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Bijbels toekomstblad 

            Jaargang 15 -nummer 3 - september 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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“O gij, die des HEEREN doet gedenken! Laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen; En zwijgt niet stil voor 

Hem, totdat Hij bevestige en totdat Hij Jeruzalem stelle [ tot] een lof op aarde.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

�   Door een defecte computer hebben we ca. zes 

weken niet aan dit blad kunnen werken. Dit heeft 

een geweldige vertraging gegeven. Daardoor 

hebben we ook niet alles kunnen plaatsen wat we 

wilden. Ook is dit nummer wat geringer van 

omvang dan u doorgaans gewend bent. De datum 

van verschijning is ook iets uitgelopen. Het 

volgende nummer hopen we weer te laten 

verschijnen vóór de “feestdagen”. De lay-out van 

het blad is iets gewijzigd, doordat we de letter die 

er anders voor gebruikt wordt, niet meer te 

vinden is. Er was te weinig tijd over om daar 

verder aandacht aan te besteden. 

 

� Israël, Rome en de Islam (terreur) zijn wel de 

drieslag van dit nummer. Maar het is beslist geen 

“drievoudig snoer”! Rome en de Islam zijn voor 

een vreselijke ondergang bestemd. Israël is 

bestemd om tot heerlijkheid te worden van de 

gehele wereld. Rome en Mekka zullen verwoest 

worden – Jeruzalem zal straks heerlijk pralen als 

de stad van de grote Koning! 

 

����  Dat het pauselijk Rome in onze tijd nog 

precies hetzelfde Rome is als uit de vorige 

eeuwen, mag in onze dagen van verbroedering wel 

eens duidelijk belicht worden, hetgeen we dan 

ook hebben gedaan. Laten we gewaarschuwd 

willen zijn, ook en vooral in verband met het 

komende Europa onder de vlag van de roomse 

Maria, waar we in het volgende nummer nog wat 

meer over  hopen te schrijven.  

 

�  De buren Geert en Aart zullen u weer veel 

informatie geven over zaken die kerkelijk vrijwel 

niet meer aan bod komen en waar men met een 

grote boog omheen loopt. 

 

�  “Brandende kwesties” zijn er te over. We 

hebben er enkele voor u op papier gezet. 

 
 

����� 
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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. 
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Na de onvoorstelbare aanslag te New York, waarbij het hart van Amerika zwaar 

getroffen werd, zei ons een abonnee: “We hebben te doen met een ten uiterst getergd 

God.” We menen dat de grote ernst van de huidige wereldsituatie niet beter getekend 

kan worden. En deze ten uiterst getergde Majesteit is ook groot van lankmoedigheid, 

hetgeen we tot op de dag van vandaag kunnen ervaren. Nóg heeft Hij geen algehele 

voleinding gemaakt, nóg geeft Hij de wereld vele waarschuwingen, nóg geeft Hij tijd tot 

bekering. We weten niet hoe lang nog na dezen. Maar het is wel zeer te vrezen dat de 

Almachtige zich opgemaakt heeft om de aarde geweldig te verschrikken.  

 

 

De ontzettende beroeringen in de wereld hebben alles met Israël te maken. Israël is 

bestemd om tot heerlijkheid én tot zegen te worden van de gehele wereld. De HEERE 

gaat de wereld rijp maken voor het Vrederijk. Vandaar de geweldige beroeringen in de 

wereld! Er staat een ontzaggelijk wereldgericht voor de deur. En deze oordelen zijn niet 

áf te bidden, want ze gaan noodzakelijker wijze het duizendjarig rijk vooraf. We zullen 

op de juiste plaats verkeren als we de gerichten Gods mogen áánbidden. Door alle 

huidige en toekomende noden gaat het heen naar die grote heerlijkheid waarvan 

Thomas Boston als volgt gesproken heeft: 

 

 

Ziet gij verlangend uit naar een opwekking in de kerken die nu als een vallei vol doodsbeenderen 

zijn; zoudt gij graag zien, dat de Geest des Levens in hen kwam? Bidt dan voor de Joden. “Want 

indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het 

leven uit de doden”? Dat zal een tijd van geestelijk leven zijn; een tijd  van grote uitstorting van de 

Heilige Geest. Dit zal de Reformatie tot groter hoogte doen rijzen dan zij nog geweest is. 

 

Begeert gij vurig reinheid in de kerken, de vernietiging van Rome, bidt dan! Wat er in dit alles ook 

gedaan mag worden vóór de bekering der Joden, wij geloven met reden, dat deze laatste gebeurtenis 

zal gepaard gaan met zulk een zuiverheid der kerken als in de wereld nog nooit is voorgekomen. 

 

 

O, wat zal de bekering van de Joden machtig veel toedoen aan de roem van de Middelaar. 

 

 

 

En het Koninkrijk zal des HEEREN zijn! 

 

 

 

**<><>** 
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SPURGEON OVER ZALIG WORDEN 
 

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

 

 

"Wel", zegt iemand "het is moeilijk zalig te worden." Ik hoop dat niemand ooit 

gedacht heeft, dat het anders is. Wat zegt Petrus? "Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig 

wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?" "Het is moeilijk zalig te worden", zegt 

gij. Wie heeft ooit gezegd, dat het dit niet is? Maar het is niet moeilijk zalig te worden, 

indien de mens gewillig is zalig gemaakt te worden overeenkomstig het plan, dat God er 

voor beraamd heeft. Indien Christus het onderneemt, dan is het geschied; en aan u, die 

aan satan de oorlog wilt verklaren, geef ik de raad er aan te denken, dat dit voor uw 

krachten te veel is, en dat gij het dus niet in uw eigen kracht moet doen.  

Wacht u hiervoor. Ik weet dat satan u eerst in de verzoeking zal brengen van te 

geloven dat gij een Zaligmaker nodig hebt; en als gij daar dan toch niet van overtuigd 

zijt, maar ontrust begint te worden vanwege uw zonde, dan zal hij u wijs maken, dat ge u 

zelf wel kunt zalig maken. Hij spreekt van Abána en Farpar, die rivieren van Damaskus, 

die voorbij uw eigen huis vlieten. "Was u in deze vaderlandse stroom en wordt rein”, 

zegt hij. ´Blijf waar gij zijt, en help uzelf." Maar als gij luistert naar de verleider uwer 

zielen, dan zijt gij voor eeuwig verloren. Kan een blindgeborene genoeg zien om de 

schellen van zijn ogen weg te nemen en zich aldus het gezicht weer te geven? Kan de 

kreupele van zijn eigen lamheid weglopen of de zwakheid zijner voeten voorbijlopen? 

Kan de dode krachtinspanning betonen om het leven weer in zijn aderen terug te doen 

vloeien, en aan zijn wangen de blos der gezondheid hergeven? Kan hij zijn geest uit de 

ongeziene wereld terug roepen en hem zijn vermolmde woning weer doen bewonen en 

de tekenen van de machtige verderver gebieden te verdwijnen, zodat er geen spoor van 

de overwinning des doods meer achterblijft, om de wederkerende bewoner er aan te 

herinneren, dat het paleis door de niets ontziende verderver was in bezit genomen? 

Wij antwoorden: "neen". Een machtige vinger moet de ogen aanraken en ze 

openen. Een almachtige arm moet de verlamde krachteloze mens kracht en sterkte 

hergeven; en Gods stem alleen kan de doden doen herleven. Op dit punt wensen wij, 

dat men ons goed verstaat. Nooit zult gij uit u zelf de zonde met goed gevolg kunnen 

weerstaan om aan haar macht te ontkomen; en hoe veel minder nog zoudt gij in staat 

zijn schuld weg te nemen! De kanker is in uw bloed, en gij kunt hem er niet uit 

verwijderen. De zwarte daad is geschied en er is geschreven: "De ziel, die zondigt, die zal 

sterven." O! vraag terstond hulp van Hem, die alleen machtig is u van de toekomende 

toorn te verlossen. 

 

 

(Preek over Lukas 14: 31 en 32) 

 

 

 

 

********************  
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HET  PAUSELIJKE ROME 

                        ALTIJD DEZELFDE   
 

 

- 1 - 

 

Hoewel ik er mij van bewust ben, dat er vele oprechte en beminnelijke mensen zijn, die 

door hun geboorte rooms zijn, is het niettemin waar dat het roomse systeem altijd 

meedogenloos wreed is geweest en dat folteringen en moord steeds tot zijn wapens 

hebben behoord, niet alleen tegen ketters, maar ook tegen zijn eigen aanhangers als deze 

ook maar enige schijn van afvalligheid begonnen te vertonen. 

 

Alleen wanneer in een land, door de waakzaamheid van de protestanten, de daar 

heersenden omstandigheden Rome beletten haar plannen uit te voeren verandert zij van 

methode en probeert zij haar doel door schijnbaar vriendelijke overreding te bereiken. 

Het oude spreekwoord zegt: "De prijs der vrijheid is altijddurende waakzaamheid." Rome 

moge in tijden van tegenspoed als een lam handelen, waar zij gelijke rechten heeft, als 

een vos optreden, wanneer zij oppermachtig is, zal zij zich steeds als een tijger vertonen. 

 

Haar werkwijze is tegenwoordig allereerst de haar toegewijde aanhangers op te roepen 

tot een gebedskruistocht om een land voor Maria op te eisen. Vervolgens zal zij, als de 

protestantse bevolking haar dit toelaat, dit land aan Maria wijden. Als dat gebeurd is 

blijft er voor haar niets anders over dan haar volgelingen op te roepen tot een heilige 

oorlog om wat zij reeds door deze toewijding had opgeëist, nu daadwerkelijk in bezit te 

nemen. De protestanten, die dit zover stilzwijgend hebben laten gebeuren, worden dan 

ruw wakker geschud als zij bemerken dat zij hun land, hun volk en hun God achteloos 

hebben verraden. 

 

Er zullen er onder onze lezers zijn die bovenstaande woorden herkennen. Het is het 

begin van een verslag van de Ierse Monica Farrell over de ontzettende moorden die het 

pausdom begaan heeft in de Tweede Wereldoorlog. Toen nazi-Duitsland Joegoslavië 

bezette, koos het roomse Kroatië voor de nazimisdadigers. Rome zag haar kans schoon 

om haar fanatieke geloof uit de hel op te leggen aan andersdenkenden. Met name de 

oosters-orthodoxe Serven hebben dit op een verschrikkelijk wijze aan den lijve 

ondervonden. Het boekje van Monica is een document van marteling en moord in 

Europa bedreven door een leger, als "Ustashi" bekend, van de "Katholieke Actie", waar 

het een andere naam voor is. Dit leger werd geleid door monniken en priesters, terwijl 

er zelfs nonnen aan deelnamen. Rome heeft in die jaren op een ontzaglijke wijze haar 

gruwelijke "tijgeraard" getoond. Met name de Serven, maar ook Joden, zijn op een 

onvoorstelbare wijze gemarteld en gedood. Het is eigenlijk te gruwelijk om het weer te 

geven, maar het boekje van Monica doet het onverbloemd.  In dit gruwelijke bloedbad 

zijn circa een miljoen zevenhonderdduizend (1.700.000) mensen gruwelijk vermoord. 

Hebben landen als Amerika en Engeland dit niet geweten? Hebben zij dan die vreselijke 

onheilige vader in Rome niet kunnen dwingen aan het bloedvergieten een  einde  te  

maken?  
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Ze hebben het allemaal geweten en ze zijn gevraagd er een eind aan te maken. Generaal 

Mihailovich, die diende onder maarschalk Tito -die de strijd heeft aangebonden met de 

nazi- en roomse boeven- deed in die dagen een hartstochtelijk beroep op de geallieerden 

om iets te doen ten einde aan de woeste slachtpartijen door de roomse activisten een 

eind te maken. De paus en zijn medestanders in het kwaad hebben alles naast zich 

neergelegd. Ze hebben geloofd in de overwinning van Hitler. Vandaar! We citeren 

nogmaals de dappere Monica Farrel: 

 

Joegoslavië is doorweekt van Servisch bloed en toch kunnen of willen onze bondgenoten 

het vloeien van dit bloed en de massamoord op de Serven niet doen ophouden. Ik 

geloof niet dat het in het belang van de geallieerden is dat het Servi-sche volk ophoudt te 

bestaan. Ik verzoek de Joegoslavische gezant onze verbondenen ervoor te interesseren dat 

de Serven in Joegoslavië op het punt staan te worden uitgeroeid. Zou er in radio-

uitzendingen niet méér over het afslachten der Serviërs kunnen worden gezegd? Het 

aantal slachtoffers nadert nu al het miljoen. 

 

Deze woorden stonden in een telegram dat de 15e februari 1943 aan de generaal 

verzonden werd. Waarom werden ons deze feiten niet door de radio verteld? Nimmer 

werd er met een woord gesproken over de slachters die door priesters en monniken 

geleid werden en die zelf meewerkten aan de folteringen en afslachtingen van de arme 

Serviërs. De verklaring hiervoor is, dat de macht van Rome in Amerika, Groot-

Brittannië en de landen overzee zo groot is, dat al deze feiten, in weerwil van radio, 

telegraaf en z.g. vrije pers, achter het bloedgordijn van Rome verborgen zijn gebleven; 

een gordijn dat even geluiddicht is als het ijzeren gordijn van Rusland.1 We weten nu 

dat 1.700.00 Serviërs tussen 1941 en 1943 door de roomse activisten afgeslacht werden. 

 

 

�  We zouden graag veel meer van Monica citeren, maar het weergeven van de 

bedreven roomse gruwelen in Joegoslavië in de 2e wereldoorlog, is niet de bedoeling van 

dit artikel. Er zij nog wel op gewezen dat de gruwelen die daar gepleegd zijn, onder 

supervisie van de kerk van Rome, haar reputatie van groot moordenares der eeuwen, 

ruimschoots bevestigd heeft. De misdaden daar gepleegd wedijveren met de roomse 

gruwelen der eeuwen. We hebben gelezen van mensen die indertijd een tentoonstelling 

                                                           
1 Het is bekend dat Amerika en Groot-Brittannië al sinds 1943 hebben geweten dat Joden in kampen massaal 

werden vergast. Vanuit de Joodse wereld is zelfs gevraagd om deze moordholen weg te bombarderen. Dat daarbij 

ook veel Joden zouden omgekomen zijn is wel zeker, doch dit was kennelijk huns inziens beter dan het 

voortbestaan van deze kampen. Het is echter de vraag of de geallieerden daartoe in staat waren. De locaties waren 

vrijwel nog onbereikbaar voor de lange afstandsbommenwerpers. Raketten waren toen nog in het ontwikkelings 

stadium. Laten we dus aannemen dat een dergelijke actie niet mogelijk was. Maar... men had fel kunnen 

protesteren. Met name de roomse kerk en vooral de paus te Rome hadden de nazibeulen met de banvloek etc. 

kunnen dreigen. Daar is het pausdom vrij makkelijk in. Het is allemaal niet gebeurd. Temidden van het vreselijke 

dreigen is de 'heilige vader' angstvallig blijven zwijgen! Monica Farrel heeft ongetwijfeld de waarheid aan  haar 

zijde. Namelijk: dat de macht van het pausdom zó groot is (en nóg), dat alles achter het bloedgordijn van Rome 

verborgen is gebleven. En nóg, hoewel door 's Heeren bestel er van tijd tot tijd wat van haar gruwelen openbaar 

komt, zoals we in dit artikel bewijzen... 
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hebben bezocht te Zagreb van foto's e.d. over de Ustashi-moorden. Een van hen zei: 

"Gruwelijker afbeeldingen kan men zich niet voorstellen." 

 

 

Rome is toch dezelfde niet meer en is geheel veranderd 

Dat is de leus van het afvallig protestantisme. Nu, al zouden we niet meer bewijzen 

hebben van de volkomen onwaarheid van die stelling, dan het vreselijke bloedbad op de 

Balkan in de oorlogsjaren, dan zou dat al meer dan genoeg zijn. Maar er is uiteraard veel 

meer. In het 'beschaafde' westen -en dan denken we aan Europa en Noord-Amerika- 

worden geen mensen meer door het pauselijk Rome afgeslacht en zeker niet massaal. 

Daar heeft ze politiek bezien (nog) niet de kans voor. De geschiedenis heeft echter 

ruimschoots bewezen dat, als ze haar kans krijgt, deze ook zal gebruiken en dan 

verandert de sluwe vos in een bloeddorstiger tijger. De miserabele protestanten die met 

de 'lieve' kardinaal Simonis koketteren, zijn richterlijk verblind. We vinden deze mensen 

zelfs in 'zwaar' protestantse kringen. We denken nu maar aan het verschrikkelijke 

"Millenniumgebed" te Utrecht! De 'protestanten' die aan deze walgelijke komedie 

hebben meegedaan hadden afgesneden moeten worden van de gemeente door de 

christelijke ban. 

 

Het is nog niet zo lang geleden dat protestanten in Spanje hevig werden vervolgd. 

Indirect hebben er zeker het leven verloren, maar Rome heeft toen geen kans gezien als 

moordenaar in het groot op te treden. We denken nu aan de door prof. G. Wisse 

opgezette hulp voor de Spaanse protestanten. Dit "alarm" was Rome beslist niet welkom. 

Ook in Zuid-Amerika hebben ze veel geleden en nòg en daar zijn wel zeker protestanten 

ter dood gebracht.  Trouwens, ook in landen als België hebben de protestanten veel te 

lijden gehad van de alleen zaligmakende kerk. We denken ook aan Polen en andere 

landen waar de kerk van Rome de overhand heeft. Dat ze daar de protestanten niet 

heeft uitgemoord is beslist niet te danken aan haar 'verandering' van overtuiging, wèl 

aan haar verandering van strategie. Het protestantse en het socialistische Europa 

kunnen in deze tijd te veel op haar vingers kijken. Rome wacht geduldig haar kans af.1 

 

 

 

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

 

 

 

 

                                                           
1 We zijn ervan overtuigd dat het protestantisme dat ons omringt het 'zich koest houden van Rome' ziet als het 

geheel veranderd zijn van Rome ten goede. En daarom noemt ze onze weergave van dit alles zonder meer anti 

papisme. Welnu, dan zijn we antipapist  en we zijn het voluit. Het pausdom is uit de hel ontsproten. Met roomse 

ménsen dienen we medelijden te hebben, maar het roomse systeem dienen we te haten met alles wat in ons in. 

