 WAS ER IN EEN HOTEL TE LIVERPOOL TUSSEN DE
EIGENAARS VAN HET HOTEL EN ENKELE GASTEN EEN DISCUSSIE OVER RELIGIE. DENKELIJK IS
OOK DE ROL VAN DE ISLAM GENOEMD. EEN BEZOEKENDE MOSLIMA HOORDE DEZE DISCUSSIE
EN… STAPTE NAAR DE RECHTER WAAR ZE AANGIFTE DEED VAN BELEDIGING. HET ECHTPAAR
WERD GEARRESTEERD EN OP BORGTOCHT VRIJGELATEN. ZIJ WACHTEN OP EEN PROCES EN
KUNNEN EEN BOETE KRIJGEN VAN 5000 POND EN EEN STRAFBLAD. WACHT U VOOR DE
ISLAM EN… VOOR DE RECHTERLIJKE MACHT. DIT ZOU OOK IN NEDERLAND KUNNEN GAAN
GEBEUREN.

***
*** Het houdt niet op! De verontrustende berichten rollen over ons heen. De islam
wordt met de dag brutaler. In Roermond spreekt men al van “Goudse toestanden”. Een
hele wijk wordt er getiranniseerd door moslimjeugd. De bevolking schaart zich steeds
meer achter de PVV die nu de grootste partij is. Jammer dat Wilders geen christen is.

** HELEMAAL “MIS”. In Elsevier van 8-8-’09 wordt aandacht besteed aan de vakantie
van koningin Beatrix in haar verblijf in Toscane (Italië). Elsevier: “Het was met Pasen,
eind maart vorig jaar. De burgemeester van Tavarnelle Val di Pesa, parkeerde zijn auto
bij de parochiekerk van San Donato. De kerk was afgezet met linten; overal liepen
potige mannen rond die de bezoekers controleerden. Toen begreep de burgemeester dat
de Nederlandse koningin Beatrice d’Olanda weer eens haar vakantiehuis in Tavarnelle
was en dat ze de paasmis zou bijwonen.” Ja, zulke berichten missen we in het
Reformatorisch Dagblad, Terdege en de Gezinsgids.
***
** Vervloekt. “(…);en alzo is de Mis in de grond anders niet dan een verloochening
van de enige offerande en het lijden van Christus, en een vervloekte afgoderij.”
(slot van antwoord vraag 80 Heid.Catechismus)
***
** Afghanistan. Is een tweede Vietnam aan het worden. Het land met z’n
papaverproductie, desolaat landschap en overheersende moslimcultuur moet door een
buitenlandse troepenmacht enigszins leef- en bestuurbaar gehouden worden, aldus een
“ingezonden” in het RD. Het stuk eindigt aldus: “De enige westerse reactie die nu nog
past is totale terugtrekking. Dit land, vierde op de ranglijst christenvervolging van Open
Doors, verdient het niet dat wij hier nog 1 euro aan spenderen.” Hoe juist! Niemand
heeft het nog van de Taliban kunnen winnen! Overigens is de regering van Afghanistan,
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die wij proberen in het zadel te houden, ook heel conservatief, heel corrupt en zeker
geen zegen voor het volk. Dáárvoor sneuvelen onze jongens en gaan anderen (velen
zwaar) gehandicapt door het leven. Of er dan momenteel helemaal geen goed gedaan
wordt voor de bevolking? Dat valt niet te ontkennen, maar… zodra de buitenlandse
troepen verdwijnen keert alles tot het oude terug.
***
** Irak. Onder Saddam Hoessein was het er beter, juist ook voor de christenen! De
christenen, en velen met hen, vluchten naar elders. Amerikanen trekken zich terug uit
de grote steden, als voorbereiding op een algehele terugtocht. De aanslagen
vermeerderen in snel tempo. De bevolkingsgroepen dreigen elkaar uit te roeien. Het
land gaat een ongekend bloedbad tegemoet. De moslims roeien elkaar uit! Missie VS =
mislukt.
***
** Iran. De Franse geheime dienst is er zeker van dat Iran in het geheim werkt aan ene
atoombom. De Franse president Nicolas Sarkozy zal niet toestaan dat dit gebeurt in
verband met de dreiging voor Israël! Dat Sarkozy ongetwijfeld ook bang is voor eigen
land is wel duidelijk. In elk geval heeft Israël van hem niets te duchten als het de
nucleaire installaties van Iran aan gaat vallen. En dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren.
***
** ZEVENDUIZEND. Het is u bekend dat de Heere op de wanhopige klacht van de
profeet Elia, dat hij maar “alleen overgebleven” was, antwoordde: “Ik heb mezelf 7000
overgehouden die de knie voor Baäl niet gebogen hebben.” Nu wordt er wel eens
gezegd, als ter sprake komt dat Sion dun is geworden: “Er zijn er nog 7000.” Is dat zo?
Zijn er nog 7000 ware gelovigen in Nederland? Dat kunnen en mogen we nooit
concluderen uit de aangehaalde geschiedenis. Zijn er 7000 ware kinderen Gods in
Nederland? Dat zou wel heel weinig zijn op een bevolking van 16 miljoen mensen. Maar
we weten het niet. Wel menen we dat ook voor Nederland geldt: “Maar Ik zal in het
midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op de naam des
HEEREN bettrouwen”, Zefanja 3:12.
***
** De roem van de Middelaar. O, wat zal de bekering van de Joden machtig veel
toedoen aan de roem van de Middelaar. Begeert gij vurig reinheid in de kerken en de
vernietiging van Rome, bidt dan om de bekering der Joden! Onze Heere dient in de
gangen van Zijn huishouding het beste altijd het laatst op!
(Thomas
Boston)
***
** Tranen om Darfur. We lazen een bespreking van het boek Tranen van de woestijn –
Een Sudanese arts vecht voor haar volk. We weten van lieverlee wel dat er in deze wereld
allervreselijkste dingen gebeuren. In vele landen in Afrika is nog erger dan
allervreselijkst. De jonge arts Halima Bashir (ze woont nu in Engeland – uit
veiligheidsoverwegingen is het niet haar echte naam) behoort tot de zwarte Zaghawastam. Darfur is een groot gebied van het Westen van Sudan. In dat grootste land van
Afrika, wonen Arabische en zwarte mensen bij elkaar, die elkaar al tientallen jaren
bevechten op leven en dood. Honderdduizenden zijn al omgekomen. De Arabische
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moslims zijn erger dan duivels. De Arabieren opereren in kleine groepjes te paard. Ze
trekken van dorp naar dorp, moordend en verkrachtend. Vanuit de lucht worden ze
gesteund door helikopters van het regeringsleger. Halima -die zoveel mogelijk haar
stamgenoten tracht te helpen- vlucht, maar wordt later opgepakt. Ze wordt op een
afschuwelijke wijze gemarteld en meerdere mannen verkrachten haar uren lang. Dat is
haar straf omdat ze ook medische hulp heeft gegeven aan tegenstanders van de regering.
Ze verhaalt in haar boek dat honderdduizenden mensen uit Darfur zijn vermoord,
miljoenen zijn op de vlucht. Ontelbaar veel vrouwen, onder wie kinderen en bejaarden,
worden grof verkracht, meestal door diverse mannen. Dag in dag uit. De Verenigde
Naties en de hele andere troep geven mooie resoluties van protest uit, maar doen niets.
De bespreking van dit boek eindigt als volgt: “Op het moment dat u dit leest wordt
ergens in Sudan weer een jong meisje gruwelijk verkracht door drie beestachtige kerels.
En weer een half uur later een ander meisje. Morgen weer. En overmorgen.” En dit
gebeurt in zoveel andere Afrikaanse landen en ook zoveel in de andere werelddelen.
Het lijden van al deze mensen is verschrikkelijk. Ja, Heere Jezus, ja kom haastelijk.
***
** Onze eigen schuld. De mens laat zich met God verzoenen, wanneer hij de
aanbieding, die in de naam van God hem wordt gedaan, omhelst. Wie de aanbieding, die
in de naam van God hem wordt gedaan, omhelst, die heeft een in Christus verzoend God.
Wie deze aanbieding niet omhelst, die heeft een vertoornd God, omdat de verzoening,
door Christus teweeggebracht, door hem is verworpen.
(Ds. J.P. Paauwe-dagboek 23 januari)
***
** LIEVE ZUS. Op de voorpagina van het Reformatorisch Dagblad van 22 juli 2009
staat een groot artikel met het opschrift: Ierse kerk misbruikte kinderen. Dit is weer
een nieuw bericht uit Ierland – er zijn de laatste jaren al zoveel van zulke berichten
geweest. Nu blijkt dat er minstens 450 mensen in het aartsbisdom Dublin verklaard
hebben als kind misbruikt te zijn door de roomse priesters. Het getal zal veel groter
worden, volgens de krant. Dit gebeurde in de periode tussen 1975 en 2004. Er zijn in
elk geval 152 van die heilige mannen bij betrokken. Ja, dat gebeurde immers vroeger.
Jawel, maar dat gebeurt ook in ónze dagen! Rome is semper idem – altijd dezelfde. Uit
het RD: “Het rapport volgt een eerder onderzoek, medio mei, waaruit bleek dat in Ierse,
rooms-katholieke jeugdinstellingen decennialang duizenden jongens en meisjes
geterroriseerd, vernederd en misbruikt zijn.” We hebben het nu alleen over Ierland.
Zoals u weet zijn er in Amerika hele bisdommen failliet gegaan, vanwege de enorme
schadeclaims die de slachtoffers van priesters ingediend hebben. Massa’s jongens en
meisjes zijn daar misbruikt. Het gebeurt overal ter wereld. Als Rome hier de macht zou
krijgen ondergaan onze kinderen hetzelfde lot. En dr. Van den Belt maar zeggen dat ook
de roomse kerk mee moet doen met zijn kerkelijk streven. Het is alles van en uit de
duivel. Wijlen dominee Van der Kooij schreef eens een stukje met als titel “Lieve zus”,
waarin hij de Hervormde Kerk hekelde die Rome een “zusterkerk” noemt en de paus
een “geliefde broeder in Christus”!
***
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** Boodschap aan predikant. “Ik verlang ernaar te horen dat de Heere uw bediening
in uw gemeente zegent en dat er een paar echte vruchten boven de grond verschijnen.
Neem niets voetstoots aan en spreekt niet van vrede tot een ziel voor God het heeft
gedaan. Het vermoorden van zielen is de meest onzettende moord van allemaal. Houd
Ezechiël 37:7 en 8 in gedachten. Ik wilde dat iedere man die denkt dat de Heilige Geest
hem geroepen heeft om het Evangelie te prediken, dit hele hoofdstuk in het hart
geschreven had. Scheid in uw prediking het kostelijke van het snode en wees ieder
moment bereid om rekenschap van uw rentmeesterschap te geven.”
(Mary
Winslow)
***
** Ook ónze tijd. “Wij leven in een tijd waarin men zo gemakkelijk en veelvuldig
belijdt dat men christen is, in een tijd waarin de Roomse kerk zo binnendringt en men
zoveel na-aapt, in een tijd van dwalingen, van verwerping van de waarheid en van
godslastering, in een tijd van snelle en opgewonden actie, in deze laatste bedeling van de
wereld, waar de gebeurtenissen aankondigen dat de Zoon des mensen spoedig komen
zal.”
Octavius Winslow, dagboek 23 april)
***
** Verbondsmethodisme. De leer van de “veronderstelde wedergeboorte” is in onze
dagen meer algemeen dan we vermoeden. Professor G. Wisse zei ervan “dat heel deze
leer het opkomend geslacht opvoert tot verbondsmethodisme, en dat in het einde ‘de
dood in de pot’ brengt.” De prediking, waarin alle gemeenteleden als wedergeboren
worden beschouwd, omdat zij in de kerk geboren zijn, begint en eindigt volgens Wisse
“met wettische gehoorzaamheid en is de vrucht van het wijsgerig in elkaar gezette
verbondsmethodisme.” Dat de mens -ook de kerkmens- wedergeboren moet worden,
wordt steeds meer aan de kant geschoven met de zielsverleidende leer dat de
(kinder)doop zaligmakend is, al wordt dat veelal níet zo gezegd.
****
** VOOR WIE IS HET? Laat u met God verzoenen. ‘k Weet niet of u dit gelooft en of
u dit ooit hebt gezien, maar wat zal dat voor de wereld zijn, wanneer zij straks zal
gewaarworden dat God Zichzelf door middel van de prediking der verzoening aan haar
heeft aangeboden en zij Hem heeft afgewezen. De afwijzing van de aanbieding der
verzoening zal de grond van de veroordeling der wereld zijn. Niet alleen, niet in de
eerste plaats de val in Adam, maar de afwijzing van de aangeboden verzoening zal
voornamelijk de oorzaak zijn van de veroordeling der wereld. Daarom zegt de apostel,
dat de wereld geoordeeld zal worden naar zijn Evangelie, Rom. 2:16.
(Ds. J.P. Paauwe-dagboek 22 januari)
***
** Uitverkiezing. De reden waarom God deze of gene uitkiest moet men niet bij de
Heere God zoeken, maar bij de mens. Díe moet men de schuld geven, niet God. Want
de beloften zijn algemeen aan alle mensen gedaan en beloofd; niemand uitgezonderd,
wie hij ook is, zonder onderscheid. “Want God wil dat alle mensen zalig worden.”
Daarom draagt God niet de schuld, Die dit belooft, en wat Hij belooft trouw en zeker
houden wil, maar wij zelf zijn de oorzaak omdat wij dit niet willen geloven.
(Dr. M. Luther-Tafelgesprekken)
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***
** Hooggeschoold. Dr. H. de Leede heeft volgens het RD van 18-8-09 afscheid
genomen van protestants seminarium Hydepark. Ja inderdaad, dat beruchte instituut.
Dr. De Leede was daar hoofd van het opleidings- en nascholingsinstituut van de PKN.
Deze theoloog is van mening dat we grote behoefte hebben aan “hooggeschoolde
predikanten”. Volgens dr. De Leede zal het belang van hooggeschoolde predikanten niet
afnemen maar toenemen. We zijn allerminst tegen grondige studie van en door
predikanten. Onze vaderen zagen daar het grote belang van in en er waren dan ook zeer
knappe theologen onder. Zo u wilt – hóóggeschoold. Godzalige en gedegen theologen
zonder wetenschappelijke studie waren er niet veel. Enkele onbestudeerde predikers zijn
voor dwalingen bewaard gebleven. We denken nu aan John Bunyan. We hebben eens
gelezen dat hij te paard op reis was, toen er een theologisch student naast hem kwam
rijden en een tikkeltje de spot met hem dreef. De student begon met veel bravoure over
de grondtalen van de Bijbel te spreken. Bunyan luisterde en ging toen ook spreken. Hij
sprak over het Geestesonderwijs dat hij kreeg en over de gangen Gods. De “geschoolde”
student (mogelijk werd hij wel hooggeschoold!) droop al snel af. Mannen als Bunyan
waren en zijn uitzonderingen. We vrezen dat de “hooggeschool- den” die dr. De Leede
bedoelt dat juist niet zijn! De HEERE beware ons voor dezulken en geve nog eens in
Zijn genade mannen als Owen, Bunyan, Teellinck, Whitefield, Spurgeon, enz. Dat we
niet pleiten voor allerlei rommelaars in kerkelijk niemandsland zal u wel duidelijk zijn.
Godsvrucht en wetenschap dienen samen te gaan. Onze tijd is topzwaar aan
theologische kennis, waar het doorgaans mee ophoudt.
***
** Mond houden. Spurgeon had het eens over predikanten van en in zijn dagen. Hij
zei er van: ”Ik bid ze al Gods kracht toe, al was het alleen maar om hun mond te
houden.” Voor hoeveel predikanten in onze dagen zou dat nu gelden?
***
** Het Evangelie. “Het Evangelie verkondigen staat gelijk aan de haat van de gehele
wereld, ja van de gehele aarde en de hel op zich te laden.”
(Dr. Maarten Luther)
***

