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Zal de antichrist 

een Jood zijn? 

 

 

 

Het kind en het 

badwater 

 

 

 

Naar de eindfase 

in het Midden-

Oosten 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bijbels toekomstblad 

              Jaargang 15 -  nummer 2 -  juni 2001 

 

Zoekt in het Boek des 
Heeren en leest; niet een 
van dezen zal  er feilen, 
het een noch het ander 
zal men missen. 
               Jesaja 34:16a 
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Foto omslag:  Minister-president Ariël Sharon en US-president George Bush stelden vast, dat zij één ding 

gemeenschappelijk hebben, en wel de afkeer van Yasser Arafat. Het is zeker niet onmogelijk dat beide 

staatshoofden door de God van Israël gebruikt worden een halt toe te roepen aan de gevaarlijke 

dominantie van de Islam in het Midden-Oosten en zo ook in de hele wereld. Laat ons gebed er voor zijn! 

 
Colofon 

 

 

Verwachting is een Bijbels 

toekomstblad voor allen die 

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. 

 

 

"Verwachting" verschijnt 

eenmaal per kwartaal onder 

redactie van: 

 

 

C.J. Buijs 

Sparreweg 6 

2803 JT  Gouda 

 

Tel./Fax: 0182-572867 

Postbankrek. : 3496856 

 

 

Abonnementsprijs:  ƒ. 30.-   per 

jaar. Betaling door mid-del van 

acceptgiro, welke wordt 

ingesloten bij het eerste nummer 

van de nieuwe jaargang. 

 

 

Opzegging: Ten minste een 

maand voor het einde van de 

lopende jaargang. 

  

ç   Heel blij zijn we u dit nummer te kunnen zenden. 

Door persoonlijke omstandigheden leek dit aanvan-

kelijk niet mogelijk. Het zou satan goed van pas te zijn 

gekomen, want hij heeft er absoluut geen enkel belang 

bij dat er vanuit reformatorische beginselen gewezen 

wordt op de vernietiging van zijn rijk en de vervulling 

van de gehele wereld met het Evangelie! 

 

ç   Dit nummer is wat kleiner dat u gewend bent. Het 

heeft met het bovengenoemde te maken. Niettemin 

vindt u er veel in wat te lezen, te overdenken en vooral 

te betrachten is. In het artikel "Voorzichtigheid 

geboden" zult u een enkele persoonlijke noot lezen. 

 

ç   Op de binnenzijde van de omslag kunt u lezen wat 

we o.a. in de komende nummers hopen te plaatsen. 

Dit naast de bekende rubrieken, waarvan we 

regelmatig afleveringen hopen te plaatsen. 

 

ç   Mochten er abonnees zijn die een bepaald 

onderwerp behandeld zouden willen zien, dan kunnen 

zij dat aan ons doorgeven. We zullen dan proberen het 

in dit blad aan de orde te stellen.  

 

ç   Heeft u er wel eens aan gedacht als (verjaardags) 

cadeau een jaarabonnement op "Verwachting" te 

geven?  

 

 

************************************************** 

 

Bede om hulp 

 

 

Rijs op, o God, rijs op, toon Uw gezag! 

Betwist Uw zaak, wees onze Pleitbeslechter, 

't Is meer dan tijd. Gedenk, o hoogste Rechter, 

wat smaad de dwaas U aandoet dag op dag! 

 

 

(Psalm 74:21) 
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Het gaat economisch zeer goed met Nederland en de verwachting is dat dit aan 

zal houden en mogelijk nog zelfs zal toenemen! Tot grote verrassing voor de regering 

bedragen de 'uitgavenmeevallers' geen drie, maar vier miljard gulden. Dat is een 

onvoorstelbaar hoog bedrag. We zitten echt op een "gouden berg". 

Maar... na de voortdurende uitholling van het Evangelie zien we een massale 

leegloop van kerken, en welke van de tien geboden wordt niet massaal overtreden in 

Nederland? Moskeeën zijn in ons land haast niet meer te tellen. Onze hoofdstad heeft er 

een grote boeddhistische tempel bij. Wie en wat volgt? De 'bewoners' van onze 

gevangenissen zijn voor meer dan de helft buitenlanders. De Joodse burgemeester van 

Amsterdam -Job Cohen (betekent priester)- voltrok in de nacht de eerste huwelijken van 

hetzelfde geslacht. Hij is trots op deze wereldprimeur. De grote vaderlandse kerk is erin 

voorgegaan... 

 

Hoe het gesteld is met prostitutie, abortus provocatus en euthanasie leest u 

verder in dit nummer. Ons land wordt een baaierd van ontucht en moord. We hebben 

een regering die op het punt staat ware christenen te gaan onderdrukken. Wie meent 

dat het alles wel meevalt is werkelijk ziende blind en horende doof. Onze veestapel krijgt 

het zwaar te verduren: gekke koeienziekte, varkenspest, bse, mond- en klauwzeer. Bij de 

laatste epidemie werden meer dan 100.000, misschíen besmette dieren, als brandoffers 

voor de economie (lees Mammon) gebracht. En... Brussel beslist álles voor ons. We 

zullen almeer 'Europees' geregeerd worden. En de macht van Rome demonstreert zich 

duidelijk. Denk aan de 'Mariavlag' op ons geld en eigendommen... 

De kerken zijn verdeeld tot op het bot en wereldsgezindheid is als een virus dat 

almeer in de plaats komt van een leven afgescheiden van de wereld, in heiligmaking 

voor Gods heilig aangezicht. Godsdienst als een soort hobby verdringt almeer de 

waarachtige bekering. En terwijl het uitgetrokken zwaard van God oordelen boven ons is 

opgeheven, is er geen enkel opmerken. De terugkeer van de dagen van Noach en Lot 

zijn bittere werkelijkheid geworden.  

 

Is er dan geen enkele verwachting? Laat het bij ons allen in de eerste plaats de volgende 

mogen zijn, opdat de Heere Zijn grote beloften mag gaan vervullen voor Israël en Zijn 

gemeente wereldwijd: 

 

De Heere zal opstaan tot de strijd; 

Hij zal Zijn haters, wijd en zijd, 

Verjaagd, verstrooid doen zuchten. 

Hoe trots Zijn vijand wezen moog', 

Hij zal voor Zijn ontzag'lijk oog, 

Al sidderende vluchten. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈••••••••≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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GEEN  VREDE  MAAR  HET  ZWAARD 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 "Ik ben niet gekomen om vrede te brengen op aarde, 

 maar het zwaard." 
 

De christen kan er zeker van zijn dat hij vijanden zal maken. Hij zal zijn best doen om 
dat te voorkomen. Maar al zou hij door het goede te doen en de waarheid te geloven al 
zijn aardse vrienden kwijtraken, dan zou dat slechts een gering verlies zijn, daar zijn 
grote Vriend in de hemel hem nog vriendelijker zal behandelen en zich aan hem in nog 
groter genade zal openbaren. 
 
O, u, die Zijn kruis op u genomen hebt, weet u niet wat uw Meester gezegd heeft? "Ik ben 
gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder en 
zij zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn." Christus is de grote 
Vredestichter, maar voordat Hij vrede brengt, brengt Hij oorlog. Waar het licht opgaat, 
moet de duisternis wijken. Waar de waarheid is, moet de leugen wegvluchten, of, als die 
nog wel aanwezig is, ontstaat er een zware strijd, want de waarheid wil en kan haar 
vaandel niet laten zakken en de leugen moet het onderspit delven. Als u Christus volgt, 
dan zullen alle honden van de wereld naar u blaffen.  
 
Als u zo wilt leven dat u het laatste oordeel kunt doorstaan, reken er dan op dat de 
wereld niets goeds over u te zeggen heeft. Degene die de vriendschap der wereld liefheeft 
is een vijand van God. Maar als u waarachtig en getrouw bent ten aanzien van de 
Allerhoogste, zullen de mensen u uw onversaagde trouw kwalijk nemen, omdat het een 
getuigenis tegen hun overtredingen is. U moet het goede doen, wat de gevolgen dan ook 
mogen zijn. U zult de moed van een leeuw nodig hebben om zonder aarzelen die weg te 
volgen waardoor uw beste vriend in een felle vijand zal veranderen, maar ter wille van 
Jezus' liefde moet u die moed hebben. Om ter wille van de waarheid uw goede naam en 
de genegenheid van anderen ervoor over te willen hebben, is iets waarvoor u een hoge 
moraliteit moet hebben, die alleen Gods Geest in u werken kan. 
 
Keer u echter niet als een lafaard om, maar wees moedig. Volg manmoedig de 
voetstappen van uw Meester want Hij is die weg eerder gegaan. Beter een korte strijd en 
eeuwige rust, dan een valse vrede en een eeuwig verderf. 
 

 
( C.H. Spurgeon over Matth. 10:34) 

 
 

  
vvv 
v 
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Voorzichtigheid geboden…!! 
 

 

Een vermaning om voorzichtig te zijn 

Graag zou ik met u willen praten over openbaringen, met name over het krijgen 

daarvan. In mijn jonge jaren heb ik ten aanzien van de roeping tot dienaar des Woords 

de Heere willen dwingen om door het zenden van een engel mij die roeping te 

bevestigen. 't Was op een dag aan het ontbijt dat mijn vader mij vroeg: 'Heb jij vannacht 

ook dat licht gezien?' Hij bedoelde het noorderlicht. Maar ik dacht: nu heeft de Heere 

een engel gestuurd en ik heb geslapen. 'k Was geheel van streek. Een poosje daarna 

vertelde ik het aan mijn dominee, die zei: 'jongen, je moet het niet verwachten van iets 

bijzonders; later heb je daar toch geen houvast aan. Satan zal je wijs willen maken dat 

het een zinsbegoocheling is geweest, je moet letten op de wenken van Gods 

voorzienigheid. Zo wordt de roeping van Godswege veel vaster. Ik heb in de jonge jaren 

nog een les geleerd. Er was de vaste overtuiging, dat  een verbroken verkering hersteld 

zou worden. Dat meisje had ik intens lief. O, hoe heb ik gemeend dat het Gods wil was 

dat ik haar zou terugkrijgen. Evenwel - later heb ik de Heere ervoor gedankt dat dit niet 

gebeurd is. Wat ik bedoel? Wel - ik kan zo maar menen dat wat ik graag wil, de Heere 

dat ook wil. Dat gevaar dreigt zo menigmaal.  

 Ik heb iemand gekend die zo'n beetje als openbaringsorgaan van God in een 

gemeente bekend stond. Wat geschiedde er? Wel, de gemeente was vacant. Een dominee 

werd beroepen. De 'profetes' maakte overal bekend dat de beroepen predikant zou 

komen. De Heere had het haar geopenbaard. Echter - er volgde een 'bedankje'. 't Gevolg 

was het schaamrood op de kaken, onttroning en ontkroning en al spoedig verhuisde het 

gezin naar een andere gemeente, zogenaamd omdat de gemeente niet meer deugde. 

  Toen ik als kandidaat beroepen werd, kreeg ik drie brieven uit drie verschillende 

gemeenten, met het bericht dat de Heere had geopenbaard, dat het beroep zou worden 

aangenomen. Dit en de lessen die de Heere mijzelf geleerd had, hebben mij een zekere 

nuchterheid gegeven, voor mijzelf en ook tegenover anderen. 

  

In mijn eerste gemeente ontmoette ik al spoedig een oudere vrouw, die zei: "dominee, 

de Heere had mij geopenbaard dat u zou komen." De vraag kwam tot haar: "waarom 

hebt u mij dat niet geschreven?" Haar antwoord was kinderlijk eenvoudig: "dat hoefde 

toch niet, dominee? Wat de Heere gezegd heeft, dat zal Hij toch ook doen?" Zo werden 

haar woorden voor mij tot bevestiging van mijn gaan naar die gemeente. 

 In deze gemeente trapte in een eredienst de organist door de orgelpedalen. De 

kerkenraad besloot toen om een ander orgel te kopen. 's Zondags uit de kerk stond een 

zuster op mij te wachten om te zeggen, dat de Heere haar had geopenbaard dat het 

nieuwe orgel de ondergang van de gemeente zou worden. Dezelfde zuster stond mij na 

verloop van tijd weer op te wachten. Ze deelde mee dat er een ban in het leger was; er 

mocht geen Avondmaal meer gehouden worden. Haar werd gevraagd om de Heere te 

bidden dat Hij  ook de naam bekend zou willen maken,  en mij die naam dan mede  te 

delen.  Het  wachten 

op haar komst was echter tevergeefs.  
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Er lag een zuster in het ziekenhuis. Toen ik haar kwam opzoeken gleed ze van haar bed 

af en zei: "dominee, ik heb je wat te vertellen maar dat kan niet hier op de zaal." Na veel 

moeite kregen we toch een kamertje ter beschikking. Daar gezeten kreeg ik te horen: "de 

Heere heeft tot mijn ziel gezegd: zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd." Mijn 

reactie was: "dat had u mij toch ook wel op de zaal kunnen vertellen?" Ze werd pinnig en 

venijnig: "daar heeft niemand iets mee te maken, of gelooft u mij niet?" 

 Laat ik nu maar stoppen met voorbeelden te noemen. Elke pastor kan ze met 

zoveel aanvullen.  

 Wat bedoel ik met dit geschrijf? Dit: laten we toch voorzichtig zijn. We hebben 

zo'n arglistig hart. We willen zo graag iets zijn. Ons een kroon opzetten of op de troon 

gaan zitten. Boven andere uit. De een op maatschappelijk terrein; de ander op kerkelijk 

terrein, weer een ander op geestelijk terrein. Jezelf verheffen, en daarbij God gebruiken, 

of beter gezegd, misbruiken. Zwaar geschut in het veld brengen om de ander te 

overtuigen. Eens bracht Israël de heilige ark in de strijd. Men dacht zo automatisch God 

aan z'n kant te hebben. Tot welk een dwaasheid kan een mens al niet komen! 

 Wat kan het geloofsleven van een kind van God al niet een deuk krijgen wanneer 

het in het leven niet gaat zoals gedacht werd. Hoe kan onttroning en ontkroning 

tegenover anderen al niet in een psychische nood brengen.  

 Denk nu niet dat ik alles overboord werp. Geenszins, want de Heere spreekt 

gewis tot elk die voor Hem leeft. Hij spreekt door Woord en Geest. Nooit buiten het 

Woord om. Hier is de toets. Toch zeg ik u, als de Heere gesproken heeft, vraag Hem of 

Hij het herhalen wil. De psalmdichter zegt: 'God sprak tot mij eenmaal een woord, tot 

twee keer toe heb ik het gehoord.'  Zo gaan we een veilige weg. Zo geven we aan dat we 

zelfkennis hebben. Dat we weten een hart te hebben dat bedrieglijk is. Met schade en 

schande moeten we ook wat dit betreft wijs worden. 

Het bovenstaande is van de hand van ds. P. van Zonneveld, Chr.Ger. predikant. Hij 

plaatste dit artikel in "Bewaar het pand" van 29 maart 2001. "Bewaar het pand" is het 

blad van de 'bezwaarde' richting in de Chr. Ger. Kerken.    

 

Voorzichtigheid geboden! 

Uit het artikeltje van ds. Van Zonneveld valt op te maken dat hij beslist niet van 

mening is de enige predikant te zijn die met zulke 'profeten' en 'profetessen' in aanraking 

én in aanvaring komt! We willen direct geloven dat de ene predikant er meer mee te 

maken krijgt dan de ander, maar dat het meer voorkomt dan wij menen is wel zeker. 

We vinden zulke profetische geesten veelal in de kringen van de min of meer 

'bevindelijke' godsdienst. Dat behoeft niet altijd zo te zijn -en het betreft toch altijd de 

uitwassen, de enkelingen-, maar de godsdienstige mens die 'in het leven' moet blijven 

met 'teksten en versjes', met dromen en visioenen, staat er gevaarlijk aan bloot in een rol 

te vallen als 'profeet'  of  'profetes'. Zulke geesten komen ook wel uit het zogeheten 

gezelschapsleven; hoewel we ervan overtuigd zijn, dat de meesten van hen die 

gezelschappen bezoeken níet in dit kwaad vallen.  Het  gevaar is wel heel groot, dat ze 

door het profetengezelschap worden misleid, in grote ver warring en duisternis kunnen 

komen. En dat is toch een heel kwalijke en schadelijke zaak. 
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VOORZICHTIGHEID  GEBODEN 

 

   We hebben al eens meer opgemerkt dat ook Gods kinderen zich 

dikwijls hebben vergist in het doen van bepaalde 'voorspellingen' en/of een mening 

geven over bepaalde zaken die -naar hun stellige mening- zus of zo zullen gaan. Dit is de 

gehele geschiedenis door gebleken. Vooral charlatans in de godsdienst hebben zich daar 

schuldig aan gemaakt. We kunnen denken aan de wederdopers met hun 

afgrijselijkheden, bij wie ook allerlei van de meest dwaze profetieën in zwang waren. Wat 

zijn er de tijden door al een menigte van allerlei verderfelijke sekten geweest. Werkelijk 

te veel om op te noemen! Door een pas verschenen boek is ook de sekte van 'zwarte 

Jannetje' weer genoemd. Begonnen in het gezelschapsleven als een diep doorgeleide 

christin is ze -via allerlei openbaringen en voorzeggingen- geëindigd als een bedriegster 

zonder weerga. De beweging is ontspoord in allerlei uitwassen. Dit laatste is nogal eens 

het gevolg van allerlei soorten geestdrijverij. We besteden er verder geen aandacht aan. 

  

We herinneren ons uit de kinderjaren een vrouw die van tijd tot tijd bij onze ouders op 

bezoek kwam en bekend stond in de Chr.Ger.Kerk van Leiden als een 'bekeerde vrouw'. 

Dat ligt ons zo bij omdat we altijd  psalmen voor haar moes-ten zingen! In die 

(oorlogs)jaren zei ze dat Leiden geen gevaar had te duchten, want, "er zou geen pijl in de 

stad geschoten worden." Letterlijk is dat dan wel waar geweest, maar... er zijn wel 

bómmen gevallen! Tot tweemaal toe is er een bombardement geweest in onze 

geboorteplaats. In de nabijheid van het ouderlijk huis was het zogeheten "spoortje". Dat 

was nog een oud stationsgebouw van de "Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij", 

met voorheen een spoorlijn naar Hoofddorp. In die jaren was het niet meer in gebruik 

Na de oorlog is dit alles pas gesloopt. Maar in de oorlogsjaren was er nog een 

lijnverbinding met het 'echte' station. Hemelsbreed was het enkele honderden meters 

van de ouderlijke woning verwijderd. Op het bedoelde spoorwegemplacement stonden 

dikwijls wagons met oorlogsmateriaal van de Duitsers, o.a. onderdelen van de Duitse V-

wapens, de 'vliegende bommen' waar Londen (later ook Antwerpen) mee werden 

bestookt en die dood en verderf hebben gezaaid. Hitler dacht daarmee de oorlog nog te 

kunnen winnen.1 Bij een  Engels  bombardement (denkelijk om Duitse V-wapens 

onschadelijk te maken) zijn er straten  in  de  omgeving  getroffen,  waarbij ook  doden  

zijn  gevallen.  De bommen vielen niet de kant uit waar wij woonden, maar aan de 

andere zijde van dit station. Het cirkelen van de Engelse vliegtuigen op vrij grote hoogte 

was angstaanjagend. Ook is er een bombardement geweest in de omgeving van het 

'echte' station. Er zijn toen enkele straten weggevaagd waarbij ook een aantal doden zijn 

gevallen. Het beoogde doel werd niet getroffen. Op een spoorbrug te Leiden (De Vink) 

zijn meerdere malen aanvallen uitgevoerd door Britse Typhoon duikbommenwerpers. 