Nederland is wat dat betreft o.i. niet meer te redden. Rome is "in". We vonden nog een oud "ingezonden" van Ds. 

A. van der Kooij. Dat eindigt als volgt: "De tekenen der tijden mogen niet veronachtzaamd worden! Mede niet 

daarin dat Nederland afzwenkt naar Rome. De hervormde synode achtte Rome een "zusterkerk" ("Kerstening als 

beleidsplan", 1991), dan heeft Rome als "zusterkerk" recht op onze liefde. Vergelijk Openbaring 6:9 en 10. 

Mochten we waakzaam zijn!" 
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DE ZEDELIJKE ONTAARDING VAN ROME 

Nee, we gaan u niet bezighouden met de gruwelijke wandaden van Rome op zedelijk 

gebied, zoals deze smeerlapperij de geschiedenis door heeft plaatsgehad. We willen de 

schijn van sensatie vermijden. Over dit kwaad is in de loop der eeuwen zo ongeveer een 

hele bibliotheek verschenen. Maar dit protestantisme gelooft ternauwernood dat dit 

gebeurd is en ze gelooft al helemáál niet dat dit in onze 'verlichte' tijd nog plaatsheeft.  

 

We kunnen er geheel zeker van zijn dat de werken der duisternis inderdaad ook in 

duisternis gehuld zijn en dat het meeste  van  de  ongerechtigheid  van  de  roomse kerk 

verborgen is en blijft. Maar ter onzer waarschuwing komt er af en toe toch iets van deze 

gruwelen aan de oppervlakte. En daarin mogen we zeker de hand des Heeren opmerken. 

In  Zijn voorzienig bestel, en ter onzer waarschuwing tegen de verborgenheid der 

ongerechtigheid, móet van tijd tot tijd het deksel van de roomse beerput een weinig 

worden opgelicht. Dat Rome dit knarsetandend van woede aanziet is duidelijk en dat 

spreekt met name als ze er niet onderuit kan dit een weinig toe te geven, doordat de 

omstandigheden er haar toe dwingen. 

 

Semper idem - altijd dezelfde 

Het verplichte celibaat voor de roomse geestelijken is de eeuwen door de oorzaak 

geweest van een vreselijke zedelijke ontaarding. Zoals gezegd gaan we geen feiten geven 

uit de historie. Enige jaren geleden zijn op de jaarlijkse themadag van het Katholiek 

Nederlands Persbureau de vunzigheid van de ‘geestelijken’ van de pauselijke kerk nog 

eens indringend in de schijnwerper gezet.  

 

HHEETT  GGAAAATT  OONNSS  OOMM  HHEETT  HHEEDDEENN  

Dat is al erg genoeg. Van tijd tot tijd lezen we van priesters die kinderen misbruikt 

hebben in Amerika, Ierland, etc. Aan "schadevergoedingen" heeft de roomse kerk al 

kapitalen moeten betalen. Maar geld speelt uiteraard geen rol. De toestand onder de 

Amerikaanse religieuzen moet heel slecht zijn. Een vooraanstaand rooms blad in 

Amerika "The National Catholic Reporter" heeft dat ronduit toegegeven. Volgens dit blad 

is zeker 60% van de priesters homoseksueel actief. Er zijn speciale opvanghuizen voor 

hen ingericht als ze te erg over de scheef gaan. Dat kinderen door de activiteiten van 

deze 'geestelijken' zwaar beschadigd worden behoeft geen nadere uitleg. 

 

Zomaar een berichtje uit het Reformatorisch Dagblad van 18 april 2001. 

 

 

Engelse Kerk wil pedofiele priesters weren. Londen (AFP) - Priesterstudenten in de 

Engelse Rooms-katholieke Kerk worden voortaan grondig ondervraagd om 

pedofilieschandalen te voorkomen. Tot dusver zijn tussen 1995 en 1999 in totaal 21 

priesters in Engeland en Wales veroordeeld wegens seksueel misbruik van 

minderjarigen. Het hoofd van de Engelse RK-Kerk, kardinaal Cormac Murphy-

O'Connor, heeft vorig jaar een onafhankelijke commissie ingesteld die voorstellen 

moest doen om herhaling van de pijnlijke gebeurtenissen te voorkomen. 
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Enige tijd geleden maakten we er in "Kort Opgemerkt" melding van dat roomse 

geestelijken mede schuldig zijn aan de volkerenmoord in Rwanda (Afrika). Veel priesters 

en nonnen hebben in 1994 werkloos toegezien toen radicale Huti's bijna 1 miljoen 

Tutsi's hebben afgeslacht. Sommige geestelijken zouden actief de moordenaars hebben 

geholpen en hen bescherming en onderdak hebben gegeven. Minstens 3000 Rwandese 

geestelijken zijn naar het buitenland uitgeweken omdat ze door hun landgenoten van 

betrokkenheid bij de volkerenmoord worden beschuldigd. Ze leven nu achter 

kloostermuren in België, studeren er  theologie (!!) aan de roomse universiteiten of 

preken in Italiaanse kerken! Het Vaticaan bedreigt degenen die dit alles openbaar 

maakten! Belgische christen-democratische politici probeerden 3 jaren lang een proces 

tegen nonnen te verhinderen.  Zij worden ervan beschuldigd 7000 landgenoten die zich 

in de tuin en de kliniek van het klooster van Sovu hadden verzameld aan moordzuchtige 

milities te hebben uitgeleverd. Een van de nonnen zou zelfs benzine hebben aangesleept 

om de slachtoffers te verbranden.  

 

Het bovenstaande bericht komt niet uit de een of andere sensatiekrant, maar werd 

geplaatst in het RD van 7 januari 2000. Wie denkt nu niet meteen aan de roomse 

gruwelen uit de 2e wereldoorlog op de Balkan? En wie denkt er ook niet aan gruwelen 

die kunnen en zullen plaatshebben in Europa -ook in ons land- als Europa door de 

roomse Maria geleid zal worden? En wie denkt dan niet tevens aan al die 'protestanten' 

van onze dagen die Rome vleien en bewieroken? "Protestanten en rooms-katholieken 

staan dichter bij elkaar dan wel wordt gedacht." Tot die conclusie komen kardinaal Dr. 

A. Simonis en  ds. R. Plaisier, secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk.  

 

Protestanten en rooms-katholieken staan dichter bij elkaar dan wel wordt gedacht. 

We geloven kardinaal en ds. Plaisier op hun woord en zonder meer. Alléén, we willen 

wel een kleine correctie aanbrengen en die correctie kan het verschil van hemel en hel 

uitmaken. Voor het woord "protestanten" willen we het woord "afvallige" plaatsen. En 

dan is de uitspraak van kardinaal Simonis en ds. Plaisier héél duidelijk!    

  

çç     RROOMMEE  IISS  OOPP  ZZEEDDEELLIIJJKK  GGEEBBIIEEDD  NNOOGG  DDEEZZEELLFFDDEE  AALLSS  IINN  DDEE  DDUUIISSTTEERREE  MMIIDDDDEELLEEEEUUWWEENN,,  

DDEE  TTIIJJDD  VVAANN  DDEE  RREEFFOORRMMAATTIIEE  EENN  OOVVEERRAALL  TTEERR  WWEERREELLDD,,  UUIITTGGEEZZOONNDDEERRDD  DDAAAARR  WWAAAARR  DDEE  

RREEFFOORRMMAATTIIEE  WWOORRTTEELL  HHEEEEFFTT  GGEESSCCHHOOTTEENN..  

 

In landen als Nederland is Rome uiterst voorzichtig. Toch worden ook wij wel eens met 

de neus op de feiten gedrukt.1 Hoezeer de protestantse kerk(en) ook vervallen is (zijn), zij 

is voor Rome nóg een weerhoudende factor. Dit hebben we vooral nog te danken 

vanwege de zegen ván en óver het  voorgeslacht. Hoelang dit nog zal duren weten we 
                                                           
1 In het Reformatorisch Dagblad van 15 augustus jl. wordt melding genaakt van een tafereel voor de deur van de 

ambtswoning van kardinaal Simonis te Utrecht. Daar zit al 2 weken een vrouw op een bankje bij z'n deur, die sinds 

1 augustus alleen maar koffie en sinaasappelsap gebruikt. Deze vrouw kreg in 1976 een kind, verwekt door het 

vroegere hoofd van de Jezuïeten in Australië, Peter Kelly. Deze brave borst en zijn hele (h)orde hebben zich niets 

aangetrokken van het lot van de jongen en zijn moeder. De vrouw vertelde dat Kelly haar onder druk van zijn 

superieuren moest verlaten, zonder haar financieel te steunen. Zij wil met haar actie bereiken dat Simonis iets voor 

haar en haar kind doet. Maar deze wast zijn handen 'in onschuld'. De vrouw wil met name óók erkenning van de 

feiten dat hooggeplaatsten in de roomse kerk kinderen verwekken en er zich verder niet mee inlaten. Werkelijk 

wáár: Rome semper idem - Altijd dezelfde! Wat een kans voor Simonis om nu eens echt te tonen dat hij een 

"wedergeboren christen" is, zoals heden ten dage protestanten zeggen... 
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niet. En we zeggen ook niet dat er in ons land dienaangaande helemaal níets gebeurt. 

De "Dag" zal het verklaren. Nederland staat trouwens voor Rome bekend als een 

“vrijzinnige kerkprovincie”. 

 

Geheel anders is het in landen waar de Reformatie zich niet nationaal heeft kunnen 

vestigen.  En door het voorzienig bestel van de Heere kunnen de roomse misdaden niet 

altijd geheel verborgen blijven. Af en toe gebeurt het dat een 'topje van de ijs-berg' te 

voorschijn komt. In België heeft de kerk van Rome van oudsher een zeer dominerende 

plaats in de samenleving. Zeer zeker moet zij terdege rekening houden met socialistische 

tegenkrachten. Het is echter vrijwel voor zeker aan te nemen dat ook in die gelederen 

veel roomsen zitten!  Deze feiten  komen  regelmatig openbaar. Op roomse landen als 

Polen, Spanje, Portugal, Italië, etc. hebben we weinig grip, maar ook daar is de 

"verborgenheid der ongerechtigheid" actief. 

 

In de 'deftige' "Nieuw Rotterdamse Courant"  (een dagblad zonder enige sensationele 

weergave van gebeurtenissen) van 11 april 1998 stond een artikel over wat af en toe in 

België aan de oppervlakte komt. We nemen dat stuk voor een gedeelte over: 

 

Kerk in België verliest zijn onschuld. De veroordeling door een Brusselse rechtbank is 

een primeur voor België. Nooit eerder werden kerkelijke leiders verantwoordelijk gesteld 

voor het gedrag van priesters. De kardinaal moet op zijn herders letten. Dat is de 

strekking van een uitspraak deze week van de Brusselse rechtbank die kardinaal 

Godfried Danneels en hulpbisschop Paul Lanneau burgerlijk aansprakelijk stelde voor 

een 64-jarige Brusselse priester die jarenlang kinderen seksueel heeft misbruikt. 

Kardinaal Danneels verklaarde eerder dit jaar dat hij als werkgever van 1.200 priesters 

en 150 diaken 'moeilijk persoonlijk verantwoordelijk kan zijn voor elke daad die zij 

stellen." Maar de rechtbank verwijst in dit geval naar het kerkelijk recht waarin staat dat 

bisschoppen toezicht houden op de priesters in hun diocees, hen kunnen overplaatsen 

en afzetten. In de Verenigde Staten wordt aansprakelijkheid van bisschoppen geregeld 

vastgesteld en hebben de hoge boetes al geleid tot faillissementen van bisdommen. In 

België is de nu opgelegde schadevergoeding ruim 27.000 gulden een novum en het 

bisdom is dan ook niet verzekerd.(...)De uitspraak van Witte Donderdag betekent een 

belangrijk precedent. Later deze maand worden twee processen geopend tegen leraren 

op katholieke scholen, die van pedofilie worden verdacht. In een geval zouden ook een 

pastoor en de schooldirectie op de hoogte zijn geweest. De vraag is nu of ook hier 

kerkelijke oversten burgerlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.(...)Priester Rik 

Devillé, die de Belgische clerus al langer aanklaagt wegens het in de doofpot stoppen van 

zedendelicten van geestelijken, noemde het "ontgoochelend" dat Danneels in beroep 

gaat. "Op deze Witte Donderdag doet me denken aan de Farizeeën die in het Sanhedrin 

nog hun gelijk pogen te halen om een onschuldige te veroordelen", zei hij.  

  

Voor zover we konden nagaan is de priester veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. 

Klachten over de pastoor uit de Belgische gemeente Sint Gillis hebben jarenlang geen 

enkel gevolg gehad. De eerste klacht over zijn zedeloze praktijken dateren uit 1968! Hoe 

dit alles afgelopen is? Wat heeft de kerk van Rome alsnog kunnen bereiken? De grote 
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vraag is echter: hoeveel van al zulke zaken zijn in de roomse doofpot gestopt? En deze 

"pot" is in elk geval zeer groot. Ze is al eeuwenlang gevuld... 

  

De kerk van Rome moordt niet alleen zoals voorheen als ze daartoe in de gelegenheid is, 

maar ook haar zedelijke gehalte ligt op hetzelfde peil als voorheen, hetgeen de laatste tijd 

op een barre wijze in de openbaarheid gekomen is.  En dan be doelen we niet de 

moorden en misdrijven tegen de zedelijkheid die in oorlogstijd  gepleegd zijn en 

worden, maar wat gebeurt in “normale” omstandigheden, zoals in onze tijd. Daar zijn 

meer dan genoeg bewijzen voor en dan bedoelen we bewijzen die de pers halen en die 

ook door het RD zijn gepubliceerd. Ongetwijfeld blijft ook nu het meeste verborgen. De 

tijd zal zeker komen dat de onreinigheid van haar hoererij, waar Openbaring 17 van 

spreekt, volledig openbaar zal komen. De tijd is komende dat de koningen en machtigen 

der aarde de hoer zullen haten en haar woest maken, en naakt en haar met vuur 

verbranden, Openb. 17:16. Dit lot is bereid voor het grote Babylon, de moeder der 

hoererijen en der gruwelen der aarde (17:5). 

 

 

In het volgende en laatste artikel zullen we het bewijs leveren dat, wat de zedelijkheid 

betreft, Rome nog altijd dezelfde is. Ook in de 21ste eeuw. 

(slot volgt) 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

  LLIICCHHTT  VVOOOORR  EEEENN  DDUUIISSTTEERREE  WWEERREELLDD  
  

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

  

“Maak u op, word verlicht, want zie uw licht komt, en de heerlijkheid des Heeren gaat 

over u op. Want ziet, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; 

doch over u zal de Heere opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de 

heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot de glans, die u is opgegaan.” 

 

(Jesaja 60:1-3) 

 

Deze woorden moeten nog over Jeruzalem vervuld worden. Deze heilige stad wordt 

sedert lang vertreden door de heidenen, haar muren zijn verbrijzeld, haar tempel is 

neergebrand, en de moskee van Omar verheft zich spottend in haar midden. De wegen 

Sions treuren, daar niemand opgaat naar de heilige feesten. Geen zonnestraal verlicht de 

donkere frons van Juda; geen ster van Bethlehem schittert aan zijn hemel. Maar een 
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nieuwe dag is op handen. De tijd zal komen, wanneer er een stem gehoord zal worden, 

zeggende tot Jeruzalem: “Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des 

Heeren gaat over u op.” 

 

Merk ten 1e op, dat het in een tijd zal zal zijn, wanneer er duisternis op aarde wezen zal: 

“want ziet, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken.”  
 

�  De ganse Schrift getuigt, dat dat tijd wanneer de Jood verlicht zal worden, een tijd zal 

zijn, dat de wereld in duisternis zal verkeren. Paulus zegt duidelijk dat de wereld dood 

zal zijn – een grote dode massa, wanneer de Heere de Joden leven geeft: “Want indien 

hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit 

de doden”, (Rom. 11:15). 

 

Ten 2e. De Heere Jezus zal Zich in die tijd van duisternis aan de Joden openbaren, de 

sluier zal opgeheven worden en de heerlijke Bruidegom zal tot hen komen. “De Heere zal 

over u opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” Evenals de morgenzon boven de 

heuvelen opgaat en de Olijfberg met schitterend goud bekleedt, daarna de puinhopen 

van Jeruzalem bestraalt, en de heilige heuvelen doen opspringen van vreugde over haar 

liefelijke stralen, zal het ook zijn met het treurige land van Juda. Christus zal over dat 

land opgaan, de dag zal aanbreken en de morgenster in hun harten opgaan. Christus zal 

in schoonheid en heerlijkheid verschijnen en het volk zal zich met vreugde onderwerpen 

aan Zijn toegerekende gerechtigheid. Zijn heerlijkheid en schoonheid zal over hen 

uitgespreid worden. 

 

Merk ten 3e op het gebod Gods aan de verlichte Joden: “Maakt u op, wordt verlicht.” Tot 

hiertoe hadden zij op de grond gezeten in treurigheid en duisternis. Maar als Christus 

hen openbaar zal worden, zullen zij het leven geven aan de dode wereld. 

 

Het woord is: “Maakt u op, wordt verlicht.” Evenals Christus opgaat, zo moeten ook zij 

zich voor een duistere wereld opmaken; evenals Christus over hen schijnt, zo moeten zij 

de glans Zijner schoonheid en helderheid weergeven. Evenals de maan, die een duister 

lichaam is, de zonnestralen niet inzuigt maar opgaat en schijnt, terwijl zij haar stralen 

over de duistere aarde heenspreidt, zo zal het ook met de verlichte Joden zijn. 

 

Ziet ten 4e op het gevolg: “De heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot de glans die u 

is opgegaan.” Wanneer de liederen der verloste Israëlieten in hun vaderlandse bergen 

gehoord worden – hun mond vervuld zal zijn met gelach, en hun tong met gezang – dan 

zullen de volken zeggen: “De Heere heeft grote dingen aan hen gedaan.” Tien mannen, uit 

allerlei tongen der heidenen, zullen de slip grijpen van één Joodse man, zeggende: “Wij 

zullen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met ulieden is” (Zach. 8:23). Wanneer de 

psalmen Israëls van onder hun wijnstok en vijgeboom zullen oprijzen, zullen zelfs 

koningen hun kronen nederleggen en komen om van hen de weg des vredes te leren.” 