** TOCH VREEMD. In de kleine Free Presbyterian Church in Schotland -dus de kerk
die door Nederland financieel gesteund wordt vanwege de Mbumazending- is een orgel
in kerk en huis bijna een doodzonde, terwijl ze televisie geen enkel probleem vindt! Zo
heeft de FP-Church ook geen bezwaar tegen vaccinatie en verzekering, terwijl de
ondersteunende kerken in Holland deze preventie eigenlijk censurabel achten. Echt
vreemd…
***
** “Zorg” wordt goed betaald. Nee, niet de zorg die gegeven wordt in verpleegtehuizen,
en dergelijke. Maar volgens Elsevier van 8 augustus 2009 verdienen de medische
specialisten in Nederland het meest van alle medische specialisten ter wereld! En dat
was al in 2004, toen de recente inkomensverbeteringen nog moesten komen. Zelfs
Amerikaanse specialisten verdienden beduidend minder. Het “aanbod” van deze heren
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wordt extra krap gehouden door het aantal opleidingsplaatsen te verminderen. De
overheid werkt daar van harte aan mee. De “spoeling” blijft dus behoorlijk dik! Het
heeft wel wat overeenkomst met enkele kleine “kerkjes” in ons land, waar iets dergelijks
zich ook lijkt voor te doen…
***
** Hoe te leven? We dienen zó te leven dat de mensen -wanneer zij vernemen dat we
christen zijn- niet verbaasd zullen zijn.
***
** Een lang leven. Luther kreeg eens een brief van Keurvorstin Elisabeth van
Brandenburg, waarin zij hem toewenste, dat hij nog wel veertig jaar zou mogen leven.
Luther schreef terug: “Dat verhoede God. Al bood Hij mij ook het paradijs aan om
daarin nog veertig jaar op aarde te leven, ik zou het niet aannemen. Ik zou nog liever een
beul huren om mij het hoofd af te slaan. Zo boos is de wereld tegenwoordig. En de
mensen worden baarlijke duivels, zodat men niets beters kan begeren dan een zalig
sterfbed en… weg.”
***
** Reformatorische wanklanken. De bekeerde Jood Eliëzer van Praag maakt er in zijn
schitterende levensbeschrijving melding van dat hij door reformatorische christenen
behoorlijk in de war werd gebracht. Hij zegt tot de overtuiging gekomen te zijn dat “de
stukken der religie door de meeste christenen niet verstaan werden”! We laten hem aan
het woord: “Laat het u genoeg zijn dat ik door deze gesprekken zeer in de war raakte en
dat ik eigenlijk niet wist, hoe het met mij gesteld was. Want duisternis was over de
afgrond en donkerheid bedekte de volkeren. Hoe is het ook mogelijk, de een sprak van
een ontsluiting in de weg, de andere van een toevlucht en toevallend recht. De een zei:
‘zien is geen hebben’, de andere had het over ‘de bekommerde kerk’, voordat men God
in Christus kende, en een ander zei ‘de discipelen waren nog geen gerechtvaardigde
mensen’, en weer een ander zei van wel. En weer een ander zei, ‘dat een mens al leven
heeft, voordat hij Christus, die het leven is kende.’ Hier had men het over het ‘wezen
des geloofs’; daar had men het over ‘het welwezen des geloofs’; over ‘de afsnijding’, enz.
enz.” De mening van deze zoon van het oude volk laat aan duidelijkheid niets te wensen
over. Er zijn wat een wanklanken te horen in de zogenaamde reformatorische theologie!
Ook en vooral in ónze dagen. Het zou best wel eens zo kunnen zijn dat we straks de
rechte leer weer krijgen van het bekeerde Israël!
***
** SCHAAMTELOOS. Het COC, de homobeweging die zich in de sympathie van
koningin Beatrix en prinses Máxima mag verheugen, juicht het Amsterdamse initiatief
van harte toe. (het is de bedoeling dat homo’s e.d., openlijk hun zonde mogen bedrijven
in het Vondelpark-B) Ik denk niet dat leden van het koninklijk huis het van nu af zullen
wagen onaangekondigd een park of plantsoen te betreden voor een wandeling. Nu zal
dat toch al niet hun gewoonte zijn, maar die van gewone burgers wel. Genieten van het
beetje groen in de stad kunnen ze wel vergeten. Vijftig jaar geleden kon je nog met je
kinderen in het Vondelpark wandelen en er de eendjes voeren. De onschuld werd
beschermd. Voor ontucht ging men toen nog de gevangenis in. Nu wil men de mooiste
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plekjes daarvoor juist reserveren. Schaamteloos. Zoals Paulus de heidenen van zijn dagen
ook beschreef: “Verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods, door de
onwetendheid die in hen is, door de verharding van huns harten”, Efeze 4:18.
Overgegeven tot ontuchtigheid, Ef. 4:19. De Bijbel leert ons dat het oordeel daarover
niet zal uitblijven. “Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden
hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren”,
Romeinen 1:24. Alles wijst erop dat het tij niet meer te keren is. De bui zet door. In
deze laatste dagen hebben we als christenen een bijzondere taak. Waarschuwen en
protest aantekenen en oproepen tot bekering. In beestenweer en met de wind pal tegen.
Tot het einde toe.
(J.
Frinsel)
***
** Is er nog tucht? Leraars die geen zonde bestraffen en zonde vergeven, sluiten de hel
open en de hemel toe.
(Dr. Maarten Luther)
***
** Televisiekijken. “Tv- en filmkijken heeft in het algemeen een schadelijk effect op
ons geestelijk vermogen om de heerlijkheid van Christus te zien.” Dit is een uitspraak
van John Piper, predikant van Bethlehem Baptist Church in Minnessota (VS),
aangehaald in het RD van 7 augustus 2009. Het is een groot artikel en het liegt er niet
om. Jammer dat de redactie van het Reformatorisch Dagblad er niet op wijst dat het
medium Internet zeker net zo gevaarlijk is, om maar te zwijgen van de vele DVD’s die
onze huizen zijn binnengedrongen. Is Internet zelfs niet gevaarlijker? De ontwikkelingen
zijn dusdanig dat we deze bron van gevaar veelal in onze huizen hebben en er eigenlijk
in vele gevallen niet meer omheen kunnen. Zeker: we kunnen een filter nemen en dat
dringt het gevaar een eind terug. Toch blijft het een groot gevaar en wie het missen kan
is denkelijk toch heel verstandig het niet te nemen. Maar we dienen ook te beseffen dat
internet eigenlijk onontbeerlijk is geworden in het maatschappelijke leven. Wat al het
een zegen als we van dit alles verlost zullen worden!
***
** Mattheüs 24. Dit hoofdstuk bevat de zo belangrijke rede van de Heere Jezus over de
“toekomende dingen”. J.C. Ryle zegt erover: “Het behelst drie punten: dat van de
verwoesting van Jeruzalem, het andere, de tweede persoonlijke komst van Christus en
als derde, het einde van de wereld. Deze drie punten zijn in enkele gedeelten van dit
hoofdstuk zo met elkaar verweven, dat het moeilijk is om deze te scheiden en te
ontrafelen. Maar al deze punten blijken duidelijk uit dit hoofdstuk en zonder dit
kunnen ze niet duidelijk worden verklaard.” Een zeer duidelijke verklaring. Zij, die in
onze apocalyptische dagen leiding geven, mochten er eens van leren!
***
** PUUR VERRAAD. Op 9 juni 2000 maakte een briefschrijver in het RD o.a. de
volgende opmerking over het SoW-gebeuren, n.a.v. van de besluiten van de
ambtsdragervergaderingen in Putten en Amersfoort: "Putten concludeerde: 'Wij kunnen niet
mee'; dat wil in gewoon Hollands zeggen: 'De trein die klaarstaat laten we vertrekken en we blijven
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op het perron achter.' Nu wordt getracht nogmaals duidelijk te maken dat Amersfoort wilde
zeggen: Wij kunnen niet mee, betekent: 'Instappen en meerijden.' Dit zou dan de wezenlijke
betekenis van Putten geweest zijn." En zo is het ook gegaan. Het verraad van de
Gereformeerde Bond is schrikbarend gebleken.
***
** Griep. Volgens de Russische nieuwszender Russia Today zouden de vaccins tegen
het Mexicaanse griepvirus een ernstige bedreiging voor de gezondheid kunnen vormen.
Het vaccin zou het guillain barré-syndroom teweegbrengen in minstens 1 op 1000
mensen die zich laten vaccineren. In 1976 was een grote vaccinatie tegen varkensgriep in
de Verenigde Staten, het virus doodde toen 2 mensen, het vaccin 25. Wees dus
bedachtzaam voor je je laat prikken.
(www.nieuwsxl.be)
***
** De hoogste vorm. Lief te hebben wat God liefheeft, te haten wat God haat, goed te
vinden wat God goed vindt, is de hoogste vorm van christen zijn. Op het moment dat
wij iets hoogschatten wat in de ogen van God weinig waarde heeft, kunnen wij er zeker
van zijn dat er iets mis is met onze ziel.
(J.C. Ryle-dagboek 26 augustus)
***
** Mag niet! De “Haamstedeconferentie” is weer gehouden. Dat is een jaarlijkse
bijeenkomst van predikanten uit diverse kerkgenootschappen, om met elkaar over
diverse onderwerpen te spreken/discussiëren. Over zaken als chiliasme of de positie van
Israël mocht niet gesproken worden! Zaken van het hoogste gewicht worden moedwillig
verzwegen. Wat Gods Woord ons zegt over de grote wereldgebeurtenissen die ‘voor de
deur’ staan werd met geen woord gesproken. Waar ons volk -en juist ook de geestelijke
leidslieden!- zéker in onderwezen moeten worden, mag niet eens genoemd worden. Wat
het zal betekenen voor kerk en wereld als Israël tot bekering komt en hoe de HEERE
dan tot Zijn eer zal komen op de gehele aarde, is een taboe. We denken dat hier ook
geldt: “Zou Ik mij niet wreken aan een volk als dit is?”
***
** Mag wél! Bij het tot stand komen van de PKN in 2004 zijn er erge dingen ge-beurd.
De scheuring liep dwars door families en gezinnen heen. Er is veel vijandschap ontstaan,
omdat meerdere leden trouw bleven aan hun voorgangers die niet mee konden vanwege
hun principes. Op de “Haamstedeconferentie” spreken nu in “broederlijke liefde”,
“herstelde” en “gefuseerde” predikanten met en tot elkaar, alsof er geen vuiltje aan de
lucht is. Waar blijven nu de “principes”? Wat is er toch aan de hand in kerkelijk
Nederland? Is er dan niemand die voor de waarheid in het gericht treedt?
***
** De Paus. “Wanneer de Paus al zijn drievoudige kroon (de tiara) zou wegwerpen en
van zijn roomse stoel zou weggaan en niet meer zeggen dat hij de eerste is; en openlijk
zou belijden dat hij gedwaald had en de kerk verwoest en onschuldig bloed vergoten
had; tóch kunnen we hem niet meer als lid van de christelijke kerk aanvaarden, maar we
behoren hem te beschouwen als de echte antichrist.” (Luther-Tafelgespr.)
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DE ZEKERHEID VAN DE
OVERWINNING VAN CHRISTUS
≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅

