** KERKELIJKE VERDEELDHEID. We weten in 1 Korinthe precies de passage te
vinden over het hoedje van de vrouw, maar de perikopen in de brief waarin Paulus bij
herhaling de heersende verdeeldheid scherp veroordeelt, lijken we te vergeten.
Kerkelijke verdeeldheid is zonde, een gruwel in Gods ogen. Dat wordt wel beleden,
maar niet beleefd. Ons zondebesef is wat dat aangaat selectief. En door onze kerkelijke
verdeeldheid zijn we ook zelf schuldig aan het ontbreken van een krachtig appèl van de
kerk op de staat. Mede daardoor kan de kerk haar theocratische taak niet meer
vervullen.
(R. Bisschop De Gezinsgids
28-1-09)
****
** De nood van veel prediking. In veel preken staat de zorg voor het zichzelf
bedriegen voorop, en niet de zorg voor de vele, vele onbekeerde zielen. Er is dikwijls wel
een uitputtend wijzen op allerlei zaken waarmee men zich kan bedriegen voor de
eeuwigheid, maar geen oproep tot geloof en bekering. En daarom kunnen de meeste
hoorders onbekeerd voortleven, want… ze kunnen er toch niets aan doen. En dan vindt
men ook nog “dat de dominee het toch maar weer eens zo goed gezegd heeft”! Maar de
Heere zal op de oordeelsdag niet met ons debatteren, maar ons vonnissen.
****
** Opwarming aarde. Er werd enkele jaren veel geschreven over een ophanden zijnde
nieuwe ijstijd. Van lieverlee is daar “warmte” voor in de plaats gekomen. We spreken nu
over “opwarming van de aarde”; het poolijs gaat smelten, het zeewater zal onrustbarend
stijgen, enz. We moeten er ons tegen gaan beveiligen en dat gaat goudgeld kosten. In het
tijdschrift Amen van jan. & febr. 2009, staat een artikel “Global Warming is een
schaamteloze leugen”. Ze wijzen op de Japanse klimaatwetenschap-per dr. Kiminori Itoh,
lid van het VN-klimaatpanel IPCC, die zegt dat de angst voor de opwarming van de
aarde “het grootste wetenschappelijke schandaal in de geschiedenis is.” De redactie van
“Amen” merkt op: “Leugens die ook nog eens systematisch door de overheden worden
genegeerd.” Ja, afgelopen winter is er aardig wat geschaatst…
****
** Voorbereidingspreek. Als het Heilig Avondmaal wordt bediend is op de zondag er
aan voorafgaande, een zogeheten “voorbereidingspreek”. Dan wordt aangewezen wie wel
en wie niet -volgens Gods Woord- mogen deelnemen aan het sacrament. Hoe deze
gewoonte ontstaan is weten we niet. Wel is af te vragen: waarom wordt er ook geen
“toetspreek” gehouden, voorafgaande aan de bediening van de Heilige Doop? Het
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Avondmaal is alleen voor gelovigen. Is de Heilige Doop dit dan niet? Zou het niet heel
nuttig zijn om hier ook eens een toetssteen aan te leggen? Vanwaar toch dit
onderscheid? Wie kan daar eens meer over zeggen/schrijven!
****
** ONMOGELIJK. In het RD van 16-1-09 staat een interview van Bert Tramper met
de heer Berend Florijn. Deze was o.a. docent pedagogiek aan de lerarenopleiding De
Driestar; er wordt gesproken over zijn geestelijk leven. Het is bar en boos wat we lezen.
Het lust me niet er veel over te schrijven. Hoewel de heer Florijn niet meer naar de kerk
gaat zou hij het liefst onder het gehoor van een dominee zitten die zou preken: “Het is
onmogelijk, het is onmogelijk, het is onmogelijk.” Wat is het die verdwaasde man toe te
wensen eens onder een prediking te komen waar de predikant, als een Johannes de
Doper, zou preken: “Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt!” Of van ds.
Paulus die hem voor zou houden: “Wij dan, wetende de schrik des Heeren, bewegen de
mensen tot het geloof.” Of zoals hij het zei op de Areópagus in Athene: “God dan, de
tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom, dat zij
zich bekeren.” Heeft meneer Florijn deze boodschap nooit gehoord? Is hem nooit het
Evangelie gepredikt? Heeft zijn vriend/predikant hem dat niet voorgehouden? Wat is dit
vraaggesprek triest – intriest. De bekende ds. J.P. Paauwe verstond het Evangelie heel
wat beter, zoals u hieronder kunt lezen. Aanbevolen voor alle misleide zielen!