                                                           
1 Dat was hem ook bijna nog gelukt. In Londen hebben deze vliegende bommen zeer veel schade en slachtoffers 

geëist. Ook In Antwerpen hebben ze veel kwaad aangericht. Een V-2 viel eens op een volle schouwburg in 

Antwerpen, waarbij honderden burgers en bijna evenveel soldaten om het leven kwamen. Later is gebleken dat 

Duitsland bijna zover was om een atoombom te kunnen maken. Dan zou het beeld van de wereld er geheel anders 

hebben uitgezien. Maar Hitler móest ten ondergaan met zijn '1000-jarig rijk',  omdat hij zich op een ontzaggelijk 

wijze vergrepen heeft aan het volk "uit Abraham gesproten". En... zijn wapens waren door de paus gezegend en daar 

volgt het oordeel op. 
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De bommen werden vanuit de neus gelanceerd. Van zo'n aanval zijn we zelf wel getuige 

geweest, hetgeen een verhaal apart zou zijn. Er zijn in die jaren heel wat dodelijke 

"pijlen" in Leiden geschoten! In die tijd zijn er wel meerdere 'voorzeggingen' gedaan 

en/of aanwijzingen van profetieën, welke in die dagen zogenaamd vervuld werden. We 

geven nog een voorbeeld waarvan we zelf oorgetuige zijn geweest. 

  

Ds. E. van Dijk 

In de laatste oorlogsjaren kwam de oud-gereformeerde predikant ds. E. van Dijk 

(Gaslaan/Den Haag) wekelijks te Leiden preken in het gebouw "Prediker". Het verwijzen 

naar de "Openbaring" was ook toen een veel geliefde bezigheid! Als 14/15 jarige hebben 

we hem veel beluisterd. Echt veel weten we er niet meer van te herinneren, maar we 

weten wel dat dominee er niet tegen op zag zijn 'blik' op de politieke omstandigheden en 

de Bijbelse profetieën te geven! Eén aanduiding van de vervulling van de profetie door 

ds. Van Dijk is ons goed bijgebleven. Deze duiding was overigens wel heel erg 

tijdgebonden'! Het was in 1943 dat de grote Amerikaans/Britse invasie in het zuiden 

van Italië (via Sicilië) plaats had. Een tijd van ontzaggelijk bloedvergieten, zoals de gehele 

2e wereldoorlog. Het geallieerde leger ging na de verovering van Napels op weg naar de 

"eeuwige" stad - naar Rome. Ds. Van Dijk wees ons in die dagen veel op Openbaring 17 

en 18 waar gesproken wordt over de ondergang van de "grote stad", de stad op zeven 

heuvelen. Hij 'profeteerde' dat de vervulling van dit Bijbelgedeelte nabij was gekomen. 

En na de verovering van Rome door de Amerikanen vertelde hij met veel enthousiasme 

zijn gehoor dat... de profetie van Openbaring 18 nu vervuld was, omdat Rome 'gevallen' 

was!  

 

Nu weten we dat -naar het aloude gevoelen- in deze hoofdstukken gesproken 

wordt over het "Nieuwtestamentische Babel" - Rome. En deze ondergang zal ten volle, zal 

volkomen vernietigend zijn. Nu was het juist het streven van de Amerikanen om zo 

weinig mogelijk van en in Rome te vernietigen, vanwege haar onschatbare waarde met 

de geweldige kunstschatten. En daarin zijn ze geslaagd.  

Persoonlijk geloven we -met de kerk der eeuwen- dat in deze Bijbel hoofdstukken 

gehandeld wordt over het pauselijk Rome, de grote hoer van Babylon. De verwoesting van dit 

Rome zal allervreselijkst zijn, met name voor haar grondgebied in haar Romeins en 

profetisch gedeelte. En dat de stad Rome in die algehele verwoesting zal meegesleurd 

worden staat voor ons vast. En laat nu niemand menen dat dit zomaar een voorspelling 

is van het een of andere profeetje of profetesje, maar...  dat het de HEERE behaagd 

heeft dit  licht  te  schenken  in  het  profetisch Woord aan de kerk der eeuwen in West-

Europa,  aan vele  van  Zijn trouwste dienaren en kinderen. De Nederlander Vitringa 

merkt op, dat de kerk nog met vrezen en beven de vervulling van deze profetie tegemoet 

ziet en dat de verschrikkingen en verwoestingen alsdan vreselijk zullen zijn. Zoals we 

allemaal weten bestaat de stad Rome tot op deze dag nóg. Ze is vrijwel ongeschonden de 

oorlog te boven gekomen. Ook het Vaticaan is nog altijd de residentie van de man die 

zich noemt, "de stedehouder van Christus op aarde". Ds. E. van Dijk heeft zich wel heel 

erg vergist en zijn profetie was trouwens ook wel heel erg dom... 
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JA MAAR, ER IS AL ZOVEEL GEZEGD! 

 

We zullen bij de laatsten behoren om dat te ontkennen. De bekende 

Bijbelwetenschapper Johann Albrecht Bengel (1687-1752) 'berekende' de aanvang van 

het 1000-jarig rijk op 1836. "En hij had er nog al een openbaring voor", schamperde Dr. 

Kohlbrügge, die zelf meende dat de oordeelsdag zeer nabij was en wel heel denigrerend 

gesproken heeft over het Messiaanse duizendjarige Vrederijk. De bekende 'broeder' A. 

Luijben verwachtte het begin van het Vrederijk in 1998 en Ds. A.A. Leenhouts (die 

meerdere boeken schreef over deze materie) meende dat het 1000-jarig rijk een aanvang 

zou nemen in 1988.1 Er zijn al heel wat "Eschatologische spoorboekjes" verschenen, en 

ze hebben dit alle met elkaar gemeen, dat er niets van uitgekomen is! Het zijn 

'spoorboekjes' waar heel veel 'vertragingen' en fouten in voorkomen... 

  

In "Christenen voor Israël" van september 1996 begint een artikel, Binnenkort 

grote aardbeving Israël als volgt: "Alle tekenen wijzen er op dat Israël aan de vooravond 

staat van een zware aardbeving. Die beving is letterlijk nog dit jaar te verwachten. Dat 

zeggen een aantal vooraanstaande experts in het voorspellen van aardbevingen. Onder 

hen bevindt zich de Russische professor Dimitri Koznyatsov, die wereldwijd erkend 

wordt als de meest kundige man die er op dit moment is in het voorspellen van 

aardbevingen. Kozayatsov zei vorig jaar al dat Israël 'in de loop van 1996' letterlijk op 

haar grondvesten zou schudden. In de pers werd daar toen amper aandacht aan besteed. 

Onlangs kwam de Israëlische professor Yaakov Glick, verbonden aan de faculteit Weg- 

en Waterbouwkunde van het Technion in Haifa, met zijn voorspelling: "Binnenkort 

komt er een grote aardbeving in Israël." Er wordt nog veel meer gezegd, zoals over de 

gevolgen, etc. Het is nu... 2001... 

 

Het volgende ligt op een ander niveau, maar het is toch een 'voorspelling". In "Christenen 

voor Israël actueel" van juni 1998 wordt de (toendertijd) premier van Israël Netanyahu, 

sprekende ingevoerd. Hij zegt o.a.: "Ik zal vrede maken met de Palestijnen en met alle 

Arabieren. Ik ben de enige die dat voor elkaar kan krijgen." -  "Voordat mijn termijn als 

premier eindigt zal het vrede zijn. Ik zal een vredesverdrag met de Palestijnen sluiten en 

ondertekenen voor het einde van het jaar 2000."  En we weten nu dat van dat 

optimisme helmaal niets is uitgekomen. Er is ook  geen aardbeving ge komen, er is geen 

vrede gekomen. Waarlijk: Voorzichtigheid is geboden! 

 

We zullen nu niet meer van deze voorbeelden geven. Laten we er ons echter voor 

wachten de genoemde personen te verachten vanwege hun misslagen.* Zoals we al wel 

eens opmerkten hebben velen als het ware geprobeerd de beloofde heilstijd naar zich toe 

te trekken, omdat ze er zo verlangend naar uitzagen! Het moet ons echter maar steeds 

aansporen tot voorzichtigheid. Met name als men meent te moeten profeteren! Maar laat 

die 'voorzichtigheid' er ons niet van afhouden werkzaam te zijn met de Goddelijke 

beloften voor Israël en de Gemeente! Het zou wel heel dwaas zijn -en van weinig 

                                                           
1 Nog enkele gegevens kunt u lezen in het blad van september 2000 onder de tittel "Het gevaar van profeteren." Het is 

trouwens nuttig dit artikel nog eens na te lezen! 
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belangstelling voor Gods Koninkrijk getuigen- niet met grote heilbegerigheid uit te zien 

naar de beloofde bekering van Israël en naar de tijd dat de aarde vol zal zijn van de 

kennis des Heeren. Juist omdat dit tijd zeker en gewis komt -en de Heere vertraagt de 

belofte niet, gelijk sommigen dat traagheid achten- moeten wij er te meer mee bezig zijn; 

juist wij, die zoveel horen en zien van de aanvankelijke vervulling van Gods goede en 

grote beloften voor Zijn oude Bondsvolk! 

 

Het is de bedoeling ook in het nummer van september D.V. nog op verschillende zaken 

te wijzen, waaruit we kunnen leren dat op velerlei terrein uiterste voorzichtigheid 

geboden is. 

 

•••• Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we waardering moeten hebben voor personen die 

zomaar 'los weg' allerlei dwaasheden naar voren brengen  -met name over wat ze 'gezien 

hebben' voor en over bepaalde personen- en brutaalweg zeggen dat dit van de Heere is. 

  

( wordt vervolgd) 

 

 

 

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 

 

 

 

 

 

 HET  KONINKRIJK  DAT  KOMT 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

De aarde zal vol worden van de kennis des Heeren. De eeuwige grondbeginselen 

van gerechtigheid en liefde belichaamd in de wet van Mozes zullen dan heersen in de 

geest der vrijheid en der macht. Dan zullen de volken, als volken, de Heere dienen. Israël 

zal de wet houden, die zelfs in haar oorspronkelijke vorm, zo vol was van 

goedertierenheid en broederlijke liefde, en zo zich aanpassend aan alle menselijke en 

nationale verhoudingen. Ongetwijfeld in een nieuwe levenssfeer, maar toch de 

Goddelijke idee van nationaal leven en voorspoed tot ontplooiing brengend.  

De verheerlijkte heiligen zullen een nieuwe openbaring Gods wezen door de 

volkomen verwezenlijking van Christus' werk en de kracht zijner opstanding in hen en 

zodoende onafgebroken Hem verheerlijken door hun wandel. Zo zullen de volken onder 

de regering van de Zoon des mensen en zijn heiligen en onder de invloed hunner 

geestelijke persoonlijkheid de Heere dienen met blijdschap, en licht en liefde zullen 

uitstralen uit alle daden en levensverhoudingen.  
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Van secularisatie zal geen sprake meer zijn, en zelfs op de bellen der  paarden zal 

"Heiligheid des Heeren" staan. Kunsten en wetenschappen zullen niet langer in strijd 

zijn met en gescheiden van de kennis Gods. De theologie, n.l. de ware Godskennis, zal 

de ziel van alle kennen en kunnen wezen. Dan zal openbaar worden hoe satan de 

overweldiger was en hoe de mens naar Gods beeld geschapen over de aarde heeft te 

heersen. Dat de aarde des Heeren is en de volheid daarvan. Het ideaal zal geen utopie, 

maar realiteit blijken, omdat het uit God is, de enige realiteit, voortvloeit. 

 En deze wederoprichting aller dingen, deze Goddelijke zegepraal is de vrucht van 

Christus' kruis, in de lijdzaamheid der heiligen, in hun gemeenschap met diens lijden 

gewrocht. De vleselijke wapenen, hetzij van macht, hetzij van wetenschap, van 

beschaving of techniek, hebben de komst van het Koninkrijk slechts vertraagd. Satan 

noch de wereld kunnen zich beklagen: God heeft hun overvloedig tijd en gelegenheid 

gegeven. Hij heeft hun zelfs toegestaan de Kerk te vergiftigen en te verontreinigen, nadat 

hun vervolgingen en wreedheden gefaald hadden. De ganse wereld zal bekennen, dat 

God recht is, lankmoedig en goedertieren. Zelfs in de hel zal beleden worden, dat Hij, 

die op aarde zijn stem niet op de straten verhief, alleen door het Woord de duivel 

weerstond, in de geest der gehoorzaamheid en der nederigheid en die in lijden en 

kruisdood, alle baren en golven van Gods toorn over zich liet heengaan, de Heere is tot 

heerlijkheid des Vaders. 

 O, wat zal dat zijn, wanneer Hij, die weigerde de god dezer eeuw te voet te vallen 

en al diens koninkrijken en hun heerlijkheid van de hand wees, wanneer diezelfde Zoon 

des mensen over diezelfde aarde als rechtmatige Koning ten troon verheven zal worden 

door de Vader, die Hem tot een erfgenaam aller dingen heeft gesteld. 

 

Het boven geciteerde zijn woorden van Dr. Adolph Saphir. In de familie van deze in 

1831 te Budapest geboren Jood, zijn de wonderen van Gods genade op een bijzondere 

wijze openbaar gekomen. Om goed engels te leren ging de vader van Adolph met zijn 

zonen naar de diensten in het gebouw van de Engelse legatie te Budapest, waar een tijd 

lang de beken- 

de Dr. Duncan voorging, een man van innige godsvrucht en gebedsgaven. Adolph was 

de eerste in het gezin die op 12 jarige leeftijd de Messias als zijn Verlosser mocht 

aannemen. Het gehele gezin, vader, moeder en vijf kinderen mochten vanuit de Joodse 

godsdienst de grote Jood, de Messias leren kennen. Het is gebleken dat ze allen levende 

getuigen waren! Adolph studeerde theologie in Berlijn. Daarna ging hij naar Glasgow, 

waar hij tot doctor promoveerde. Op 23-jarige leeftijd werd hij in Edinburg tot 

predikant geordend. Hij was een man, machtig in de Schriften. Reeds op 60-jarige 

leeftijd ontsliep hij op 4 april 1891 in de Heere, slechts een paar uur nadat zijn vrouw, 

met wie hij geestelijk zeer nauw verbonden was, grafwaarts werd gedragen. Zijn laatste 

predikatie sprak hij uit over de tekst: "Henoch dan wandelde met God, en hij was niet 

meer, want God nam hem weg." 

 

Mét de godzaligen van zijn dagen zag hij uit naar de tijd dat de aarde vol van de kennis 

des Heeren zal zijn; de tijd dat zijn broeders naar het vlees de grote zendelingen der 

wereld zullen zijn. De tijd dat de Messias zal heersen over de gehele wereld als de grote 
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Zoon uit het huis van David, op een wijze, waar wij ons nog geen rechte voorstelling van 

kunnen maken. Met predikers als R.M. M'Cheyne en vele anderen, geloofde hij stellig 

aan de komst van de Messias aan het begin van het 1000-jarig rijk om Israël te verlossen. 

Vanwege de objectiviteit willen we D.V. zijn mening hierover nog eens aan u doorgeven. 

 

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 

 

 

NAAR DE EINDFASE IN HET MIDDEN-OOSTEN 
 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

 

- 8  - 

  

Op een zaterdagmorgen in 1981 vond een precisiebombardement plaats op een 

kerninstallatie in Irak. De hele wereld was verbaasd en hield de adem in. Israël had met 

uiterste nauwkeurigheid de grootste bedreiging in het Midden-Oosten uitgeschakeld: 

Irak met een kernbom. De atoombom was toen binnen handbereik gekomen van één 

van de gevaarlijkste regimes ter wereld en van een doodsvijand van de staat Israël.  

 

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid weten we dat Irak nu de atoombom 

hééft. Volgens het Engelse blad "Sunday Times" van 25 febr. jl. heeft Irak de eerste 

proeven met de atoombom reeds genomen en heeft Saddam Hoessein ook al bijna 

draagraketten die doelen in Europa kunnen bestrijken. Alle geruststellende 

mededelingen in het Westen, dat Saddam niet over voldoende technische kennis en 

apparatuur beschikt, ten spijt. Er is een zeer alarmerende ontwikkeling aan de gang. We 

zijn niet alleen maar op weg naar de eindfase in het Midden-Oosten, maar de eindfase is 

al begonnen. Dan denken we niet alleen aan de dreiging vanuit Irak1 die nu groter is 

dan ooit tevoren, maar we denken ook aan de gevaarlijke regimes zoals van Libië, Syrië, 

Noord-Korea (met zijn lange afstandsraketten) en Pakistan, een land dat ook in het bezit 
                                                           
1 In het blad De Oogst lazen we van de hand van Drs. Van Barneveld o.a. het volgende: "Weinigen weten dat het 

Midden-Oosten donderdag 22 februari op de rand van een regionale oorlog stond. Israël was gewaarschuwd door 

de Amerikaanse inlichtingendienst dat Irak zes zwaar bewapende divisies dichtbij de grens met Syrië gelegerd had. 

Daarop heeft Israël het eigen leger en de raketten in hoogste staat van paraatheid gebracht. Amerikaanse satellieten 

ontdekten dat Irak de lange afstandsraketten klaarmaakte om af te vuren. Irak werd gewaarschuwd dat Israël 

ditmaal niet, zoals tijdens de Golfoorlog in 1991, zou wachten totdat de raketten van Irak op de Israëlische steden 

zouden neerregenen, maar van plan was iedere aanval bij voorbaat te verhinderen door die divisies en 

raketinstallaties van Irak uit te schakelen. Ondanks deze wetenschap ging Saddam Hoessein toch door met de 

voorbereidingen tot de laatste stap: het bevel tot vuren.(..)Een bron van het Amerikaanse Ministerie van Defensie 

typeerde Saddam Hoessein als volgt: "Het schijnt dat we te maken hebben met een man die niet bang is en die elk 

moment tot actie kan overgaan.' Een dergelijke actie betekent oorlog in het Midden-Oosten. Saddam traint zelfs 

een legertje vrouwen om 'Jeruzalem te bevrijden.' Elk moment kan de  bom barsten en die explosie zal over de hele 

wereld worden gevoeld." Tot zover Drs. Van Barneveld. Nóg heeft de HEERE de dictator van Irak tegengehouden. 

Nóg uitstel. Niet alleen voor het hele Midden-Oosten, maar eveneens voor het Westen, Voor ons allemaal. Maar.... 

hoelang nog? 
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is van de atoombom. Nog een dodelijke vijand is Iran; ook al op weg naar de kernbom. 