De zekerheid van Christus’ overwinning over alle hinderpalen en uitbreiding van Zijn
koninkrijk. Even zeker als Zijn aangezicht verdorven was “zal Hij alle natiën
besprengen”; waardoor wij in de eerste plaats te verstaan hebben, dat de leerstellingen
van het Evangelie in een grote regenwolk over alle landen heenvallen. Jezus zal met
Zijn woorden, die druppelen als de dauw en neerstorten als de regen, niet alleen de
Joden besprengen maar ook alle heidense volkeren. Uw broederen verachtten U, o
Immanuël! Zij verwierpen U, o Man van Nazareth! Maar alle landen zullen van U
horen en Uw komst gevoelen als regen op het nagras. De wilde stammen van verre en
de bewoners van het land bij de ondergang der zon zullen Uw leer horen en zullen
haar indrinken als het malse kruid de dauwdruppelen. Gij zult vele volken
besprengen met de woorden Uwer genade.
De tekst leert ons duidelijk, dat Jezus Christus de invloed van Zijn genade en de kracht
van Zijn werk over vele natiën uitstrekt, en de macht heeft niet slechts over het gewone
volk, maar ook over Zijn leidslieden en regeerders. “De Koningen zullen hun mond over
Hem toehouden”. Zij zullen geen woord tegen Hem in te brengen hebben; zij zullen
overweldigd worden door Zijn kracht en majesteit op zodanige wijze, dat zij Hem
voortdurend en ootmoedig hulde brengen, en zich voor Zijn troon nederbuigen.
Koningen, let er op. Het verheugt mij altijd, wanneer ik verneem dat ook edellieden
bekeerd worden; maar het ligt beslist niet in mijn bedoeling, de groten te vleien, of meer
waarde te hechten aan de ziel van de een dan van de ander. Toch verheugt het mij te
horen van redding van vorsten, want dat duidt ons de ruime besproeiing van het
Evangelie aan, wanneer alle klassen der maatschappij er door worden bereikt, en
wanneer zij, die gewoonlijk van verre staan, zich onderwerpen aan Zijn heerschappij.
“Koningen zullen hun mond over Hem (toe)houden”.
Deze belofte is nog niet vervuld. Er zijn er die menen, dat de Bijbelse profetieën hun
vervulling nabij zijn, en dat wij een andere bedeling tegemoet gaan.,