****
** Door eigen schuld verloren. “ Van zichzelf heeft de mens eigenlijk een afkeer van
de Heere Jezus; hij wil Hem niet en aanvaardt Hem niet. Christus wordt hem
aangeboden, aan zijn voeten gelegd en er wordt tot hem gezegd: “Nu moogt gij Hem en
al wat Hij heeft verworven, u toeëigenen.” Hij doet het niet. Hoe komt dat? Omdat hij
niet wil! Het hangt alles af van het komen tot Christus. Nochtans doet de mens het niet.
De Heere Jezus wordt aan de mens voorgesteld. De Heere wordt met al Zijn schatten en
gaven aan een mens aangeboden. Van Godswege wordt hem bekendgemaakt, dat hij mág
komen, dat hij moet komen, dat het niet-komen de straf van de eeuwige dood meebrengt. En toch
komt de mens niet! Wie leeft onder de aanbieding van de genade Gods, gaat dus met
open ogen naar de eeuwige rampzaligheid. Zó is het met de mens gesteld. Zegen en
vloek worden hem voorgesteld, doch moedwillig en vrijwillig kiest hij de vloek, en hij
vertrapt de zegen.”
(Ds. J.P. Paauwe-Heid.Cat. antw. 45 en Joh. 5:40)
****
** Apocalyptische tijden. Het RD van 26-1-’09 maakt er melding van dat dr.
A.J.Plaisier op een lezersdag van Kontekstueel te Utrecht o.a. het volgende zei: “Gaan we
apocalyptische tijden tegemoet of zijn we die al binnengegaan?” De secretaris-generaal
van de Protestantse Kerk in Nederland lijkt een Kajafas-profetie gedaan te hebben.
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Ongetwijfeld zitten we midden in apocalyptische tijden. Plaisier mocht eens begrijpen
dat een zeer belangrijk onderdeel van deze tijden zal zijn, de verwoesting van het
pausdom en zo ook van de PKN. Dat heeft wijlen ds. A. van der Kooij al gezien en de
vervulling ervan zal op Gods tijd zeker komen.
****
** We zijn niet rooms! O, geeft toch nimmer toe aan het valse denkbeeld, alsof de
gelovigen van de oude dag van een hogere natuur zouden geweest zijn dan wij. Spreekt
toch niet van de heilige Paulus en de heilige Mattheüs en de heilige Markus, tenzij gij
ook bereid zijt om te spreken van de heilige Willem en de heilige Johanna, die daarginds
tegenover u zitten. Want indien zij in Christus zijn mogen, dan zijn zij even waarachtig
heiligen als de eerste heiligen.
(Spurgeon)
****
** VERDRUKKING. 2 Tim. 3:12: “En ook allen, die godzaliglijk willen leven in
Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.”; Joh. 17:14: “Ik heb hun Uw woord
gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van
de wereld niet ben.”; Hand. 14:22b: “…en dat wij door vele verdrukkingen moeten
ingaan in het Koninkrijk Gods; Mattheüs 16:24: “…Zo iemand achter Mij wil komen,
die verloochene zichzelve, en neme zijn kruis op, en volge Mij.”; 1 Thess. 3:3: “Opdat
niemand bewogen worde in deze verdrukkingen, want gij weet zelven, dat wij hiertoe
gesteld zijn.” Zulke teksten zijn een toetssteen voor ons allen.
****
** De wederkomst van Christus. Naar aanleiding van deze vraag van de Farizeeën ging
Jezus in gesprek met Zijn discipelen nader in op de komst van het Koninkrijk. Hij liet
hen weten dat Hij eerst door het volk verworpen zou worden:“Maar eerst moet Hij veel
lijden en verworpen worden.” Het Koninkrijk zou dus komen met Zijn wederkomst, een
vooruitzicht dat Hij kort daarna nog duidelijker voor ogen stelde in de gelijkenis van
een man van hoge geboorte die naar een ver land ging om de koninklijke waardigheid te
ontvangen en daarna terug te keren (Lukas 19:12 e.v.) Voor de wereld zou Zijn komst
niet alleen even onverwacht zijn als de zondvloed of de verdelging van Sodom en
Gomorra, maar zou ook voor velen een ramp zijn die daarmee te vergelijken zou zijn:
“en allen verdelgde”.Vandaar de dringende noodzaak dat Zijn discipelen in die tijd
waakzaam zouden zijn en klaar om door de engelen van God weggenomen te worden en
voor Hem te staan.