Het is dat de HEERE regéért, maar anders zou het Midden-Oosten al ondergegaan zijn 

aan en in nucleairvuur. Wij allen leven werkelijk op een vulkaan, waarvan straks de 

uitbarsting wereldverwoestend zou zijn, als de HEERE het algehele bestuur van de 

wereld niet in handen zou hebben. Temidden van al deze helse dreigingen mag het toch 

rust geven te weten, dat er niets gebeurt buiten deze Almachtige Heere! De grenzeloze 

rust die het kenmerk is van het huidige christendom is echter ontzettend. Men stopt 

moedwillig de oren voor zovele stemmen en tekenen die er zijn van  een  on 

voorstelbaar erge wereldbrand die elk ogenblik kan uitbreken en ongetwijfeld nog veel 

verwoestender zal zijn dan de 2 wereldoorlogen uit de vorige eeuw bij elkaar. Maar... 

stoor ons toch niet, is de 'klacht' van het grootste deel van deze christenheid, want we 

zijn veel te druk bezig met te leven alsof we hier altijd zullen blijven en we willen toch zo 

heel graag nog blijven profiteren van de welvaartstijd. En wie wil er dan van horen dat 

we op een op uitbarsten staande vulkaan wonen? Vrijwel toch niemand... 

 

Stilte voor de storm? 

Dat er zeer zware storm op komst is, achten we boven elke twijfel verheven. En 

niet alleen "storm", maar er zal een vreselijke orkaan boven het Midden-Oosten 

losbreken. Vele profeten van het Oude Verbond spreken van die ontzaggelijke strijd in 

het Midden-Oosten. We citeren uit de profeet Joël, hfdst. 3:12-16: 

 

"De heidenen zullen zich opmaken en optrekken naar het dal van Josafat; maar aldaar zal Ik 

zitten om te richten alle heidenen van rondom. Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden; 

komt aan, daalt henen af, want de pers is vol en de perskuipen lopen over; want hunlieder 

boosheid is groot. Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de dag des HEEREN is 

nabij  in het dal des dorswagens. De zon en de maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben 

haar glans ingetrokken. En de HEERE zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat 

hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de toevlucht zijns volks en de sterkte der 

kinderen Israëls zijn." 

 

In deze verzen wordt ongetwijfeld gesproken van gebeurtenissen die nog 

toekomstig zijn en de contouren van dit alles zijn al zichtbaar aan de horizont. Er zullen 

er onder de abonnees zijn -en we wéten dat ze er zijn!- die zullen zeggen dat het alles 

momenteel zo 'stil' is en dat er zo weinig te merken is van grote gebeurtenissen in Israël 

en omgeving. Maar dat is niet anders dan schijn. En... ís het wel zo 'stil'? 

 Het is u mogelijk niet opgevallen dat de steeds weer terugkerende aanslagen van 

de Filistijnen geen 'voorpaginanieuws' meer zijn. Als er een aanslag op Israël wordt 

gepleegd -en dat gebeurt regelmatig- kunnen we dat lezen op een plaatsje, ergens midden 

in de krant. In ons land hebben vele andere zaken de overhand gekregen op het nieuws 

uit Israël. De MKZ-crisis, de goddeloze besluiten van de atheïsten in een regering die 

zich verkocht heeft om kwaad te doen, de verloving van de kroonprins met de dochter 

van een man die een zwart verleden heeft en wiens handen met bloed bevlekt zijn, de 

velerlei acties, stakingen, de wandaden van een losgeslagen jeugd en zoveel meer, hebben 

het Midden-Oosten op de tweede plaats gebracht. Het 'wachten' is op een aanslag van de 
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volgelingen van de 'valse profeet', waarbij tientallen en mogelijk honderden doden 

zullen vallen onder de bevolking van Israël. Dát zal dan weer voorpaginanieuws worden. 

En dat dit te gebeuren staat is voor uw redacteur geheel duidelijk.  

Zij, die gemeend hebben dat de van God gegeven premier Ariël Sharon, als een dolle 

stier om zich heen zou gaan slaan, hebben zich vergist in het staatsmanschap van deze 

man, die zeer weloverwogen tewerk gaat.  De huidige 'stilte' gaat een ontzag gelijke 

'orkaan' vooraf. En deze orkaan zal in de gehele wereld haar verwoestend spoor 

achterlaten. Laten we echt niet denken dat alleen het Midden-Oosten getroffen zal 

worden door een apocalyptisch oordeel. 

 

Om niet te vergeten: 

 

De Noor Kaare Kristiansen is uit het Nobelcomité gestapt, omdat hij de zotheid er van 

inzag de zogenaamde Vredesprijs te verlenen aan de roverhoofdman Jasser Arafat. Het 

publiek in Israël gaf duidelijk blijk van instemming en waardering die deze Noor 

verdient, omdat Kristiansen heeft getoond dat er in Noorwegen nog mensen zijn met 

een behoorlijk normbesef. De lijst van misdaden waardoor Arafat verantwoordelijkheid 

draagt, is te groot om hem een prijs waardig te achten. En om deze reden is het zo 

pijnlijk dat Rabin en Peres het zich hebben laten aanleunen dat zij de vredesprijs 

moesten delen met deze Arafat. Onlangs was Kristiaanse in Israël en zei daar o.m.: 

Hebben wij, zo vroeg ik mezelf af, enige garantie, dat deze Arafat in de toekomst niet weer zal 

terugkeren naar een dergelijk terroristisch gedrag en zo de Nobelprijs nog verder zal ondermijnen? 

Nee, deze garantie hebben wij niet. Integendeel, de toekenning van de vredesprijs aan Arafat zal 

het bloedvergieten in deze wereld stimuleren. 

  

Het bovenstaande schreef het "Nieuw Israëlisch Weekblad" in 1995. De moorden 

begaan door Arafat, zijn oorlogszuchtige taal, zijn gedurig uitgesproken voornemen de 

Joden in zee te drijven en zelf als een held Jeruzalem binnen te rijden, zijn organiseren 

van de meest wrede terroristische aanslagen, ze zijn door de wereld bekroond met de 

vredesprijs voor vrede! We leven nu zes jaren later. Inmiddels hebben we premier Barak 

gehad die Arafat veel land heeft aangeboden en ook al gegeven. Hij heeft de Palestijnse 

roverhoofdman zelfs een deel van Jeruzalem aangeboden. Maar... Arafat zei 'nee'! En zo 

zijn we weer terug bij "Af". 

 

 De nieuwe Israëlische premier, Sharon, heeft gezegd dat de "Oslo-akkoorden" 

zijn vervallen, omdat Arafat alles wat daarin vervat is, verbroken heeft. 

Terroristenpresident Jasser Arafat is voor geen meter te vertrouwen. Ondanks alle 

schijnheiligheid van zijn kant tot het bereid zijn van zogenaamde vredesbesprekingen, 

verkondigt hij wijd en zijn dat de Intifada door zal gaan tot...  in Jeruzalem overal 

Palestijnse vlaggen zullen wapperen. Deze man tracht het hele Midden-Oosten in een 

Armageddon te dompelen. En... ondertussen stelt hij zijn eigen belangen veilig. Het is 

een publiek geheim dat hij miljoenen verzamelt op eigen bankrekeningen. Geld dat de 

wereld schenkt voor zijn Palestijnse staat. En dit doet hij niet alleen. Het hele Pale-
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stijnse Autonome Gezag is zo lek als iets maar enigszins lek kan zijn en vergadert zich 

schatten. 

Volgens het blad "Nieuws uit Israël" van april 2001, heeft de Israëlische pers bericht dat 

Arafat, de op een Zwitserse privé-rekening verzamelde som van 20 miljoen dollar, aan de 

Irakese dictator Saddam Hoessein heeft aangeboden als tegenprestatie voor een plaats 

voor ballingschap. Een hoge Israëlische veiligheidsbeambte zei dat Arafat reeds sinds het 

uitbreken van de Intifada in september 2000, met de Irakese dictator contact had 

opgenomen. Bovendien zou reeds een Palestijnse delegatie in opdracht van Arafat naar 

Irak gereisd zijn, om de onderhandelingen over de ballingschap van de PLO-leider af te 

sluiten. "Arafat wilde de toekomst veilig stellen, voordat hij het geweld ontketende", 

vertelde de veiligheidsbeambte verder. Hij stelt de Palestijnen valselijk als slachtoffer van 

de Israëli's voor. Financiële middelen geeft hij echter niet aan de bevolking door, maar 

boekt de gelden op privé-rekeningen. Arafat, die in 1929 in Caïro geboren werd, stichtte 

in 1965 de militante Fatah-groep en volgde reeds in 1968 Ahmed Shukeiri als aanvoeder 

van de PLO op. Arafat is zonder meer een schurk. Mogelijk zullen er zijn die ons 

tegenwerpen dat de Israëli's toch ook niet zulke brave jongens zijn. Nu, wij weten ook 

wel dat ze geen zondagschoolmeesters en kandidaat-ouderlingen zijn. Zeker niet. Maar... 

dat waren de watergeuzen ook allerminst. En toch.. de HEERE heeft ze willen gebruiken 

in de strijd om ons land te bevrijden van de Spaanse en roomse tirannie.  Maar wat het 

belangrijkste en voornaamste is: de Joden behoren tot het uitverkoren volk, het volk uit 

Abraham gesproten, waar de HEERE een eeuwig verbond  mee heeft opgericht. En wij 

weten -en schande als we het níet weten- dat ze voorbestemd zijn om als gehele volk 

Godlovers te zijn en om Gods heil te zijn tot aan de einden der aarde. En we kúnnen 

weten, dat de zoon van de dienstmaagd niet zal erven met de zoon der vrije. We weten 

ook dat een man als Ariël Sharon geen volgeling is van de Christus der Schriften -net zo 

min als de heidense koning Kores dat was- maar zoals als koning Kores Gods knecht 

was, zo is Sharon dat ook. We achten hem echter méér Gods knecht te zijn dan heel wat 

predikanten van de 'zware' richting in ons land, die de beloften Gods voor Israël gering 

achten, ja ze zelfs tegenspreken en verwerpen. We denken dat zij bij God niet geacht 

zijn, al kreunen en steunen ze van vroomheid en zwaarheid. 

 

Stelt Sharon teleur? 

Er gaan met name in Israël stemmen op dat Sharon in dezelfde val is gelopen als zijn 

voorgangers. Het wordt o.m. dáárop gegrond dat hij de onderhandelingen met 

moordenaars weer wil hervatten. Er wordt dan op gewezen op het feit dat de Israëlische 

regering, ondanks het mislukken van de Oslo-akkoorden, steeds door gegaan is tot 

pijnlijke concessies om tot vrede te komen met de vijanden. En men heeft zeker gelijk 

door te stellen dat, hoe meer er toegegeven is en de bereidheid  getoond werd nog méér 

land af te staan, des te meer Arafat en zijn mede moordenaars aanslagen doen. De 

theorie van deze mensen is, dat ze door het opvoeren van terreur onder de Israëlische 

bevolking, de strijdvaardigheid van Israël kunnen breken.  
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Jitschak Rabin heeft indertijd met grote nadruk verklaard dat, mocht de PLO de ooit 

aan hen gegeven wapens op de Joden richten, het hele Oslo-verdrag zou vervallen en 

ongeldig zou zijn en dat Israël alles met militaire macht zou terugnemen. De daarop 

volgende premiers hebben sindsdien echter de moord op Joodse burgers met wapens, 

die aan de moordenaars waren gegeven, gedoogd en niet één van hen heeft ook maar 

overwogen Rabins belofte na te komen. 

 

Ultra rechts Israël maakt zich boos op Sharon en verlangt van hem een complete oorlog 

te beginnen om de moordenaars te verdelgen. We weten dat er de laatste tijd meerdere 

aanslagen zijn geweest die direkt bestraft zijn met vergeldingsakties van Israë-lische zijde. 

De aanslag die gepleegd is bij een nachtclub in Tel Aviv en die aan 20 Israëlische tieners 

het leven kostte en meer dan honderd gewonden vergde is tot heden niet afgestraft.  

Booswicht Arafat riep  -ongetwijfeld uit vrees voor een enorme Israëli sche vergelding-  

op tot een staakt het vuren en het openen van onderhandelingen. Deze aanslag werd 

weer voorpaginanieuws! Ex-premier Netanyahu heeft opgeroepen om Palestijnse radio- 

en televisiestations, verkeersknooppunten, benzinestations en wapendepots plat te 

gooien. Andere rechtse parlementsleden roepen op tot het voeren van een complete 

oorlog.  

 

We dienen er wel heel veel rekening mee te houden dat Sharon onder grote internati-

nale druk staat. De hele wereld is zo ongeveer tégen Israël. Uiterst laf is onze minister 

Van Aartsen. Hij is goed in het aflikken van Arafat en nog veel beter in het lasteren over 

Israël. Maar wat kunnen we verwachten van een deelnemer van het moordenaars-

kabinet van Nederland? Het was een 'pracht' zet van Arafat om een 'staakt het vuren' uit 

te roepen, vlak na de moordpartij te Tel Aviv. Ariël Sharon heeft er denkelijk verstandig 

gedaan om in dit geval een vergelding achterwege te laten, al vermoeden wij dat hij 

liever de gehele luchtmacht had ingezet om alle militaire- en bestuurscentra van de 

Palestijnen te vernietigen. Israël is daartoe met gemak in staat. 

 

Tot heden is het niet echt rustig gebleven na het door Sharon aanvaarde 'bestand'. Het 

belooft beslist geen goeds voor de toekomst. Naar onze mening zal Ariël Sharon, bij een 

nieuwe grote aanslag door de Palestijnen, zwaar terugslaan. Het wil er bij ons nog niet in 

dat de huidige premier van Israël in de val van zijn voorgangers is gelopen.  Maar... 

politiek is een bedrijf dat steeds weer voor nieuwe verrassingen zorgt. Doch ondanks die 

wetenschap hebben we hoop dat Sharon door de Heere gebruikt wordt in Zijn grote 

plan om Israël te verlossen. Nu moet u dit laatste goed begrijpen. We bedoelen er 

allerminst mee dat  Sharon zijn volk zal leiden  naar  een  volkomen  over-winning. Maar 

we achten het niet denkbeeldig dat deze man wel eens gebruikt kon worden in het licht 

van de profetie van Zacharia 12:6, om de omliggende volken een min of meer 

verpletterende slag toe te brengen. 

                                                                                        

"Te dien dage zal Ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout en als een 

vurige fakkel onder de schoven; en zij zullen ter rechter- en ter linkerzijde alle volken rondom 

verteren; en Jeruzalem zalnog blijven in haar plaats te Jeruzalem." 
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We zeggen heel nadrukkelijk 'wel eens gebruikt kón worden.' Het zou ook een volgende 

premier kunnen zijn, want deze profetie moet nog vervuld worden. En dat deze plaats 

niets, maar dan ook helemaal niets met de "kerk" heeft te maken, hopen wij in de 

volgende aflevering u duidelijk te maken. We denken dan bijzon-dere aandacht te 

besteden aan hetgeen onze kanttekenaren hier van zeggen. Blijft uiteraard de vraag of we 

deze profetie in het huidige tijdskader moeten plaatsen. Héél voorzichtig gezegd 

(profeten zijn er al genoeg!), menen we van wel. Mogelijk zal iemand opmerken, wat we 

dan bijvoorbeeld met Zacharia 14 aan moeten. Het is o.i. niet denkbeeldig dat het 

huidige Israël door de Heere zal worden gebruikt om de kracht van de Islam te breken. 

Het zou kunnen sporen met de mening van oude theologen, dat de Islam (de Oosterse 

antichrist) vernietigd zal worden voor de ondergang van het pausdom, de Westerse 

antichrist, zoals ze wel genoemd zijn door onze vaderen.  Zacharia 14 zou dan zien op 

een latere gebeurtenis, als de volkeren zo verhit zullen zijn in hun woede tegen Gods 

oude volk, dat ze massaal zullen trachten dit volk uit te roeien. En dat het pausdom dan 

daarin een leidende rol zal spelen ligt o.i. geheel voor de hand. 

 

Er zijn echter nog meer vragen te stellen zoals: waar moeten we het einde van Zacharia 

plaatsen en in welk tijdsbestek ligt de aanval van Gog en Magog, zoals we in Ezechiël 38 

en 39 lezen? Het zijn vragen waarop we tevens in het september nummer een antwoord 

hopen te geven. Niemand mene echter dat dit hét antwoord zal zijn! Er zijn echter wel 

enkele lijnen te trekken en aanwijzingen te geven, waarvan we menen dat ze niet geheel 

onaannemelijk zijn. Dit alles echter de volgende keer, zo de Heere wil en wij leven. 

 

♦♦ Inmiddels is gebleken dat de misdadige aanslagen van de Palestijnen voortgang 

hebben. Wat zijn er voor maatregelen te nemen tegen fanatiekelingen die zichzelf met 

bommen en springstof opblazen? Zoals u wel weet zijn deze verdwaasden ervan overtuigd 

dat ze een eersteklas plaats krijgen bij hun god Allah, terwijl hun nabestaanden een 

grote som geld ontvangen. En het ene bestand kómt en het andere gáát. Deze bestanden 

houden geen stand. Of er nog een bestand zal komen, als een periode van betrekkelijke 

en wat langere rust? Niets is ondenkbaar! Maar ook dát zal geen standhouden. Ariël 

Sharon ontpopt zich almeer als een staatsman van formaat. Terwijl we dit schrijven 

heeft secretaris generaal van de Verenigde naties Kofi Annan een gesprek voorgesteld 

met de Israëlische regeringsleiders en Arafat. Sharon liet al meteen een onverbiddelijk 

"neen" horen. Eerst een volledige staking van het geweld, is zijn leus. Minister Simon 

Peres was het daar als "duif" niet mee eens. Het gaf een knetterende ruzie in de Knesset. 

Peres werd zelfs bekogeld met diverse voorwerpen. Sharon zag toe en keek er naar, maar 

greep niet in! 

 

 Er zijn stemmen die stellen dat Israël met Sharon als premier in een bijna 

volledig isolement terecht zal komen, omdat Sharon voor de Palestijnen onaanvaardbaar 

is met o.a. zijn standpunten met betrekking tot Jeruzalem en de nederzettingen. Maar 

ook Barak heeft niets bereikt! Hij is de Palestijnen meer tegemoet gekomen dan welke 

premier dan ook vóór hem. In zijn topontmoeting met Arafat en Clinton in Camp 

David was hij zelfs bereid tot een nieuwe opdeling van Jeruzalem. Hij bood een eigen 
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Palestijnse staat aan in bijna de gehele Westelijke Jordaanoever en de Gaza-strook.  Voor 

die paar procent van de "Westbank" die Israëlisch moest blijven wilde hij de Palestijnen 

compensatie geven in de Negev of in Galilea. Barak ging tot aan de rand van de 

politieke afgrond! En het resultaat? Arafat liep weg en liet de top ontploffen. Daarna 

zochten de Palestijnen reden tot een hernieuwde Intifada, die ze vonden in de persoon 

van Sharon, welke een bezoek bracht aan de Tempelberg.  