Ik wil niet dogmatiseren, maar ik durf vragen naar hetgeen ik thans dikwijls hoor
vertellen. Vele profetieën zijn nog niet vervuld. Koningen hebben nog hun mond niet
over Hem toegehouden en Zijn heiligen hebben zij vervolgd. Er moeten meer heldere
dagen komen voor deze arme wereld, wanneer haar vorsten onze HEERE ootmoedig
zullen gehoorzamen. Hoe meer ik de Bijbel bestudeer, hoe meer ik van twee dingen
overtuigd word welke ik niet overeen kan brengen:
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Ten eerste, dat Christus komen zal op een tijd, waarop men Hem niet verwacht, en zelfs
heden komen zal;
Ten tweede, dat het Evangelie gepredikt moet worden aan alle natiën, opdat alle einden
der aarde zich voor de HEERE buigen. Ik weet niet zeker welke van deze twee zaken het
zekerst is, ook weet ik niet hoe ik ze met elkander moet verenigen. Maar zij staan in het
Woord, en op de bestemde tijd zullen zij vervuld worden door de geschiedenis zelf.
Voorzeker, de dag zal komen, waarop de machtige vorst het zich tot de hoogste eer zal
rekenen, dat ook zijn naam staat opgetekend in het lidmatenboek der kerk van Christus.
Eenmaal zullen alle vorsten zich voor Hem nederbuigen, alle natiën zullen Hem dienen.
De kleinste handvol koren op het land geworpen, zal ruisen als de Libanon op de top
der bergen. “Zij zullen niet meer leren een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder,
zeggende: kent de HEERE, want allen zullen Hem kennen van de kleinste onder hen tot de
grootste onder hen”. Wij zien daarnaar uit, en komen zal het. O, Gij met doornen
gekroonde Koning van Calvarië, koningen zullen Uw troon omringen voor eeuwig!
Broeders, het pausdom moet vallen, het Mohammedanisme moet er onder, en al de
afgoden moeten worden afgebroken en voor de mollen en vledermuizen worden
geworpen.
Dat schijnt nu een al te reusachtige taak, maar de sterke hand des HEEREN – denk daar
eens aan – die krachtige daden doet, die almacht in zich heeft, wat zou daarvoor te
wonderlijk zijn? Staat stil, duivels! Wanneer Gods sterke arm in het gevecht komt, dan
moet gij terug; dan zult gij op de loop gaan als ongeloof, gij moet verdwijnen; want de
Christus Gods is machtiger dan gij. O, gelooft dit. Weest niet te weekhartig en
wanhopig; loopt geen nieuwe leerstellingen na, vergaapt u niet aan averechtse uitlegging
der profetie. Gaat heen en predikt Christus aan alle natiën. Gaat en verbreidt overal de
gezegende Naam van de Zaligmaker, want er is voor de wereld geen andere hoop. Het
kruis is de banier, waarmede wij overwinnen. God helpe ons daarnaar op te zien voor
onszelf en voor anderen. Ja eerst zien wij zelf op dat kruis, en dan houden wij het
omhoog voor de ogen van anderen, tot onze HEERE komt en plaats neemt in Zijn
heerlijke troon.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Het boven geciteerde, uit een verhandeling over Jesaja 52:13-15, van de uitnemende
predikant Charles Haddon Spurgeon is toch waarlijk geen pessimistisch geluid! Er wordt
hen die zich bezighouden met het Profetisch Woord nogal eens verweten dat ze
pessimisten, doemdenkers zijn. En waarom toch? De reden daarvan is duidelijk. Allen
die zich intensief verdiepen in wat Gods Woord ons leert over de voortgang van het
Koninkrijk Gods op aarde komen als vanzelf ook uit bij de profetieën die ons
waarschuwen wat er aan het luisterrijke millennium vooraf zal gaan – ontzaggelijke
oordelen om de wereld rijp te maken voor het Vrederijk. En van zulke zaken wil het
wereldse christendom absoluut niet horen; het wil niet gestoord worden in haar valse
rust en vrede.
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Waarom hebben predikers als Spurgeon zoveel aandacht besteed aan de toekomstige
heerschappij van de Heere Jezus Christus op aarde, zoals ook een man als ds. Philpot?
Zijn visie hebben we uitvoerig gepubliceerd in het vorige nummer van dit blad.
Spurgeon kénde Christus. Spurgeon had Christus lief met geheel zijn ziel. Spurgeon had
ook zijn naaste zó hartelijk lief, dat het zijn “leven” was zielen voor Christus te winnen.
En dáárom had hij ook zo’n hartelijk verlangen naar de heerschappij van Christus in
Zijn Vrederijk, omdat dan miljoenen mensen zullen worden toegebracht tot de
gemeente die zalig zal worden. Omdat dan Gods geliefde Zoon over de hele aarde
verheerlijkt zal worden en Hij alléén groot en verheven zal zijn. Zou dan niet een ieder
die maar iets kent van deze liefde, mét Spurgeon en zoveel anderen, niet intens
verlangen naar de “Heerlijke Kerkstaat”?
Waar hebben wij liefde voor? Waar gaat de liefde van onze geestelijke voorgangers naar
uit? Zien wij en zij uit naar een wereld die vol zal zijn van de kennis des Heeren gelijk de
wateren de bodem der zee bedekken? Verlangen wij naar een wereld waarin de leer van
Allah en zijn valse profeet Mohammed weggevaagd zal zijn, dat het Pausdom vernietigd
zal zijn, dat alle heidense godsdiensten een einde hebben genomen, dat het afvallige
protestantisme niet meer gevonden zal worden?
Er komt vrede op de hele aarde
Dat er een tijd van grote en algemene vrede in de Bijbel voorzegd is mag toch zo
duidelijk zijn, dat daar niemand aan twijfelt die enigermate met Gods Woord bekend is.
En dat de vorst der duisternis de harten en zinnen zó verblind heeft, dat de huidige
christenheid met deze geprofeteerde heilstijd geen raad weet, is niet minder aan twijfel
onderhevig. De satan weet opperbest dat de tijd zeer nabij is gekomen dat de
koninkrijken der wereld des Heeren en van Zijn Christus zullen zijn, volgens
Openbaring 11:15. Denkelijk hebben wij er veel te weinig besef van dat deze grote
troongeest, die hij eens was, heel veel beseft van Gods bedoeling met het volk der Joden!
Wij kunnen weten dat het tot het grote plan van God behoort het volk Israël gebruiken
om de wereld met het Evangelie te overspoelen. Hun aanneming zal immers worden het
“leven uit de doden” voor de hele wereld! Vandaar al het pogen van satan, de eeuwen
door, dit volk te vernietigen. Hij zal dit tot het allerlaatste trachten te doen. En
naarmate de tijd van zijn binding nadert zal zijn haat ten top stijgen. De islam zal meer
en meer zijn instrument zijn om dit doel te bereiken. Ja, alle volken der aarde zal hij
verzamelen tegen Jeruzalem. De hoofdstukken 12 en 14 van de profeet Zacharia zullen
bittere werkelijkheid worden, met zoveel andere Schriftgedeelten die haar vervulling nog
wachten. Denk bij voorbeeld ook aan Joël 3. De van God afgevallen wereld -vroom en
onvroom- gaat een ontzaggelijke tijd tegemoet. Maar… “De HEERE zal uit Sion brullen, en
uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat de hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de
Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israëls zijn”, Joël 3:16. En we moeten de
dwaasheid maar laten varen om hier de “kerk” (wélke?) in te voeren. Neemt u vooral
kennis van de bladzijden 10 en 11!
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Bruut ongeloof of ingeworteld vooroordeel
Dit is een woord van Philpot zoals u weet over het ontkennen van de Bijbelse profetieën
wat de glorierijke toekomt van Israël en de wereld betreft. Maar de zekerheid van de
overwinning van Christus is aan geen twijfel onderhevig. Deze wordt niet
tegengehouden door bruut ongeloof en ingeworteld vooroordeel. Dat hebben ook onze
“ouden” goed begrepen. Maar de “nieuwen” hebben van deze bekwame exegeten
volkomen afstand genomen.
Als afsluiting en bevestiging van de woorden van Spurgeon geven we nog enkele
gedachten van de zeer bekwame Nederlandse theoloog Petrus Curtenius, die leefde van
1716 tot 1789. We citeren uit zijn werk Mozes’ testament en lied. Het is een verklaring van
Deuteronomium 32:43: “Hij zal verzoenen Zijn land en Zijn volk”.
(…) Hetgeen nu hiervan wordt getuigd, dat de Heere het één zowel als het andere
verzoenen zal, Zijn land en Zijn volk. Het Joodse land ligt nog onder de vloek en de ban,
waar het om de moord op de Messias, door de roede van Gods mond mede geslagen is,
gelijk voorspeld was (Jesaja 11:4 en Maleachi 4:6). (Verder wordt beschreven de gevolgen
van de vloek over land en volk, en de toestand der Joden in die tijd).
Het zal dan de vraag zijn: Hoe de Heere Zijn land en Zijn volk, in het laat-ste der dagen
zal verzoenen. Is het land Kanaän in het bijzonder tot nog toe van God verbannen
zonder dat Hij daarin Zijn troon naar de aard der dagen van het Nieuwe Testament
heeft willen vestigen; het zal toch eenmaal van die vloek worden ontheven.
De Heere zal uit kracht der voldoening van de Messias, of met betoning van het gewicht
Zijns offerande, dat gestreng oordeel daarvan afnemen, waar het zo lang, nu reeds bijna
17 eeuwen (nu 20), om de goddeloosheid van zijn oude inwoners onder gezucht heeft.
En dus zal Hij dit land nog eens wederom met een gunstig oog kunnen aanzien, om het
opnieuw te zegenen en naar de wijze van andere delen der aarde te doen bewonen.
De steden zullen waarschijnlijk worden herbouwd om mede te behoren tot de zetel van
het koninkrijk van de Messias, ten einde Hij ook aldaar zal triomferen waar Hij tevoren
veroordeeld was. Althans, dat land zal niet meer zijn een woestijn der heidenen, maar
een planthof der kerk, met de andere landen aan de heerschappij van Koning Jezus
onderworpen, zodat al dat land, met het oplichten van de ban der verzoening van Christus, tot de kerk zal moeten wederkeren, opdat de Joden Hem ook in hun oude land,
doch niet anders dan in Geest en Waarheid zouden kunnen dienen. Immers, Jeruzalem
zal niet langer van de heidenen vertreden worden, dan totdat de tijden der heidenen
vervuld zullen zijn. Men mag, tot breder verklaring, hierop nalezen Jeremia 31 en
Ezechiël 36-39 (blz. 638-642).
En wat zal er dan anders overig blijven, dan dat de ganse aarde, zonder enige verdere
uitzondering van plaatsen, tot een toneel van Gods lof in dienst zal worden gesteld? En
dat men, na het ophouden van alle vijandelijkheden en vervolgingen, overal een stille
rust en aangename vrede zal mogen genieten? Immers, dat behoort mede tot het
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verzoenen van het land des Heeren, maar wij stellen het hier achteraan, omdat het eerst
zal volgen op de bekering der Joden, Psalm 85:10-14; Jesaja 11:6-9; Jesaja 60:17, 21 en
22.