 

Lieve broeders, bidt voor de Joden. Bidt voor de vrede van Jeruzalem. O, dat die blijde 

dag haast aanbreekt! De Heere zal het op Zijn tijd verhaasten. 
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Het bovenstaande zijn woorden van de zo bekende Schotse prediker R.M. M’Cheyne, in 

een verhandeling over Jesaja 60:1-3. Wie is niet onder de indruk van deze profetische 

woorden?  De hele wereld is bedekt met een dikke duisternis. Dit zal aan de bekering 

der Joden voorafgaan, zoals M”Cheyne het gezegd heeft, en met hem vele van onze 

ouden. Toen de HEERE in het vlees verscheen waren er nog maar enkelen die er naar 

uitzagen. Nu de HEERE gaat komen om Zijn grote kracht aan te nemen zijn er ook nog 

meer enkelen die dit mogen geloven. Dat de HEERE de tijd mocht verhaasten en het 

Vrederijk spoedig mag aanbreken!  

 

 
���������������������������������������������������� 

  

  

 

 

 

LEERZAME  BURENPRAAT 
 

over de dingen die haast geschieden moeten 

 

 

- 17 - 

 

Geert  -  Blij je weer te zien Aart en ik hoop dat we weer enkele goede uren met elkaar 

mogen hebben, temidden van een wereld vol ellende en geweld, een wereld waarin 

almeer de machten uit de afgrond op volle kracht werken en waarin met name in ons 

eigen land alles in het werk wordt gesteld de laatste resten van het christendom uit te 

roeien. 

 

Aart  -  Dat is maar al te waar en in ons land is het inderdaad allervreselijkst gesteld, 

maar toch ook in geheel Europa, ja, overal ter wereld heerst satan met een ongekende 

kracht en macht. Maar toch mogen we ook opmerken dat de HEERE aanwezig is. Zijn 

oordelen zijn over de ganse aarde. 

 

Geert  - Ja, dat is wel zeker en ik denk dat de diepste achtergrond van dit alles is dat -

zoals Da Costa het uitdrukt- de wereld Christus het koninkrijk niet wil geven. In een 

van zijn verhandelingen zegt hij: "De wereld wil Christus het koninkrijk niet geven,  maar het 

zelf in handen houden, en zij houdt het werkelijk in handen, nadat zij de Zoon gedood heeft. Tot 

hoe lang? Totdat Gods oordelen over de wereld losbreken en de koninkrijken der wereld onzes Gods 

en Christus worden, volgens Openbaring 11:15." 

 

Aart  -  Wat is dat toch merkwaardig dat ook Da Costa Openbaring 11:15 aanhaalt als 

een inluiding van de grote verandering zoals ook vele oudvaders gedaan hebben, naar je 

me een poosje geleden hebt verteld! 
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Geert  -  Dat is zeker heel opmerkelijk. Daarin is Da Costa geheel verenigd met onze 

oude theologen. Dat was hij trouwens op heel veel terreinen. Maar vooral de 

eschatologische gedachten van deze ware zoon van Abraham zijn wel heel erg 

ondergewaardeerd in onze kringen. Men houdt het liever met de nieuw-gereformeerden. 

Maar ik geef ze allemaal prijs voor Isaäc da Costa! Het was te wensen dat al deze 

betweters eens wilden luisteren naar grote mannen Gods zoals Samuël Rutherford. In 

een brief aan Peter Stirling (brief CCXCV - vlgs Koelman 297) schrijft hij o.m.: "Het zal 

mij een oorzaak van vreugde wezen, een getuige te mogen zijn van dat heerlijke gezicht, dat de 

koninkrijken der wereld het eigendom worden van Christus. Ik zou wel vele jaren buiten de hemel 

willen blijven staan, om die overwinnende en zegevierende Heere dat voorspelde gedeelte van Zijn 

zielveroverende liefde te zien uitvoeren, door onze oudste zuster op te nemen in Zijn koninkrijk, 

namelijk de kerk der Joden, die weleer onze Liefste zo vriendelijk aansprak voor haar kleine zuster  

(Hooglied 7:8);  en om Hem  als een Banier  (Jes.: 10,12)  derliefde voor de einden der aarde 

opgericht te zien." Waarom wil de christenheid van onze dagen dat toch niet geloven? 

Soms denk ik wel eens dat het is, omdat het merendeels maar 'godsdienst' is waar we 

mee te maken hebben. Gods ware kinderen moeten toch groot belang hebben bij 

hetgeen van hun Vader is? Ja, juist zij moeten het toch het allerheerlijkst vinden, dat 

hun God en Koning straks op de hele wereld zal verheerlijkt en aangebeden worden. 

Juist zíj moeten toch ook intens medelijden hebben met een wereld in zo’n grote nood, 

waar  miljoenen mensen sterven zonder van een Zaligmaker gehoord te hebben? Het 

moest toch van blijdschap doen opspringen te weten dat straks het Evangelie op de 

gehele wereld verkondigd zal worden? Wat denk jij daarvan? 

 

Aart  - Ik kan je gesteldheid best begrijpen, maar toch moeten we wel voorzichtig zijn. 

Het is inderdaad onbegrijpelijk dat de levende kerk hier bijna geen belangstelling voor 

heeft. Het valt me zo bijzonder op dat je nu al weer 2 personen genoemd hebt die allebei 

een bloeitijd voor de kerk verwachtten als Openbaring 11:15 in vervulling gaat, n.l. 

Rutherford en Da Costa! En we vinden ook de zozeer bekende William Huntington in 

dit gezelschap. Dat was onlangs in het blad "Verwachting" te lezen. Je zou toch denken 

dat de héle kerk daarnaar uit moet zien! Het moest ze inderdaad tot grote vreugde zijn te 

weten dat straks de hele wereld vrede zal hebben, dat het gedaan zal zijn met de 

onvoorstelbaar vreselijke ellende die nu het grootste deel van deze aarde teistert en dat 

straks psalm 72 heerlijk in vervulling zal gaan!  Maar ach Geert, je weet dat Jeremia in 

zijn tijd klaagde dat de kostelijke kinderen Sions de aarden flessen gelijk waren 

geworden. Wat kunnen we in deze afvallige dagen anders verwachten? Ik ben er echter 

toch van overtuigd dat er meerdere kinderen Sions zijn, die er eigenlijk niet van willen 

horen en het zelfs wel durven ontkennen, dat er een Messiaans Vrederijk komt aan het 

einde der tijden. 

 

Geert  -  Het valt soms niet mee om dát de geloven, beste vriend, maar ik denk   toch 

wel dat je gelijk hebt. Maar... het is wèl een groot kwaad van Gods volk om de grote en 

goede beloften Gods voor Israël en de Gemeente zo schandelijk te negeren en dat ze zo 

weinig of geen oog en hart hebben voor de komende luister op aarde van de Messias.    

 

Aart  -  Daarin kan ik je bijvallen, Geert, maar ik wil er toch nog wel bij opmerken dat 

er ook kinderen Gods zijn die hier nog nooit over gehoord hebben en áls er nog eens 
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over gesproken wordt gooit men hen die dit geloven op de hoop van de "Hallelujah-

roepers". Er zijn naar mijn mening beslist echte kinderen Gods die hierin helemaal 

onwetend zijn. En we moeten ook niet vergeten dat we allemaal op velerlei terrein de 

"aarden flessen" gelijk zijn geworden  Het geldt zeker niet alleen omtrent Israël en het 

Vrederijk. Er zou een veelvoud meer te noemen zijn.     

 

Geert  -  Ook dat moet ik je allemaal weer toestemmen, maar ik wil je er toch nog op 

attenderen dat ik wél van mening ben dat, als kinderen Gods hiermee in 

aanraking gebracht worden en dan toch nog een min of meer vijandige houding 

aannemen, ze wel in een zeer miserabele toestand verkeren, om nu geen ander woord te 

gebruiken. Je merkt dat ze heel dikwijls opgaan in de genoegens van dit tijdelijke leven 

en uitgesproken kinderen zijn van deze ontzettende welvaartstijd, waardoor ze weinig 

vruchtbaar zijn voor Gods Koninkrijk.  

 

Aart  -  Ik denk dat je de spijker op z'n kop slaat! Hun geestelijk leven staat doorgaans op 

een laag pitje en er is dikwijls weinig of geen verschil meer te zien tussen hen, de wereld 

en de valse godsdienst. Deze welvaartstijd is inderdaad voor het geestelijk leven zeer 

bedreigend. Eén ding staat voor mij vast: als Gods volk op z'n plaats was zou er een 

intense belangstelling zijn voor de komende luister en heerlijkheid van de Messias. Dan 

zou men het wereldgebeuren -en met name de gebeurtenissen in het Midden-Oosten- 

heilbegerig volgen. Ja, dan zou men werkelijk de krant naast de Bijbel lezen, zoals Da 

Costa in zijn dagen al opmerkte. 

 

Geert  -  En daar zijn we nog vér vandaan. Terwijl er juist nu geen enkele 

verontschuldiging is om niet met dit alles werkzaam te zijn. Wij zijn al oog- en 

oorgetuigen van zoveel waar velen van voorheen naar gehunkerd hebben. En  zij zijn 

zeker te verontschuldigen daar ze alles nog zoveel hebben gezien gehuld in veel nevel en 

mist, terwijl wij de profetieën voor een deel in vervulling zien gaan en er veel meer van 

kunnen begrijpen. Maar... onze oude theologen, die er nog zó ver van afstonden, 

hebben ons zaken nagelaten die het grootste deel van de theologie van onze tijd nóg 

durft te bestrijden. 

 

Aart  -  Om daar nog even op in te haken Geert, dezer dagen was ik in gesprek met een 

kennis die nogal fel afgaf op de leer van het chiliasme. Overigens met redenen die van 

geen betekenis waren. Maar waar tegen ik me niet zo snel kon verweren is, dat hij nogal 

smalend het verwijt deed dat de grote Voetius -die hij één van de belangrijkste 

vertegenwoordigers van de gereformeerde theologie noemde- niets moest hebben van 

het chiliasme, van de leer van een Vrederijk aan het einde der tijden. Wat weet jij 

daarvan? 

 

Geert  -  In de eerste plaats, dat het merendeels volkomen fout is om Godgeleerden die 

een toekomstig vrederijk verwerpen over één kam te scheren met de verwerpers van alle 

chiliasme. Als de goe-gemeente beweert dat b.v. Voetius een a-chiliast was dan dwaalt ze. 

De bekende Voetius was zonder meer een chiliast. Alleen... hij geeft een andere 

tijdsinvulling van de duur van dat rijk. Hij meende dat het 1000-jarig rijk de periode 

omvatte van ca. 325 tot 1325 en... dus al voorbij is!  
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Aart  -  Maar dat kan toch helemaal niet! Je kan toch moeilijk volhouden dat in die tijd 

de satan gebonden was en dat Christus met Zijn heiligen heerste. 

 

Geert  -  Het is ook een volkomen onhoudbare stelling. Dan zou de duivel in de 

'donkere' middeleeuwen, met de vreselijke paapse duisternis, gebonden ge-weest zijn en 

nú al meer dan 700 jaren losgelaten zijn! Het heersen van de antichrist in de 

middeleeuwen zou gelijk lopen met de binding van de satan en de gezegende tijd van de 

Reformatie zou dan vallen in de tijd van een losgelaten duivel! Ik zou zeggen jongen, 

over zulke onkunde praten we niet eens meer. 

 

Aart  -  Dus jij durft te zeggen dat Voetius onkundig was? 

 

Geert  -  Wat hij over het 1000-jarig rijk leerde was dwaasheid  We moeten dat durven 

zeggen. Wél heeft Voetius toch geloofd aan een toekomstige bekering van het volk der 

Joden en daar tekent hij bij aan, dat deze bekering 'het einde der wereld als van verre zal 

voorafgaan.’ Laat dit alles je toch niet ontmoedigen, Aart! De leer van het 1000-jarig rijk 

is nooit een kerkelijk uitgewerkte leer geweest. In Engeland en Schotland is daar veel 

meer sprake van geweest, hoewel de eschatologie (de leer van de laatste dingen) nergens 

helemaal uitgewerkt en als zodanig uitgebreid is vastgelegd. Vandaar ook dat men zich, 

met name in ons land, beroept op artikel 37 van de Ned. Geloofsbelijdenis, dat er geen 

1000-jarig Vrederijk meer komt.  

 

Aart  -  Ja, daar zit ik ook wel eens aan te denken. En eigenlijk hebben ze dan toch ook 

het gelijk aan hun kant?  

 

Geert  -  Het 'gelijk' is altijd aan de kant van Gods Woord. Dat dienen we nooit te 

vergeten. Maar je kan natuurlijk zeggen dat de kerk in haar Belijdenisgeschriften heeft 

verwoord wat de Bijbel léért en dat dit dus voor ons bindend moet zijn. En dan zou er 

dus geen sprake kunnen zijn van een toekomstig duizendjarig Vrederijk. Maar dit is toch 

wel heel 'kort door de bocht', om nu deze modeterm te gebruiken. 

 

Aart  -  Maar kun jij me dan zeggen hoe we artikel 37 moeten lezen? Dit vind ik namelijk 

heel belangrijk! 

 

Geert  -  Wel, dat ben ik van ganser harte met je eens. Dat is ook heel belangrijk. In 

artikel 37 lezen we: "Ten laatste geloven wij, volgens het Woord Gods, dat, als de tijd, 

van de HEERE verordend (die alle schepselen onbekend is), gekomen, en het getal der 

uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, 

lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgenomen is, met grote heerlijkheid en majesteit, om 

zich te verklaren een Rechter te zijn over levenden en doden; deze oude wereld in vuur 

en vlam stellende om haar te zuiveren." Dit is het eerste gedeelte, wat voor ons nu heel 

belangrijk is. Het zij toegegeven dat het moeilijk is, zo niet onmogelijk, om met art. 37 

van onze Confessie, de leer van een toekomstig 1000-jarig rijk te funderen. Het spreekt 

er niet over. Maar... daarom is het nét zo moeilijk om met dit artikel in de hand de leer 

van een toekomstig Vrederijk te weerleggen! Dit artikel spreekt wel heel summier over 

de "Toekomende Dingen" (Johannes 16:13, laatste gedeelte). Eigenlijk spreekt het alleen 
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maar over het laatste oordeel en de grote witte troon, volgens Openbaring 20: 11-15. De 

Heilige Schrift vermeldt zelf echter zoveel meer! 

 

Aart  -  Nou, daar heb je zeker gelijk in! In de Belijdenis lees je niets over de  

wereldbewegende val van de antichrist en de ontzaggelijke gebeurtenissen die daarmee 

gepaard zullen gaan. Je leest ook niets over de vernietiging van de Islam, waar onze 

vaderen over schreven. Er komt geen enkel woord in voor over de aanneming van Israël 

tot leven en zegen van de hele wereld en alles wat daarmee gepaard zal gaan. Zo is het 

toch, Geert? 

 

Geert  -  Zeker, zeker! En zo lees je ook met geen woord over het Messiaanse Vrederijk 

dat zal volgen als de antichrist en alle Gode vijandige machten verdaan zullen zijn. Maar 

nógmaals... je leest er ook niets in wat dit alles bestrijdt! 

Zie het zo, Aart. De mannen der Reformatie hebben zich met grote moeite ontworsteld 

aan de eeuwenlange en verworden tradities en belijdenissen van de roomse kerk. De leer 

van "de rechtvaardiging van de goddeloze" was geheel verdaan. Het Evangelie bestond als het 

ware niet meer. De antichrist had alles verdaan en verduisterd. En dat alles in de tijd dat 

satan gebonden was, als we Voetius moeten geloven!  

 

Aart  - Als ik goed begrijp dan hadden deze mannen zóveel te doen met het zuiveren van 

de geloofsleer, van het aantonen van de paapse gruwelen, dat ze aan de 'leer van de 

laatste dingen' niet zijn toegekomen... 

 

Geert  -  Dat is wel heel goed gezien. Ze kónden als het ware zich daarmee niet 

uitgebreid bezighouden. Ze stonden in de frontlinie van de strijd tegen de roomse 

antichrist om het volk te waarschuwen tégen en te behouden ván de helse roomse 

dwalingen en de gruwelijke afgoderij van het pausdom. 

 

Aart  -  Dat is voor mij heel duidelijk. Maar dan nog iets, Geert. Ik zit zo te denken hoe 

onrechtvaardig het is om de chiliasten om de oren te slaan met art. 37, terwijl men zelf 

zoveel andere artikelen opzij zet en er niets van gelooft. 

 

Geert  -  Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt! Verklaar je maar nader. 

 

Aart  -  We zijn allen gehouden de Confessie te eerbiedigen, te aanvaarden. De N.G.B. 

is één van onze formulieren van enigheid Maar wordt deze "enigheid" te niet gedaan als 

wij geloven wat de Belijdenis niet heeft vermeld en waaraan men nog niet aan 

toegekomen was? Nogmaals, de taak van de N.G.B. lag op het terrein van de heilsleer en 

de kerk. Maar... in hoeverre wordt dáárvan in de pluriformiteit van Neerlands 

kerkendom afgeweken? Denk aan de artikelen 22 en 23. Waar wordt in praktijk 

gebracht was we lezen in de artikelen 27 en 28? Wat een geweld wordt artikel 32 

aangedaan? Hoeveel dwaling is er rond de artikelen 33, 34 en 35? En denk ook aan art. 

36. Wie staat er nog voor: "om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om 

het rijk van de antichrist te gronde te werpen..."? Ik zou zeggen, laten allen die de chiliasten 

laken, omdat het 1000-jarig rijk niet genoemd wordt in art. 37 maar van schaamte en 

schande de hand op de mond leggen, omdat ze schandelijk verdaan hebben wat in art. 
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36 duidelijk is bedoeld, nl. dat... het Pausdom de antichrist is. Laten zij dan eerst dát 

maar eens gaan geloven en aanvaarden en laten zij maar eens een tiental toontjes lager 

gaan zingen dan als valse profeten zulke hoge borsten op te zetten door brutaalweg te 

leren, dat het einde van de wereld nabij is en dat het met Gods Gemeente op aarde een 

aflopende zaak is... 

 

Geert -   Nou, nou Aart, je blaast wel even stoom af! Ik zou het je niet verbeterd hebben! 