 Of de premier nu Barak of Sharon heet, Arafat en zijn moordenaarsbende wil-len  

bloed zien. Het bloed van alle Israëli's. Hij zal niet rusten alvorens de laatste Jood is 

omgebracht. Ook Sharon zal het ten laatste niet 'redden', hoewel hij een beukhamer zal 

kunnen zijn voor de Islam, zoals we al schreven. Maar het gaat naar de bijna-ver-nietiging 

van Israël. Het zal gaan zoals bij ons in rampjaar 1672. De regering radeloos, het volk 

redeloos en het land reddeloos. Maar daarover de volgende keer meer D.V. 

 

(wordt vervolgd) 

 

 

 

 

 

 

HHOOEE    GGAAAANN    WWIIJJ    GGEEKKLLEEEEDD  ??  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

 

Het onderstaande namen we over uit het "Kerkblad van de Gereformeerde Gemeenten 

in de Classis Amsterdam", van 14 juni 2001, dat geplaatst werd onder bovengenoemde 

titel. 

 

Nu de zomer er weer aankomt lijkt het ons goed onderstaand artikel van de hervormde predikant 

ds. H. Zweistra (iets gewijzigd) aan elkaar door te geven. Wat is er al niet over kleding 

geschreven? In kleding zit een boodschap. Ik geloof er n.l. niets van dat iemand zomaar 

een kledingstuk aantrekt. Achter die daad gaat een wereld van overleg schuil. De 

kledingkeuze openbaar de innerlijke gezindheid van de mens. Hij draagt die kleding 

omdat hij zo gekleed wenst te gaan. Modeontwerpers zeggen heel nadrukkelijk dat mode 

en het seksuele leven alles met elkaar te maken hebben. De mode wil het lichaam 

etaleren en demonstreren, terwijl de kleding (in Bijbelse zin) het lichaam nadrukkelijk 

wil bedekken. 

 

We zien om ons heen dat de korte rok weer in de mode is. Wie een korte rok aandoet, 

heeft nadrukkelijk een keuze gemaakt. Zij weet heel goed dat zij met een korte rok de 

ogen van de man naar zich trekt en dat wil zij eigenlijk ook. Om het met de woorden 

van de modeontwerpers te zeggen: 'De korte rok heeft een onmiskenbare seksuele 

ondertoon.' Denk daar eens over na. De korte rok geeft een niet mis te verstane 

boodschap door. Wat is dat eigenlijk schaamteloos! Schaamteloos om met die erotisch 
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getinte kleding een appèl te doen op de grondeloze diepten van het onbetrouwbare en 

overspelige hart van de ander. Dat gebeurt met de korte rok heel nadrukkelijk. Het kan 

ook meer verborgen gebeuren. Ik denk aan de lange rok met hoge splitten. Aan de ene 

kant is er de boodschap van degelijkheid. Maar het is schijn. Het wil helemaal niets te 

maken hebben met degelijkheid. De mode van de lange rok met hoge splitten wil 

nadrukkelijk het lichaam op een uiterst geraffineerde wijze onthullen. De Heere schonk 

Adam en Eva na de val kleding. Het lichaam moest bedekt worden. Gods grote 

tegenstander, de duivel, wil daar niet van weten. Hij wil het lichaam onthullen. Hij weet 

dat hij via het lichaam toegang krijgt tot het hart. In het huwelijksformulier wordt de 

vrouw opgedragen in alle ingetogenheid en eerbaarheid, zonder wereldlijke pracht, te 

wandelen, opdat ze anderen een goed voorbeeld van zedigheid mag geven. De vrouw 

wordt opgeroepen om het lichaam te verhullen. Zij mag niet via haar kleding uitnodigen 

tot zonde. Mode opent de deur voor schaamteloosheid, kleding daartegenover schept 

afstand. 

 

Ik hoop dat dit artikeltje tot bezinning mag leiden: "Waar ben ik eigenlijk mee bezig?" 

En  dan wens ik dat onze meisjes eens voor de klerenkast mogen staan met de bede: 

"Heere, wat wilt Gij dat ik aan zal trekken?" Waar dat gebeden mag worden, daar gaan 

als vanzelf de korte rok, de lange rok met lange splitten of de broek eruit. Dan wordt 

gezocht naar kleding om het lichaam te bedekken. Maar wat nu geschreven is voor 

meisjes en de vrouwen, geldt ook voor onze jongens. Ook zij moeten er eens goed over 

nadenken, dat er achter hun kleding een hele bepaalde filosofie verborgen kan gaan. 

Ook de mannenmode is er op uit om het lichaam te onthullen. Zo wil de duivel op alle 

manieren proberen om ons naar het niveau van het schaamteloze te trekken. De Heere 

geve ons de tere vreze des Heeren, want waar dat beoefend mag worden, zal de vrucht 

zijn een nauwgezette wandel. En dat niet wettisch. Integendeel. Gods kind kent als geen 

ander de afgronden van zijn eigen boze hart. En juist daarom zal hij uit oprechte liefde 

voor zijn Heere het vlees doden. De liefde tot de Heere geeft geen ruimte aan het 

beminnen van de zonde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ///////////////////////// 
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N O D I G E  W A A R S C H U W I N G 

 
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 

Het was de bedoeling in dit nummer aandacht te besteden aan wat enige tijd 

geleden openbaar is gekomen over roomse gruwelen die in onze tijd nog precies eender 

plaats hebben als in de eeuwen voorheen. Helaas is het niet mogelijk gebleken dit 

voornemen te volbrengen. Bij leven en welzijn hopen we dit echter in het volgende 

nummer wel te doen. Daar we aan het pausdom worden uitgeleverd en de massa van het 

protestantisme zich in de armen van Rome werpt en zelfs strikt Reformatorische mensen 

-zoals ze zich althans voordoen- zeer rooms-vriendelijk zijn geworden, is het dure plicht 

steeds weer te wijzen op de beerputten van het pausdom.  

De "prins der predikers", C.H. Spurgeon, vinden we volledig aan onze zijde in de 

strijd tegen de erfvijandin van ons land en de moeder der hoererijen van de aarde. Laten 

we de volgende waarschuwing van de zo bekende Engelse baptisten predikant toch ter 

harte nemen! 

 

ç  Daar de man die Jericho zou herbouwen vervloekt was, hoeveel temeer de man die 

het pausdom onder ons zou willen herstellen. In de dagen van onze vaderen vielen de 

reusachtige muren van het pausdom door de kracht van hun geloof, de volharding van 

hun pogingen en het geklank van de bazuinen van het Evangelie. 

 

En nu zijn er mensen die dat vervloekte systeem op haar oude fundamenten willen 

herbouwen. O Heere, het behage U hun ongerechtige pogingen te verijdelen en iedere 

steen die ze oprichten omver te werpen. We zouden al het mogelijke moeten doen om 

van alle dwalingen, die het pausdom kunnen bevorderen, gezuiverd te worden. En als 

we, wat ons eigen huis betreft, schoon schip gemaakt hebben, dan moeten we ons 

uiterste best doen de snelle voortgang daarvan elders in de kerk en in de wereld te 

verhinderen. Dat laatste kan in het verborgen gebeuren door vurig gebed en in het 

openbaar door ons krachtig getuigenis. 

 

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. Doen we alles wat mogelijk is voor Jezus en het 

Evangelie? Als dat niet het geval is, speelt onze onachtzaamheid het priesterdom in de 

kaart. Wat doen we om de Bijbel, die voor het pausdom vergif is, te verspreiden? Delen 

we goede, evangelische lectuur uit? Luther heeft eens gezegd: "De duivel houdt niet van 

pennen", en daar heeft hij ongetwijfeld goede redenen voor, want vaardige schrijvers 

hebben door de zegen van de Heilige Geest zijn koninkrijk veel schade toegebracht. Als 

de duizenden die vanavond dit korte woord lezen al het mogelijke zullen doen om de 

herbouw van het vervloekte Jericho (dus het pausdom) te verhinderen, dan zal de 
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heerlijkheid van de Heere onder de mensenkinderen bevorderd worden. Lezer, wat kunt 

u doen? Wat wilt u doen? 

(Uit: 'Dagboek voor de avond'- 29 mei) 

 

Ds. Spurgeon heeft heel veel "zicht" gehad op de toekomst van de Joden, de val van de 

antichrist en de toekomst van Gods gemeente op aarde. Het waarschuwen tegen het 

Gode vijandige Rome nam een speciale plaats in bij Spurgeon. Het blad "Protestants 

Nederland" plaatste in haar nummer van mei 1989 het volgende artikeltje: 

 

Spurgeon over het pausdom 

Het pausdom staat tegenover het Evangelie van Christus, en is de Antichrist. Wij 

behoren daartegen te bidden. Het zou het dagelijks gebed van elke gelovige moeten zijn, 

dat de Antichrist als een molensteen in de zee geworpen wordt. Want hij verwondt 

Christus, omdat hij Hem berooft van Zijn heerlijkheid. Het pausdom stelt sacramentele 

voldoening in de plaats van Zijn verzoening en het verheft een stuk brood op de plaats 

van de Heiland en enkele druppels water op de plaats van de Heilige Geest. Het stelt 

een feilbaar mens -zoals wijzelf zijn- als plaatsvervanger van Christus op aarde. Als we 

daartegen bidden, dan doen we dat omdat het zich tegen Hem verzet. Wij hebben de 

personen lief hoewel we hun dwalingen haten. We hebben hun zielen lief hoewel we 

hun dogma's verafschuwen. De adem van onze gebeden zal worden verzacht, omdat we 

in het gebed onze gezichten wenden tot Christus. 

 

Ons dagelijks gebed moet zijn of de Heere Rome wil verdelgen, want het is een grote 

verhindering voor de doorbraak van Gods Koninkrijk. We moeten tégen Rome bidden. 

Wat een opdracht geeft Spurgeon ons! En wie onzer gaat hier vrijuit? 

 

 

 

 

⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂ 
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MMOOEEDD    GGEEVVEENNDDEE    WWOOOORRDDEENN    VVAANN    WWIILLLLIIAAMM    HHUUNNTTIINNGGTTOONN  

 
****************************** 

  

Gelijk de zesde bazuin de Turken (nu zouden we het de Islam noemen-B) in het 

Oostenrijkse rijk brachten, alzo zal de zesde fiool, onder de zevende bazuin, hen 

uitbrengen, hun keizerrijk tot ondergang brengen en de Oosterse antichrist verstrooien, 

wanneer het Mohammedanisme zal worden gezuiverd van de aarde en het Evangelie van 

de Zoon van God in deszelfs plaats zal worden gevestigd. 

De zevende bazuin zal bazuinen op de wederopstanding van de getuigen, wanneer 

de geest des levens van God in hen zal gegaan zijn, en dit zal het begin zijn van de 

Philadelfiaanse kerkstaat, welke inhoudt Christi geestelijke regering op aarde. In deze 

kerkstaat zullen de Joden worden bekeerd en een tweede maal levende ranken worden 

in Christus de ware wijnstok. 

Dat de zevende engel zijn bazuin zal doen horen bij het begin van Christi 

geestelijk rijk is duidelijk, omdat het is aangekondigd met 'grote stemmen in de hemel' 

(de toejuichingen en verheugingen der heiligen, want de strijdende kerk op aarde wordt 

zeer algemeen hemel genaamd door dit hele boek door, gelijk Openb. 12:1, 3, 7 en 15:1 

zullen laten zien), zeggende; "De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van 

Zijn Christus en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid", Openb. 11:15. 

 

Uit: Afscheidspredicatie over Openb. 3:3 

 

 
cccccc 

 

 

 

 

GEEN  LEED  MEER  DOEN 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

"Men zal nergens meer leed doen noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid; want de aarde 

zal vol van kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken." (Jesaja 11:9) 

 

De "berg mijner heiligheid" is een beeldspraak voor "de onmetelijke ruimte, waar 

Jehovah als de heilige der heiligen wordt aangebeden en gehoorzaamd". Omtrent het 

tweede gedeelte van dit vers vergelijke men de treffende plaats van het 31ste hoofdstuk 

van Jeremia, vers 34: "En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn 

broeder onderrichten, zeggende, 'Kent de Heere!, want zij zullen Mij allen kennen, van 

hun kleinste af tot hun grootste toe.' Op die kennis van het ene nodige komt het ons 
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aan. Zijn we in die kennis nog achterlijk, laten wij dan meer en meer onze schade 

trachten in te halen. Dan zal eindelijk, als de rijpheid des tijds zal gekomen zijn, de 

kennis des Heeren inderdaad de volheid van de wateren der zee evenaren.(...) De 

zedelijke heerschappij van de Christus is het, die dat wonder zal teweegbrengen. Dat wij 

ons derhalve door de Messias laten leiden en regeren! Alleen dan, wanneer die 

onderwerping de plaats zal hebben ingenomen van laatdunkende zelfgenoegzaamheid, is 

de verwezenlijking denkbaar van de in het hoofdstuk geschilderde hemel op aarde. 

 

(Johannes Calvijn-Jesaja-editie Dr. L.W. van Deventer) 

 

****** 

 

En evenwel meen ik het zo, dat de staat der kerk ook in dit deel volmaakter en 

wenselijker zijn kan, dan wij tot nog toe gezien hebben. En dus verwacht ik, na de 

volkomen vernietiging van de antichrist, de laatste en volkomenste vervulling van deze 

profetie; wanneer de kerk, onder waarlijk vrome en waarlijk godvrezende overheden en 

verstandige herders en leraars, nadat de heidenen in haar gemeenschap zullen zijn 

aangenomen en de Joden tot God bekeerd zijn, bestraald zal worden met een groot licht 

van de Geest der kennis, wijsheid en heiligheid en wanneer de gerechtigheid en de vrede 

zcih in haar allerbeste en aangenaamste gedaante op aarde vertonen en elkander kussen 

zullen. 

(Professor C. Vitringa-commentaar Jesaja) 

  

****** 

 

Dit rijk van de vrede zal geopenbaard worden op  aarde, aan deze zijde van de 

eeuwigheid. Dat is boven alle twijfel verheven. Dan vrede van de schepselen onderling, 

vrede ín en mét de natuur. Dan zal de gehele wereld gedompeld worden in het 

Evangelie des vredes. En deze gezegende tijd wordt voorafgegaan door de bekering van 

Israël. 'Bidt toch veel om de bekering van Israël", zei vader Brakel! Zijn wij in dat werk 

nog  niet veel te lauw? 

 

 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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ZAL  DE  ANTICHRIST  EEN  JOOD  ZIJN ? 

 
///////////////////////////////////////////////////  

 

 

Altijd al werd gedacht dat de antichrist een Jood zal zijn, en veel fundamentalistische 

theologen zijn het daarmee nog altijd eens. Het idee is niet nieuw, maar klinkt duide-lijk 

antisemitisch. Toch is deze gedachte volkomen fout en duidt op onwetendheid. In de 

eerste plaats is het schriftuurlijk fout. Nergens in de Bijbel wordt ons verteld dat degene 

die de antichrist genoemd wordt een Jood is. Dit zou dus genoeg moeten zijn voor alle 

mensen die de Bijbel als grondslag voor hun geloof hebben. Hoe men ook probeert 

teksten te vinden, nergens kan in de Schrift gevonden worden dat de antichrist een Jood 

is. 

 

Het is ook theologisch fout. God heeft het Joodse volk in het aanzien geroepen om de 

Messias voort te brengen. Zorgvuldig beschermde Hij Jesjoea's afstammingslijn en geen 

theoloog zal ooit kunnen beweren dat de anti-Messias een Jood zal zijn. Ook logisch 

gezien is het trouwens onaanvaardbaar. Daar de Messias van Israël een Jood moet zijn is 

logischerwijs de anti-Messias het tegenovergestelde. Ook is het historisch fout. Historici 

hebben vaak op een regelrechte 'anti-Messias' wijze gesproken, maar Jesjoea zei al in 24 

na Christus dat de anti-Messias de gruwel der verwoesting zou begaan door de tempel te 

ontwijden (Matth. 24). Daarvóór profeteerde Daniël al in ca. 168 voor Christus dat dit 

zou gebeuren door Antiochus Epiphanes. Na Antiochus waren er nóg enige 

wereldheersers die deze onheilige taal uitsloegen: Pompejus bijvoorbeeld  in ca. 10 voor 

Christus en keizer Tiberius in ca. 70 na Christus. Hieruit volgt dat we wel kunnen 

aannemen dat de komende anti-Messias een wereldheerser uit de volkeren zal zijn; hij 

die de tempel zal ontwijden als een gruwel der verwoesting. 

 

Er zijn mensen die denken dat de antichrist wel een Jood móet zijn omdat het Joodse 

volk nooit iemand als Messias zal ontvangen die geen Jood is. Door zo te denken gaat 

men ervan uit dat het Joodse volk zich voor de gek zal laten houden door te geloven dat 

de antichrist de ware Messias is. Dat is wel een heel kromme redenering! De Bijbel zegt 

dit nergens en het boek Openbaring benadrukt in hoofdstuk 13:8: "Allen, die op de aarde 

wonen, zullen het beest aanbidden." Elke gedachte dat de antichrist een Jood zal zijn is 

heilloos en vals. De wereld heeft nooit het Joodse leiderschap willen erkennen en zelfs 

een Joodse Jesjoea van Nazareth verworpen door Hem als niet echt Joods te 

bestempelen, teneinde hun Jodenhaat te rechtvaardigen. 

 

De conclusie is dat er geen bijbelse of logische basis bestaat voor het idee dat de anti-

Messias een Jood zal zijn en we kunnen aannemen dat dit alles in principe anti-

Messiaans is en ook nergens toe dient. Alleen door de geest van de antichrist kan men 

op de gedachte komen dat dit toekomstige monster wellicht of zeker een Jood is en door 

zo te denken maakt men nog excuses voor jodenvervolgingen en bevordert men die zelfs. 

Het speelt ook in de kaart van mensen die tot haat aanzetten. Te zeggen dat de antichrist 
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een Jood zal zijn is veel meer dan een gebrek aan fijngevoeligheid; het is veeleer het op 

zeer gevaarlijke wijze verheerlijken van de eigen rampzalige en onge-fundeerde mening 

alsof deze van God zelf afkomstig zou zijn. 

 

De hele gedachtegang is door en door slecht  en gaat ook in tegen  de  veronderstelling 

dat Jesjoea ooit zoiets gezegd zou hebben. Jesjoea sprak daar nooit over; Hij was het die 

zei dat een boom gekend wordt aan zijn vruchten. Zij, die beweren navolgers van Jesjoea 

te zijn, maar Hem blijkbaar toch niet kennen en Zijn Joodzijn niet erkennen, 

gehoorzamen Gods woord niet en houden ook niet van Zijn volk Israël; dát zijn de ware 

antichristenen. Maar eens zullen ze van aangezicht tot aangezicht staan met de Leeuw uit 

de stam van Juda! 

(Overgenomen uit "Hadderech" van nov. 2000; 

deze nam het weer over van D.M. Hargis in CHAI) 

 

 

///////////////////////////////////////// 

 

Het is onze lezers ongetwijfeld bekend dat in de kringen van de 'Evangelische 

wereld'  velen menen dat de antichrist een Jood is. Het is u eveneens bekend dat schrijver 

dezes dit nooit heeft kunnen geloven. De Schrift kent maar één antichristelijke macht, 

welke onder de schijn van Christus en Zijn werk te eren, de grootste goddeloosheid 

voorstaat en uitvoert. Het is -naar de taal van Paulus- de verborgenheid der 

ongerechtigheid. En dat houdt wat in! Of het pausdom -want dát bedoelen we!- nog de 

"paus van het ongeloof" zal voortbrengen, zoals Da. Costa meende, laten we nu rusten. 