Met één woord: Te dien dage zal de Heere alleen koning zijn, Hij één en Zijn naam
één, over de ganse aarde, Zacharia 14:9. Dan, wanneer de zevende engel bazuinen zal,
zeggende met een grote stem: "De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren
en van Zijn Christus en Hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid" en alsdan zal men
met de grootste nadruk mogen juichen: "O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is Uw naam
op de ganse aarde," Psalm 8:10. (Blz. 645-646).

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Geen doemdenkers
U kunt nu wéér (opnieuw) lezen dat mannen als ds. Spurgeon en prof. Curtenius geen
doemdenkers waren, maar dat zij -hoewel ze ontzaglijke gerichten hebben verwachtGods Woord hebben geloofd, dat de wereldgeschiedenis zal eindigen in de volkomen
heerschappij van Sions gekroonde Koning over de hele aarde, na de uitroeiing van
Rome, de islam, en alle machten uit de afgrond!
De macht van de Messias
De macht van de Messias zal zo groot zijn dat de koningen der aarde “hun mond over
Hem zullen toehouden”. Calvijn vertaalt dit gedeelte als volgt: “(…)en zullen koningen
voor Hem de mond gesloten houden.” De Griekse tekst laat ook toe te vertalen met
“koningen zullen verstommen.” De kanttekening van de Staten Vertaling tekent bij deze
tekst aan, “te weten dat Hij door de prediking van het heilig Evangelie in hun
tegenwoordigheid en in hun koninkrijken zal verkondigd worden, en als zij zullen
verstaan dat Hij een Koning van de ganse aardbodem is.” Dit maakt deze tekst wel heel
duidelijk! Er komt een tijd dat alle koningen der aarde zich voor Hem zullen
nederbuigen; dat zij Hem allen zullen dienen! Dat is nog nooit gebeurd en ook hierin zal
Gods Woord tot de laatste tittel en jota vervuld worden.
De Bijbel is vol van de overwinning van Christus op deze aarde! Denken we nu alleen
nog maar aan de psalmen 72 en 138. “Ja, alle koningen zullen zich voor Hem nederbuigen,
alle heidenen zullen Hem dienen”, 72:11.” – “Alle koningen der aarde zullen U, o HEERE loven,
wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen uws monds. En zij zullen zingen van de wegen des
HEEREN; want de heerlijkheid des HEEREN is groot”, 138:4 en 5.