****
** Kerstboom. In het RD van 9-1-’09 besteedt prof.dr. W.J. op ’t Hof aan recente
waarschuwingen tegen Halloween. Alle abonnees zullen er niet mee bekend zijn. De
naam "Halloween" is afgeleid van Hallow-e'en, ofwel All Hallows Eve (Allerheiligenavond),
de avond voor Allerheiligen. In Groot-Brittannië werd Halloween vooral door de Kelten
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gevierd. De geesten die uit dode mensen op zouden rijzen, werden aangetrokken door
voedsel voor hen neer te leggen voor de deuren. We gaan er niet diep op in. Helaas
wordt “Halloween” steeds meer gevierd. Ook in ons land viert het occultisme helaas
hoogtij. De professor eindigt zijn artikel als volgt: “Vrijwel alle lezers van het RD zullen
het wel met die open brief tegen het Halloweenfeest eens zijn. Maar beseffen zij dat het
argument ook opgaat voor de kerstman, de kerstboom, het vuurwerk met de
jaarwisseling en de paashaas en dat wie aan sinterklaas doet, zo rooms is als de paus.”
Duidelijk toch!
****
** Evangelische Omroep. In het vorige nummer signaleerden we de verroomsing van
de EO. Vanaf het begin van deze omroep is het al een “hellend vlak” geweest. Af en toe
lezen en horen we van haar programma’s en dan is het schrikken. Zijn er geen
programma’s die aanvaardbaar zijn? Zeker – anders zou het nóg erger zijn. Maar het
wordt wel steeds erger. De heer Andries Knevel verkondigt nu luid op de buis dat er
geen scheppingsdagen van 24 uur zijn geweest. Een man als Ouweneel is hem daarin al
lang voorgegaan. Steeds meer komt het openbaar dat de Bijbelse waarheid aangaande de
Schepping aangepast wordt aan de “feiten” van de wetenschap. En die “feiten” zijn niet
meer dan veronderstellingen.
****
** DE JEUGD EN ROME. “We moeten degenen die tot dwalingen van Rome
neigen, vrijmoedig en ernstig waarschuwen. We moeten de jeugd de waarheid van het
Evangelie voorhouden en hen vertellen over de gruwelijke daden van het pausdom in
het verleden. We moeten er alles aan doen het licht in het land zo goed mogelijk te
verbreiden, want net als de uilen haten de priesters het daglicht.”
(Dagboek van Spurgeon voor de avond-29 mei)
****
** Liefde. In onze tijd wordt het aanwijzen van zo velerlei, oud en jong verdervende,
kerkelijke en maatschappelijke misstanden veelal liefdeloosheid genoemd. Nu, Spurgeon
en onze “ouden” dachten wel geheel anders! Het is geen liefde om te zwijgen als er
brand is. Hoe harder men roept “brand, brand”, des te meer kan een ramp voorkomen
worden. Maakt u de toepassing maar…
****
** Democratie. Een aangekondigd Rockfestival in Rijssen gaat door, ondanks velerlei
ingebrachte bezwaren, RD 10-2-09. Ds. A. Schreuder noemt het festival een lastering van
Gods heilige Naam. In de a.s. zomer komt ook de Duitse rockband Sodom naar Rijssen.
“De inhoud van de teksten is satanisch, pornografisch en zelfs godslasterlijk”, aldus
SGP-jongerenvoorzitter K. Jansen. De CU-burgemeester heeft toestemming gegeven voor
het aangekondigde Rockfestival. Hij motiveerde dit aldus: “Ik moet trouw zijn aan de
wetten van dit land en aan de toepassing ervan voor iedereen.” Dit is nu demoNcratie!
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Christelijk Uitgesloten heeft onze goddeloze grondwet aan haar kant! Een grondwet
waarop iedereen trouw moet zweren…
****
** Blind. Alles, wat niet tot het levende geloof in de Heere Jezus Christus is gekomen,
is blind. Een iegelijk, wiens ogen opengedaan zijn, bekent het van harte: ik ben eens
blind geweest, maar nu zie ik; en al klaagt hij voor de Heere, dat hij een blinde knecht
is, zo prijst hij toch de Heere Jezus, dat Hij zijn licht en zijn Levenszon is, en dat diens
woorden een lamp zijn voor zijn voet.
(Kohlbrugge-Schriftverkl.-118)
****
** Zonde en genade. Hoe meer iemand kent van de verborgenheden van de zonde, des
te meer zal hij kennen van de verborgenheden van de genade. (Philpot-Rom. 5:20b,21)
****
** De vreselijke kerkbreuk-I. “Ik wil vooral wijzen op Calvijns visie op de kerk, vooral
op de eenheid van de kerk. Een afgescheiden hoogleraar snijdt daarbij in zijn eigen
vlees, dat realiseer ik me. Ik zie zoveel om me heen, twaalf keer gereformeerd. Hebben
we daarin recht verstaan wat hij bedoelde met het corpus Christi? We praten wel over de
vreselijke verdeeldheid, maar voelen we die nog?” Dit is een woord van de Chr.Ger.
hoogleraar prof. dr. T.M. Hofman uit Apeldoorn. Dit staat te lezen in de Gezinsgids van
12 februari 2009.