Dat Rome een afgrijselijke en voluit antichristelijke macht is kunt u D.V. de  volgende 

keer opnieuw in dit blad lezen.  

De bekende H.C. Voorhoeve uit de kringen van de "Vergadering der gelovigen" 

wordt in het blad "Uit het woord der waarheid" van april 2000 opnieuw aangehaald voor 

de mening dat de antichrist een Jood zal zijn. In de eerste helft van de zevenjarige 

regering van de antichrist zal hij de Joden als een Messias zijn. Zo hebben ze hem 

aanvaard en ze zouden ook geen ander als een Jood aanvaarden. In de tempel zal het 

slachtoffer en het spijsoffer weer hersteld zijn en hij zal door allerlei vleierijen de Joden 

aan zich verbinden. Zodra hij echter dit doel bereikt zal hebben en de Joden geheel 

onder zijn macht zullen zijn, zal hij zijn masker afwerpen en zich in zijn ware gedaante 

openbaren, namelijk als de antichrist, als de mens der zonde en de zoon van het verderf. 

Hij zal dan het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, het heiligdom ontheiligen, 

een verwoestende gruwel daarin stellen en zichzelf in de tempel van God plaatsen als 

een God. De Joden, die hem eerst als hun Messias aangenomen hebben, zullen zich dan 

ook, wanneer hij zich in zijn ware gedaante vertoont, aan hem onderwerpen; en allen 

die weigeren dit te doen, zullen op de vreselijkste wijze worden vervolgd. Dit alles 

volgens H.C. Voorhoeve. Hij eindigt dit artikel als volgt: "Uit het voorgaande volgt 

meen ik duidelijk, dat de antichrist een Jood zal zijn. Of is het denkbaar, dat de Joden 

met hun ingewortelde haat tegen de christenen en de heidenen, een christen of heiden 
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als hun koning zullen erkennen? Zouden zij in zo'n persoon de hun beloofde Messias 

kunnen zien?" 

 

è  Gesteld, dat er een tempel gebouwd zal worden door Joden die de gekomen Messias 

verwerpen en dat ze de Oud Testamentische offerdienst herstellen. Zó'n tempel zal een 

gruwel zijn in de ogen Gods en een zeer tergende belediging van de Christus Gods, Die 

met Zijn volkomen offerande aan de tempeldienst een einde heeft gemaakt. Een 

dergelijke tempel, met de dienst der schaduwen, kan nooit of te nimmer door de Heilige 

Geest een 'heiligdom van God' worden genoemd. De antichrist zou in het midden van 

zijn regering het slacht- en spijsoffer doen ophouden. Maar dat heeft Christus allang 

doen ophouden! De door de Joden in verharding opnieuw ingevoerde offerdienst is in 

Gods ogen beslist niet heilig, maar zeer, zeer ónheilig. We laten dit nu verder rusten. 

We zijn het met deze Messias-belijdende-Joden van harte eens -ook al verwachten zij de 

komst van de antichrist nog-, dat deze grote vijand van God in elk geval géén Jood is!  We 

zijn dan ook heel verblijd dat we u het bovenstaande konden doorgeven! 

 

 

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Indertijd werd in het blad "Het Zoeklicht" de volgende vraag gesteld en beant-woord: 

Wat gebeurt er met godsdienstige Joden, die niet in de Heere Jezus geloven? - We 

kunnen hier geen oordeel over geven, want dan zouden we op de troon van God gaan 

zitten. Wel is duidelijk, dat er geen enkele behoudenis buiten Christus om is. De Heere 

Jezus zei tegen de zeer godsdienstige Nicodemus: 'Tenzij iemand wederom geboren 

wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.' Hoe godsdienstig de mensen dan ook 

zijn, wedergeboorte is onvoorwaardelijk nodig om behouden te worden en 

wedergeboorte buiten de Heere Jezus om is mijns inziens onmogelijk! Sommige mensen 

menen, dat het evangelie aan godsdienstige Joden niet gepredikt behoeft te worden, 

maar Paulus leert ons juist; 'Eerst de Jood en daarna de Griek'! Wel is het belangrijk op 

welke manier dit gedaan wordt; vanuit een hoogmoedig of vanuit een nederig liefdevol 

hart." Van harte mee eens. Hebben we zoveel liefde voor de Joden dan we hen niet de 

Christus der Schriften onthouden? Al het andere is geen liefde, al zijn we ons gehele 

leven met de Joden 'bezig'. Maar... heeft de 'kerk' haar beurt niet voorbij laten gaan? 
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**  Wispelturige mode. Men moet de wettige genoegens sober gebruiken opdat zij niet 

onwettig worden. Het vermaak, dat afdwaalt van de schuldige plicht, belandt bij de 

smart. Dit is ook ten volle zeker van de wellust die men stelt in kleren, haarvlechtingen 

en ander slaafse boeien van de heerszuchtige en wispelturige mode, die haar eigen 

doemvonnis in haar eigen ongestadigheid meebrengt. Want hetgeen waarlijk goed is 

moet bestendig zijn en niet wispelturig. Maar er is wel enige ware reden, die het 

menselijk vernuft kan goedkeuren, waarom deksels en kleren die voor dertig of veertig 

jaar deftig en bevallig waren, thans, als men er mee te voorschijn kwam, walgelijk en 

bespottelijk zouden zijn. Is het niet een grote dwaasheid te geloven dat men bij wijze 

mensen, die de geesten kunnen wegen, in enige achting zal zijn, omdat men modieuze 

en steeds veranderende kleren draagt. En is het niet een ondraaglijke slavernij voor 

vrijgeboren mensen, zich te moeten onderwerpen aan de wufte en verzadigde en 

veranderlijke dwingelandij van andere mensen. En inplaats dat men door alle andere 

dienstbaarheid enig voordeel najaagt, ziet en voelt men dagelijks dat deze niets anders 

dan enkel verlies baart. Verlies van de onbetaalbare tijd, die men in het uitdenken, 

opvolgen en waarnemen van zulke prullen verspilt daar men ze aan stichtelijke en 

voordelige zaken besteden moest. En verlies van het ingebeelde doelwit. Want men volgt 

de mode om bevallig te zijn, maar men geeft daardoor te kennen dat men zelf niet 

bevallig is. Doch de mens behoorde nederig te worden, daar de noodzaak van kleren zijn 

oorsprong in de zonde heeft, en daarom de kleren scherpe verwijten der zonden zijn.                                                                          

(J. van den Honert in "Mens in Christus") 

 

ç  Ook deze hoogleraar heeft ons christendom nog wel iets te zeggen! 

 

 

**  Zij die zeggen op weg te zijn naar de Hemel moeten hier in leer en leven het 

hemelleven vertonen. Dit moet hier op aarde openbaar komen, daar de gelovige wel van 

plaats, maar niet van gezelschap zal veranderen bij de lichamelijke dood. Voor ons allen 

geldt dan ook de lévensvraag: "Wèlk leven leiden wij hier op aarde?" 

 

** Een hervormde dominee sprak met zijn baptistencollega over de doop. Ze waren heel 

goede vrienden en oprechte broeders van elkaar. De baptistendominee had op zijn beurt 

uitgelegd wat de doop door onderdompeling inhield. "Maar", zei de hervormde 

predikant, "beschouw je wel iemand als gedoopt als hij tot zijn kin toe onder water is 

geweest?" "Nee", zei de baptist heel overtuigend. "En als hij tot zijn neus is 

ondergegaan?", hield de hervormde predikant aan. "Nee, ook niet", was het antwoord. 

"En tot zijn wenkbrauwen dan, dan toch zeker wel?" "Nee, ook niet, je lijkt niet te 

begrijpen, dat hij helemaal onder moet gaan in het water - totdat ook het hoofd 

overdekt is met water". "Dàt is precies wat ik eigenlijk aan jou wilde duidelijk maken", 

zei de hervormde predikant, "het is dat beetje water op het hoofd dat telt."            ("Het 

Zoeklicht") 

 

 



 28

**   "Om de gevangenen vrijheid uit te roepen, en de gebondenen opening der gevangenis."  Hij die 

niet kan doen wat hij wil om zichzelf te bevrijden, is een geestelijk gevangene, en zulke 

gevangenen zijn wij allen. Christus biedt ons de vrijheid aan. Hij heeft er de macht en 

het recht toe, en wel alleen: "Die de Zoon vrijmaakt, is waarlijk vrij." Om te kunnen doen 

wat men wil? Neen, dat is de vrijheid, die zich de duivel neemt, een vrijheid in een 

eeuwige keten. Christus maakt ons vrij om alles te willen en te doen wat God wil en 

doet, en dat ja, dát is waarlijk Goddelijke vrijheid, een vrijheid in God, in een eindeloze 

ruimte.                                                              (I. da Costa-3-129) 

 

**  In het RD van 11 april is een interview opgenomen met Ds. W. Dekker, Ned.Herv. 

predikant te Oosterwolde. De dominee maakt er melding van dat hij op 16-jarige leeftijd 

tot het geloof kwam. Hij zat onder het gehoor van de predikanten Van der Poel, Mieras 

en v.d. Breevaart. De 50 jarige predikant is Hoofd vorming en toerusting bij de IZB 

(Hervormde Bond voor Inwendige Zending op gereformeerde grondslag). Ds. Dekker 

geeft er geen blijk van écht gereformeerd te zijn. Het Liedboek voor de Kerken gebruikt 

hij 'met blijdschap'. Op de vraag of hij eigenlijk wel binnen de Gereformeerde Bond 

past, antwoordt hij: "Ja, ik ben er lid van. Was de GB niet met Samen-op-Weg 

meegegaan, dan had ik bedankt." Dat weten we dan ook weer! Moeten we hieruit 

concluderen dat de "Bond" allang overstag is en meehuilt met de wolven in het 

kerkelijke bos? Dat mag u zelf bepalen. Wat geheel zeker is: als ds. Dekker met SoW 

méégaat, en daarom straks ook met Rome zal verenigen, ziet het er slecht voor hem uit.      

 

 

**  De Koninklijke/Shell Groep heeft over het jaar 2000 een winst gemaakt van bijna 13 

miljard dollar. Wat zal het straks een apocalyptische ramp zijn als de astronomische 

rijkdom der westerse wereld in één ogenblik zal vergaan. 

 

 

**  Ons lichaam. Wij moeten met ons lichaam handelen overeenkomstig Gods 

bedoelingen en geboden. De christen moet het tuchtigen en in bedwang houden, 1 Cor. 

9:27; God ermee verheerlijken, 1 Cor. 6:20 en het stellen tot een levend, heilig en Gode 

welgevallig offer, Rom. 12:1. Paulus begeert voor zijn eigen persoon dat Christus in zijn 

lichaam zal worden groot gemaakt, Filipp. 1:20. Een christen moet met zijn lichaam 

omgaan als met iets wat voor de opstanding en het rijk der heerlijkheid bestemd is. Hij 

moet het aan de dienst van God wijden, wetende dat hij op de oordeelsdag voor 

Christus' rechterstoel zal geoordeeld worden naar dat hij in het lichaam verricht heeft, 

hetzij goed, hetzij kwaad, 2 Cor. 5:10.  

 

 

** Nederland is nog voor het einde van deze eeuw in meerderheid islamitisch. Dat zei 

Sjeik Yousef el-Badri uit Cairo die lange tijd vanuit Egypte als zendeling in verschillende 

westerse landen werkte. Vooral voor Nederland vindt hij de toekomst voor de Islam 

veelbelovend. Hij prijst Nederland erg, want toen moslims geen plaats konden vinden 

voor de eerste moskee in Nederland, was het de kerk die ruimte bood. De sjeik zei: 
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"Christenen zijn zelfs bereid hun kerken op te geven om moslims de gelegenheid te 

bieden hun kerkgebouwen te veranderen in moskeeën. Dat is veelzeggend. Een kerk die 

in een moskee verandert, dat heeft grote symbolische betekenis. Het betekent dat 

christenen kennelijk bereid zijn hun geloof op te geven ten behoeve van de groei van de 

Islam." De Islam is ook zeer te spreken over de kroonprins Willem-Alexander, die een 

bezoek bracht aan een moskee. In Nederland zijn de moskeeën welhaast niet meer te 

tellen. Deze afgodische en antichristelijke religie vergiftigt ons land. De "Oosterse 

antichrist" -zoals onze vaderen de Islam noemden- is een niet uit te drukken gevaar voor 

ons land en voor de ware christenen. De ware christenen worden in de meeste 

Mohammedaanse landen vervolgd. Dat is wat te wachten staat als we ooit onder de 

knoet van de Islam zouden komen. We mogen hopen en bidden dat de HEERE ons 

daarvoor zal bewaren, al hebben we verdiend dat hier het hele christendom wordt 

weggevaagd. Onze hoop is dat we bewaard zullen blijven voor een vervolging onder de 

valse profeet.   

 

**  Arie Stok is weer in het nieuws. U weet dat dit de man is die honderden -mogelijk 

wel duizenden- 'Refo-christenen' veel geld heeft afgetroggeld met zijn piramidespel 

Orpiton. Men verwachtte daarmee schatrijk te worden! Zo vreselijk geldgierig is men! 

Inmiddels is Stok failliet  verklaard, maar er zijn sterke aanwijzingen dat de brave man 

nog heel veel 'potjes op het vuur' heeft staan, voornamelijk in het buitenland. De 

curator mr. Hamm vindt het opvallend dat vele gedupeerden afkomstig zijn uit de 

kringen van 'Het gekrookte riet'. Arie Stok leidde in de eerste helft van de jaren negentig 

een 'vrije groep' van christenen in Dordrecht. Stok was zeer vroom en pochte erop dat 

hij 'niet verzekerd' was. We hebben dit voorbeeldige mens wel in huis gehad! Ook 

hebben we hem gezien bij de politierechter in Dordrecht, in het bijzijn van de advocaat 

voor kwade zaken, Mr. Moskowitz. Tegen de curator heeft Stok nu verklaard 'niet 

gelovig' te zijn. De "Refo's" zijn 'goed' gelovig, maar vooral zeer geldlustig. Stok zou er een 

boekje over open kunnen doen... 

 

 

**  Dát is SoW! Volgens het RD van 16 mei organiseren de Samen-op-Wegkerken een 

conferentie over "doorgevingen en profetieën". Onder de titel "Stemmen uit de hemel" 

bespreken de deelnemers de betekenis van doorgevingen en profetieën in kringen van 

de kerken en New Age. Van professor G. Wisse herinneren we ons een tijdrede met als 

titel "Een nacht in het logement van de duivel." Het ging over koning Saul bij de 

tovenares te Endor. De SoW-kerken zijn al heel erg met het New Age gif geïnfecteerd. 

Met New Age zijn ze op weg naar een eeuwige nacht. Op de conferentie spreekt o.a. het 

medium Joke Hoogeveen, die zegt boodschappen van de apostel Paulus door te krijgen. 

Ook komt aan bod Hein van Dongen van het (occulte) tijdschrift Prana. De 

evangelische wereld zal vertegenwoordigd zijn door Akje Zijlstra, oprichtster van de 

Trainingsschool voor Aanbidding en Profetie in Kollumerzwaag. Onze reactie hierop? 

Geen stemmen uit de hemel maar... stemmen uit de hel. Het wordt een hele dag in het 

logement van de duivel. We zijn hard op weg naar de wereldkerk met alle valse 

godsdiensten bij elkaar verzameld in de kooi van Rome. En daarom... houdt moed! De 
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ondergang van het rijk van satan is nabij gekomen en evenzo het rijk, van wiens Koning 

gesproken wordt in Zacharia 14:9 en Openbaring 11:15. 

 

 

**  Natuurlijke mensen in de bediening zijn gebroken bakken, putten zonder water, 

wolken zonder regen, lampen zonder olie en een kruik zonder zout. Een dode 

redevoering van een bedienaar der letter is voldoende om de levendigste ziel in een 

diepe slaap te dompelen, om de meest verwijde ziel in ijzers te sluiten, en om een 

gewaterde hof als een naakte heide te maken. Geestelijke slaapzucht, wettische 

dienstbaarheid en zielsarmoede was alles, dat ik ooit van zulke bedienaars had; en ik heb 

vroeger genoeg gehad van dit hardste loon.                                (W. Huntington in een 

brief aan ds. J. Jenkins) 

 

 

 

**  "Het pausdom is niets anders dan een gedrocht, samengesteld uit ontelbare 

bedriegerijen des satans." Dit zegt Joh. Calvijn in zijn voorrede op het Evangelie van 

Johannes.  

 

 

 

**  Daarentegen verkondigt Christus dus, dat de leer des Evangelies, hoewel het zonder 

onderscheid aan allen gepredikt wordt, toch niet door allen kan worden aange-nomen, maar 

dat er een nieuw hart en een nieuw verstand toe nodig is, en dat dus het geloof niet staat 

aan de vrije wil van de mens, maar van Godswege geschonken wordt.(...)Dit is 

hoofdzaak, dat het geen wonder is als velen een afkeer hebben van het Evangelie, omdat 

niemand uit zichzelf tot Christus kan komen, tenzij God hem met Zijn Geest voorkomt. 

Daar volgt nu uit dat niet allen getrokken worden, maar dat God met deze genade Zijn 

uitverkorenen verwaardigt.                              (Calvijn bij Joh. 6:44) 

 

 

 

 

**  Ach, al zijn we bekeerd, wij blijven toch nog in zoveel dingen verkeerd! In onze 

onbekeerlijkheid wisten wij niet hoe arm wij waren, en in onze bekeerdheid weten wij 

niet, hoe rijk wij zijn.                                                                                 (Da Costa-5-16) 

 

 

 

 

****** 
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VRIEND  OF  VIJAND ? 
 

"En gij zult van allen gehaat worden om Mijn naam." De Heere stelt de mensen niet zo zacht 

en goedhartig voor als de ongelovige wijsgeren doen, die altijd dromen van dingen, die 

niet bestaan. Doch de mensen zijn ook niet zo vijandig tegen hen, als tegen Christus. En 

waarom niet? Omdat de ongelovigen het geweten van de mens in slaap wiegen en 

Christus het wakker schudt. En de mens wil niet wakker geschud worden. Hij wil slapen 

tot in de dood. "De wereld kan u niet haten", zei de Heere tot zijn toen nog ongelovige 

broeders, "maar Mij haat zij, omdat Ik getuig, dat haar werken boos zijn." Christus stond als 

de volstrekt Heilige in volstrekte strijd met de wereld. De Heere geeft dus zelfs ons het 

geheim te zien, waardoor zijn goddelijke persoonlijkheid en leer, inplaats van algemene 

toestemming, bij zo weinigen liefde, bij zovelen haat opwekte en nog altijd opwekt. Al 

wat de mens in vrede laat, dat laat hij wederkerig. En nu Christus bestrijdt de valse rust 

des satans, die tot de zondaar zegt: "gij zult niet sterven", om hem de ware rust te geven 

met de belofte: "Ik leef en gij zult leven." 