≈≈≈≈≈≈≈
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De dorre doodsbeenderen
Als de dorre doodsbeenderen tot leven gebracht zulllen worden zal dit het leven uit de
doden zijn voor de hele wereld. Dan zal het de tijd zijn dat de heerschappij van
Christus absoluut en volkomen zal zijn. Er is in “onze kringen” altijd maar gedacht dat
dit een ketterij is, een ketterij die we moeten zoeken in de kringen van Johannes de
Heer en andere dwepers. Onze lezers weten echter wel beter. Het tragische is dat de
meeste christenen niet beter w í l l e n weten!
U hebt waarschijnlijk wel eens van het boek “De bijna christen ontdekt” gehoord of het zelf
gelezen, van de Engelse predikant Matthew Mead. Deze predikant leefde van 1630 tot
1699. Wat hij ons nagelaten heeft over de heerschappij van Christus na de bekering van
de Joden is zeer beschamend voor het huidige christendom. Mead heeft ons een
prekenserie nagelaten over Ezechiël 37 die zeer indrukwekkend is. We geven u enkele
gedachten van hem, uit het zeer vele wat hij heeft geschreven over het Messiaanse
Vrederijk:
“Satan is de grote berover van de vrede, troost en gemeenschap met God. Maar wat zegt
de Schrift? ‘De God des vredes zal de satan haast onder uw voeten verpletteren’, Rom. 16:20.
Het duurt niet lang, eer Hij hem voor duizend jaar zal binden, zodat hij de volken niet
meer bedriegen kan; en ten slotte zal Hij ‘hem in de poel van vuur en sulfur werpen,
waar het beest en de valse profeet zijn’, Openb. 20:10.”
“God heeft beloofd dat de Joden bekeerd zouden worden. Laten wij daarom bidden, of
God Zijn beloften wil vervullen en ze op Zijn tijd wil bespoedigen. Ik zou door één
argument de plicht willen benadrukken, en wel met het volgende. Deze plicht van gebed
om de bekering der Joden behoort ons ter harte te gaan, vanwege de grote vrede die
daarop volgen zal.(…) Maar o, wat zal het zijn, wanneer Christus komen zal om de natie
vast te stellen! Wanneer Christus’ Koninkrijk zal komen en in de wereld opgericht zal
worden, dan zal het een andere vrede zijn dan de huidige, namelijk een algemene en
duurzame. Drie zaken zullen daarvoor nodig zijn: rechtvaardigheid, liefde en eenheid.”
“Dan zullen het tijden van grote rechtvaardigheid zijn. Want het is de eigenschap van de
nieuwe hemel en aarde, dat daarin gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13). Werkelijk, nu is
er slechts weinig gerechtigheid, maar dan zal er veel zijn. ‘Uw volk zullen allen
rechtvaardigen zijn’. Dan zullen er rechtvaardige bestuurders zijn. Geen troon van
ongerechtigheid om door een wet het onrecht te bevestigen. Alle burgerlijke bestuur zal
op die dag in gerechtigheid geschieden. Ik zal haar dienaars tot vrede, en haar afpersers
tot gerechtigheid maken. Vorsten zullen rechtvaardige rechters zijn. ‘Laat het oordeel
zich daarheen wentelen als de wateren, en de gerechtigheid als een sterke beek’ (Amos
5:24). En wanneer deze gerechtigheid zó plaats grijpt, dan moet dat noodzakelijk een
plaats des vredes zijn. O, welk een gezegende wereld van vrede zal dat zijn, namelijk
vrede met gerechtigheid. `Het werk der gerechtigheid zal vrede zijn`(Jesaja 32:17).”
“Dan zullen er tijden van grote liefde en genegenheid aanbreken. Nooit is er zo`n
wereld van liefde als in de dagen van der Joden bekering zijn zal. Want dan zal er een
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grote uitstorting van de Geest geschieden, en één van de vruchten van de Geest is liefde;
niet alleen liefde tot God en Christus en tot de waarheid, maar tot alle heiligen, tot
allen die God lief hebben.”
“Zij (de Joden) zullen weer in hun eigen land teruggebracht worden. Dat is een grote
waarheid, al weet ik, dat sommigen die niet zullen toestemmen. Er zijn er velen, die niet
willen geloven dat zij nog eens bekeerd zullen worden; en velen die wel aan hun
bekering geloven, willen niet geloven dat zij ooit naar hun eigen land zullen terugkeren,
en hun eigen erfenis bezitten en weer op de heilige berg wonen. Maar dat zoiets
gebeuren zal, lijkt mij zeer duidelijk.”
“De terugkeer van de Joden naar hun eigen land wordt voorzegd als één van de
bijzondere zegeningen van de tijden van Christus. “Want het zal te dien dage geschieden,
dat de Heere ten andere male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns
volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrië, en van Egypte, en van Pathros, en van
Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der zee. En Hij zal
een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen, en de
verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden der aarde”, Jesaja 11:11 en 12. Let ook op
de vorige verzen 6,7 en 8. Het gebeurt, wanneer de wolf met het lam zal verkeren, en de
luipaard bij de geitebok nederliggen; en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee te
zamen, en een klein jongsken ze zal drijven, enzovoort.”
“Dat is een koninkrijk dat Christus bezitten moet bij de bekering van de Joden. Dus is
hier een duidelijke belofte, ja belofte na belofte, inzake hen zich weer vestigen in hun
eigen land, als een bijzondere zegen van Christus’ lijden. De Schriften zijn zeer
duidelijk, die deze waarheid bewijzen.”
“Zij zullen niet alleen weer een volk zijn, maar een zeer beroemd volk, het grootste
volk ter wereld in eer en heerlijkheid. De arme Joden, die verstrooid waren en tot
heden toe verstrooid zijn over alle volken en door alle volken bespot worden, zullen
binnenkort het heerlijkste volk ter wereld worden, en moeten in de hoogste achting bij
de wereld komen. “Tien mannen zullen dan de slippen van hen die een Jood is
aangrijpen en zeggen: Wij zullen met u gaan, want de Heere is met u.”
“Dus dat spreekt duidelijk van de heerlijke tijd van Christus’ koninkrijk in deze wereld.
Daarom staat er: “Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn.”

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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“O, dat brute ongeloof en ingewortelde vooroordeel!”
Ja, het is u bekend dat ds. Philpot dat in zijn dagen zei van degenen die de grote
beloften van God verachten. Dus neemt u die woorden mij niet kwalijk, dan alleen dat
ik ze aan u doorgeef! Laat ik u een goede raad geven en koopt u dit boek van Mead. Dan
komt u zelf wel tot de ontdekking dat er vanaf vrijwel alle kansels in ons land maar wat
gekletst wordt over de ‘toekomende dingen’, Joh. 16:13, áls er althans nog over
gesproken wordt! We hebben maar heel weinig uit dit geweldige boek van Matthew
Mead geciteerd. Tolle lege – Neem en lees!
De wereldgeschiedenis loopt nog niet ten einde. Integendeel. Ze moet nog eerst recht
beginnen! Spurgeon zegt ergens dat Christus de satan geen millimeter zal gunnen van
deze aarde! Christus zelf, als de grote Zoon uit het Huis van David, zal straks de gehele
wereld aan Zich onderwerpen. Straks, in Zijn 1000-jarig Vrederijk; als de koninkrijken
der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, Openb. 11:15.