Je hebt natuurlijk volkomen gelijk en ik dacht al dat je die kant op zou gaan. Wat het 

miskennen, het verachten, het volkomen ánders leren en handelen dan in de door jou 

genoemde artikelen gesteld is betreft: daar zouden we een hele nacht over kunnen 

spreken, maar dat zullen we toch maar niet doen. Toch wil ik hier nog even op wijzen, 

dat als je dit zo stelt, de tegenstanders met het argument zullen komen dat, áls het dan 

zo zou zijn (uiteraard stemmen ze dit niet toe!), dat diverse artikelen ook niet worden 

gehandhaafd door hen, dit toch geen recht geeft dan ook maar van artikel 37 af te 

wijken. Ze zouden daar dan ook nog gelijk in hebben. 

 

Aart  -   Ja, kom nou, dat zou wat moois zijn. Wat moet ik er dan mee aan? Dat wil ik 

dan wel heel graag van je weten. 

 

Geert  -  Het is niet zo moeilijk, beste buurman! We gaan er niet van uit, dat, als 

anderen artikelen van de N.B.G. vertrappen, wij dat óók mogen doen. Je weet dat vooral 

de mannen van de Nadere Reformatie, de Presbyterianen en Puriteinen van het 

Verenigd Koninkrijk en velen elders in Europa, vast geloofd hebben dat er na de 

bekering van de Joden een wereldwijd Vrederijk volgt, waarin het Evangelie zal héérsen 

en de satan gebonden zal zijn. Wat ons land betreft heeft het deze godzaligen niet 

weerhouden intens met deze zaken bezig te zijn. Ze hebben het niet noemen van deze 

zaken in de N.G.B. absoluut niet als een beletsel daartoe gezien. En terecht! Zijn 

mannen als à Brakel, Vitringa, Witsius, Van der Groe, enz.enz., als chiliast in conflict 

gekomen met artikel 37 van de Ned. Geloofsbelijdenis? Neen, en nogmaals "neen". Kort 

en goed: het zogeheten postchiliasme -dus de leer dat Christus eerst wederkomt ná het 

1000-jarig rijk- is een legitieme Bijbelse leer. Wie het anders zegt is òf erg dom, òf erg 

hardnekkig. 

 

Aart  -  Ik denk nu ineens aan hetgeen ds. Philpot zei, namelijk dat, het niets anders is 

dan het meest brute ongeloof of ingewortelde vooroordeel als we loochenen dat er een 

1000-jarig Vrederijk komt, waarin Christus zal heersen en de gehele wereld het 

Evangelie zal krijgen, en een algehele vrede zoals nog nimmer geweest is op aarde zal 

zijn.  

 

Geert  -  Geef het maar door aan de huidige schriftgeleerden, die de sleutel der kennis 

hebben weggenomen!  

 

Aart  -  Toch zijn we er nog niet "uit", Geert! Van harte ben ik het met je eens dat het 

postchiliasme niet in strijd is met onze Geloofsbelijdenis. Maar... hoe zit het met het 

préchiliasme? Dat is toch wèl geheel in strijd met art. 37, omdat  er met nadruk staat, 

"...en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal 
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komen..." Zij die het prechiliasme aanhangen zeggen immers dat de Heere Jezus op de 

Olijfberg zal wederkomen om de Joden uit de allergrootste benauwdheid te redden en 

om het Vrederijk te doen aanvangen? Nogmaals: dat strijdt immers geheel met onze 

Confessie! 

 

Geert  -  Het moest er van komen, Aart, dat we eens op deze vragen zouden stuiten! Er is 

ook geen enkel bezwaar tegen ons daar eens wat mee in te laten. Maar daar het al weer 

laat is geworden stel ik voor om over deze zaak de volgende maal uitgebreid met elkaar te 

spreken. Alleen nu nog dit. Zoals je weet is het kardinale verschil tussen het post- en het 

prechiliasme, dat het gaat om één of twee wederkomsten van Christus. We stellen nu 

met grote nadruk vast dat degenen die een postchiliastische toekomstvisie hebben op 

geen enkele wijze met de Nederlandse Belijdenis in strijd komen. Sommige wel erg 

domme voorgangers zeggen dat wel, maar het getuigt alleen maar van hun zeer grote 

onkunde. Een andere zaak is het prechiliasme. Als je dát aanhangt kom je inderdaad in 

strijd met de Néderlandse Geloofsbelijdenis. 

 

Aart  -  Je zegt zo met nadruk: "de Néderlandse Geloofsbelijdenis." Geldt het 

veroordelen van het prechiliasme alleen voor ons Nederlanders? En de grote vraag is 

natuurlijk altijd, of we in strijd komen met de Schrift. 

 

Geert  -  Mannen als MacCheyne de gebroeders Bonar, Keith, Ryle, bekeerde Joden als 

Adolph Saphir, enz.enz., komen daarmee inderdaad in strijd. Maar je hebt gelijk dat de 

allerbelangrijkste vraag is of we wél of níet in strijd komen met Gods onfeilbaar Woord. 

Maar we gaan nu niet op deze vragen vooruitlopen. Ik beloof je dat we de volgende keer 

D.V. deze vragen niet uit de weg zullen gaan, hoewel ik je op voorhand níet beloof dat ik 

op alle vragen een afdoend antwoord kan geven! 

 

Aart  -  Ik zie er nu al naar uit, want ik kom de laatste tijd nogal veel met mensen in 

aanraking die deze leer sterk propaganderen. Nu heb ik nog een vraag, Geert. In 

Openbaring 15:12 staat: "Wee degenen, die de aarde en de zee bewonen! want de duivel 

is tot u afgekomen, en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft." Hier 

wordt toch niet gesproken van de "kleine tijd" die de duivel nog krijgt na zijn 

ontbinding, zoals in Openb. 20 staat? In welke tijd moeten we dit toch alles plaatsen? 

 

Geert  -  Dit ziet in geen geval op de ontbinding van satan aan het eind van het 1000-

jarig rijk. Ik denk dat het niet moeilijk is dit te verstaan. Sinds de geze-gende Reformatie 

-de eerste val van de antichrist zoals de vaderen het noemden- wéét de duivel dat hij nog 

maar een kleine tijd heeft en daarom is zijn toorn heftiger dan ooit. Zo kunnen we in 

onze dagen wel zeggen, dat de duivel- wetende dat de bekering van Israël en zijn binding 

nabij is, zeer grote toorn heeft. Dat is te merken in de hele wereld en met name ook in 

ons land, waar de vorst der duisternis in kerk en staat de allergrootste overwinningen 

behaalt. Maar laat ik eens lezen wat à Brakel zegt: "Zo de gelovigen als de tijd-gelovigen 

bewonen de aarde en de eilanden, grote en kleine, gelijk in de kerk tijdgelovigen en 

ware gelovigen zijn. De een met de ander hadden te vrezen, dewijl de duivel, de  

mensenmoorder, de doodvijand van de kerk en de ware gelovigen, losgelaten was, en 

met vreselijke grimmigheid op hen zou aanvallen, te meer, dewijl hij wist (door wat weg 
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is onbekend) dat zijn einde van woede aanstaande was, en dat hij na een kleine tijd in 

de afgrond zou gebannen en opgesloten worden, 't welk geschieden zal als het 

duizendjarig rijk zijn aanvang neemt.  Ziet daarvan hfdst. 20:2 en 3." 

 

Aart  - Voordat we naar huis gaan nog het volgende, Geert. Hoe denk jij over al die 

voorspellingen die de laatste jaren in ons land de ronde doen, zoals dromen over een op 

handen zijnde watersnood, een grote aardbeving die ons boven het hoofd zou hangen, 

ja, zelfs een uittocht naar de staat Israël om daar beveiligd te zijn voor een vuuroordeel 

dat West-Europa zal treffen. 

 

Geert  -  Het is te laat om daar nu op in te gaan. Maar een land dat het Evangelie 

verwerpt en vertrapt en Gods geboden massaal vertreedt, een kerk die de meest 

gruwelijke zonden tolereert en goedpraat, een staat en een kerk die enkel leven voor 

weelde en wellust, kunnen niet anders dan een vreselijke ondergang verwachten. Daar 

hopen we D.V. nog eens met elkaar over te spreken. 

 

 

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

 

 

 

  

 

RR  OO  EE  PP  EE  NN  DD  EE    ZZ  OO  NN  DD  EE  NN  

  

--  22  --      
 

 

Onder onze lezers zal er denkelijk toch niemand zijn die niet alle krachten in zal 

spannen  -al was het alleen maar door hard te schreeuwen-, dat, als hij of zij een huis in 

brand ziet staan, niet alles zal doen wat maar mogelijk is, om de bewoners te 

waarschuwen en zo mogelijk te redden. En als we getuige zijn van een aanslag of iets 

dergelijks, welke zomaar opeens een moord kan worden, dan zou het toch misdadig zijn 

als we niet alles in het werk stellen dit te voorkomen en eveneens is het dan onze dure 

plicht luidkeels te roepen: "Daar gaat de moordenaar, grijpt hem." En als we nu kunnen 

weten dat de moordenaars onder ons zijn is het toch misdadig als we zouden zwijgen ? 

 

We kunnen in ons land van lieverlee spreken van een "moordenaarsparlement". 

De meerderheid daarvan (de dictatuur van de helft + 1) geeft haar steun aan de massale 

moordpartij op ongeboren kinderen. De weg is geplaveid voor de moord op oude en 

doodzieke mensen. Op het vervolg van die weg vinden we moord op verstandelijk en 

lichamelijk gehandicapten en wat nog meer zal volgen. De satan is tot ons afgekomen en 

weet dat hij nog een kleine tijd heeft. Niemand denke toch dat het wel mee zal vallen. 

Als de Almachtige het niet verhoed zal het beslist niet meevallen, zal het erger worden 
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dan we nu kunnen denken. Wat denkt u van de indirecte moord op onze jeugd, door 

drugs, gelegaliseerde ontucht, de meest vunzige lectuur, programma's van de media die 

regelrecht uit de hel komen? En vult u verder zelf maar aan. Laten ook wij oppassen dat 

we niet aan de zonde om ons heen gaan wennen. 

 Dat ook in een groot deel van de christenheid de gesignaleerde kwaden meer en 

meer ingang vinden is waarlijk geen publiek geheim. We hoorden eens een inwoner van 

een plaats zeggen, waar het merendeel van de bevolking zeer 'kerkelijk' is, dat de jeugd 

aldaar verrot is tot in het gebeente. We besparen u verdere schrijnende voorbeelden die 

ons bekend zijn. 

 

Hebben we er nood over?   

 “Er is een vloek van God uitgesproken tegen al degenen, die de benauwdheid van Jozef niet ter 

harte nemen: Wee de gerusten te Sion en de zekeren op de berg van Samaria. Gij, die de boze dag 

verre stelt. Die daar liggen op elpenbenen bedsteden en weelderig zijn op hun koetsen, en eten de 

lammeren van de kudde, en de kalveren uit het midden van de meststal. Die op het geklank der 

luit kwinkeleren en bedenken zichzelf instrumenten der muziek. Die wijn uit schalen drinken en 

zich zalven met de voortreffelijkste olie, maar bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef,  

Amos 6: 1-6. Wee u, die uw overvloed van uitwendige dingen geniet en daarmee vreugde bedrijft 

en u nooit bekommert over de verbreking van Gods volk en het gevaar van de ark.” 
 

Het voorgaande is een woord van ds. Edmund Calamy over 1 Samuël 4:13a met 

opschrift: "Het beven voor de ark van God." Uitgebreid gaat hij in die verhandeling in 

op het verval in zijn dagen. Ook in die dagen was de ark Gods in groot gevaar. Kunnen 

we zeggen dat het nu veel en véél erger is? Dat er nu goddeloosheden zijn in Gods 

Gemeente welke nog nooit eerder in de geschiedenis aanwezig waren? Ongevoelige en 

verblinde mensen zeggen zo heel erg gemakkelijk: "Oh, het is altijd al wat geweest in de kerk 

en dat het zo erg is roepen ze al zolang."   
 

Het is in staat en kerk erger dan het ooit was 

Wat de staat aangaat hebben we niet veel meer toe te voegen aan hetgeen we in 

de vorige aflevering geschreven hebben. De zonden worden vrij uitgsproken als in 

Sodom en de zonden van Sodom worden niet alleen gedoogd, maar bovenal gewettigd.  

Hoe verdorven, hoe goddeloos, hoe vunzig onze samenleving geworden is blijkt al 

voldoende uit het volgende. De burgemeester van Rotterdam -de heer Opstelten- heeft 

het durven bestaan om in de hal van het stadhuis een beslaapbaar homobed te plaatsen, 

met de uitnodiging voor een ieder om er in plaats te nemen. Het ging alle perken van 

fatsoen te buiten. Het R.D. gaf van dit gebeuren een foto op de voorpagina hetgeen ze 

beter had kunnen nalaten. Ook plaatste dit blad een grote foto van 2 mannen die in het 

'huwelijk' werden verbonden en met elkaar van ringen wisselden. Of dit alles voor een 

Reformatorisch orgaan zo stichtelijk is? Op z'n minst hadden ze erbij moeten vermelden 

dat zulke gruwelijke zaken een kerk die dit tolereert en goedkeurt, voorbestemd voor het 

vuur en zwavel dat de steden Sodom en Gomorra verwoestte. 1 

                                                           
1 Een abonnee liet ons weten dat zijn echtgenote op de televisie een life uitzending heeft gezien van de z.g. "roze" 

dagen in Amsterdam, de dagen dat homo's zich in het openbaar mogen presenteren. Deze vrouw was  van hetgeen 

zij zag dermate geschrokken, dat ze helemaal overstuur was en de nacht vrijwel niet kon slapen. Deze dagen werden 

in Amsterdam  bezocht door ca. 250.000 bezoekers! De zonde, waarvan Judas:7 zegt, dat de steden Sodom en 
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In Nederland wordt recht noch kwaadbeteugeling gevonden. Maar waar 

openbare zonden hoogtij vieren keert God die steden en landen om. De steden Sodom 

en Gomorra zijn ons ter waarschuwing. De Almachtige wordt in ons land openlijk 

uitgedaagd en getart. Wat moet toch het einde van dit alles zijn? In Leeuwarden is een 

gemeenteambtenaar, mevrouw Eringa-Boomgaardt, ontslag aangezegd omdat ze weigert 

homohuwelijken te bevestigen.  

Het COC (dat is de Nederlandse organisatie tot bevordering van tegennatuurlijke 

ontucht) wil actie ondernemen tegen de gemeente Nunspeet. Het vindt dat Nunspeet 

trouwambtenaren met gewetensbezwaren tegen het sluiten van homohuwelijken ten 

onrechte ontziet. Er is veel meer aan de hand dan we hier in kort bestek kunnen 

schrijven. Hoe brutaal het COC is mag blijken uit het feit dat het voor hen niets 

uitmaakt of er ambtenaren zijn die weigeren hun medewerking te verlenen tot het 

wettigen van zulke schanddaden, omdat er altijd wel ambtenaren te vinden zijn die géén 

bezwaren hebben. Maar deze verfoeilijke organisatie wil het doordrukken dat niemand 

zich mag afzetten tegen hún levenswijze en mee móet werken aan hun verbintenissen en 

sodomskwaad.  De tijd is vast niet ver meer  af  dat  zonde  geen  zonde meer genoemd 

mag worden en dat degenen die openlijk de zonde aan de kaak stellen vervolgd  zullen 

worden. 

 

Maar veel erger is het in de kerk 

Welke kerk bedoelen we hier, want er zijn immers vele kerken? Er is maar één 

kerk en ook in haar uitwendige verschijningsvorm behoort er maar één kerk te zijn.  

Hóe het is weten we allemaal. En hopelijk weten we óók dat alle 'kerken' in verval zijn.  

Doch het is zeker waar dat er in het kwaad grote verschillen zijn en dat we zeker niet van 

alle kerken kunnen zeggen dat ze zich 'verkocht hebben om kwaad te doen tegen de 

HEERE'. Maar is er dan een kerk die dat wèl doet?  Zeker, die kerk ís er. De "SoW-Kerk"  

is er het meest sprekendste bewijs van. Een uitspraak van de synode op 16 juni 1989 

was: "De generale synode wijst derhalve maatregelen van kerkelijke tucht vanwege homoseksuele 

geaardheid en leefwijze van de hand." De tucht is geheel wég. En... waar geen tucht is, is de 

kerk ook niet. En wat denkt u dat er straks zal veranderen als de SoW-kerk geheel van 

start gaat? Wat zal er dan gebeuren wat nu ook al niet plaats heeft?  

Het is zeker 'altijd al wat geweest in de kerk', maar... het is nog nooit 

voorgekomen dat een 'kerk' die vreselijke zonden in bescherming nam waarvoor Sodom 

en Gormorra verwoest zijn en toestond dat predikanten die deze zonde praktiseren, 

mochten 'trouwen' met iemand van het eigen geslacht en... mochten arbeiden in volle 

dienst van het Woord en pastoraat. In de huidige omstandigheden is het zelfs mogelijk 

dat er nog eens een praktiserende homo president zal zijn van de synode. Zó erg is het in 

kerkelijk Nederland. Zou het nóg erger kunnen? Wij zijn van mening dat een predikant 

die getrouw is, deze goddeloze synode zal aanklagen, en haar het geduchte oordeel Gods 

zal aanzeggen.  Kan men in deze kerk werkelijk nog dienstbaar zijn in de vreze Gods? 

Het lijkt ons niet mogelijk, maar we willen onze mening graag wijzigen als de onjuistheid 

ervan wordt aangetoond. 

 

 
                                                                                                                                                                                     

Gomorra met de omliggende steden, als een voorbeeld (een waarschuwing) gesteld zijn, dragende de straf des 

eeuwigen vuurs. De zonde, die gewettigd wordt in de goddeloze SoW-kerk. 
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Gods lankmoedigheid 

"En ook is alrede de bijl aan de wortel der bomen gelegd." (Mattheüs 3:10) 
Ook de bomen van Nederland hebben wortels, hun beginselen waaruit zij zijn 

voortgekomen en waarop zij rusten. De eerste en de voornaamste wortel van Neerlands 

boom is de ware godsdienst. Waar deze is en bloeit, daar is God met Zijn bescherming, 

zegen en welvaren. Zodra het volk van Israël getrouw was aan de Heere en Zijn dienst, 

bloeide het en werd het gezegend. Zodra het de Heere verliet, overstroomde het allerlei 

rampen en ellende.  