 

 Doch de mens is in een zondige staat geboren en hij wil er in blijven; die toestand is 

zijn levenselement geworden, en hij wil die niet missen, zo min als de vis het water en de 

vogel de lucht. En nu wil Christus de mens uit diens levenselement waarin hij geboren 

is, en waarin hij zich door gewoonte zo licht en aangenaam beweegt, rukken. Waarom? 

Omdat des mensen tijdelijk levenselement zijn eeuwig verderf is. Christus wil de mens 

voor de eeuwigheid behouden, doch de meeste mensen willen blijven die ze zijn. 

Christus geeft zijn leven tot een losprijs voor hun zonden doch zij willen van hun 

zonden niet verlost worden, maar er in blijven leven. "Gij wilt tot Mij niet komen", zegt de 

Heere tot de Joden, "opdat gij het eeuwige leven hebben moogt." En wat volgt daarop? "Zo zult 

gij dan in uw zonden sterven."  

 

Wat nu de mens innerlijk niet wil, daartegen verzet hij zich uiterlijk met al de macht die 

hem ten dienste staat. En zo is ten opzichte van Christus, het uitwendig verzet en de 

uitwendige bestrijding bij de mensen te allen tijde even fel geweest, als hun innerlijke 

afkeer en haat waren. En dat dit in ons midden niet zo meer gezien wordt, heeft 

voornamelijk zijn reden in de gewoonte waardoor het Evangelie bij de mensen deszelfs 

plaats bekleedt als alle gewone verschijnselen der historie en des menselijken levens. 

Hierdoor heeft het Evangelie bij de meeste mensen zijn zout, zijn indringende, zijn 

prikkelende kracht verloren, zodat zelfs velen de ernstigste preek zonder de minste 

ontroering kunnen horen. 

 

Er zijn dan ook duizenden mensen, die nooit iets van het Evangelie leren en nooit tot 

de kennis der waarheid komen. Waar de middelen worden gebruikt zonder het doel te 

beogen, daar wordt het doel ook niet bereikt. 

 

"En de ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood, en de vader het kind, en de 

kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en zullen hen doden." 
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Is het niet alsof wij hier een korte beschrijving vinden van de gruwelijke roomse 

inquisitie waarin de vervolgingen, die de Heere opsomt, in een te voren nooit gekende 

mate verwezenlijkt werden? Trouwens: wie kan aan (een) Rome denken, dat geen 

bloed begeert? 

(I. da Costa-Bijbell. 5-230/231) 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHEETT  KKIINNDD  EENN  HHEETT  BBAADDWWAATTEERR  
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

  

  

HHEETT  KKIINNDD  MMEETT  HHEETT  BBAADDWWAATTEERR  WWEEGGGGOOOOIIEENN  

Al onze lezers zullen de betekenis van deze uitdrukking wel begrijpen. Een goede 

zaak moet je niet wegdoen en verachten, omdat er bijkomstigheden zijn die niet kloppen 

of waar we geen raad mee weten, of zelfs ook wel goddeloos zijn. Omdat -we geven een 

voorbeeld - de extreme wederdopers allerlei goddeloosheden hebben bedreven in hun 

zogeheten 1000-jarig rijk, is dáármee  de Schriftuurlijke leer van het Messiaanse 

Vrederijk niet teniet gedaan. Omdat de Jehovah getuigen (een betere naam is "Jehovah 

lasteraars") óók spreken over een 1000-jarig rijk en zelfs de nazibeul Hitler het steeds had 

over dit rijk, daarom verwerpen wij de Schrift toch niet dienaangaande? Omdat men het 

"kind van het 1000-jarig rijk" met zoveel stinkend, vies en onrein water heeft omgeven 

en overgoten, is dit toch geen reden om tegelijk met het water het kind weg te gooien? 

Omdat zoveel leerstellingen verdonkerd en verduisterd, om niet te zeggen vergiftigd zijn, 

gaan we toch niet al onze dogma's overboord werpen en de gemeente Gods overgeven 

aan het wild gedierte dat niets in het woên ontziet? We zullen de zuivere leerstukken des 

te ernstiger naar voren brengen. En zo zullen we ook doen met de leer van het gezegende 

Vrederijk, dat deze wereld zal krijgen na de bekering van Israël, als de satan gebonden 

zal zijn. 

 

KKIIJJKK  UUIITT  MMEETT  RREELLIIGGIIEEUUZZEE  FFIICCTTIIEE  

Onder deze titel lazen we in het RD van 23 mei, in de rubriek "Buitenpost- 

Gereformeerden uit het buitenland geven hun visie op kerk en samenleving" een artikel 

van de hand van Ds. Geoffrey Thomas, predikant te Aberystwyth, Wales. We hebben dit 

artikel gelezen met veel interesse en ook ten dele met veel instemming.  

De predikant uit Wales begint erop te wijzen dat de film "Left behind" (Achter 

gelaten) ook Wales heeft bereikt. Dit is een film gebaseerd op het boek Openbaring. 

Dominee aarzelt niet dit een miserabele film te noemen. Deze film is een verfilming van 

de boekenserie "De laatste bazuin" door Tim LaHaye en Jerry Jenkins. We hebben al 
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meerdere malen gewezen op deze nonsens boeken, welke beginnen met de verdwijning 

van miljoenen mensen  (De Opname!), waarna de laatste zeven jaren van de 

wereldgeschiedenis worden beschreven voor de komst van het 1000-jarig rijk. De 

schrijvers hebben een tomeloze fantasie. Ze hebben deze boeken zó spannend gemaakt 

dat ze een miljoenen oplaag hebben! Ds. Geoffrey Thomas zegt ervan: "De schrijvers zijn 

miljonair geworden. Het waren de afgelopen paar jaar de best verkochte religieuze 

boeken in Amerika en zij haalden zelfs de lijst van bestsellers van de  New York Times. 

Het zijn boeken in de traditie van Hall Lindsey's De planeet die aarde heette, waarvan er 

eveneens vele miljoenen verkocht werden; ook hij hield er een fortuin aan over." 1 

De predikant uit Wales schrijft verder over wat ze allemaal met deze film willen 

doen en waar hij vertoond zal worden. De film gaat  naar de  Spaans  sprekende wereld, 

naar China, naar Rusland, naar vele Afrikaanse landen. Het moet hét 

evangelisatiemiddel worden van het nieuwe millennium. Het sensatie christendom van 

Neder-land zal er ongetwijfeld ook kennis van mogen nemen. We zien de advertenties 

en aanprijzingen al verschijnen in "Het Zoeklicht" en andere bladen. De "Evangelische 

wereld" is wég van deze romans. Het heeft zo'n onvoorstelbare ingang (al meerdere 

malen hebben deze boeken in Nederland op de lijst van de "top-10" gestaan!), dat de 

fantasten Lahaye en Jenkins nu ook een speciale editie uitgebracht hebben voor... 

kinderen! "Het Zoeklicht" adverteert er graag mee! We geven nog iets van het oordeel 

van Ds. Thomas over deze boeken: "Zal ik u eens wat zeggen? Fictie is het, maar niet op 

de Bijbel gegrond onderwijs. Eerlijk is eerlijk, het is fictie, maar de plot mag er zijn. 

Door een geheime opname is iedere christen van de aarde naar de hemel gegaan. De 

boeken en de film vertellen ons wat er vervolgens gebeurt met hen die op de aarde 

achterbleven ("left behind"). Een wrekende God voert strijd tegen een supermens, de 

antichrist, om de zielen van de mensen. De periode waarin dit plaatsheeft, is de 

verdrukking van zeven jaar waarin deze wrekende God alle denkbare verschrikkingen 

doet regenen op de volgelingen van de antichrist. Honderdduizenden worden het 

slachtoffer van een reusachtige brandende berg en sterren die van de hemel vallen. Vuur 

verteert een derde deel van de aarde. Nog is het einde niet. Na drieënhalf jaar zijn er 3 

miljard mensen omgekomen.(...)Vóór 1829 was er geen enkele protestant die geloofde 

in een letterlijke tenhemelopneming van de gelovigen en die zevenjarige verdrukking. 

Onder Amerikaanse christenen maakte die visie zelfs pas na de Tweede Wereldoorlog 

opgang." 

 

In dit artikel laten we verder de fantasieën van Jenkins en LaHaye rusten. Over de 

zogeheten "Opname" is al enkele malen geschreven in dit blad.1 We wezen reeds op de 

Evangelische wereld, waarin deze Amerikanen hun tienduizenden hebben verslagen. 

Maar ook onder Reformatorische christenen gaat deze onzin erin als 'zoete koek'. Hoe 

het ter wereld mogelijk is dat er nog één goed woord kan zijn voor al die dwaasheden 

van het Amerikaanse tweetal, is ons werkelijk een volkomen raadsel. Het is echter helaas 

                                                           
1 Zie hiervoor ook "Verwachting", jaargang 12, nr. 4, "De eindtijd verdient goed!" 
1  Zie hiervoor de volgende nummers van "Verwachting": Jaargang 6, nr. 1, blz. 15 (historisch overzicht van het 

ontstaan van deze 'leer'); jaargang 13, nr. 1, blz. 41 (Schriftuurlijke weerlegging); jaargang 14, nr. 3, blz. 18 

(evenzeer gedegen weerlegging aan de hand van de Bijbel). 
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zo dat de beïnvloeding van de Evangelische wereld op het Reformatorische volksdeel 

veel groter is dan we menen. 2 

 

JJAA  MMAAAARR,,    HHEETT  KKIINNDD  !!  

  Tot zover was het ons niet mogelijk om het oneens met de predikant uit Wales te 

zijn. Maar naarmate we verder lazen in het genoemde artikel moesten we helaas deze 

mening herzien. Het is ons helaas gebleken dat ds. Geoffrey Thomas, niet alleen het 

enorm vervuilde badwater heeft weggegooid, maar mét dit water liet hij ook het "kind" 

verdwijnen. En dat 'kind' willen we graag redden, omdat het alles te maken heeft met 

hét KIND! 

 

Wat we daar nu mee bedoelen? We laten eerst nog de predikant uit het Verenigd  

Koninkrijk aan het woord:  

 

                                                     "De klassieke protestantse exegeten geloofden dat je 

het boek Openbaring symbolisch moest opvatten, niet letterlijk. De bergen staan 

symbool voor de volkeren (Jes. 2:2-4), de sterren voor de voorgangers ('engelen') en de 

aardbevingen voor revoluties (zie Openb. 11:13 in de King James-vertaling, met de 

kanttekening). Het beest is het symbool voor de antichrist, ofwel een totalitair, religieus 

getint regime (Openb. 13:1-3). Tegenover deze bedorven uitgangspunten van "Left 

Behind" staat het duidelijke onderwijs dat de Bijbel ons geeft: Christus' koninkrijk op 

aarde zal onder het kruis verkeren tot aan het einde van de wereld, Hand. 14:22; Joh. 

16:33; 18:36; Lukas 9:23; 14:27; 17:20-37; 2 Tim. 4:18; Hebr. 12:28; Lukas 18:8. De 

tweede zichtbare komst van de Heere zal ook Zijn laatste komst zijn, namelijk om 

levenden en doden te oordelen, Matth. 24:29,30; 25:31; 2 Tim. 4:1; 2 Thess. 2:8; Hebr. 

9:26-28. Er zal slechts één opstanding van de doden zijn, Joh. 5:28; 6:30; 39-40. Het 

moment van de laatste dag is en blijft voor ons onbekend, Matth. 24:42; 25:13; Markus 

13:32, 37; Hand. 1:7. Dat zou niet zo zijn als de laatste dag van de wereldgeschiedenis 

zou aanbreken en duizend jaar na het begin van een millennium. Op grond van dit 

duidelijk spreken van de Bijbel verwerpen wij de theologie waarop "Left Behind" 

gebaseerd is. Zij is niet alleen in tegenspraak met de Schrift, maar leidt ook tot een 

verkeerde opvatting over het koninkrijk van Christus, richt de hoop van de christen op 

aardse verworvenheden, 1 Kor. 15:19; Kol. 3:2, en maakt dat zij de Bijbel als een duister 

boek gaan zien. Kijk dus uit met de "Left Behind" serie. Het is fictie." 

 

Tot zover ds. Geoffrey Thomas 

 

è  We lazen dezer dagen dat het achtste deel van de serie "De laatste bazuin" is 

verschenen, onder de titel "Merkteken". Het gaat over de antichrist die opgestaan is uit 

de dood en nu wordt bij alle mensen het 'merkteken' aangebracht op voorhoofd of de 

                                                           
2 En dit betreft zeker niet alleen de 'leer van de laatste dingen'. Ook wat de heilsleer betreft en de toeëigening van 

het heil is de invloed van de Evangelische wereld bedroevend te noemen. Men denke maar aan de EO-

jongerendagen en het negeren van de functie van Gods heilige Wet in het toebrengen van de zondaar. Dit te 

stellen wil niet zeggen dat we het opnemen voor een eveneens ontspoorde godsdienst "onder ons", waar Christus 

niet meer gebracht wordt als een volkomen en algenoegzame Zaligmaker. 
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hand. Wie dit weigert wordt gedood. Het Verdrukkingscommando moet ontsnappen uit 

Nieuw Babylon... Zó wordt het aangekondigd. Meerderen zien 'brood' in al deze 

baarlijke nonsens. Naast de film "Left Behind" is er nu een video verschenen van Ten 

Cloud Pictures, Canada. Anderhalf uur kan men genieten van zo'n ellendig wanproduct. 

Hoe adverteert men er mee?  

↓↓↓↓ 

 

Tribulation. Een video van de makers van de film Left Behind. Een actiethriller over de 

eindtijd waarin rechercheur Tom Canboro na een auto ongeluk in coma raakt. Als hij 

na jaren bijkomt wordt hij geconfronteerd met een schokkende waarheid dat de bijbelse 

profetie is uitgekomen. Miljoenen mensen zijn verdwenen en het teken van het beest is 

overal. Is redding nog mogelijk? Gefilmd in 1999. Gaat ook op DVD verschijnen. 

 

Het is écht de dwaasheid gekroond wat er op dit gebied verschijnt. Ook andere facetten 

van de eindtijd worden beschreven en gefilmd. Sensatie op sensatie. Het is alles pure 

fantasie. Het zal wat zijn voor deze mensen als de HEERE op gaat staan om Zijn 

gerechtigheid te handhaven, om Zijn waarheid aan het licht te brengen en al de schijn 

terzijde te stellen en Zijn Naam en zaak zal grootmaken en verheerlijken. 

 

HET RIJK EN HET "KIND" 

We schreven reeds dat hetgeen waar ds. Geoffrey Thomas over schrijft, álles te 

maken heeft met hét Kind. Het gaat over dat Kind en Zijn Vrederijk. De Almachtige zal 

satan en de wereld tonen hoe deze wereld zal zijn als de satan geketend  is, zodat hij geen 

enkel kwaad meer zal kunnen doen. En de mensheid zal Hij tonen dat ze zich niet 

eenzijdig kan beroepen op de invloed van satan als zij verloren gaat. Immers, we lezen 

dat, als de satan óntbonden wordt de grote massa der volkeren zich weer achter hem 

schaart, ondanks de grote zegeningen die ze genoten heeft in het Vrederijk. Dit kon ook 

wel eens één van de redenen zijn waar toe de Heere het Messiaanse Vrederijk geeft. De 

mens heeft zèlf gekozen voor het kwaad, hetgeen overduidelijk zal blijken als de satan ze 

weer kan beïnvloeden. 

Dat de predikant uit Wales helaas, mét het badwater ook de goede zaak heeft 

weggedaan, valt erg te betreuren. Hij staat in deze zaak allerminst in de traditie van de 

Puriteinen en Presbyterianen Zijn argumenten daarvoor zijn op geen enkele wijze 

steekhoudend. We gaan beslist niet alle door hem aangevoerde Schriftuurplaatsen onder 

de loupe nemen. De Bereeërs onder ons zullen ze zelf wel opzoeken. Toch een enkele 

opmerking: 

 

1. Johannes 16:33 spreekt er over dat de gelovigen in de wereld verdrukking zullen 

hebben en in Johannes 18:36 zegt de Heere Jezus dat Zijn Koninkrijk niet van deze 

wereld is. Dat is maar al te waar! Het Koninkrijk van de Messias heeft helemaal niets 

met deze tegenwoordige boze wereld te maken. Dat Koninkrijk komt na de vernietiging van 

alle koninkrijken van deze boze wereld. En dan zullen de verdrukkers verbrijzeld 

worden! Dan zal vrede en eendracht overvloedig zijn. Men leze er à Brakel over na in 

zijn commentaar op Openbaring 20, onder 5 t/m 10 - blz. 321/322! 
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2. Naarmate het Evangelie zal héérsen, in die mate zullen de (uitwendige) 

verdrukkingen een einde nemen. In de tijd van koning Salomo (een afschaduwing van 

het rijk van de meerdere Salomo!) was er grote rust van rondom en zat een ieder onder 

zijn eigen wijnstok en vijgenboom. In het Genève van Calvijn en ten tijde van John 

Knox in Schotland, was de invloed van Gods Geest zó sterk dat de satan knarsetandend 

moest vluchten. Het was een preludium van het Vrederijk! 

3. De inwendige verdrukking. Laten we hier zeer voorzichtig zijn. Ongetwijfeld zal de 

inwendige vrede ook zeer groot zijn. De verzoekingen en inblazingen van de vorst der 

duisternis zullen dan onbekend zijn. Maar het is nog niet de eeuwigheidtoestand. Er 

kunnen vragen gesteld worden als, "zal dan de klacht van de apostel Paulus niet meer 

gelden, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods"? Een zeer 

terechte vraag! Heel, héél voorzichtig willen we daar als antwoord op geven dat, als de 

Geest met Zijn vertroostende en genadige bijwoning zó overvloedig en majesteitelijk 

aanwezig zal zijn als in het Vrederijk, deze klach-ten, door de zoete vertroostingen van 

die Geest, teruggedrongen zullen zijn. Maar over zulke vragen hopen we nog eens met 

elkaar te denken! Er kunnen nog veel meer vragen dienaangaande gesteld worden. We 

hópen ze nog eens te stellen D.V. 

 

Nogmaals: 

Het koninkrijk van koning David was een tijd van oorlog en bloedvergieten. Het 

koninkrijk van zijn zoon Salomo was een tijd van grote welvaart en vrede. En... we 

spreken hier over de dezelfde bedeling! Het een weerspreekt het ander niet! Wat dan te 

denken van de tijd als de koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van 

zijn Christus? Als de Messias Koning zal zijn over de gehele wereld en de satan -als de 

overste van deze wereld- 1000 jaren geketend zal zijn? De predikant uit Wales heeft hier 

niets van begrepen. Wat zouden we heel graag hier eens met hem over spreken!  