****
** De vreselijke kerkbreuk-II. Zal deze nog hersteld worden? Ongetwijfeld! Als Israël
het leven ontvangt zal er een “leven uit de doden” zijn, óók voor Gods Gemeente. Straks
gaat de HEERE ónze “kerken” opruimen en dan gaat Hij zíjn Kerk wereldwijd stichten.
Dan zal álles door de vrede bloeien! Aan ons bouwen en breken komt dan een einde.
Die tijd zien we met een heilbegerig verwachten tegemoet.
****
** SCHOOLMOORDEN. Dit lijkt een nieuw fenomeen te worden. We weten dat op
scholen in de Verenigde Staten van Noord-Amerika al enkele malen leerlingen en
docenten doodgeschoten zijn door medescholieren. In Erfurt (Duitsland) schoot in
2002 een jongen 15 leerlingen dood, waarna hij zelfmoord pleegde. In Winnenden
(Duitsland) schoot op 11 maart 2009 een 17-jarige jongen 12 leerlingen en 3 leraressen
dood. Tijdens zijn vlucht doodde hij nog drie mensen, waarna hij -tijdens een
vuurgevecht met de politie- zelfmoord pleegde. Is er een verband tussen televisie,
internet, enzovoort? Dat lijdt geen twijfel. Volgens het Nederlands Dagblad van 12-3-09
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speelde de 17-jarige moordenaar veel gewelddadige games. Deze “spelen” zijn volop
voorhanden, zoals ook het satanische geweld dat via televisie en internet wordt gebracht.
Vergeet niet de ontelbare DVD’s, met de meest bizarre vormen van geweld. De ziel van
de moderne jeugd wordt vreselijk vergiftigd. Door wie? Door de ouderen die het maken
en tonen. De “misdadigers” zitten in de regeringen die dit tolereren. In zijn dagen (wel
zeer softe dagen in vergelijk met de onze!), zei professor G. Wisse al, dat “de dames en
de heren in Den Haag de schuldigen zijn.” Maak de toepassing maar voor onze dagen.
Wat een taak voor onze geestelijke leidslieden ligt ook hier!
****
** Calvijn en Daniël. In de Gezinsgids van 12-2-‘09 staat een korte bespreking van “Het
rijk van Christus”, door dr. M.A. van den Berg. De heer W. Methorst schrijft over dit
boek. De auteur is het met Calvijn eens dat de profetieën van Daniël allemaal reeds
vervuld zijn. Dr. Van den Berg vergelijkt het werk van Calvijn met de visies van de
reformatoren Melanchton en Oecolampadius, die het boek Daniël wel op de eindtijd,
waarschijnlijk hun eigen tijd, betrokken. De heer Methorst eindigt: “Dit boek kan voor
deze en gene een correctie betekenen op hedendaagse overspannen chiliastische
gedachten over het wereldeinde.” Wat zijn “overspannen chiliastische gedachten”? Dat
zou eens duidelijk gemaakt moeten worden! De verwachting van de Puriteinen, de
Presbyterianen, onze oudvaders en zoveel anderen? Ja, als men gaat zeggen dat
kroonprins Alexander koning van de staat en het volk Israël zal worden in het 1000-jarig
Rijk -en dat wórdt gezegd!- dán kunnen we spreken van “overspannen gedachten” –
beter gezegd: volkomen dwaze gedachten! Maar overigens kunnen onze chiliastische
gedachten niet hoog en groot genoeg zijn! Daar heeft Calvijn op andere plaatsen wél van
gesproken. Helaas heeft Calvijn gemeend Daniël te kunnen verklaren zonder de
Openbaring. En dat is absoluut onmogelijk!
****
** Obama. Dat we geen enkel vertrouwen hebben in de nieuwe president van de VS is
u bekend. Hoe zou dat ook kunnen. De standpunten van Obama staan volkomen haaks
op de waarheid die God in Zijn Woord heeft geopenbaard. We denken dat hij eerder
mee moet werken aan de ondergang van de Verenigde Staten van Amerika, dan dat hij
ze op enigerlei wijze tot zegen zal zijn. De Franse president Sarkozy is bang dat het
presidentschap van Barack Obama onherstelbare schade aanricht in het reeds wankele
Westerse standpunt tegen een nucleair Iran. Obama wil in gesprek gaan met Iran.
Sarkozy heeft in juli vorig jaar uitgebreid gesproken met hem en is bang dat Obama de
positie van Frankrijk, Rusland, China, Duitsland en Groot Brittannië ondermijnt als
Obama een directe onvoorwaardelijke dialoog aangaat met de leiders van Iran. Maar de
HEERE regeert en niet Obama of wie dan ook!
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