Een voorname wortel van Nederlands boom zijn de rechtvaardigen. Zij zijn de steunsels 

van het land. Als er meer dan tien rechtvaardigen in Sodom waren geweest, zouden 

Sodom en Gomorra niet verwoest zijn. Sodom kon niet worden omgekeerd voordat Lot 

uit de stad was. Ook zien we dat alle scheepslieden werden behouden om Paulus' wil. 

We zien uit deze en andere voorbeelden dat Gods kinderen de kurken zijn waar kerk en 

staat op blijven drijven. 

Nog een belangrijke wortel is Gods verbond met Nederland. Op dat verbond met God 

hebben onze godvruchtige prinsen en bevelhebbers gesteund. Maar lag de bijl reeds aan 

de wortel van de boom van de joodse staat, de bijl ligt ook aan de wortel van Neerlands 

boom. Hij ligt niet alleen aan de wortel, hij ligt ook aan de stam. De wortels van onze 

boom zijn niet alleen blootgelegd, maar de bijl ligt eraan en wacht op Gods bevel. 

 

 

(Ds. G. van Aalst - Toegift op de parabel van de zaaier-1748) 

(slot volgt) 

 

 

 

 

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
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DE  VIJAND  HEET  TERREUR 
 

 

 Het ongelofelijke is gebeurd en wat alleen maar in boeken mogelijk scheen is 

werkelijkheid geworden. Tot verbijstering van de wereld kon in een land als de 

Verenigde Staten van Noord-Amerika op 11 september j.l. een ramp gebeuren die –naar 

we dachten- alleen maar in boeken kan voor komen. De werkelijkheid is ons allen 

bekend. Het demonisch kwaad is onzichtbaar, hoewel het voelbaar is en er is geen 

afdoende beveiliging tegen mogelijk. Het kan ons allen op het meest onverwachte 

treffen. Nergens ter wereld –en zeker niet in het westen ervan- kunnen we ons meer 

veilig voelen. 

 

We hebben in dit blad al veel gewezen op de oordelen en gerichten die nabij gekomen 

zijn, hoewel we het altijd naar voren gebracht hebben, dat áchter al deze rampspoeden 

het meest heerlijke en luisterrijkste tijdperk van de wereld ligt. Maar dat het Messiaanse 

Vrederijk zal voorafgegaan worden door verwoestende oordelen, hebben de profeten 

van ouds ons nagelaten. De algehele omkering van het Romeins en profetisch gedeelte 

der wereld zal ontzettend zijn. 

 

De dag voor de grote ramp in Amerika trof ons een artikel in het RD waarin geschreven 

werd over biologische wapens en andere vondsten uit de hel. Er wordt gesproken over 

het via DNA-technieken ontwikkelen van wapens waartegen men zich niet kan 

verdedigen. Sinds 1995 beschikken de Russen over een genetisch gewijzigde visie van 

het zeer dodelijke antrax-virus. Maar er is veel meer. Het is mogelijk miljoenen mensen 

te doden met het verspreiden van allerlei virussen. Terroristische groepen of ‘verdachte’ 

landen zijn in staat om bij de verspreiding van kleine hoeveelheden pokkenvirus de 

bevolking grote schade toe te brengen. We zullen er u nu niet verder mee vermoeien. 

Maar het is volkomen zeker dat deze dreiging vreselijk is, en als we enigermate wisten 

wat er in de laboratoria wordt gedaan en voorbereid, we zouden niet meer kunnen 

slapen. 1 

 

De dag nadat we lazen over welke vreselijke wapens terroristen beschikken werd een 

terroristische methode gebruikt die we niet verwacht hadden. Meerdere malen zijn er 

kapingen van vliegtuigen geweest, waarbij de kapers zich dreigden op de te blazen met 

het vliegtuig, maar voorzover we weten is dat nog nooit gebeurd. Nu waren er 

intelligente mensen, die een vliegtuig konden besturen en  waarmee ze zich welbewust 

                                                           
1 We lazen zojuis in het RD van  24/9 dat in Engeland veel gasmaskers worden gekocht en beschermende pakken 

tegen gasaanvallen, etc. “Het Westen heeft te maken met onbekende terreur. We weten niet precies met welke 

wapens en wanneer deze terroristen zullen toeslaan”, zei een 33-jarige advocaat, die 5 gasmaskers en beschermende 

pakken voor zijn familie had besteld. De regering van Groot-Brittannië gaf toe dat het haar grootste angst is dat 

terroristen chemische of biologische wapens zullen inzetten. De ziekenhuizen in Engeland hebben opdracht 

gekregen zich voor te bereiden op‘incidenten met veel slachtoffers.’ De Britse veiligheiddiensten denken ook aan 

gifgas en vergiftigen van drinkwater. Hetzelfde doet zich voor in Amerika. In diverse steden in de USA zijn 

waterbasins hermetisch afgesloten. Later lazen we dat een deskundige opmerkte dat biologische wapens zó 

gemakkelijk te gebruiken zijn, dat hij zich niet kan voorstellen dat ze niet gebruikt zullen worden. Er gaat zich een 

radeloze angst der volken aftekenen. 
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de dood hebben ingejaagd, door zich tegen een gebouw te pletter te vliegen. Wat kan 

een mens al niet over hebben voor een volkomen valse godsdienst! We laten de verdere 

feiten van dit ontzettende gebeuren nu gaan. Daar is zoveel over te lezen geweest en nog, 

dat we er wel hele dagen mee kunnen vullen… 

 

WAAR ZIJN WE NU AAN TOE? 

Daar zouden we veel over kunnen fantaseren en dat wórdt veel gedaan en dat zal nog 

méér gedaan worden. Onze tijd is een tijd bij uitnemendheid voor allerlei figuren die 

zich getooid hebben met een ‘profetenmantel’. In de serie “Voorzichtigheid geboden” 

hopen we er D.V. nog verder op terug te komen. Als we er in dit artikel iets over 

schrijven dan zijn het slechts ‘gissingen’, hoewel Gods Woord ons wel in grote lijnen 

tekent wat er te wachten staan. Het is slechts ons gebrek dat we deze taal niet altijd 

verstaan! 

 

Het gaat alles om Israël! Dat staat als een paal boven water. Was er geen ‘probleem’ in 

het Midden-Oosten dan zouden er recentelijk niet ruim 6.000 mensen in New York 

vermoord zijn. Het is een afschuwelijk gegeven, maar het is wel de waarheid. In het 

dagblad “Trouw” van 18/9 stond een groot artikel onder de kop “Terreur stopt pas na 

vrede M-Oosten”. We lezen daarin o.m. het volgende: 

                                                                                                                          “Voor 

duurzame vrede moet Israël de bezette gebieden opgeven. Niet de helft, niet tachtig procent 

aanbieden en dat als unieke vrijgevigheid bestempelen. Nee, simpelweg voldoen aan de eindeloos 

aangehaalde VN-resoluties en het internationaal recht, en alle bezette gebieden, inclusief Oost-

Jeruzalem, verlaten. Tevens moet Israël recht doen aan de verdreven Palestijnse vluchtelingen, door 

tenminste een substantieel deel te laten terugkeren en de anderen te compenseren.” 

 

Dit is geschreven door een zekere Ward Ferdinandusse, jurist. Hij heeft het b.v .ook 

over de systematische onderdrukking en achterstelling van de Palestijnen door Israël. 

We weten dus best wel uit welke hoek deze wind waait. Een vijand van de God van 

Israël. Maar… deze geluiden zijn er meer. Terwijl we dit schrijven (eind sept.) weten we 

nog niet hoe de komende ontwikkelingen zullen zijn. Momenteel is vooral in Amerika 

de stemming zeer anti de Islam. Het is echter niet ondenkbaar dat, als de huidige 

gebeurtenissen wat ‘afgekoeld’ zullen zijn, de vraag almeer zal gesteld worden hoe dit nu 

toch allemaal komt. Waarom zijn de Islamieten zo woest en waarom komen ze tot zulke 

gruwelijke zaken? En dan kon wel eens almeer de beschuldigende vinger richting de staat 

Israël gaan. Als die hardnekkige Joden nu maar eens soepeler waren dan zou er in het 

Midden-Oosten vrede komen en dan zouden we van al de huidige ellende bevrijd zijn. 

Zover zou het kunnen komen. Maar dit alles is toch allerminst zeker. 

  

De eindfase 

We stelden de vraag: “Waar zijn we aan toe?” In de serie “Naar de eindfase in het Midden-

Oosten”  houden we ons bijzonder met deze vraag  bezig en  we  hopen  in die serie daar  

dieper op in te gaan. Waar we nu aan toe zijn en wat de de naaste gebeurtenissen zijn is 

zeker niet zomaar te zeggen. We zijn al voor enorme verrassingen geplaatst en we zijn er 

sterk van overtuigd dat die ‘verrassingen’ alleen maar zullen toenemen. En dat het 

vreselijke verrassingen zullen zijn is o.i. geheel duidelijk. Als u D.V. dit nummer in 
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handen krijgt kan er al weer heel wat gebeurd zijn. Trouwens: alvorens we dit nummer 

hebben afgesloten kunnen we al meer weten dan op het moment dat we dit schrijven.  

Dan zullen we mogelijk weten welke maatregelen president Bush heeft genomen. Tot 

overhaaste militaire actie schijnt hij niet over te gaan. Maar dat er veel gebeuren gaat is 

wel zeker. Er zijn momenteel heel veel vragen waarop we het antwoord slechts kunnen 

gissen. 

 

 

Wat gebeurt er op korte termijn?   

 

1.   Dat een gedeelte van Azië in brand komt te staan? 

2.   Zal ook het Midden-Oosten in vuur en vlam komen te staan? 

3.   Komen er nog meer aanslagen in Amerika en/of elders in de wereld? 

4.   Worden er landen finaal verwoest? 

5.   Zullen er vele doden vallen, ook van Amerika en de NAVO-landen? 

6.   Zal ook het westen, zal ook Nederland getroffen worden? 

7.   Komt er een grote economische malaise? 

8.   Wordt het een derde wereldoorlog of blijft het een ‘beperkte’ oorlog? 

9.   Zullen er nucleaire wapens ingezet worden? 

10. Is de ondergang van de Oosterse antichrist nabij gekomen? 

 

Dit zijn allemaal  vragen waarop we geen antwoord geven, waarop we geen antwoord 

kúnnen geven. De nabijë toekomst zal het ons leren. Het is zeker heel goed mogelijk dat 

er een vreselijke oorlog komt met ontelbare doden. De VS zijn wel verplicht voor 

zichzelf én voor de gehele wereld het terrorisme radicaal uit te roeien. En dat kan niet 

zachtzinnig gebeuren. Dat er veel bloed zal vloeien is een zeer reële mogelijkheid. Wij 

wagen ons niet aan stellige uitspraken. Maar we dienen ons wel allemaal voor te 

bereiden op tijden van bloed en tranen. Gods oordeel kan niet dan vreselijk wezen. 

Toch willen we iets meer zeggen over vraag 10, hoewel dit gegeven meer uitgebreid zal 

behandeld worden in: “Naar de eindfase in het Midden-Oosten”. 

 

Het is niet onmogelijk dat de recente gebeurtenissen de inluiding zijn van de 

vernietiging van de valse godsdienst van Allah en zijn valse profeet Mohammed. We 

hopen daar over te schrijven in de rubriek “Naar de eindfase in het Midden-Oosten”. 

De recente aanslagen zijn het werk van de Islam en hoewel we er zeker begrip voor 

hebben dat er Mohammedanen zijn die dit niet hebben gewild, we dienen toch goed 

beseffen dat niet allen die er hun afkeuring over uitgesproken hebben, dit ook hebben 

gemeend.  De Islam is een uiterst fanatieke godsdienst. Het doel van de Islam is de hele 

wereld onderwerpen aan Allah. Dit is het doel van de Jihad, de heilige oorlog. Iedere 

Islamiet is gehouden hier achter te staan. Laten we dit nooit uit het oog verliezen. Het 

Mohammedaanse terrorisme kan alleen maar uitgeroeid worden als deze godsdienst van 

de aarde is weggevaagd. 

 

Ook als Israël toegeeft! 

Stel dat Israël alle bevrijde gebieden aan Arafat geeft, inclusief Oost-Jeruzalem, 

aangevuld met ‘herstelbetalingen’ voor de gevluchte Palestijnen, dan zou er heel tijdelijk 
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wat rust kunnen komen, maar… Israël moet geheel verdwijnen. En als Israël in de zee 

gedreven en haar plaats niet meer zou gevonden worden –wat uiteraard een volkomen 

onmogelijkheid is- dan moet tóch nog de Jihad gevoerd worden tegen alle 

christenhonden en heidenen, want Allah is alleen groot en verheven. Maar deze opties 

laten we verder buiten beschouwing. 

 

Terug naar de huidige werkelijkheid. 

En die werkelijkheid is dat heel de wereld met vernietiging bedreigd wordt door niets 

ontziende terroristen. Er is al opgemerkt dat de volgende optie voor deze bandieten een 

kernbom is. Het behoort helaas tot de mogelijkheden Er valt niet aan te twijfelen dat 

Amerika heel hard zal optreden. Het heeft trouwens geen andere keus. Naar onze 

mening zal Israël voorlopig buiten schot blijven. Het gaat nu echt tegen Islam. De afkeer 

tegen deze fanatistische godsdienst is momenteel erg groot. Ook in ons land. Het is lang 

niet uit te sluiten dat Israël in de huidige strijd tegen de Islam een niet onbelangrijke rol 

zal spelen. En het is heel goed mogelijk als we horen en lezen dat Amerika hard tegen 

Israël optreedt, maar… dat er onderling afspraken gemaakt zijn hoever Israël gaan kan. 

Sluit dit echt niet uit! 

 

Er zijn berichten dat Irak met de onberekenbare Saddam Hoessein een uiterst vuile rol 

speelt, hetgeen trouwens niet te verwonderen is. We lazen dat een “Irak-deskundige” 

werd gevraagd wat naar zijn inzien het gevolg zou zijn van een aanval op Irak. “Dat hij al 

zijn raketten op Israël zal loslaten, hoewel hij weet dat dit ook de vernietiging van Bagdad zal 

betekenen.” Verder zei deze man dat Hoessein er niet voor terugdeinst atoomwapens in 

die regio te gebruiken. Dat dan ook een groot gebied vernietigd zal worden met vele 

gedoden onder de Palestijnen, is voor hem geen punt. Het land kan dan opnieuw 

bevolkt worden. Hij zou dan –dood of levend- de grote held van de Arabieren zijn. 

Aldus deze man. Het is niet uit te sluiten. En vooral als de berichten juist zijn dat 

Saddam aan ongeneselijke kanker lijdt kunnen we zeer beducht zijn voor dit monster, 

dat ook allang de beul is van zijn eigen volk. Dan maakt het hem helemáál niet meer uit 

om mede om te komen, met desnoods miljoenen mensen. Het is een gruwelijk scenario, 

maar álle te bedenken scenario’s in die regio zijn afschuwelijk. 

 

Maar… de HEERE regéért. Gehele volken zijn voor Hem minder dan een druppel aan 

een emmer en een stofje aan de weegschaal. En de Hoeder Israëls slaapt noch sluimert. 

Israël, ook dit Israël dat nog altijd de Messias verwerpt, staat onder de bijzondere 

bescherming van de Allerhoogste. Het hele bestaan van de staat Israël na 1948 is een tijd 

van wonderen geweest. En de allergrootste wonderen moeten ongetwijfeld nog komen. 

Het is geheel zeker dat Israël op een dergelijk genoemd scenario is voorbereid. Met 

medewerking van Amerika –denk aan spionage vliegtuigen en satellieten- wordt alles zó 

nauwkeurig in de gaten gehouden dat –als er maar het minste van te merken zou zijn 

dat Hoessein tot de aanval overgaat- Israël preventief desnoods heel Irak vernietigt. En 

we moeten ons al heel sterk vergissen als de huidige gebeurtenissen niet zullen leiden tot 

een treffen tussen Irak en Israël. En dat zou inderdaad zeer verstrekkende gevolgen 

kunnen hebben. Dat het in elk geval eens zover zal komen geloven we heel stellig. En 

alle tekenen der tijden wijzen erop dat dit alles nabij, zeer nabij gekomen is. De grote 

vraag voor het moment is echter: 
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Komt er een grote oorlog? 

Zoals we reeds opmerkten gaan de Amerikanen niet overhaast te werk. Momenteel 

wordt getracht langs diplomatieke weg de grote terrorist Bin Laden in handen te krijgen. 

We denken niet dat dit zal lukken. Volgen er dan bombardementen op Afghanistan? 

Het land is al grotendeels een woestijn door de oorlog die gevoerd is met de Russen. 

Toen hebben de Amerikanen Bin Laden gesteund! Zal men met massale 

bombardementen Bin Laden kunnen treffen? Dat lijkt onmogelijk. Moet men 

grondtroepen inzetten? “De Amerikanen zullen er nooit kunnen winnen”, zeggen 

experts en Russische veteranen die in Afghanistan gevochten hebben! Zal men het op 

een groot bloedbad aan laten komen? Het lijkt weinig waarschijnlijk. Wat wel 

hoogstwaarschijnlijk is dat er al speciaal opgeleide commando’s ‘gedropt’ zijn boven 

Afghanistan. Dit zijn buitengewoon getrainde jongens, die als het ware ‘nergens voor 

staan’, welke zich overdag schuil houden en ’s nachts in actie komen. Het R.D. gaf er 

een uitgebreid artikel over en daarin was te lezen dat deze kleine groepen enorm veel 

kunnen. Als de berichten juist zijn zouden speciale Amerikaanse commando’s, de Navy 

Seals, Afghanistan al zijn binnengedrongen. Maar dat zullen we dan pas vernemen als de 

opdracht slaagt! Het is ook wel eens fout gegaan, zoals we konden lezen. Het is 

theoretisch niet onmogelijk dat ze zullen slagen, hoewel er met zekerheid niets te zeggen 

valt. 

 

Opnieuw terrorisme? 

Cruciaal lijkt ons of er nog meer terroristische aanslagen komen. Het is al achterhaald 

dat meerdere grote aanslagen in Amerika gepland waren. Ook is  bekend geworden dat 

er aanslagen te Parijs en Brussel op het programma stonden. De Amerikanen zijn zeer 

knap in het voorkomen van terreurdaden. Maar laten we niet vergeten dat het absoluut 

onmogelijk is deze voor 100% uit te sluiten en te voorkomen. Het is met aan zekerheid 

grenzende waarschijnlijkheid aan te nemen dat er meer aanslagen zullen komen. En 

zeker niet alleen in Amerika. Alleen in Duitsland zijn al 30 cellen van terroristen.  