≈≈≈≈≈≈

Het belang van gezag in de opvoeding
Met instemming geven we het volgende artikel “Het belang van gezag in de
opvoeding” aan u door. Het komt uit het blad “In het Spoor” en het is van de hand
van ds. J. van der Sleen te Scherpenisse. Deze predikant stapte al lang geleden uit de
Hervormde Kerk vanwege de gruwelen die al voor de fusie getolereerd werden. We
zijn van mening dat een ieder die nog enige indrukken heeft van de Bijbelse normen
en waarden met deze verhandeling in zal stemmen. De decadentie in reformatorisch
Nederland lijkt niet meer te stelpen.
≈≈≈≈≈≈≈
Op de orthodox-joodse basisschool van het Cheider te Amsterdam krijgen de leerlingen
maar liefst 5 uur godsdienstonderwijs per dag. Tijdens deze lessen wordt hun onder
andere geleerd dat zij, op grond van Leviticus 19 vers 32a: “Voor het grauwe haar zult gij
opstaan”, behoren op te staan van hun stoelen als een ouder persoon de klas
binnenkomt. Na die persoon staande begroet te hebben, gaan ze weer zitten. Ook over
dit gebruik maakt rabbijn Evers een opmerking in zijn artikel. Hij schrijft:
“Wij leren onze kinderen op te staan voor hun leraren. Ouderwets? Wellicht, maar het maakt het
kind gewilliger iets van ouderen te accepteren. Mijn ervaring met kinderen van niet-orthodoxe
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signatuur, die minder opkijken tegen hun docenten Joods, is dat zij ook minder graag Thora leren.
Op alle mogelijke manieren proberen zij er zich onderuit te draaien. Tot mijn stomme verbazing
merk ik bij ultra-orthodoxe kinderen, zelfs tussen 5 en 9 jaar, dat zij na een lange schooldag van
soms 9 uur, uit vrije wil thuis de Thora uit de boekenkast pakken om de leerstof van die dag nog
eens te herhalen! Juist vanwege de voorbeeldfunctie moeten ouders onderling gelijkgestemd zijn en
hun idealen delen met de schoolsignatuur“.
Gezag is dus van wezenlijk belang, aldus de rabbijn. Maar het is niet alleen gezag dat
bijdraagt aan een gedegen godsdienstige opvoeding. Ook schroomt de rabbijn niet om
beloningen in het vooruitzicht te stellen wanneer het kind bepaalde vorderingen zal
behalen. Door kleine beloningen worden de kinderen gestimuleerd om te leren en
worden ze tevens weerhouden van tijdverspilling: “Op wat oudere leeftijd blijken veel
kinderen ons dankbaar voor de soms subtiele, soms expliciete aansporingen; vaak horen
we complimenten – achteraf! – dat ze bij ons zo veel geleerd hebben. Binnen het kader
van tijdverspilling is nog interessant te vermelden, dat orthodoxe opvoeders geen tv in
huis hebben. Ongebreideld tv-kijken verslapt de aandacht voor boeken”.
Bovenstaande woorden van rabbijn Evers zijn mij uit het hart gegrepen. Eén ding wordt
wel heel duidelijk: de godsdienstige opvoeding van onze kinderen gaat niet van een leien
dakje. Het kan niet plaatsvinden in de marge van ons leven, het kost inspanning en
zelfverloochening. We zullen er veel voor over moeten hebben om onze kinderen bij de
Gereformeerde leer te behouden en dan nog kunnen we er niet zeker van zijn dat ze
onze voetstappen willen drukken. Maar voordat ouders kunnen zeggen dat ze er alles
aan gedaan hebben wat mogelijk is, is er heel wat water naar de zee gestroomd. Dat
moge helder zijn.
Samen terug naar de Schrift
Begrijpelijk is dat wij ons isolement terugkrijgen en de geboden Gods leren verstaan als
heilzame onderwijzingen, ons tot nut en voordeel. Concreet betekent dit dat wij weer
samen een eenheid zullen vormen onder het beslag van Gods Woord. Dan worden wij
weer samen herkenbaar als een gemeenschap die beseft dat er meer is dan het tijdelijke
waarvoor we te leven hebben. Dan zullen onze uiterlijke kenmerken weer meer gezien
worden en gedragen worden door de gemeenschap. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de
roklengte waarvoor veel meisjes zich onder de druk van de wereldse opinie schamen. De
wereldse mode dringt een korte en sensuele mode op aan de vrouw. Wie daaraan niet
voldoet, heet truttig en ouderwets. Dan zal de haardracht van de man en de vrouw weer
naar de eis van de Schrift zijn. Dan zal er weer onderscheid zijn tussen mannen en
vrouwen inzake eerbaarheid. Concreet denk ik in dit laatste geval onder andere aan het
gemengd zwemmen. Op veel scholen is het allang geen probleem meer om na
bijvoorbeeld een excursie met de klas te gaan zwemmen, jongens en meisjes gemengd.
Op mijn vraag of men dat normaal vindt, wordt veelal bevreemdend gekeken. Wat is
daar nu op tegen?
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Ik herinner mij uit de periode dat ik les gaf aan een Reformatorische school voor
voortgezet onderwijs dat er een meisje naar me toe kwam met juist die vraag. Ik wees
haar op het feit dat er onderscheid is tussen man en vrouw en dat jongens en meisjes
zich daar in hun puberteit op een bepaalde manier heel bewust van worden. Dat is een
volkomen natuurlijke zaak. Maar het een zaak van religie en algemeen zedelijk fatsoen
overeenkomstig het zevende gebod om daar op een verantwoorde wijze mee om te gaan.
Aan het strand is men tijdens zomerse dagen zeer schaars gekleed en op bepaalde
plaatsen zijn er zelfs totaal ontklede mensen aanwezig. Jongens en meisjes horen elkaar
niet schaars gekleed of ontkleed te zien.
Ze vond mijn antwoord preuts, ouderwets en nergens op slaan, maar haar reactie
veranderde toen ik haar een voorstel deed. Ik gaf haar de raad naar de rector van de
school te gaan en daar toestemming te vragen om de volgende dag in ondergoed op
school te komen; immers, wat bedekt badkleding nu meer dan ondergoed? Nee, dat
voelde ze wel aan, dat was niet normaal. Ik antwoordde: “Is dat aan het strand dan wel
normaal?” Zij besloot: “Nee, ook daar niet, u hebt gelijk”. Nu gaat het er mij niet om,
mijn gelijk te halen, maar ik zou wensen dat wij onze principes – ook voor het dagelijks
leven en de omgang met elkaar – weer op de Schrift zouden funderen. Dan alleen
kunnen we – in biddend opzien tot God om bescherming en bewaring – als gezindte
overleven, samen overleven te midden van een wereld die steeds meer losgelaten wordt,
die steeds meer verwildert, en die aanslag op aanslag pleegt op ons en onze gezinnen.
Dan alleen kunnen we een zoutend zout zijn in deze geseculariseerde maatschappij.
Dat geve de Heere!

*) De aangehaalde citaten van mr.drs. R.Evers zijn alle genomen uit het door hem gepubliceerde
artikel, getiteld “Jong geleerd, oud gedaan“.

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

Het bedrijven van gruwelen
Vraag: Ik kom telkens één keer in de maand samen met andere gelovigen voor gebed.
Daar enige vrouwen lange broeken dragen, kwam dit onderwerp ter sprake, waarbij alle
mogelijke argumenten werden aangevoerd, om de uitspraak van Deuteronomium 22:5
te ontkrachten. Daar staat: “Een vrouw zal geen mannenklederen dragen en een man zal geen
vrouwenkleed aantrekken, want die deze dingen doet, is de Heere, uw God, een gruwel.” Ben ik
werkelijk zo “wettisch” als ik mij aan dit woord houd?
Antwoord: In Deuteronomium 22:5 staat met betrekking op de mannenkleding van de
vrouw in de Hebreeuwse uitdrukking “toeba”, wat afschuwelijk betekent. Luther en
N.B.G. vertalen met “gruwel”. Deze uitdrukking staat meer dan honderd maal in het
Oude Testament, en wel met het oog op homoseksualiteit, gebrekkige offerdieren
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(minachting van de heiligheid van God), voor het geven van geld voor ontucht, het
huwen van gescheiden vrouwen, de ontwijding van de tempel, enz. Ik geloof aan de
goddelijke inspiratie van de ganse heilige Schrift in de grondtekst. Daarom ben ik er ook
van overtuigd, dat hier in Deuteronomium 22:5 niet louter toevallig dezelfde
uitdrukking staat als bij de bovengenoemde zonden. Met andere woorden: Het is de
Heere een gruwel, wanneer vrouwen mannenkleding dragen! Moge de Heere genade
geven, dat in die groep het machtige verlangen doorbreekt, om tegen iedere prijs de
Heere welgevallig te zijn.
≈≈≈≈≈≈≈≈
Het boven geciteerde is te lezen in het boek “Bijbelse antwoorden op 350 levensvragen”.
Het is geschreven door dr. Wim Malgo (1922-1992), een man uit de (ernstige)
evangelische richting. Mij dunkt, we kunnen heel veel van hem leren. De door hem
gesignaleerde gruwelen -hier toegespitst op de kleding -nemen hand over hand toe; juist
ook in reformatorisch Nederland. Omdat in onze kerken veelal ook zelfs woordtucht
ontbreekt woekert dit kwaad ongebreideld voort. De predikers hebben hier een zeer
zware verantwoordelijkheid. Dat ze dit eens gaan beseffen!

HET

GROTE

LOOFHUTTENFEEST

Hermanus Witsius, één van de grootste figuren uit de vaderlandse kerkgeschiedenis
van de zeventiende eeuw en een gezaghebbend godgeleerde, heeft in een verhandeling
over “De toekomst van het Koninkrijk Gods”, vervat in de bede “Uw Koninkrijk
kome”, zich heel duidelijk uitgelaten over de tijd van het grote Loofhuttenfeest; het
1000-jarig Vrederijk.
≈≈≈≈≈≈

“De tegenstelling van het rijk van Christus en het rijk van de antichrist is zodanig dat de
ondergang van de laatste de vermeerdering en bloei zal zijn van de eerste. Daarom heeft
Johannes direct na de val van Babel gehoord een grote stem van een grote schare in de
Hemel, Openbaring 19:1 en 6. Daarna heeft hij gezien dat de duivel en de satan voor de
tijd van duizend jaren in de afgrond geworpen, opgesloten en verzegeld wordt, opdat hij
de volkeren niet meer zou verleiden, totdat de duizend jaren geëindigd zijn. In welke tijd
de zielen van degenen die onthoofd zijn om het getuigenis van Jezus, en zij die het beest
en deszelfs beeld niet hebben aangebeden en zijn merkteken niet hebben, met Christus
leven en heersen.
Welke duizend jaren, in welke de satan gebonden was, ik in de kerkelijke
geschiedenissen niet vind. Eerst heeft hij de volkeren verleid door de heidense afgoderij
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en terstond daarna door de antichrist, die dezelve gelijk was; want in beide heeft de
draak zijn macht uitgeoefend; vergelijk Openbaring 12:5 met Openbaring 13:4. Waaruit
volgt dat die tijd in het geloof moet worden verwacht en door gebeden en wensen zeer
begeerd moet worden, terwijl de uitkomst de beste uitlegger zal zijn van deze duistere
profetie.
De val van het rijk van de antichrist zal vergezeld gaan van de doorluchtige bekering van
de Joodse natie tot Christus de Heere, welke aan de ganse kerk een leven uit de doden
zal aanbrengen. De verafgelegen volken, zelfs die niet uitgezonderd welke voorheen
meest vijandig gezind zijn tegen het volk van God, zullen opgewekt zijnde door haar
voorbeeld, vaardig en wakker komen toelopen tot de dorpel van de vernieuwde kerk,
Jesaja 19:24.
Dan zal het licht van het eeuwig Evangelie en van de zaligmakende wijsheid haar stralen
van alle kanten wijd en zijd verspreiden, met een uitnemende glans schitteren, en
zegepralen over de duisternissen en dwalingen en onwe- tendheid, waaronder de
wereld voorheen verdronken is geweest, Jesaja 11:9 en 30:26. En daar zal niet ontbreken
een glans van heiligheid die Gode waardig is en een geestelijke blijdschap uit het zoete
smaken van de Goddelijke goedheid. Te weten, wanneer de Verlosser uit Sion gekomen
zal zijn met zegeningen voor degenen die zich bekeren van de overtreding in Jacob. Dit
is naar de uitlegging van Paulus te verstaan van de toekomstige bekering van het volk der
Joden. Dan zal tot Jeruzalem gezegd worden: “Maak u op, wordt verlicht, want uw Licht
komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde
bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal
over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot de glans die is
opgegaan”, Jesaja 60:1 t/m 3.
Alsdan zullen de volkeren, in enigheid des geloofs en der liefde, met elkaar onderling
samengevoegd, God in Christus naar het voorschrift van Zijn Woord aanbidden en
dienen. En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn. In die dag zal de HEERE en
Zijn Naam één zijn”, Zacharia 14:9.
Dan zal het zijn:
“En het zal geschieden, dat de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen
gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de Koning, de HEERE der
heirscharen, en om te vieren het
Feest der Loofhutten - Zach. 14:16
En gelijk het Loofhuttenfeest het vrolijkste is geweest voor de Joden en het laatste in het
heilige jaar, alzo is het ook het bekwaamste geweest om te beduiden en af te beelden die
allerblijdste tijden, met welke God, voor de voleinding der eeuwen, Zijn volk zal
begunstigen.”
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Na de “grote verzoendag” volgt het Loofhuttenfeest. Als het volk Israël (de 10 en 2
stammen herenigd) zal zien op Hem, welke zij doorstoken hebben, komt het grote
Loofhuttenfeest. De Joden -de eerstgeborenen in de familie Gods- zullen dan de grote
zendelingen der wereld worden. Al het huidige zendingswerk is maar een heel klein
voorspel geweest van hetgeen nog komt! De Jood Isaäc Da Costa -de vurige en niet te
weerleggen chiliast!- besluit zijn uitleg van Jesaja 61 als volgt:
“Heerlijke tijd die wij verwachten, en biddende en werkende verwachten. Want men
moet niet stil zitten; neen, maar al het werk der christelijke kerk is nog slechts een
feest der eerstelingen, een pinksterfeest; de zending van Israël zal het loofhuttenfeest,
het feest der volle oogst zijn.”