We denken dat ds. Geoffrey Thomas, door de geschriften van charlatans als Tim 

Lahaye en Jerry Jenkins, het zicht op de waarachtigheid van de geprofeteerde heilstijd 

voor Israël en de Gemeente geheel verloren heeft en het kind vereenzelvigd heeft met 

het badwater. En dan zijn er genoeg argumenten aan te voeren die zogenaamd tégen het 

Vrederijk pleiten. Och, ze zijn ons allemaal bekend, maar ze leggen absoluut geen 

gewicht in de schaal. We hopen dat de predikant uit Wales nog eens net zo vurig mag 

gaan verlangen naar de Christus regering op deze aarde, als de hemelsgezinde Samuël 

Rutherford, die er zijn Hemel wel voor uitgesteld wilde hebben! 
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RR  OO  EE  PP  EE  NN  DD  EE    ZZ  OO  NN  DD  EE  NN  

--  11  --      
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

  

"Als God een volk verlaat, dan geeft Hij het aan de zonden over", 

 aldus ds. Th. van der Groe in een  biddagpredikatie over Jeremia 23:33 

 

"De leraars moeten in al hun predikingen van dit verval handelen en de gemeente daarover uit 

Gods Woord onderwijzen, vermanen, bestraffen en bedreigen, zonder te vrezen van daardoor het 

volk moedeloos en onbekeerlijk te maken en het alles uit de hand te slaan". 

Eveneens ds. Van der Groe in een biddagpredikatie over Openbaring 2:5. 

 

Het is waarlijk niet nodig in de éérste plaats te letten op onze regering en op ons volk, 

dat in grote meerderheid met de godsdienst gebroken heeft. Het is uiteraard niet onze 

bedoeling trachten te ontkennen, dat onze regering voor een groot deel bestaat uit 

goddelozen (mensen die lós van God zijn). De wetten die uitgevaardigd zijn én die 'in de 

maak' zijn, hebben hun oorsprong in het rijk der duisternis en zijn van helse makelij. 

Als we maar een weinig op ons in laten werken wat dit allemaal betekent, dan kunnen 

en mogen we wel sidderen. Een vorstin uit het doorluchte Huis van Oranje is 

'gehouden' allerlei wetten te tekenen, die ons volk geheel rijp maken voor een 

ontzaggelijke ondergang. Sodom en Gomorra is onder ons, in daden, gebruiken, 

kleding, enzovoort. 

 

De gemeente Gods 

Daar is het allerdroevigst mee gesteld. Een zeer groot gedeelte van de christenheid 

onderscheidt zich doorgaans alleen van de 'wereld' dat ze nog 'naar de kerk gaan' en zich 

niet te buiten gaan aan de meest ergerlijke zonden, zoals trouwens ook 'fatsoenlijke' 

wereldse mensen die nog wel mijden. Met dat laatste te stellen moeten we trouwens ook 

nog erg voorzichtig zijn. Denken we maar aan allerlei gruwelijke zonden welke de laatste 

tijd regelmatig openbaar komen op het gebied der zeden, zowel bij leraars als 

gemeenteleden. We wijzen nu alleen maar op "incest", welk vreselijk kwaad onder ons 

openbaar komt als een pestilentie die in de donkerheid wandelt en kinderen voor hun 

leven verwoest. Men leest van mensen die ouderling, SGP raadslid en een functie op 

Reformatorische scholen hebben, en door de rechter veroordeeld worden vanwege dit 

afgrijselijk kwaad. En die gruwel kan soms jarenlang doorgaan.  Er zijn namen bekend  

van predikanten die verslaafd zijn aan porno op Internet,  006-lijnen, enz.  En... na een 

'afkoelingsperiode'  mogen  ze weer 'gewoon' gaan preken en ambtelijke arbeid 

verrichten. Er is helaas meer over te schrijven, maar we laten het doek  hier vallen. Alle 

dingen stichten niet. En laat niemand ons verwijten dat we deze zaken ter sprake 

brengen. De Schrift is zelf heel openhartig over al zulke gruwelijke zonden en het is ons 

aller dure plicht de tergende goddeloosheid van zulke geestelijke (ver)leiders -zij het nog 

op zeer voorzichtige wijze!- ter waarschuwing te noemen. Weest er van overtuigd dat 

onze kinderen veel meer horen, zien en lezen dan wij vermoeden van al zulk kwaad. 
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Dikwijls tot in details toe, zodat het wijzen op al deze gruwelen bittere noodzakelijkheid 

is. En het is heel erg 'onder ons'; het is soms verbijsterend wat je hoort en leest. En dan 

betreft het nog maar datgene wat volkomen zeker is. We laten buiten beschouwing de 

gruwelen die je hoort en welke moeilijk controleerbaar zijn, zodat je daar uiterst 

voorzichtig mee moet omgaan. 

 

We wijzen op de grote geldzucht, de benauwd makende weelde, de hoogmoed op 

velerlei gebied met de meest dure auto's, grote pracht en praal aan inrichting, steeds 

langer en duurder vakanties. Men is amper terug van vakantie of men zit zich alweer te 

vergapen aan de vakantiefolders voor het volgend jaar. Strandvakanties zijn heel 

normaal geworden. Dan gelden er ineens geen normen meer van eerbaarheid en 

fatsoen.     "We maken hierdoor onze bekering steeds onmogelijker", hoorden we eens 

een predikant zeggen. Een groot deel van de jeugd is gruwelijk verwend door deze 

ongekende welvaartstijd. Ze behoeft zich vrijwel niets meer te ontzeggen. Kortom: het is 

al wereldsgezindheid wat de klok slaat. Wie oren heeft om te horen, ogen om te zien, 

een hart om te verstaan en op te merken, zal dit niet tegenspreken. En wie zich nog iets 

kan herinneren van de bittere armoede die er  'voor de oorlog' was onder een groot 

gedeelte van de bevolking, zal zich verbazen en nog eens verbazen over deze ongekende 

welvaart, die toch ten laatste een 'hellevaart' zal blijken te zijn. Maar we zijn zeer 

bevreesd dat dit  te laat zal erkend worden. De laatste maanden konden we meernalen 

in het RD lezen hoe de jeugd zich op een verschrikkelijke wijze misdraagt in plaatsen die 

-zoals we dat dan noemen- zeer godsdienstig zijn.     

 

 è  Waarom gaat het in de maatschappij zo slecht, waarom stijgen de "roepende 

zonden" in ons land welhaast tot de hemel? Omdat het in de gemeente Gods zo droevig 

gesteld is, omdat  haar functie van een zoutend zout verdwenen is.  

 

 

We willen nu letten op hetgeen er in Nederland gaande is.   

 

 

De moordenaars zijn onder ons 

Na een al jarenlang verlaten en haten van hetgeen de Heere in zijn heilzame wet 

geboden en verboden heeft, zijn het laatste halfjaar de ontwikkelingen in ons land in 

een stroomversnelling gekomen. Met groot enthousiasme is het Paarse kabinet aan het 

oogsten geslagen. Zeer ongenegeerd worden de overwinningsfeestjes gevierd, zelfs 

midden in de nacht. Groen Links tweede kamerlid Halsema begroette de nieuwe 

euthanasie wetgeving als "een bevrijding van God, gezin, overheid en vorst." Mensen die 

ongeneeslijk ziek zijn, mensen die het 'niet meer zien zitten', kunnen op verzoek gedood 

worden. Ach ja, zo'n verzoek moet door de artsen goed overwogen worden, maar er is 

geen enkel bezwaar meer om deze mensen te vermoorden, als echt blijkt dat ze 'uit het 

leven willen stappen.' Zelfs verzoeken daartoe van kinderen vanaf 12 jaar worden in 

overweging genomen, ook al willen de ouders het niet. De beruchte minister  van 

Volksgezondheid mw.dr. A.Borst,  heeft ons  in een  'eerlijke'  bui  laten weten dat dit 
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alles het einde nog niet is. Ze overweegt serieus een zelfmoordpil - de zogeheten pil van 

Drion 1- ter beschikking te stellen voor oude mensen, die zo op een eenvoudige wijze een 

eind aan hun leven kunnen maken. Een aantal van haar coalitiegenoten was wat boos 

op haar. De minister had het volk tijd moeten gunnen om eerst te wennen aan de 

nieuwe wetgeving voordat de volgende stap gezet zou worden.  

 

Paars of zwart? 

We hebben een zogeheten "paars" kabinet, maar we kunnen beter spreken van een zwart 

kabinet, het zwart van de dood. Na de abortuswetgeving, het opheffen van het 

bordeelverbod 2, het wettigen van het "homohuwelijk" 3, hebben we nu de wettelijke 

regeling -als eerste en enige land ter wereld- van de euthanasie en enkele dagen daarna 

het voorstel om oude mensen die het leven zat zijn, een zelfmoordpil te geven. We 

behoeven er niet aan te twijfelen -als de Heere het niet verhoed- er nog veel meer uit de 

koker van de satan  zal volgen. Oude en gehandicapte mensen kunnen met vrees vervuld 

zijn. In Duitsland wordt al met verbijstering gesproken over de Nederlandse wetgeving 

en daar wordt opgemerkt dat het in Nazi-Duitsland ook zo begonnen is.4 Is het niet 

verschrikkelijk dat die vreselijke Izebel Borst, nadat zij de moordwet er door gekregen 

had in de regering, opmerkte: "Het is volbracht"? Het vervult met huivering om dit zo neer 

te schrijven. Het is blasfemie van het allerergste soort. Het is een openlijk honen en 

tarten van de God des levens. Wat moesten we ons verwonderen over de 

verdraagzaamheid en lankmoedigheid Gods. Het zou toch niet te verwonderen geweest 

zijn als de Almachtige zwavel en vuur over ons diep gezonken vaderland had doen 

regenen. Wat is de HEERE traag tot toorn. Maar het allerergste is zeker te vrezen.  Het 

                                                           
1 We lazen zojuist in het RD van 17 mei dat de Ned.Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) dit najaar een 

maatschappelijke discussie wil beginnen over de "zelfmoordpil". Wat zei de voorzitter van deze vereniging? "Ik vind 

het beneden alle peil als ik me als 96-jarige moet verhangen of voor de trein moet springen." De regering heeft al 

verklaard bereid te zijn hierover te gaan discussiëren. Ouderen moeten zelf het moment kunnen bepalen wanneer 

ze een zelfmoordmiddel innemen. Het komt ongetwijfeld zover dat de 'zelfmoordpil' beschikbaar komt. En het is 

nog maar  een kwestie van tijd of men wordt daartoe gedwongen. 
2 Het opheffen van het bordeelverbod houdt in dat geen gemeente meer mag tegenhouden dat er een hoerenhuis 

wordt gevestigd. Het college van B & W mag dat niet meer  tegenhouden. Gemeenten zijn verplicht om de 

vestiging van ten minste één seksinrichting mogelijk te maken. Ook hierin is Nederland "koploper". 
3 Het ontzaggelijke is dat de kerk hierin is vóórgegaan. Momenteel is het zo dat in de vaderlandse kerk homo's op de 

kansel en in de pastorale arbeid gedoogd worden en meer dan dat. Een uitspraak van de synode van de 

Ned.Herv.Kerk van 16 juni 1989 luidt: "De generale synode wijst derhalve maatregelen van kerkelijke tucht 

vanwege homoseksuele geaardheid en leefwijze van de hand."  Er is voor een overlevende vriend van de dominee...  

partnerpensioen. Dit zal ook wel gelden voor de vriendin van een lesbische predikante. En hoe is het in de 

Gereformeerde Kerk, de tweede partner van de SoW-kerk? Op 19 mei is de gereformeerde predikant van 

Woubrugge ds. G.J. Bikker in het 'huwelijk getreden' met zijn vriend A.T. Seinen. Ds. J..P. Paauwe zei in zijn dagen 

van die kerk: "Dat verschrikkelijke lichaam dat zich gereformeerde kerk noemt." Moeten we nu niet spreken over 

een "satanisch lichaam" dat zich 'kerk' noemt? Welke Hervormde predikant zegt op de eerstkomende "trio-synode" 

dat we door die synode aan de duivel worden uitgeleverd?    
4 We kunnen zeer zeker ernstige zorgen hebben over toekomstige ontwikkelingen. Hoe zullen in de toekomst 

gehandicapt geboren baby's, ongeneeslijke zieken en hulpbehoevende bejaarden worden behandeld? Zullen deze 

niet in toenemende mate buiten de wet worden geplaatst? Zal men nog bereid zijn om in die situaties intensieve 

medische zorg te verlenen, of zullen in dergelijke omstandigheden -mede op grond van financiële en economische 

motieven- levensbeëindigende handelingen worden verricht? De barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. En... 

we worden geregeerd door goddelozen. Wat we te verwachten hebben is o.i. volkomen duidelijk. We gaan een zeer 

wrede maatschappij tegemoet. 
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oordeel der verwoesting is zeker te verwachten. Van een van onze abonnees vernamen 

we dat zij hoorde dat ds. Joh. v.d. Poel (oud gereformeerd) gezegd moet hebben dat, als 

men homohuwelijken gaat sluiten, de HEERE op het punt staat zijn oordelen over ons 

uit te gieten. 

/////////////////////////// 

 

Inmiddels is bekend geworden dat ambtenaren die weigeren 'huwelijken' te bevestigen 

van personen van hetzelfde geslacht, in Nederland aan de kant zullen worden gezet. In 

het september nummer meer over al deze goddeloosheden. 

(word vervolgd) 

 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

NOG  ENKELE  VERSPREIDE  BERICHTEN: 
 

**  Zelfs VVD-leider Dijkstal noemt tv-programma's waarin mensen 'respectloos worden 

gemanipuleerd moreel 'onaanvaardbaar'. Dit zei de bewindsman onlangs in "Trouw". De 

'enorme hoeveelheid seks en geweld is een punt van permanente zorg', meent hij. En dat 

zal waar zijn. Hij zegt nog meer zaken, die we echter liever niet op papier zetten. Maar 

dit media wordt almeer een riool van de meest gore vuiligheid en vergiftigt de ziel van 

onze natie. Als zulke mensen als Dijkstal al met deze bezwaren komen, hoe erg is het 

dan wel! 

 

 

**  Volgens het RD van 8 mei zei Prof.dr. F.W. Rutten op een avond van het CSFR-

dispuut Ichthus te Rotterdam over "Christelijke levensstijl", "dat minister Borst nog heel 

wat in petto heeft." Het eind van de voluit antichristelijke maatregelen is nog niet in 

zicht. Nog een uitdrukking van hem: "Ook in orthodoxe kring kun je over de 

wederkomst van Christus bijna niet meer praten. Bijna niemand neemt die serieus." 

Ook deze: "Als de duivel in Nederland nog twintig jaar zo doorgaat, is het bekeken." 

 

 

**  De EO-jongerendag is weer gehouden. Het is ongehoord zoals het daar toegaat. De 

redactie van het RD gaf commentaar onder de titel "Amusementsgodsdienst", waarin 

geen spaan overblijft van dit vreselijk gebeuren. Het is een spotternij zonder weerga en 

dat alles onder het mom van godsdienst. Wij kunnen het niet anders kenschetsen dan 

als een godsdienst die volkomen verwerpelijk is. De jeugd wordt op een verschrikkelijke 

wijze misleid voor de eeuwigheid. Ook steeds meer van de reformatorische jeugd wordt 

erdoor vergiftigd.  
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**  Er is nogal wat deining ontstaan door een uitspraak van de Rotterdamse iman El-

Moumni. Deze Mohammedaanse geestelijke zei als commentaar op de huidige 

ontwikkelingen in Nederland het volgende: "De westerse beschaving is een beschaving 

zonder moraal. De Europeanen staan lager dan honden en varkens." Zou hij er veel aan 

miszegd hebben? 

 

 

 **  Als een vorig geslacht zou zien wat er in het openbaar aan pornografie in ons land 

wordt geëtaleerd -denk alleen maar aan de smerige platen op reclamezuilen langs de 

wegen, in 'bushokjes', etc.- zij zouden zich denkelijk afvragen of we vanuit de hel 

geregeerd worden. Of raken ook wij er al zó aan gewend dat het langs ons heengaat? 

Ook de zonde went gemakkelijk helaas. Enkele jaren geleden gebeurde het nog dat 

enkele jongelui in Middelburg deze vuiligheid verwijderden. Deze fantastische daad 

haalde toen de landelijke pers! 

 

****** 

  

  

  

VVeerrwwaacchhttiinngg  vvoooorr  jjoonngg  eenn  oouudd  
  

DDee    bbeellooooffddee  hheeeerrlliijjkkee  ssttaaaatt  vvaann  ddee  kkeerrkk     

 

 

De Joodse man 

  Als dienstplichtig soldaat lag ik gelegerd in Hooghalen. Een plaats in Drenthe tussen 

Assen en Beilen. Nu jaren later denk ik nog steeds terug aan die ene treinreis. Ik weet nog 

goed dat ik op die regenachtige dag opstapte in Zwolle op de trein richting Assen. Ik had 

een plek bij het raam uitgekozen. Mijn groene plunjebaal stond naast mij op de bank, een 

beetje onderuitgezakt evenals ik. In die plunjebaal zat mijn dienstoutfit of beter gezegd: 

katoen gekleurd in legergroen. Mijn excuses voor deze omschrijving maar een soldaat 

draagt allerminst een net pak. Dan zou hij meteen opvallen. Bovendien is oorlogvoeren 

zeker niet een nette aangelegenheid. Het is onmogelijk om de handen en de kleding in 

oorlogstijd letterlijk en figuurlijk schoon te houden. Hoewel, op het appèl dacht de 

sergeant er toch vaak wat anders over, zo bedenk ik nu achteraf. De kleding moest dan 

keurig in de plooi zitten maar dat zal dan wel met discipline te maken hebben. 

  

  Terwijl ik toen, tijdens de reis naar Assen, uit het raam keek en bezig was de dorpen te 

tellen. Daarvoor was ik aanvankelijk bezig geweest de koeien te tellen maar daar dit  teveel 

werk was besloot ik de boerderijen te tellen, maar ook dit was niet bij te houden voor een 

eenvoudige soldaat zonder rekenmachine. Zodoende kwam het in mij op de dorpen te 
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tellen om zo de saaie reis een beetje kleur te geven. Terwijl ik daar mee bezig was ging er 

een man tegenover mij zitten met een oosters gelaat. Zou het een Joodse man zijn, dacht 

ik. Hij keek even naar mij en zei: "Zo ben je op reis naar je legerstek". Ik antwoordde: " Ja, 

ik lig gelegerd in Hooghalen". De man keek mij aan en zei: "Dat is vlak bij kamp 

Westerbork. Daar hebben mijn ouders nog gezeten. Zie, ik ben van Joodse afkomst en ik 

wil een bezoek brengen aan kamp Westerbork ter herinnering aan mijn ouders. Zij zijn 

beiden weggevoerd vanuit Westerbork naar kamp Dachau. Daar zijn zij omgekomen. Ik 

zelf zat ondergedoken in Drenthe bij een boer".  

 

Ik wist toen even niet precies wat ik zeggen moest. Maar ik hervatte toen toch het gesprek 

en zei: "Het Joodse volk heeft door alle eeuwen heen een hoop te lijden gehad. En nu ligt 

de staat Israël ook onder de kritiek van de Islam".  

De Joodse man keek door het raam naar buiten toe, was even stil maar zei vervolgens 

krachtig: "Wij zijn niet zonder hoop, want als de Messias komt wordt alles anders. 

