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Met hartelijke instemming overgenomen uit het toekomstblad 'Verwachting' nummer 3 - 2009, 

van de heer C.J. Buijs uit Gouda 

 

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? 

*** 



 2 

   ***  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 
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 29-
6-09 

*** 
*** 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 
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van Allah geen ruimte geeft aan andere culturen en geloven. Zij moest -als niet moslim- 
apart eten en mocht niet met het woord salem (vrede) worden begroet, “want niet-
moslims kunnen niet weten wat vrede is”.  Niet-moslims zullen er achter gaan komen 
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. 

*** 



 4 

***  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 
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 21-
8-09, 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! 
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*** 
***  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. 
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 niet-
moslims 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 OUD-
PVDA-MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN WILLEM VERMEEND IN ZIJN NIEUWE BOEK DE 
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WIJ ECONOMIE. WE LAZEN DIT OP DE DIGITALE VERSIE VAN “ELSEVIER”, DIE HET 

ONTLEENDE AAN DE TELEGRAAF. HOPENLIJK GAAN ALLER OGEN HELEMAAL WIJD 

OPEN… 
*** 

***  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 
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LAND ZULKE FANATIEKELINGEN NAAR MOSLIMLANDEN GAAN OM “OPGELEID” TE 
WORDEN OM HIER STRAKS TE KOMEN DODEN WORDEN STEEDS HARDNEKKIGER. 

*** 

***   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. 
 

 
 

Kort opgemerkt 
 
 
**  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 Zaghawa-
stam. 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 
plekjes daarvoor juist reserveren. Schaamteloos. Zoals Paulus de heidenen van zijn dagen 
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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 

op het perron achter.' Nu wordt getracht nogmaals duidelijk te maken dat Amersfoort wilde 
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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.)    
 