 

En in ons land? 

Laten we niet al te optimistisch zijn. Naar te vrezen is heeft onze tolerantie-politiek er 

toe geleid dat vele moslims al jaren ongestoord hun gang konden gaan. Weet u wat er 

allemaal al voorbereid is, ook in Nederland, om de godsdienst van Allah groot te 

maken? De havens van Rotterdam zouden een zeer gewild doelwit kunnen zijn. Wat 

denkt u van het Botlekgebied? Jaren geleden is er een grote brand geweest, met dreiging 

van ontploffingen. Er is wel gezegd dat, als dat gebeurd zou zijn, heel Rotterdam niet 

meer wakker zou geworden zijn. Kunnen we deze locaties geheel afdoende beveiligen? 

Dezer dagen was er groot alarm voor de tunnels in Rotterdam en Amsterdam. Mariniers 

namen stellingen in, scherpschutters lagen op wacht, pantserwagens aanwezig; een 

complete oorlogssituatie. Er was een waarschuwing gekomen die men zeer serieus heeft 

genomen. Diverse zaken genoemd heeft men kunnen verifiëren als geheel correct. Men 

wilde auto’s, gevuld met van alles en nog wat dat vreselijk is, ín de tunnels laten 

ontploffen. Het zwartste scenario bij een dergelijke terroristische daad zou zijn,  

ingestorte tunnels met verschrikkelijk veel doden.  Men was op alles voorbereid.   

Ook die keer als er niemand is die waarschuwt?  Het zal  nu alles uitnemend worden 

bewaakt. Maar toch? Het verspreiden van gif –b.v. vanuit de lucht-, het verspreiden van 



 29

dodelijke virussen, er wordt in de kranten over geschreven dat dit ook in ons land kan 

gebeuren. We brengen u geen goedkope sensatie. Dit alles en nog veel meer konden we 

de laatste tijd steeds weer lezen. Er is een veelheid meer van wat zou kúnnen gebeuren. 

Er is de laatste jaren veel ‘gedroomd’ over een watersnood, etc., en we sluiten zo’n 

oordeel geenszins uit, maar wie heeft erg gehad in al dat vreselijke dat over ons gekomen 

is en wat verder nog  zal gaan gebeuren? 

 

Ten slotte: 

Wat de huidige gebeurtenissen betreft is het gemakkelijk een hele “Verwachting” vol te 

schrijven. Maar in de dagbladen (om nu niet meer te noemen), ook het RD, krijgen we 

dagelijks zoveel informatie dat het nauwelijks bij te houden is. Nog enkele zaken 

genoemd: 

 

1.  “De volgende stap van de terroristen - deskundigen sluiten aanslag met biologische 

en chemische wapens niet uit”. Een ‘kop’ van een pagina groot artikel in het R.D. van 

29 sept. Er stond de laatste tijd al meer in het R.D. over deze dreiging. Het is een zeer 

reële bedreiging, waar terdege rekening mee wordt gehouden. Worden dergelijke 

“wapens” ingezet dan kan dat resulteren in honderdduizenden doden. Men spreekt zelfs 

van miljoenen.  

 

2.  “Doden met een muisklik – Osama bin Laden voert heilige oorlog via 

satellietentelefoons en modems”. Eveneens een kop uit hetzelfde R.D. Eveneens een 

pagina groot artikel over de onvoorstelbare middelen die deze man ter beschikking 

heeft. Deze man is fabelachtig rijk. De schattingen over zijn vermogen lopen tot 80 

miljoen dollar! Hij heeft terroristencellen over de gehele wereld. Het tragische is dat hij 

indertijd door de CIA in het zadel geholpen is  in zijn strijd tegen Rusland. Dát is nu 

politiek… 

 

3. “Voor Israël is terreur terreur”.  Weer het R.D. De terreur tegen Israël is van 

hetzelfde niveau als de terreur tegen Amerika. Toch wordt er onderscheid gemaakt. De 

Arabische wereld moet immers aan de kant van Amerika komen in de strijd tegen 

terreur búiten Israël! Uit dit artikel komt wel naar voren dat Amerika en Israël 

onmiddellijk in actie zullen komen als er in Irak raketten of massavernietigingswapens 

worden waargenomen. Israël moet al zovele jaren met terreur leven. Het einde van het 

grote leed is daar nog niet in zicht. We vrezen dat aldaar nog vreselijke dingen zullen 

gebeuren. Want het gaat toch alles óm en tégen Israël. Er zullen nog de allergrootste 

wonderen gaan gebeuren, hoewel er al grote wonderen hebben plaatsgehad. Denk aan 

de stichting van de staat Israël op 14 mei 1948; slechts drie jaar na de zogenaamde 

“Endlösing van het Joodse vraagstuk” door Nazi-Duitsland. Denk ook aan de 5 oorlogen 

om het bestaan, waaruit het kleine Israël steeds als overwinnaar te voorschijn kwam! We 

hebben met een wonderdoend God te doen! 

 

4.  Beurzen en geld.  De rijkdommen van deze wereld, en met name de Westerse, gaan 

een einde nemen. Geld en goed zullen straks zijn als een smeltende slak. De voorboden 

zijn er al. Het past niet in het komende Vrederijk van de Messias!     
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 5.  Rampen en wonderen.  Deze zijn in de naaste toekomst in menigten te 

(ver)wachten. We wensen al onze abonnees de gesteldheid van Juda’s dochteren toe: 

“Zion heeft gehoord en het heeft zich verblijd, en de dochteren van Juda hebben zich 

verheugd vanwege uw oordelen, o HEERE.”  -    “Want Hij komt om de aarde te 

richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in alle rechtmatigheid.” 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

 

NAAR DE EINDFASE IN HET MIDDEN-OOSTEN 
 

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

 

- 9  - 

 

De voormalige president van de VS, Bill Clinton, heeft gedurende de afgelopen acht jaar 

getracht in het Midden-Oosten vrede te maken tussen Israël en de Arabieren. Hij was 

ervan overtuigd dat het land verdeeld moest worden en dat in het land dat Israël 'bezet' 

houdt, twee staten moeten ontstaan. Verder beweerde hij dat, wanneer dit niet nú 

plaatsvond, het toch in de toekomst moest gebeuren. Er zijn ook andere staten in het 

Westen die er net zo over denken. Deze voormalige president van de machtigste staat ter 

wereld zei ook dat hij een gelovig christen is. Wat dit 'christen zijn' inhoudt hebben we 

uitvoerig kunnen lezen over zijn leven, zijn handel en wandel. U zou het niet op prijs 

stellen als we maar een weinig daarvan weer zouden geven. We herinneren er nu maar 

alleen aan dat ds.Ian Paisley -toen Clinton een bezoek zou brengen aan Ulster- de 

vrouwen en meisjes de raad gaf ver uit de nabijheid van de president te blijven... 

 

Clinton heeft zijn doel in het Midden-Oosten niet bereikt. Zijn 8 jaar durende 

onderhandelingen zijn volkomen vruchteloos geweest. Wat hij wilde bereiken staat 

haaks op wat de Bijbel zegt. Door zijn eerzucht heeft hij de hele westerse wereld 

gevaarlijk onder het oordeel Gods gebracht. Met name de landen van Europa -ons land 

helaas allerminst uitgezonderd- hebben gekozen voor het concept van Clinton. Op z'n 

best genomen! Want we zijn van mening dat deze landen in meerderheid het allerliefste 

zouden zien dat de staat Israël verdwijnt en het land geheel aan de Arabieren wordt 

gegeven. Dan zijn ze eindelijk van die lastpost "Israël" af. En met dat standpunt halen ze 

almeer het oordeel van de God van Israël over zich. Dat leert ons Zacharia in hoofdstuk 

12, in de verzen 2 en 3. De volken van de wereld halen een ontzaggelijk oordeel over 

zich en ze zien het niet. 

 

De situatie in Israël 

"Sinds het begin van de laatste intifada vallen we van de ene ellende in de andere en het 

einde is nog niet in zicht; integendeel; de toestand verergert dagelijks." Dit was het antwoord van 

Jehoediet Tajar, de woordvoerster van de Raad van JESJA (acroniem van de Hebreeuwse 
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woorden Judea, Samaria en Gaza) aan de tallozen die, zelf wonend binnen de 

zogenaamde groene lijn, zich zorgen maakten over de mensen in de 'gebieden'. Uit Haifa 

kwam een telefoontje van een man die zei zich altijd geërgerd te hebben over de idealen 

van de mensen in de nederzettingen, maar nu begreep zichzelf ook als kolonist te 

moeten voelen. Een ander uit Tel Aviv zei dat hij wel altijd politiek een afkeer had 

gehad van de mensen in de nederzettingen, maar nu aan al zijn vrienden vertelde dat er 

geen links of rechts meer is - ik voel me een kolonist in Tel Aviv, precies zoals jullie in 

Samaria. De aanvallen gaan tegen ieder van ons als Joden. 

 

De inwoners van JESJA,  met hun koppige vastberadenheid, zijn de mensen die 

de rest van het land beschermen. Elke moeder die haar kind in de schoolbus zet, wetend 

dat daarop geschoten kan worden, ieder gezin dat hierheen komt en investeert in hun 

toekomst hier bij ons, beschut en beschermt daarmee de rest van het land. Wanneer 

zullen de mensen begrijpen dat het niet genoeg is vrede te wensen en intussen het land 

Israël, mèt de Joodse vestigingen en daarbij ook nog eens Jeruzalem in naam van de 

vrede aan te bieden? Ze begrijpen niet dat de Palestijnse Autoriteit niet geïnteresseerd is 

in onze grootschalige aanbiedingen; die beschouwt dit ten hoogste als een springplank 

om alles te krijgen. 

  

De strijd gaat niet om JESJA en ook niet om Jeruzalem, maar om dat, wat ze als heel 

Palestina beschouwen: van de rivier tot de zee. In de Palestijnse schoolboeken komt 

Israël überhaupt niet voor en uit de opvoeding, die de jonge generatie geniet, leren ze 

collectieve haat tegen de Joden, waarbij 'de Protocollen van Sion' een belangrijke bron 

zijn. Ook wordt geleerd dat ze onmiddellijk in de hemel komen als ze aan de 'jihad' 

deelnemen en een Jood vermoorden. Dezelfde bezorgde mensen als A.B. Jehosjua, die 

zich alleen maar bekommeren om de gevolgen van het dagelijks geweld tegen ónze 

kinderen, hebben kennelijk geen oog voor het harteloze misbruik dat er door de P.A. 

van hún kinderen wordt gemaakt. 

Maar wij weten waarom we hier zijn en kunnen ons vasthouden aan het feit dat we ons 

land en volk beschermen. Wij zijn de wortels en de geest van het land en zonder dat kan 

geen land overleven. Wij beseffen dat, als wij ineenstorten, de rest als dominostenen zal 

volgen, de een na de ander, zodat er geen veilige plek voor het Joodse volk overblijft. Elk 

huis moet een vast en stevig fundament hebben, anders zal het hele gebouw instorten. 

Datzelfde geldt voor ons land; zonder het vaste geloof dat wij het recht hebben hier te 

zijn en veilig hier te leven, zal het ons omringende land als een huis zonder fundament 

ineenstorten. 

   

Kern van de zaak is dat we weten dat zonder ónze sterke aanwezigheid in ons land geen 

Jood ergens in de wereld veilig is. Wij, de inwoners van JESJA dienen als het stevige 

fundament voor de rest van het land en het is ónze zielskracht die de veiligheid in het 

hele land bepaalt. Wij zijn het hart van het land en zonder ons zou de droom over de 

terugkeer naar Sion niet overleven, want, hoe sterk het Israëlische leger ook is, zonder 

hart en zonder ons vasthouden aan de joodse waarden en ons joodse erfdeel, hebben we 

noch de kracht, noch het recht hier in ons land te zijn. 
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Pure zelfmoord 

Dat zal Sharon plegen als hij de kolonisten uit hun nederzettingen zal trachten te 

verjagen. Maar dat lijkt er niet op! Wij menen dat Sharon het met het bovenstaande 

geheel eens is! Het is een gedeelte uit een referaat van Jehoediet Tajar, dat stond in het 

blad "Karmel". We kunnen voor de dappere kolonisten ons 'petje afnemen'! Deze 

mensen leven in barre en in uitermate gevaarlijke omstandigheden. Toch mogen ze 

stand houden! En zo hopen we ook dat Sharon stand zal houden, al staat hij onder 

ontzaggelijke druk van de haters van het Israël Gods. Als we bedenken dat Arafat, de 

zogenaamde vredespartner van Israël,  het voortdurend heeft over de "heilige oorlog" en 

aankondigt dat hij, als hij eerst Judea en Samaria heeft gekregen, heel Israël zal 

innemen, dan zou het toch onverantwoord zijn en pure zelfmoord van de kant van 

Israëls regering om hem nog meer van het land te geven? We kunnen ons niet 

voorstellen dat Sharon het heilloze pad van zijn voorganger zal gaan. Met zekerheid valt 

echter niets te zeggen. 1 

 

De eindfase is in volle gang 

Hoeveel jaren deze eindfase nog in beslag zal nemen kan o.i. niemand zeggen. Maar dat 

deze jaren gekenmerkt zullen zijn door onvoorstelbaar ernstige en ontzettende 

gebeurtenissen en dat deze gebeurtenissen door het ontwijfelbare Woord van God voor 

ons zijn opgetekend, kan een ieder die zich met deze materie ernstig bezighoudt, geheel 

duidelijk zijn. We laten nu de recente politiek even gaan, hoewel we er aan het einde 

van dit artikel zeker nog op terugkomen. Als we letten op hetgeen de Schrift ons zegt 

over het herstel van Israël en alles wat daarmee in verband staat, zullen we meer en meer 

tot de slotsom komen dat de eindfase inderdaad in volle gang is. We wijzen nu eerst op 

een van de 'kleine' profeten, waarbij we ook zullen zien dat de verklaarders van voorheen 

maar heel weinig hebben mogen zien van deze zo uiterst belangrijke dingen. Waar we al 

meer op wezen zal ook nu heel duidelijk aan de dag komen, dat vele profetieën die in de 

eerste plaats letterlijk moeten genomen worden, 'gesneuveld' zijn aan het vergeestelijken; een 

methode die een zware sluiter heeft gelegd over de "Toekomstige Dingen". 

 

Het spreken van de profeet Joël 

 Slaan we de kanttekeningen van de Staten Vertaling op, dan merken we weer 

heel goed dat deze godvruchtige mensen, welker aantekeningen wat de heilsleer betreft 

zo glashelder zijn, geen licht hebben gehad in de eigenlijke betekenis van hetgeen Joël te 

zeggen heeft. En daarom moeten we tot onze spijt constateren dat ze geen licht werpen 

op de huidige en de toekomende profetische gebeurtenissen. De geachte kanttekenaren 

waren nog vrijwel geheel in het spoor van de kerkvader Augustinus, door de 

vloekspraken over Israël en Juda letterlijk op de 12 stammen toe te passen en de 

beloofde zegeningen te bestemmen voor de gemeente uit de heidenen! In de 'voorrede' 

op de profeet Joël merken ze het volgende op: 

 

                                                           
1  Met grote vreugde lazen we zojuist dat Sharon de bevolking heeft opgeroepen de Joodse nederzettingen in de op 

Syrië veroverde Golanhoogte uit te breiden! "Er moeten zich daar meer nieuwe mensen vestigen" aldus de premier 

die er een bezoek bracht. "Alleen door de Golan te ontwikkelen, de Joodse bevolking en de nederzettingen uit te 

breiden en nieuwe bewoners naar het gebied te leiden, kunnen we de kolonisatie van de Golan een realiteit laten 

worden", aldus Sharon tegenover de bewoners. "Bravo, Sharon", zeggen we! 
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"In deze profetie wordt vooreerst het volk van Juda opgewekt tot betrachting van de 

jammerlijke stand, waarin het ganse land was, door de schrikkelijke plagen van allerlei 

ongedierte en droogte; en voorts vermaand tot ware bekering, vasten en bidden; met 

belofte van genade, wegneming der landstraf, en toezending van een rijke zegen, indien 

zij de raad van de profeet achtervolgden; daarna profeteert de Geest des Heeren wijders, 

bij deze gelegen- heid van de gezegende staat der kerk onder de Messias,  van de 

uitzending  van  de  Heilige Geest,  en behoudenis der kerk in de laatste  droeve tijden,  

mitsgaders  van  Gods oordelen over alle goddeloze vijanden en de eeuwige 

gelukzaligheid van Zijn kerk." 

 

Het zal u opvallen dat in dit 'voorafstukje', nadat er gewezen is op de straffen over Israël, 

ook melding wordt gemaakt van zegen als zij zich bekeren. Maar... de  vermelde zegen en 

de zekere komst daarvan, wordt tóch bestemd voor de "kerk"! En zo hebben de 

Statenvertalers ook het gehele hoofdstuk door gedaan, waarvan we u enkele voorbeelden 

geven uit hoofdstuk 3. U neemt uw Bijbel er wel bij! 

 

 

Vers 1:  De KT zegt dat hier bedoeld wordt dat God zijn kerk door de Messias zal 

verlossen en haar vijanden straffen, bijzonder en volkomen in de voleinding der wereld. 

 

Vers 2:  'alle heidenen'  -  KT 3 zegt: "Dat is, vijanden mijner kerk, te rekenen als heidenen, en 

vervolgens zowel Joden als heidenen; want de Joden zijn de eerste en bitterste vijanden van Christus 

en der kerk van het Nieuwe Testament geweest.'  Dit klopt uiteraard niet. In de taal van de 

Schrift zijn Joden nooit gelijk aan heidenen. Heidenen (gojim) zijn alle volken buiten 

Israël. Dat de 2 en de 10 stammen zich erger hebben geopenbaard dan heidenen is een 

geheel andere zaak. Maar in dit vers wordt zonder meer gesproken over de volkeren die 

zich tégen Israël zullen keren in het laatste der dagen! De dagen dat Jeruzalem een 

'lastige steen'  zal zijn voor alle volkeren - voor alle heidenen! God zal dan met de 

volkeren, die zijn volk Israël zo benauwd hebben, afrekenen. Letten we nog op KT 5 en 

6 bij vers 2. Bij 'erfdeel' wordt verwezen naar Deut. 32:9: 'Want des HEEREN deel is zijn 

volk, Jacob is het snoer zijner erve.'  Hier zegt de KT dat Jacob 'het volk Israël is van Jacob 

afkomstig.' Maar bij 'Israël' (dus in Joël 3:2) wordt opgemerkt: 'Dat is, van mijn kerk, van 

het geestelijk Israël, bestaande uit gelovige Joden en heidenen.' Wel worden hier de 'gelovige 

Joden' ook genoemd, maar het gaat hier alléén over Israël!  Merkwaardig is dat men met  

'land'  uit dit vers tot geen andere  verklaring kon komen dan het land Kanaän, hetwelk 

God zijn land noemt. Zie KT 8 van hoofdstuk 1: 6, waarnaar verwezen wordt! Met het 

systeem van 'vergeestelijken' moesten ze wel vastlopen! 