Wanneer is de aanval op Iran ?
Dat is een niet makkelijk te beantwoorden vraag. Maar dat deze aanval komt lijkt
geheel duidelijk. Laten we er ons niet mee afmaken omdat het “al zoveel is gezegd” en
“er zijn al meerdere malen datums genoemd.” Daar was soms aanleiding toe – soms
niet. Maar laat het toch niet een reden zijn om te doen dat alles wel mee zal vallen.
Dan zou het wel eens heel, héél erg tégen kunnen vallen. We geven het onderstaande
aan u door. Het is gepubliceerd in Nieuws uit Israël van september 2009, uitgaande
van de stichting “Middernachtsroep”, onder de titel “Iran en Israël”. Het blad geeft
heel veel degelijke informatie uit en over Israël. Persoonlijk vinden we dit blad zeer
principieel van inhoud.
(…)De mededelingen van de Amerikaanse regering over het Iraanse
kernonderzoekprogramma zorgden tenslotte voor verwarring. Zo maakte de
Amerikaanse vice-president Joe Biden aanvankelijk bekend dat zijn land Israël niet van
een aanval op Iran zou weerhouden. Er was nog geen dag verstreken of president Barack
Obama maakte duidelijk: "Israël heeft geen groen licht om Iran aan te vallen." Hij
benadrukte dat de pogingen om het Iraanse kernonderzoekprogramma stop te zetten
zich nog steeds op diplomatiek niveau concentreerden. Maar slechts enkele dagen later
zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton: "Wij zullen niet
aarzelen om ons land door ons leger, dat het sterkste van de wereld is, te beschermen en
te verdedigen." Bijna tegelijkertijd verklaarde admiraal Michael G. Mullen, de hoogste
officier van de Amerikaanse marine: "De diplomatieke pogingen moeten resultaat
behalen voordat Iran in het bezit is van atomaire slagkracht is en het Israël kan
aanvallen." Kort daarna was het opnieuw Hillary Clinton die in het openbaar
benadrukte dat in het kader van de onderhandelingen met Iran “de klok doortikt.”
Tegen deze achtergrond maakte de Israëlische regering duidelijk dat men met
omzichtigheid te werk ging en dat alle opties open waren; dus ook een Israëlische aanval
op het Iraanse kernonderzoekprogramma.

46

Op dit punt handelde men echter met een weloverwogen vooruitziende blik. Daarop
werden de woorden door daden gevolgd en wel in niet mis te verstane taal: Israël sluisde
een van zijn onderzeeërs vanuit de Middellandse Zee door het Suezkanaal naar de Rode
Zee. Later maakten ook twee met verschillende raketten uitgeruste oorlogsschepen deze
reis. De wereldwijde media verstonden deze onmiskenbare taal van Israël uitstekend. De
Britse krant Times schreef: "Deze verplaatsing van de marine is niets anders dan een
Israëlische voorbereiding op een mogelijke aanval op Iran." In de pers citeerde men
bovendien een hoge veiligheidsexpert van de regering, die had gezegd: "Israël investeert
veel energie in de voorbereiding van een aanval op Iran.” De verplaatsing maakt slechts
duidelijk hoe serieus deze plannen zijn. Israëlische media benadrukten dat de
verplaatsing van de onderzeeër en de beide schepen volkomen open en in
samenwerking met de Egyptische regering had plaatsgevonden. Enkele deskundigen zijn
van mening dat Egypte en enige andere Arabische landen zich eveneens zorgen maken
om de nucleaire plannen van Iran en daarom zonder iets te zeggen achter Israël gaan
staan. De Londense Times wees ook op de betekenis van de verplaatsing van een van de
meest slagvaardige onderzeeërs van Israël. Hij is van Duitse makelij en is met vier
torpedobuizen uitgerust die langeafstandsraketten met kernkoppen kunnen lanceren.
Als officiële positie over deze militaire schaakzet deed een hoge regeringsambtenaar alsof
hij de Amerikaanse vice-president Biden citeerde: "Israël kan zelf beslissingen nemen.
Het is een soeverein land dat zelfstandig kan beslissen wat er op basis van zijn belangen
ten opzichte van Iran belangrijk of niet belangrijk is. Daar is het land vrij in, net als elk
ander souverein land dat is.”
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LETTERLIJKE VERVULLING VAN PROFETIEËN
We moeten er nu nog slechts op wijzen dat, evenals er een volledige reeks van profetieën
was die te maken had met de eerste komst van de Zaligmaker, er ook een volledige reeks
van profetieën is die te maken heeft met Zijn tweede komst. En die laatste reeks is net zo
bepaald, zo persoonlijk, en zo veelomvattend in haar omvang als de eerste reeks. Precies
zoals we de werkelijke vervulling zien van de profetieën die te maken hadden met Zijn
eerste komst naar de aarde, zo mogen we met volledig vertrouwen en verzekerdheid
uitzien naar de vervulling van de profetieën die slaan op Zijn tweede komst. En daar we gezien
hebben dat de eerste reeks profetieën letterlijk vervuld is, werkelijk, persoonlijk, zo
moeten we ook de tweede reeks verwachten letterlijk vervuld te worden. Toe te geven dat de
eerste reeks profetieën letterlijk vervuld is, en dan de tweede reeks profetieën te
vergeestelijken en symbolisch op te vatten, is niet alleen op grove wijze inconsequent en
onlogisch, maar het is ook zeer schadelijk voor ons, en het onteert God en Zijn Woord ten

zeerste.
(A.W. PINK)
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Voor de liefhebbers is er een zeldzame serie over het pausdom te koop
HISTORIE DER PAUSEN in zeven delen
Auteur: ARCHIBALD BOWER
_____________________________________
Deze boeken beschrijven de historie van de pausen vanaf “paus” Petrus tot en met
Clemens XII (1730-1740). Het eerste deel is uitgegeven in 1752, het zevende in 1768.
De werken zijn uit het Engels vertaald. Vanwege de vervolging door de roomse kerk is
de auteur naar Engeland gevlucht.
De schrijver is een bekeerde Jezuïet die van binnenuit heel goed bekend is met het
pausdom en er op een uitvoerige wijze over schrijft. Met name in zijn levensbeschrijving
lezen we veel over de gruwelen van de Inquisitie.

Het eerste deel vermeldt het volgende van de auteur:
Voormaals Hoogleraar in de Rhetorica, Historiën en Philosophie op de
Universiteiten van Romen, Fermo en Macerata, en in de laatstgemelde plaats Raad
der Inquisitie.
De zeven delen bevatten ruim 4.000 bladzijden. Elk deel heeft een uitvoerig register. De
serie ziet er heel goed uit. Hier en daar zijn de banden iets beschadigd.
Deze serie is te koop voor 250 euro. (vaste prijs)
De uitvoerige en zeer interessante levensbeschrijving is er eventueel bij te leveren voor
25 euro.
Inlichtingen bij de redactie van dit blad – telefoon 0182 –572837.
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