Jeruzalem is van ons. Die stad staan wij nooit af. Daar zal de Messias naar toe komen om 

van daaruit de wereld te regeren". Aan hem was te zien dat hij het meende. Hij 

verwoordde de eeuwen oude Messiaanse hoop. Even zocht ik naar woorden en vroeg 

toen: "Hoe zal de Messias er eigenlijk uitzien?". De Joodse man antwoordde: "De Messias is 

een gewoon mens. Net als u en ik, maar dan wel door G'd bekwaam gemaakt, gezalfd. Net 

als David". 

 

  "Zou de Messias niet ergens aan te herkennen zijn? Uw volk heeft zich al zo vaak vergist 

in de Messias. Dan bleek het weer eens een bedrieger te zijn. Tenminste zo heb ik wel eens 

gehoord", vervolgde ik het gesprek. De Joodse man wist even niet wat hij zeggen moest. 

"Zou de Messias geen lidtekens hebben in Zijn handen en in Zijn zijde?", zo opperde ik.  

De Joodse man keek mij een beetje boos aan en zei: "Nee, nee, onze Messias draagt geen 

kruis en heeft ook geen kruis gedragen. Onze Messias heeft geen lidtekens in de handen 

maar een scepter. Hij zal zitten op de troon van David en de wereld regeren. Als Hij komt 

wordt alles anders. Ik wens je een prettige reis".  

  Met een paar stevige passen verliet de Joodse man de coupé waar ik zat, om vervolgens 

ergens anders te gaan zitten. Hij wilde blijkbaar niet verder praten met mij, daar hij 

merkte dat ik een andere Messiaanse opvatting had dan hij. 

 

De gijzelaar 

  Ik besloot weer verder te gaan met tellen nu de Joodse man ergens anders was gaan 

zitten. Ik begon weer met het tellen van koeien, maar al gauw werden het boerderijen om 

vervolgens over te gaan in dorpen. Al tellend kwam er een man tegenover mij zitten. Hij 

keek een beetje somber. Na een paar minuten zei hij tegen mij: "Zo, jij verdedigt ons 

land!!". Met een trotse glimlach antwoordde ik voluit: "Ja", terwijl ik dit met mijn 

rechterhand bevestigde door deze te leggen op de groene plunjebaal.  

  De man knikte vriendelijk en zei: "Jaren geleden heb ik in de trein gezeten bij de Punt 

die destijds gekaapt werd. Later werden wij door de mariniers bevrijd. Dat alles heeft een  

diepe  indruk  op  mij  gemaakt." Ik knikte instemmend en zei:  "Dat is geen  kleine  zaak."  

Somber  keek  hij toen naar buiten toe en zei: "Ik heb mijn verhaal wel duizenden keren 
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verteld en ik doe het nog steeds. Dat is goed voor de verwerking, zo heeft de psychiater mij 

verteld." 

 "Ik kan mij nog zo goed die nacht herinneren dat die straaljagers over de trein heen 

kwamen", zo vervolgde de man het gesprek. "Het was een enorm lawaai. Het leek wel of de 

wereld verging. Daarna bliezen de mariniers de buitendeuren op en stormden naar 

binnen. Het voorste gedeelte waarin de kapers zaten werd doorzeefd met kogels. Het was 

een vreselijk kabaal maar we zijn gered. We zijn gered", zo stamelde hij, terwijl hij een 

beetje verbaasd en verbijsterd met zijn hoofd schudde.  

 

  Station Meppel maakte een einde aan het gesprek. De man verliet de trein. Ik keek zijn 

kleiner wordende gestalte na totdat hij een stipje werd. De trein reed verder richting 

Assen.  

 

De kerkhistoricus 

  Terwijl ik bezig was de dorpen te tellen kwam er een man met een dikke koffer voor mij 

zitten. Vast een geleerde, zo dacht ik. Even glimlachte hij naar mij toen hij mijn 

plunjebaal zag en zei: "Moet je nog lang dienen?". Ik glimlachte terug en zei: "Nog zes 

maanden. Het wordt gelukkig straks zomer dan zijn die bivakken niet zo koud. Ik zwaai in 

augustus af". Ik keek de man aan en vroeg: "Wat is uw beroep als ik dat vragen mag?". De 

man keek mij aan en zei: "Ik ben kerkhistoricus aan de universiteit in Groningen. Mijn 

onderzoeksterrein omvat met name de Nadere Reformatie".  

Ik knikte begripvol en zei dat ik christelijk was en mij wel interesseerde in de Reformatie 

en Nadere Reformatie. De man ging, wellicht om die reden, door met spreken en zei: "De 

Nadere Reformatoren legden de fronten anders dan de Reformatoren. De Reformatoren 

hadden te maken met een vervolgde kerk. Iedereen stond min of meer op scherp. Wie lid 

was van de kerk van de Reformatie was, deed dit min of meer uit innerlijke overtuiging. 

Uiteraard was er toen ook kaf onder het koren. De Nadere Reformatoren hadden te 

maken met een brede volkskerk. Er was zeer veel kaf onder het koren. Men ging naar de 

kerk omdat anderen dat ook deden. Er was veel oppervlakkige godsdienst. Men dook na 

de kerktijd gerust de kroeg in. De Nadere Reformatoren hebben daarom erg de nadruk 

gelegd op de juiste  levenswandel  maar  ook  het leven met de Heere, de zielsbevinding. 

Laat ik het kort zeggen: het leven met God en het leven voor God.  Daar ligt de spits van 

de Nadere Refor-matoren. Men waarschuwde voor allerlei volkse zonden, evenals de pro-

feten deden in het Oude Testament." 

 

De kerkhistoricus stopte even het gepreek en keek uit het raam naar buiten. Ik besloot 

hem een vraag te stellen en zei: "Zou het niet beter zijn dat men een kerk vormde met 

alleen heilige mensen?" De kerkhistoricus keek mij aan en zei: "Dat wilde Jean de Labadie 

ook. Deze man was eerst priester in Frankrijk maar werd protestant. Hij kwam naar 

Nederland, namelijk naar Middelburg. Daar ijverde hij voor een christendom dat zou 

wandelen overeenkomstig Gods woord.  Veel Nadere Reformatoren, zoals Voetius, waren 

vol lof over hem. Echter Jean de Labadie verstarde steeds meer in zijn zoektocht naar de 

zuivere kerk en besloot uit de vaderlandse kerk te stappen en richtte een kerk op met 

alleen heiligen, bekeerde mensen".  
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"De Nadere Reformatoren hebben zich sterk verzet tegen deze kerkopvatting van de 

labadisten", zo vervolgt de man. "Hoewel de Nadere Reformatoren dus beslist de kerk 

wilden zuiveren, vonden zij de manier van de labadisten niet goed. Het ging hen veel te 

ver. De labadisten noemden bijvoorbeeld de kerkgangers gerust "honden en zwijnen", 

vanwege hun goddeloze levenswandel. De Nadere Reformato-ren gaven wel toe dat de 

kerk steeds opnieuw gezuiverd moet worden en dat de kerk nog lang niet zuiver was. Zij 

wezen erop dat de kerk eens een andere gestalte zal krijgen. Zij putten moed uit de 

toekomstige gestalte van de kerk, vooral wanneer zij zagen dat hun ijver voor de zuivering 

van de kerk lang niet het resultaat gaf waarop zij hoopten".  

 

  Nieuwsgierig keek ik de kerkhistoricus aan en vroeg: "Welke andere gestalte van de 

kerk?". De man ging verder en zei: "Wilhelmus à Brakel heeft dat in zijn Redelijke 

Godsdienst treffend verwoord als hij zegt: 'De staat der kerk tegenwoordig gelijkt niet naar 

de heerlijken staat die beloofd wordt'.  Brakel geloofde in het herstel van Israël en daaraan 

gekoppeld het 1000 jarige vrederijk. Dan zal de kerk namelijk tot zeer grote bloei komen. 

Dat was zijn troost evenals die van de andere Nadere Reformatoren. Zij wisten dat de kerk 

waarover zij zich zo grote zorgen maakten in de toekomst tot grote bloei zou komen. Dan 

gaf hen moed. Daarom zei Brakel: 'De staat der kerk tegenwoordig gelijkt niet naar de 

heerlijken staat die beloofd wordt'.  Hij gaf de labadisten dus gelijk dat de  

staat van de kerk in zijn dagen onder de maat was. Maar hij volgde niet hun oplossing.  

Brakel wilde de volkskerk reformeren en niet zomaar een nieuwe kerk stichten."  

 

De toekomst van het Joodse volk en de kerk 

 Station Assen maakte een einde aan het gesprek. Ik stapte uit en nam de bus naar 

Hooghalen. Onderweg dacht ik nog na over de drie ontmoetingen. De Joodse man had 

mij aan het denken gezet. Overtuigend had hij gezegd: "Als de Messias komt, wordt alles 

anders".  Zou de Messias dan toch een scepter dragen en op deze aarde komen om te 

regeren?, zo mijmerde ik. Maar er staat toch ook: "Zij zullen zien Wie zij doorstoken 

hebben". Thomas geloofde toch pas toen hij zijn handen in de zijde van Christus legde? 

De christelijke Messias is heel herkenbaar!!   

  En dan die ontmoeting met die gijzelaar. Zou God ook zo het Joodse volk bevrijden uit 

de handen van de Islam? Staat er niet in Jesaja 35:4: "Zegt den onbedachtzamen van harte: 

Weest sterk, en vreest niet; ziet, ulieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods, 

Hij zal komen en ulieden verlossen?”    

  En tot slot die laatste ontmoeting. Als ik denk aan de toestand van de kerk nu is het dan 

niet heel treurig? Zijn de woorden van Brakel dan niet troostrijk als  hij zegt: 'De staat der 

kerk tegenwoordig gelijkt niet naar de heerlijken staat die beloofd wordt'? 

 

Nabeschouwing 

 Wat is de bedoeling van deze verzonnen treinreis? 

Tegenover de Joden moeten we vasthouden dat onze Messias de gekruisigde Messias is. 

Dat wil niet zeggen dat Christus (Grieks voor Messias: gezalfde) het koninkrijk Israël niet 

zal herstellen. Integendeel. Hoe? Daar kan men in verschillen. Zal Christus hier op aarde 

regeren?    Persoonlijk denk ik vanuit de hemel. Wellicht zal Christus toch even 
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verschijnen op de Olijfberg. Zijn voeten zullen daar staan (zie Zacharia 14:4). Zullen de 

Joden Hem dan herkennen vanwege de wonden in Zijn handen en zullen zij dan zien Wie 

zij doorstoken hebben (zie Zacharia 12) of moeten wij dit geestelijk opvatten? Al met al 

vragen.  

 De bevrijding van de kaping laat ons zien dat er ook zoiets is als wrekende gerechtigheid. 

De gijzelaars konden alleen door geweld bevrijd worden. Zal God op die wijze de Joden 

ook verlossen uit de handen van de Islam, namelijk via een geweldige strijd (zie Zacharia 

12 en 14 maar ook Jesaja 35)? 

 Uit de ontmoeting met de kerkhistoricus kunnen we leren dat de oudvaders al hun 

pogen om de kerk in het juiste spoor te krijgen hen dikwijls wel mismoedigden maar dan 

mochten zijn zien op de heerlijke toekomst van de kerk. Het is opvallend dat zij, de 

oudvaders, die zich zo ingespannen hebben voor een zuivere kerk door God een blik 

werden vergund op de heerlijke toekomstige kerk. Was dat geen rijke troost? Was het niet 

de apostel Johannes die zich druk maakte wat betreft de kerken in Klein Azië, die toen 

een heerlijk visioen kreeg, terwijl hij verbannen was naar Patmos over de heerlijke 

toekomst van de kerk (zie bijvoorbeeld Openbaring 22? 

 

Voor de kerkvisie van à Brakel tegenover de labadisten heb ik het boek "De kerk", uitgever 

de Groot Goudriaan, gebruikt. Samengesteld door diverse theologen van professie. Een 

hoofdstuk gaat over "De kerk in de Nadere Reformatie- Wilhelmus à Brakel (1635-1711)", 

en is geschreven door professor dr. C. Graafland. In hoofdstuk 13 "Kerkvernieuwing als 

een vooruitgrijpen op de toekomst", schrijft hij: 'Mijn ziel' (zegt Brakel H.R.) 'verlangt er 

naar (een zuivere kerk gelijk de labadisten wilden. H.R.) en ik zie   reikhalzend naar de 

kerk in zo'n staat uit'; namelijk het 1000 jarige rijk, waarop hij niet vooruit wilde grijpen 

zoals de labadisten min of meer deden. Wel bedroefde de toestand van de kerk zijn ziel. 

 

Hans Reinders 

 

 

 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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****    LLaaaatt  mmeenn  zzeeggggeenn  wwaatt  mmeenn  wwiill..  DDee  eecchhttee  rreeddeenn  wwaaaarroomm  mmeenn  ddee  wweeddeerrggeebboooorrttee  vveerraacchhtt  

iiss,,  oommddaatt  mmeenn  hheett  nniieeuuwwee  lleevveenn  hhaaaatt..    

JJoohhnn  OOwweenn  

  

  

****    GGoodd  bbeelloooofftt  ddaatt  HHiijj  nnaabbiijj  zzaall  zziijjnn  aalllleenn  ddiiee  HHeemm  iinn  wwaaaarrhheeiidd  aaaannrrooeeppeenn  eenn  ddaatt  zziijj  

HHeemm  zzuulllleenn  vviinnddeenn,,  ddiiee  HHeemm  mmeett  hhuunn  ggaannssee  hhaarrtt  zzooeekkeenn..      

  JJoohh..CCaallvviijjnn--IInnsstt..IIIIII--XXXX--77  

  

  

****    DDaaaarr  zziijjnn  wweeiinniiggeenn  iinn  ddee  wweerreelldd,,  wweellkkeerr  hhaarrtteenn  oonnddeerr  ddee  zzwwaarree  llaasstt  vvaann  hhuunn  

oovveerrttrreeddiinnggeenn  bbeezzwwiijjkkeenn  eenn  ddiiee  llaaaagg  iinn  hheett  ssttooff  bbuukkkkeenn  wweeggeennss  hhuunn  zzoonnddeenn..  

RR..  EErrsskkiinnee  oovveerr  SSpprr..  3300::1122  
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UIT  DE  VOLGENDE  NUMMERS 
 

 

MOET  ER  EEN  NIEUWE  BIJBELVERTALING  KOMEN ? 

  

 

De Gereformeerde Bond in de Ned. Herv. Kerk heeft plannen om de 

Statenvertaling van de Bijbel te reviseren. Vooral voor de jeugd wordt deze vertaling al 

meer onbegrijpelijk vanwege de verouderde woorden en de zinsbouw, welke nauw bij de 

grondtekst aansluit en daardoor nogal eens On-Nederlandse zinnen oplevert. 

Nu stellen we ons niet op het standpunt dat deze argumenten op voorhand onzin 

genoemd moeten worden en dat de Bijbelvertaling van de Staten nooit gewijzigd zou 

mogen of moeten worden. Maar we stellen ons wèl op het standpunt dat dit nu niet 

mogelijk is vanwege de vreselijke verdeeldheid in het christendom. De laatste tientallen 

jaren zijn al diverse geheel nieuwe vertalingen van de Bijbel gekomen. Ook hebben we 

de  zogeheten "Tukkerbijbel", om niet te spreken over de uitgaven van de S.V. waarin de 

drukkers eigenmachtig veranderingen hebben aangebracht. Een nieuwe of gereviseerde 

vertaling van de Bijbel kan er alléén komen als de kerk weer één is. Een nationale 

synode van deze kerk kan tot een nieuwe vertaling komen. Maar anders in geen geval.  

Straks is het zo dat elke 'kerk' een eigen Bijbel heeft! En het is zelfs niet onmogelijk dat 

één kerk meerdere vertalingen gebruikt. We zien dit onheil al in de Chr. Ger. Kerken.    
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D R O M E N  E N  G E Z I C H T E N 

Dat de Schrift spreekt van dromen en openbaringen (gezichten) is een niet weg te 

cijferen waarheid. Het geopenbaarde Woord gewaagt er op meerdere plaatsen van. Deze 

dromen en openbaringen zijn door God zelf gewerkt. We behoeven hier aan de 

oorsprong, de juistheid én de vervulling ervan niet te twijfelen. We kunnen hier denken 

aan de dromen van Jozef, de droom over het gerstebrood van Gideon, de droom van 

Jacob bij Bethel. De gezichten Gods van Abraham. Maar ook de droom van de heidense 

koning Nebucadnezar. Er is meer te noemen. We moeten goed bedenken dat dit 

allemaal plaatshad toen er nog geen geschreven Woord van God was. De HEERE 

maakte zich toen bekend door zulke zaken, zoals ook door de dienst van engelen, zoals 

we meerdere malen lezen. Ook in de tijd van het Nieuwe Testament komen zulke zaken 

voor. Ook zijn er voorbeelden van dromen en openbaringen buiten de Schrift. Er zijn 

zeer sprekende gevallen van de inspraak Gods dienaangaande bekend. Toch betreden we 

hier een pad waar het gevaar van alle kanten loert. Doorvloeing en fantasie zijn hier 

levensgroot aanwezig. Maar laten we er zelf het zwijgen aan toedoen en u enkele 

waarschuwingen doorgeven van onder ons geachte leraars van voorheen. 

 

 

 MOET  ELIA  NOG  KOMEN ?   

In het Bijbelboek Maleachi (4:5)lezen we over de komst van de profeet Elia: "Zie, Ik zend 

ulieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal." De 

orthodoxe Joden verwachten tot op vandaag nog steeds Elia. Dat dit Johannes de Doper 

zou kunnen zijn geloven ze al helemaal niet. Dat kúnnen ze ook onmogelijk geloven! 

Johannes de Doper was de voorloper van de Messias en... zij zien de komst van de 

Messias nog tegemoet. Toch zijn er ook in onze dagen die menen dat Elia nog een keer 

op aarde zal komen, alvorens de Joden tot bekering komen. We vinden deze gedachte 

met name in de Evangelische wereld. Maar ook daar buiten vinden we die gedachte. Zo 

zijn er mensen in onze dagen die menen dat Elia al onder ons is. Zij weten hem zelfs met 

naam te noemen... 

 

  

HHEETT    AAAANNBBOODD    VVAANN    GGEENNAADDEE  

Wat is er veel geharrewar, wat is er veel getwist over de leer van de vrije aanbieding van 

het Evangelie, van de genade. Kerken zijn er door verscheurd en gesticht,  families in 

tweedracht gekomen door nijd en ruzies en... dat tot op deze ogenblikken toe. Enerzijds 

is er een ontkennen van het "welmenend" aanbod van genade en anderzijds een 

overaccentuering ervan, met het doel òf om de leer der eeuwige verkiezing te 

ontkrachten òf om het zo voor te stellen, alsof er zó'n ruim aanbod is, dat de weg niet 

nauw is die tot het leven leidt en alsof er géén strijd op leven en dood is om het 

Koninkrijk Gods binnen te gaan; alsof het aanbod en die weg zó ruim zijn, dat de Heere 

het met de zonde niet zo nauw neemt. Een gebruikmaking van het ruime aanbod is alleen 

voor hen die een nauw leven voor en met de Heere willen leiden en daarvoor door de 

Heere ingewonnen zijn. Wie het anders zegt weet niet waar hij of zij over praat en 

begrijpt van het Evangelie geheel niets. 