 

vers 6:  'kinderen van Juda en de kinderen van Jeruzalem'. De kanttekening geeft hierbij 

geen enkel commentaar! 

 

 

vers 7:  Dit ziet terug op vers 6 en volgens kanttekening 17 zijn de kinderen van Juda en 

van Jeruzalem verstrooid naar Babel. Hier gaat het dus ook volgens de KT over het oude 

Bondsvolk. Maar... verder wordt de 'kerk' ingevoerd wat het herstel betreft en het 

straffen van haar vijanden - de vijanden van de kerk. 
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vers 16:  Van "Sion" maken de Dordtse vaderen de kerk en de "kinderen Israëls" zijn bij 

hen eveneens de kerk.  

 

vers 18:  De zeer grote beloften voor het  12-stammenrijk  worden  ook  hier  weer  

volledig voor de kerk geclaimd! Kanttekening 45 zegt het als volgt:  "Door  deze en de 

volgende lieflijke en figuurlijke redenen wordt afgebeeld de zeer gelukzalige stand der kerk onder het 

koninkrijk van Christus, inzonderheid der triomferende kerk in het koninkrijk der heerlijkheid, 

wanneer God zijn genadewerk, in dit leven aangevangen, volkomenlijk zal voltrekken, en alles in 

alles zijn."   

 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 

We zijn geneigd hier op te merken: "Nee, beste Dordtse vaderen, hier hebben we een zeer 

duidelijk verschil met u.”1 We durven te stellen dat deze profetieën in eerste instantie niets 

met de gemeente uit de heidenen te maken hebben. Het geldt het volk Israël. Dat wij als 

heidengemeente de 'geestelijke lessen' eruit mogen halen is een heel ándere zaak! Wat 

we lezen in de profeet Joël heeft voor een belangrijk deel te maken met de eindfase in 

het Midden-Oosten. Dat staat voor uw redacteur als een paal boven water. Maar zoals de 

Statenvertalers hebben geëxegetiseerd hebben velen gedaan. Ook dat moet gezegd 

worden. Zelfs degenen die gesteld hebben dat er een wereldwijd vrederijk komt na de 

bekering van de Joden, hebben toch dikwijls met deze teksten 'moeite' gehad. Het zou 

van weinig werkelijkheidszin getuigen om dat te ontkennen.2 Toch zijn er exegeten 

geweest die min of meer vastgelopen zijn in hun toepassen van de beloften voor Juda en 

Jeruzalem op de gemeente uit de heidenen -de kerk- en er duidelijk blijk van hebben 

gegeven, dat we moeten denken aan het letterlijk en eigenlijke twee- en tienstammenrijk. 

Enkele voorbeelden willen we hier vervolgens van geven. 

 

 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1   Nu denken we bijzonder aan een (reeds overleden) predikant die we veel hebben horen preken in de Lutherse 

kerk aan de Lutherse Burgwal in Den Haag. Op een gegeven moment zei hij tijdens het verhandelen van een tekst: 

“we zullen eens kijken wat de Dordtse vaderen ervan zeggen.” Hij sloeg de grote kanselbijbel open om de 

kanttekening te raadplegen. Terwijl hij hiermee bezig was schudde hij meermalen zijn hoofd, keek op en zei 

(hoofdschuddend) “nee vadertjes, nee vadertjes, nee vadertjes, hierin ben ik het niet met jullie eens.” Terwijl we dit 

schrijven horen we als het ware zijn stembuiging en intonatie, waarbij het “nee vadertjes”, steeds sterker werd 

beklemtoond. Vindt u het erg als we opmerken dat we denken dat dit een “aandachttrekkertjes” was van de 

weleerwaarde heer? Hij was trouwens heel sterk in zulke dingen… 
2  Het heeft o.i. weinig zin om vragen op te werpen als "waarom heeft de HEERE dit zo beschikt?" - "waarom 

hebben deze mensen hierin zo weinig of geen licht gehad?" Het heeft de HEERE behaagd alzo te handelen en dan 

dienen wij te zwijgen. 
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G. Hutcheson over de eindfase in het Midden-Oosten 
 

"Een van de verschrikkelijkste dwalingen waarin een mens kan vallen, is die gruwelijke leer van de 

Arminianen. Een dwaling die zo aangenaam is voor onze verdorven natuur dat niets anders de 

mens ervan redden kan dan alleen de ware genade van God." Deze scherpe veroordeling van 

de leer van de 'vrije wil' werd uitgesproken door een man die als theologisch student 

lijnrecht tégen deze uitspraak stond en haar heftig bestreed. Maar zou voor de Heere iets 

te wonderlijk zijn? Hij kan ook theologische studenten en dominees bekeren.3  De 

dwaalleer kon George Hutcheson uitnemend verdedigen!  Hij disputeerde er over met 

grote kundigheid. Niemand minder dan David Dickson, een man die in zijn tijd bijna 

boven ieder ander geacht werd vanwege zijn grote geleerdheid en vooral vanwege zijn 

grote godvrezendheid, moest later zeggen: "Jij George Hutcheson, was een van degenen met 

wie het moeilijkste was te debatteren..."  Dezelfde ds. Dickson  mocht het middel zijn tot 

bekering van de vijandige theologie student Hutcheson! 

 

"De Heer Hutcheson besat een sonderling talent, om, met korte, klaere, en krachtige woorden, uit 

sijne voorafgelegde Gronden, veel meer, tot eene wesentlijke openinge van de recht meininge des 

Geestes, te konnen seggen; dan anderen, met eene menighte van woorden, en met eene wijdluftige, 

aenhalinge van veele zaken en omstandigheden, machtig sijn geweest te doen." We gaven u met 

het voorgaande de mening van ds.Th. v.d. Groe over Hutcheson! Ach, waar zijn deze 

mannen gebleven? Israëls helden zijn gevallen. We mochten wel dag en nacht wenen. 

 

Hutcheson heeft de volgende verklaringen van de Bijbel nagelaten: 'De 12 kleine 

profeten', 'Het boek Job' en 'Het Evangelie van Johannes'. Van de 12 kleine profeten en 

het boek Job is een Nederlandse vertaling verschenen, beide voorafgegaan door een 

uitvoerige inleiding van Theodorus van der Groe, die met name in zijn voorrede tot de 

verklaring van de 12 kleine profeten zich een chiliast betoond van het zuiverste water; 

alle ontkenningen van de huidige verdervers van de leer der vaderen, als zou ds. Van der 

Groe géén chiliast geweest zijn, ten spijt... 

 

Maar keren we terug naar ons onderwerp over de 'eindfase in het Midden-Oosten' en 

wat ds. Hutcheson er van te zeggen heeft in zijn verklaring van Joël bij hoofdstuk 3. 

Hoewel  Hutcheson zich ook niet gehéél los heeft kunnen maken van de 'geestelijk-

Israël-visie', zoals ze na Augustinus in zwang is gekomen en zoals ook Calvijn nog 

grotendeels heeft gevolgd, toch  vinden we zeer verrassende uitspraken bij hem! Bij het 

ene vers duidelijker dan bij het andere, maar er is altijd wel een verwijzing naar de 

aanneming van Israël in het laatste der dagen. 

 

Vers 1: "Want zie, in die dagen en te dien tijde, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal 

wenden." 
 

Zoals we reeds opmerkten heeft onze kanttekening het hier alleen over de kerk - het 

'geestelijk' Israël. Het zijn de dagen zegt Hutcheson die bijzonder zien op de tijd van het 

                                                           
3  War horen we daar in onze dagen weinig van. Maar de God die George Hutcheson bekeerde leeft nóg! Wat zou 

het een wonder zijn als we ook nu nog eens mochten horen dat huurlingen échte herders werden! 
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vonnissen en straffen van de vijanden van Juda. Het is ook de tijd van het vervullen van 

de beloften die er liggen. In zijn voorrede op dit hoofdstuk lezen we o.a.: "Deze beloften 

worden nu verder besloten met troostelijke toepassingen van dezelve aan de kerk, inzonderheid 

aan Juda en Israël." Het laatste is toch wel heel duidelijk! Ook is het duidelijk als hij 

opmerkt bij vers 1: "Zodat het dan in het geheel geen betrekking heeft op de Babylonische 

gevangenschap." Verder wordt erop gewezen dat, nadat Christus in het vlees tot de Joden 

gekomen is en de Geest over haar is uitgestort, en zich verhard hebben en daardoor 

opnieuw in ballingschap zijn gegaan, er nog een grote verandering zal 

komen."Inzonderheid zal Juda’s tweede en langdurige gevangenis een aanmerkelijke uitkomst 

hebben. Wantziet, Ik zal de gevangenis van Juda en Jeruzalem wenden."  

 

Vers 2:  Hutcheson begint met erop te wijzen dat hier gesproken wordt van het straffen 

"van alle vijanden van de Kerk en van de Kerk der Joden in het bijzonder." - "De vergadering der 

vijanden en het brengen van dezelve ten gerichte; haar samenspannen tegen de kerk en 

inzonderheid tegen Israël omtrent de tijd van haar bekering en wederaanneming, zal des Heeren 

werk zijn om haar daar te vergaderen tot de plaats des gerichts en de uitvoering van Zijn toorn." 1 - 

"Ofschoon de vijanden in beweging zullen zijn, wanneer God voor Zijn volk verschijnt en 

inzonderheid bij de bekering en wedervergadering van Juda en Israël, om ze tegen te staan en ten 

onder te brengen, zo zal God nochtans haar oogmerken niet alleen verijdelen, maar Zijn eigen 

voornemen door haar verrichtingen uitvoeren." - "Ofschoon zij niet weinigen maar velen zijn, die bij 

alle gelegenheid tegen de kerk samenspannen, en zich ook vergaderen zullen ten tijde van Israëls 

bekering(...)."  

 

Het zal u wel opvallen dat we veelal eerst lezen van de "kerk" en dan "in het bijzonder 

Israël"! Maar hoewel Hutcheson niet geheel los was van de geestelijk Israël gedachte is 

het toch wel -althans naar onze mening- héél duidelijk dat hij ten diepste meent dat het 

over Juda en Israël gaat, het volk uit Abraham gesproten! Wij zouden nu zeker éérst 

Juda, Israël en Jeruzalem noemen! Toch mogen we ook zeker geloven dan te dier tijd 

óók de vijanden van de ware kerk vernietigd zullen worden en dat door Israëls bekering 

de gemeente uit de heidenen als het ware uit de doden zal opstaan. Dat is geheel 

overeenkomstig de profetieën! Nog een bewijs dat onze Hutcheson tóch allereerst aan 

het oude Bondsvolk heeft gedacht bij het verklaren van dit Schriftgedeelte! 

 

"Ofschoon in Christus Jezus niet is Griek en Jood, maar Hij alles is en in allen; en ofschoon Israël 

en Juda nu als een volk verworpen is en vijanden zijn aangaande het Evangelie en om der 

heidenen wil, zo zijn ze nochtans aangaande de verkiezing niet alleen beminden, omdat de 

genadegiften en de roeping Gods omtrent haar onberouwelijk zijn, maar God zal ook te zijner tijd 

haar tot Zijn volk en erfdeel doen worden als een natie onder het Evangelium; waardoor Hij dan 

haar oude recht tot het Verbond zal vernieuwen en verlevendigen; want op de dag van haar 

bekering zal Hij voor haar rechten als voor Zijn volk en erfdeel. Hierom noemt Hij ze, Mijn volk 

en Mijn erfdeel Israël." 
 

 

                                                           
1 Het zal voor u wel duidelijk zijn dat het cursief afgedrukte de eigen woorden van Hutcheson zijn. We geven zoveel 

mogelijk weer met het taalgebruik van Hutcheson, wat hier en daar mogelijk wat moeilijk overkomt! 
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ç  Het is heel opmerkelijk dat in de verklaring bij meerdere verzen door elkaar 

gesproken wordt van "Zijn volk", "de Kerk" en "Israël/Juda". Maar het blijkt steeds weer 

dat hij de nadruk legt op Israël/Juda! 

 

Vers 14:  "God zal eindelijk de twist tussen de kerk (en wel inzonderheid de Kerke Israëls) en haar 

vijanden beslissen en het verschil doen  eindigen  door  een  grote menigte te vernielen. Want het 

dal Josafats zal ook het dal des dorswagens, of des bestemden oordeels zijn; en aldaar zullen 

menigten, menigten in het stof gelegd worden. Wanneer de vijanden in de hoogte van haar 

onderneming zijn, inzonderheid tegen het bekeerde Israël, dan mag het volk Gods verwachten, dat 

Hij niet lang zal vertoeven om Zijn oordeel over haar uit te voeren; waarin dan Zijn heerlijkheid 

luisterrijk zal doorstralen." 

 

Vers 15:  Hutcheson wijst hier op de verschrikkelijkheid van het oordeel in die dagen: 

 

"Wat ook het vermaak en de genieting van Gods vijanden mogen zijn, wanneer Hij nochtans met 

haar komt te richten, dan zullen al haar vertroostingen en toevluchten van hemel en aarde haar 

begeven, en alle dingen haar toornig en donker aanzien. Dit wordt te kennen gegeven in dat de zon 

en de maan zwart worden en de sterren haar glans intrekken. Deze schepselen zullen hun licht en 

troost weigeren; dit zal alle dingen op aarde donker maken en die vreselijke gerichten zullen haar 

verschrikken.  

 

Vers 16:  Ook in dit vers wordt weer gewezen op de kerk en inzonderheid (!!)  op Israël. 

Hutcheson merkt op dat de Heere vreselijk zal brullen tegen de vijanden van Zijn Kerk; 

"...en inzonderheid tegen de wederpartijders van Israël."  

 

Vers 17:  "Want dit wordt hier aan het bekeerde Israël en Juda beloofd, geen vreemden zullen 

meer door haar doorgaan." 

 

Vers 18:  Ook bij dit vers merken we weer dat Hutcheson de nadruk legt op Juda en 

Israël, terwijl de kanttekenaren alleen maar oog hebben gehad voor de kerk uit de 

heidenen.  "Of wij mogen het aldus begrijpen, dat gelijk eertijds de leer des Evangelies uit Sion en 

Jeruzalem uitging (Jes. 2:3), diezelfde verkwikkende wateren ook zo na de bekering van Israël, en 

als zij het Huis des Heeren geworden is, wederom daar uit zouden voortvloeien. (...) Deze fontein 

zal niet alleen Juda, maar het omliggende land bewateren; te kennen gevende, dat er niet alleen 

een overvloed van zaligmakende leer, van genadens en verkwikkingen zal zijn in de Kerk van 

Israël; maar dat die fontein, die onder haar geopend is, voort zou vloeien tot andere volken, om ze 

te bewateren en vruchtbaar te maken. (...) Want het bekeerde Israël zal een uitnemend bewijs 

ontvangen van hetgeen God machtig is te doen in alle eeuwen, wanneer het maar ten goede van 

Zijn volk kan zijn. Hierom zegt de Heere: En het zal te dien dage geschieden, dat de bergen van 

zoete wijn zullen druipen en de heuvelen van melk vlieten. (...) Gelijk de eerste zegeningen van het 

Evangelie tot de Joden en door de dienst der Joden tot de heidenen voortvloeiden; alzo zal het 

bekeerde Israël wederom tot een middel gebruikt worden, om het Evangelie en het Koninkrijk van 

Christus aan anderen volken voort te planten. Want daar zal een fontein uit den Huize des 

Heeren uitgaan, ende het dal van Sittim bewateren, ziet Romeinen 11:15." 
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De uitleg van George Hutcheson gaan voor ons ver uit boven die van onze eigen 

kanttekenaren en van hen niet alleen. Hoewel het zeker waar is dat we ook in de 

verklaring door Hutcheson gegeven, nog vele zaken tegenkomen waarin het woord van 

de apostel Paulus bevestigd wordt,  "We kennen ten delen en we profeteren ten dele." En als 

we dat maar voor ogen blijven houden zullen we niet al te zeer uit het veld worden 

geslagen! En ook wij -die al zóveel kunnen zien (tenzij we willens en wetens doof en 

blind zijn) en nóg zullen zien, als de Heere ons tijd van leven geeft- moeten oppassen 

voor 'door te vloeien', hoewel alles toch ongetwijfeld veel en veel verwonderlijker zal zijn 

dan we kunnen en durven vermoeden. Wij zijn in elk geval in de tijd gekomen dat de 

Heere al Zijn beloften voor Israël en de Gemeente zal gaan vervullen, Wij zijn 

ongetwijfeld gekomen in de eindfase van deze bedeling. En zo is ook de  eindfase in het 

Midden-Oosten  begonnen. 

 

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

 

De profeet Joël geeft ons heel veel informatie over deze eindfase, een fase die niet alleen 

een einde en een nieuw begin omschrijft in het Midden-Oosten, maar tegelijkertijd voor 

de gehele wereld. Dat is niet geestelijk genoeg? Dat zij dan zo. Maar we zullen er ons niet 

door laten beïnvloeden. Het vergeestelijken van de Bijbel is een eigenmachtige 

inkleuring van Gods Woord. De Schrift wordt dan uitgelegd en aangepast aan 

menselijke opvattingen en inzichten. Men kan niet de ene keer de woorden letterlijk 

nemen (Bethlehem) en de andere keer vergeestelijken (Jeruzalem, Sion, Israël). We gaan 

dan onder het mom dat we zo 'geestelijk' zijn het Woord verminken! 1 We zullen het 

principe van de letterlijke vervulling der profetieën zoveel mogelijk vasthouden, tenzij er 

duidelijke aanwijzingen in de Schrift zelf zijn dat dit niet kan.  

 

Wat staat er in het Midden-Oosten te gebeuren? 

Met het bovenstaande bedoelen we of er in de Bijbel aanwijzingen zijn te vinden over 

het toekomstig verloop van hetgeen er zal plaatshebben in en rond Israël.   Vrij 

gedetailleerd kunnen we lezen wat de profeten hebben opgetekend over de "eindfase". 

Dat we het gevaar lopen deze gegevens naar eigen inzicht uit te leggen is duidelijk. Dat 

mag er ons echter niet van weerhouden er werkzaam mee te zijn. De Heere heeft dit ons 

alles gegeven om inzicht in de tijden te krijgen. “Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de 

woorden dezer profetie”, Openb. 1:3a. Om voor dwaling bewaard te blijven is het nodig 

ons zoveel mogelijk aan een letterlijke verklaring vast te houden en gebruik te maken 

van hetgeen Gods dienaren uit vroeger eeuwen ons hebben nagelaten. En dan bedoelen 

uiteraard bijzonder diegenen die er blijk van gegeven hebben oog en hart te hebben voor 

een toekomstig herstel van Israël tot zegen en leven van de gehele wereld! Het is naar 

onze mening zeer goed mogelijk -daar de tijden der vervulling nu zo dicht bij gekomen 

zijn- duidelijke zaken naar voren te brengen. Temeer en vooral, daar we reeds zoveel zien 

van de vervulling! Maar op dit alles hopen we in de volgende aflevering uitvoeriger op in 

te gaan.  

(wordt vervolgd) 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
                                                           
1 We wijzen erop dat in de reeks "Letterlijke vervulling profetieën" dit alles uitvoerig ter sprake komt, zodat we 

daarop nu hier niet verder ingaan. 
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BRANDENDE  KWESTIES 
 

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

 

1.   GELD STINKT NIET.  Het Reformatorisch Dagblad heeft het gepresteerd geld te 

verdienen aan de Westerse en de Oosterse antichrist. Zoals u bekend is heeft de kerk der 

eeuwen in grote meerderheid in het pausdom de antichrist gezien. Minder bekend is dat 

meerderen gesproken hebben over het pausdom als de Westerse antichrist en de Islam 

als de Oosterse antichrist. In genoemd dagblad van 20 augustus jl. stond op pagina 3 

(een dure pagina voor advertenties!) een grote advertentie van het telefoonbedrijf 

“Tele2”, dat zegt ‘spraakmakend goedkoper’ te zijn. In haar campagne laat men steeds 2 

personen zien die met elkaar spreken, met de tekst erbij: “Mannen, bel toch met elkaar, 

want voor de prijs behoef je het niet te laten.” In genoemde advertentie staat een grote 

opvallende afbeelding van 2 grote haters van Christus, van zijn volk Israël, en van zijn 

gemeente. We zien de koppen van de huidige paus Paulus Johannes II en de zogeheten 

president van zijn Palestijnse staat, Arafat. Nogmaals: beiden aartsvijanden van Israël en 

de God van Israël. We vragen ons af welke mensen bij het RD hiervoor 

verantwoordelijk zijn? Beseft men dan werkelijk bij het RD niets meer?  

 
������  

      

22..  HET VERSCHIL.    Het verschil, het grote verschil tussen de a-chiliasten –dus 

degenen die het ontkennen en bestrijden dat er nog een periode van 1000 jaren zal 

komen waarin de gehele wereld het Evangelie zal krijgen en gehoorzamen- en de post- en 

pre-chiliasten is, dat de bestrijders van het Messiaanse Vrederijk zeggen dat het Evangelie 

het zal verliezen, terwijl de chiliasten stellen dat het Evangelie het zal winnen. Geen 

gering verschil dus… 

  
������  

  

  

3.  ROOMS ORANJE.      Op 2 februari 2002 D.V. zal het huwelijk worden bevestigd van 

onze kroonprins Willem-Alexander met de Argentijnse Máxima Zorrequita. In het RD 

heeft Drs. Vergunst ons laten weten dat het voor hem geen overwegend bezwaar is dat 

Máxima rooms-katholiek is. Meneer Vergunst kijkt ‘zo nauw’ niet. Hij zal er dan ook wel 

geen bezwaar tegen hebben dat ons Oranjehuis almeer verroomst, zo al niet rooms ís. 

De mening van Dr. Bisschop is helderder, die voorspelt dat bij een huwelijk met 

Máxima “het koningshuis meer beïnvloed zal worden door het rooms-katholieke 

geloof.” Máxima heeft verklaard dat ze rooms zal blijven! Het zou dus mogelijk zijn dat 

Nederland ooit een roomse koningin krijgt. Het eeuwenoude protestantse Oranjehuis 

zal nu meer en meer onder invloed van het pausdom komen. Aan het Rome waaraan 

het bloed der martelaren kleeft. Meegaan met Rome betekent straks delen in haar 

ondergang. Het huwelijk zal zogezegd niet ‘oecumenisch’ bevestigd worden. Wel komt er 

een priester uit Argentinië over om in elk geval mee te doen met de plechtigheid. De 

Oranjezon gaat onder, daar ze meer en meer de ware religie loslaat, hoewel die toch al 

verdwenen was. De ondergang van het Huis van Oranje lijkt vastbesloten.  
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4.  SLAPEND (zittend) RIJK WORDEN.  In ons land kan vrijwel alles. Zeker alles wat 

strijdig is met Gods gebod, wat krom en verdraaid is. Het is gebleken dat de moordenaar 

van Gerrit-Jan Heijn, Ferdi E., in totaal  f. 700.000.—aan WAO-gelden heeft ontvangen. 

Nu hij eerdaags uit de cel ontslagen wordt heeft hij een leuk spaarpotje gekweekt. Maar 

er is veel meer. Martin W., die wegens het verkrachten van een 12-jarig meisje werd 

veroordeeld tot onder meer TBS met dwangverpleging, kreeg gedurende zijn jarenlange 

opsluiting een sociale uitkering. Ook andere criminelen hebben tonnen geld gespaard 

tijdens hun gratis kost en inwoning in de cel. Moordenaars, zij die kinderen misbruikt 

en gedood hebben, worden echt ‘zittend’ rijk. Zo gaat dat in Nederland… 

 
��� 

 

55..    GROOT GEVAAR.     In de Koran staan zeker 20 teksten waarin wordt opgeroepen 

tot openlijk geweld tegen niet-islamitische groepen. Wereldwijd wil de Islam de macht 

overnemen en de christenen uitroeien: Kijk naar Indonesië, Nigeria en Soedan. En dat 

willen niet allen de extreme groeperingen zoals de Taliban in Afghanistan, maar ook de 

‘gematigden’ willen dat. Het is inherent aan hun godsdienst! Over een kleine 10 jaar 

kunnen er meer dan een miljoen moslims in Nederland zijn. Dan zullen ze de grootste 

godsdienst zijn. We hebben wat gedaan om deze vijfde colonne in huis te halen. Onze 

hoop en verwachting is dat de HEERE zich opmaakt deze godsdienst van de aarde weg 

te vagen. 
������  

  

 6.  DE GROTE STAD IS GEVALLEN.  “Het Zoeklicht” –een blad van de 

Evangelische beweging- noemde de aanslag te New York het “vallen van Babylon”. Ook 

in het R.D. (22/9) lazen we dat o.a. ds. L.W. van der Meij (Chr.Ger.) ‘veel gedacht heeft 

over Openbaring 18’ bij de aanslag te New York, zonder die stad met Babel te 

identificeren. We lazen meer van zulke geluiden. De stelligheid van “Het Zoeklicht” is 

uiteraard onzin. De beurs te Wall Street gaat gewoon ‘door’. We herinneren ons dat dit 

blad er voorheen heel veel op gewezen heeft dat in Irak de stad Babel herbouwd zal 

worden, en dat dit Babel, als vervulling van de profetie in Openbaring 18, weer zal 

ondergaan. Hoe komt men toch tot al zulke dwaasheden? Heel eenvoudig, omdat men 

het ‘zicht’ op het pauselijk Rome kwijt is geraakt. Dát is het Nieuw Testamentische 

Babel. Als dit Babel zal vallen –en het zál vernietigd worden- dan zal dit honderdvoudig 

en meer erger zijn dan de aanslag te New York. Dan zal –naar het inzicht van onze 

ouden- Rome in haar romeins en profetisch gedeelte geheel verwoest worden. 

Persoonlijk geloven wij stellig dat dit is hetgeen we te wachten hebben. De 

“klankexegese” doet het weer goed! Meerderen wezen na de verwoesting van de 2 hoge 

gebouwen in New York op Jesaja 30:25, waar gesproken wordt over “de dag der grote 

slachting, als de torens vallen zullen”! Als straks b.v. de Domtoren te Utrecht verwoest 

wordt en andere torens, dan zou het nog beter kloppen. Maar het klopt allemaal van 

geen kant. Letten we er echter wel op dat rampen zonder weerga in de geschiedenis voor 

de deur staan. Als Amerika de aanval begint op de terroristencentra, kunnen we er van 

overtuigd zijn dat er verschrikkelijke aanslagen zullen volgen, met name in het Westen 

van de wereld. Dan zal er meer ‘vallen’ dan de veronderstelde 2 torens van Manhattan. 
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ROME  EN  DE  HOLOCAUST 
 

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

 

Hooggeplaatste vertegenwoordigers van Joodse kringen in New York, die zich voor 

christelijk-Joods begrip inzetten, tonen zich uiterst bezorgd over de tussen Joden en het 

Vaticaan opgetreden tweedracht. Zij waarschuwden voor een verdere verslechtering van 

de betrekkingen, indien de in 1999 met toestemming van het Vaticaan ingestelde 

commissie, die uit Joodse en christelijke historici bestaat en wiens taak het is, het gedrag 

van Paus Pius XII tijdens de tijd van de Holocaust te onderzoeken, haar werk inderdaad 

stop te zetten. 

 

In augustus van dit jaar hadden de historici in een  open brief bekendgemaakt, 

dat zij niet met het werk aan hun verslag door kunnen gaan, daar het Vaticaan hun 

belangrijke, tot nu toe niet-gepubliceerde documenten onthoudt. Zij eisen van het 

Vaticaan, het achtergehouden materiaal eindelijk voor hun toegankelijk te maken. 

Wanneer dat niet zou gebeuren, zouden ze hun werk moeten staken. Naar ook uit 

Joodse kringen verluidt, gaat het om documenten uit de tijd van de Holocaust, die 

opheldering over de houding van de destijds in functie zijnde Paus Pius XII zouden 

kunnen geven. Vermoedelijk valt het rapport van de commissie uiterst negatief uit, 

wanneer dit materiaal ingezien wordt, want mogelijkerwijze onderhield de Paus nauwe 

contacten met hooggeplaatste Nazi’s. Om deze reden weigert het Vaticaan waarschijnlijk 

de inzage van de documenten. Van Joodse zijde klonken waarschuwingen, dat deze 

weigering in de zonder meer problematische betrekkingen een vertrouwenscrisis zou 

kunnen veroorzaken, ook al waren er in de laatste jaren wezenlijk betere betrekkingen 

tussen de katholieke kerk en vertegenwoordigers van het Jodendom ontstaan. 

 

Volgens inschatting van experts is deze verrassende stap van het Vaticaan terug te 

voeren op de houding van leidende kerkvertegenwoordigers, want dezen zijn zich er zeer 

wel van bewust, dat aan de hand van de achtergehouden documenten een relatie tussen 

Paus Pius XII en de Nazi’s zonder twijfel bewezen kan worden. Daarom zouden zij er de 

voorkeur aan geven, ondanks gevorderd onderzoek van de commissie de mantel van het 

stilzwijgen over de toenmalige gebeurtenissen te spreiden. Momenteel bestaat de 

historische commissie uit drie Joden en twee Jezuïeten. De Joodse leden zijn de 

Israëlische prof. Robert Wistrich van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, prof. 

Bernard Suchecky van de Universiteit Brussel en professor Michael R. Marrus, die aan 

de universiteit van Toronto onderwijst. In oktober 2000 bracht de commissie na het 

doorspitten van de beschikbare elfbandige documentatie van het Vaticaan over de Nazi-

tijd een tussenverslag uit. Daarin staat dat Pius XII tussen 1938 en 1945 regelmatig 

gedetailleerde berichten over de vervolging van Joden ontvangen heeft. Daarom waren 

hem de massadeportaties en de gruweldaden van de Nazi’s bekend. Uit de documenten 

zou echter niet blijken, of Pius XII of andere hoogwaardigheidsbekleders van het 

Vaticaan wisten, dat deze maatregelen bestanddelen van de “Endlösung” van de 

industrieel bedreven massamoord waren. 

Om deze en andere open vragen te kunnen beantwoorden, vroegen de experts 

het Vaticaan om toegang tot meer archiefmateriaal. Dit verzoek werd echter niet 
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gehonoreerd,  met de motivatie, dat het materiaal uit de jaren vóór 1953  ‘om 

technische redenen’ niet toegankelijk was. De leden van de commissie werd inplaats 

daarvan voorgesteld zich tot rev. Peter Gumpel te wenden. Gumpel zou een ‘uitstekend 

geleerde’ zijn en het archiefmateriaal van de betreffende periode zeer nauwkeurig 

kennen. Maar dit voorstel wezen de historici af. Voor hen komt slechts inzicht in 

originele documenten in aanmerking. Daarop publiceerden zij de reeds genoemde 

mededeling over eventuele beëindiging van hun werk.  

 Het Vaticaan reageerde daarop met een bericht, die door rev. Peter Gumpel 

voorgedragen werd. Hij verweet de Joodse historici een ‘ongepast gedrag’, want zij 

zouden “een lastercampagne tegen het Vaticaan” nastreven. Gumpel wees bovendien de 

wens van de experts naar meer materiaal af, met als beweegreden, dat het aan de 

historici beschikbaar gestelde materiaal juist zou zijn en zou bewijzen, dat Paus Pius XII 

“alle slechts denkbare stappen overnomen heeft, om zonder aanzien van herkomst of 

religie mensenlevens te redden.” 

  

Seymour Reich, de voorzitter van het internationale Joodse Comité voor Interreligieuze 

Betrekkingen, toonde zich daar bevreemd over, dat Gumpel de historici van de 

commissie openlijk aanviel en voor dit doel slechts tegen de Joodse historici van leer 

trok. Tegelijkertijd hoopte hij, dat de uitlatingen van Gumpel niet de officiële houding 

van het Vaticaan weerspiegelden, want de jarenlange tot nu toe succesvolle 

inspanningen voor een verbetering van de betrekkingen met het Vaticaan stonden nu 

weer op scherp van de de snede. 

 

Commentaar: Geeft de katholieke kerk geen armoedig getuigenis, wanneer zij de 

historici de toegang tot belangrijke documenten weigert? Wat hier ook maar verborgen 

moet blijven en niet openbaar mag komen, omdat het onder omstandigheden tot een 

gezichtsverlies voor de kerk zou kunnen leiden, op zekere dag zal de waarheid aan het 

licht komen! Want voor God, de Almachtige, kan geen mens wat verbergen.  CM 

 

Het bovenstaande namen we in z’n geheel over uit het blad “Nieuws uit Israël” van 

september 2001. 

 

Me dunkt dat het bovenstaande aan duidelijkheid niets te wensen overlaat! De handen 

van Rome en haar toenmalige paus –en van welke paus niet!- zijn met bloed bevlekt. 

Pius XII was een vriend van de Nazi’s en een hater van de Joden, een hater van God. En 

welke paus is dat niet… 

 

Over de houding van paus Pius XII is zoveel bekend dat we daaraan helemaal niet 

behoeven te twijfelen. Het artikel uit “Nieuws uit Israël” is de zoveelste bevestiging van 

dit grote kwaad. Met recht stelt het blad dat op zekere dag de waarheid glansrijk aan het 

licht zal komen. De “verborgenheid der ongerechtigheid” houdt wat verborgen! Ook en 

vooral in deze, in ónze dagen. En zij is hetzelfde Rome als het altijd was. Elders leest u er 

meer van. Met dit Rome gaan velen in ons land in zee. Ze noemen dit Rome een 

“zusterkerk”. Merkt u wel wat er aan de hand is? Het afvallig protestantisme zal straks 

delen in de ontzettende, maar ook heerlijke ondergang van het Nieuw-Testamentische 

Babel. Wat een dag zal dat zijn!    
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   D I V E R S E N 
 

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

 

 

 

Het volgende nummer. 

In dat nummer hopen wij u weer 54 bladzijden tekst te geven. Het vervolg van 

“Letterlijke vervulling profetieën” is vrijwel al gereed. Zo ook de artikelen “Dromen en 

gezichten” en “De boodschap van Noach”. In nummer 4 hopen we ook aandacht te 

besteden aan het kwade werk om ons volk van de Statenvertaling te willen beroven. Ook 

hopen we dan te bewijzen dat de ongerechtigheden van het pausdom nog altijd dezelfde 

zijn.  

 

 

Hoe zal de wereld er over 3 maanden uitzien? 

We gaan beslist geen loze profetieën aan u doorgeven. Het is ook niet nodig om elkaar 

een angstsyndroom aan te praten. Wel dienen we elkaar erop te wijzen dat we in een 

ontzaggelijk tijdsgewricht leven. Het is zeker niet onmogelijk dat we elkaar op een 

gegeven moment niet meer kunnen bereiken. Er kán heel veel gebeuren en er stáát heel 

veel te gebeuren. Zoals we elders al schreven: de HEERE gaat deze aarde gereed maken 

voor het Vrederijk. Laten we maar gewone woorden gebruiken: de HEERE gaat –het zij 

met eerbied gesproken- grote schoonmaak houden in en op deze wereld  Het kwaad in 

de wereld moet worden opgeruimd, opdat er plaats komt voor het Koninkrijk Gods. En 

hetgeen daarmee gepaard zal gaan zal een ieder zijn beide oren doen klinken. Wat een 

noodzaak om voorbereid te zijn met lichaam en ziel. 

 

 

Geen onheil zal de stad verstoren, 

Waar God Zijn woning heeft verkoren; 

God zal haar redden uit de nood, 

Bij ’t dagen van het morgenrood. 

Men zag de heid’nen kwaad beramen; 

De koninkrijken spanden samen; 

Maar God verhief Zijn stem, en d’ aard 

Versmolt, voor ’s Hoogsten toorn vervaard. 
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