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Omslag:  In de 18e eeuw heeft ds. J. Mobachius uitvoerig geschreven over het nationaal en geestelijk 
herstel van het volk Israël. De kerk in verval heeft dit getuigenis verworpen en Gods beloften voor 

Israël en de gemeente bestreden. Tot in onze dagen wordt het in reformatorisch Nederland nog 

vrijwel niet geloofd, ja zelfs hardnekkig ontkend. Israël is in grote nood. En de grootste nood is dat 

het nog steeds de gekomen Messias verwerpt. Maar Gods heilzon is voor Israël aan het dagen. 

Straks wordt Israël het zendingsvolk bij uitnemendheid! 

 

  

ç   Dit nummer is voor een deel gevuld met gegevens 

over het grote gevaar van de Islam dat de wereld 

bedreigt. U begrijpt dat de gebeurtenissen van 11 

september in de USA in de frontlinie liggen. We hebben 

die vreselijke gebeurtenis van meerdere kanten trachten 

te belichten. Van Allah en zijn valse profeet Mohammed 

hebben we alleen maar onheil te duchten. En dat grote 

gevaar is binnen onze landsgrenzen beangstigend 

aanwezig. We hebben ook gewezen op de rol van 

Amerika en we moeten tot de slotsom komen dat die rol 

niet altijd even smetteloos is. Toch willen we er ook op 

wijzen dat tienduizenden jongens uit de VS gesneuveld 

zijn om Europa van het monster Hitler te bevrijden. En 

dat mogen we zeker niet vergeten! 

 

çççç   We hebben ook -en bij vernieuwing- gewezen op het 
gevaar dat ons vanuit het Vaticaan bedreigt. De Islam 

komt op ruwe klompen – Rome sluipt op zachte sloffen. 

De Islam zal vooral trachten Europa met geweld aan 

haar te onderwerpen – Rome doet het ondergronds. Ze 

heeft al als resultaat dat Europa -en ook óns land- 

geruisloos onder haar invloed komt. Haar “Mariavlag” 

wappert straks over Europa… 

 

çççç   De rubriek “Naar de eindfase in het Midden-Oosten” 
mist u in dit nummer, maar het geeft wel veel over 

hetgeen er momenteel gaande is! Alle 

wereldgebeurtenissen hebben er mee te maken en dat zal 

steeds meer gaan blijken. Het komt niet meer “úit het 

nieuws”. 

 

çççç   Op meerdere plaatsen leest u van het diep verval van 
de kerk der Reformatie, maar u leest ook over het grote 

heil dat bereid is voor de gehele wereld. Zou de Schrift 

ons dát niet leren – al onze hoop en moed zou vergaan, 

want voor het zichtbare is het alleen maar diepe en dikke 

duisternis.  

 

çççç   En dat we de profetieën veel meer letterlijk moeten 
nemen hebben we bij vernieuwing aangetoond. We 

zouden wel eens jarenlange gekoesterde denkbeelden 

overboord moeten zetten. En daar is moed voor nodig 
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We gaan het kerstfeest en het oude jaar tegemoet in een wereld waarin de HEERE en zijn 

instellingen almeer uitgebannen worden, een wereld die van de ene dag op de andere in 

vlam en vuur kan staan. In het Midden-Oosten kan ieder ogenblik een baaierd van 

verschrikkingen losbarsten. Of het dezer weken en maanden zal gebeuren valt niet te 

zeggen. Wél kunnen we zeggen dat het zál gebeuren. Maar als het tijdstip nog niet in Gods 

raad is aangebroken, zal er weer iets gebeuren wat we niet verwacht hebben en wat weer 

uitstel van een ontzettende oorlog in die regio geeft. De strijd in Afghanistan lijkt ten einde 

te komen. Zeker is wel, dat de strijd tegen het terrorisme pas begonnen is. En al houdt de 

lankmoedige HEERE tot nu toe nieuwe aanslagen van islamitische terroristen tegen, we 

dienen er zeker rekening mee te houden dat ook dit kwaad elk moment kan toeslaan. 

Iedere dag dat de grote apocalyptische gebeurtenissen worden opgehouden neemt de 

verharding allerwegen toe. Dit is een groot oordeel in het oordeel en het wordt vrijwel niet 

opgemerkt. 

 

Zouden we alléén zien op de huidige gebeurtenissen en wereldsituatie, we zouden in 

wanhoop vergaan. Dan is er niets wat ons kan opbeuren. Het nieuws dat vanuit de gehele 

wereld tot ons komt is vreselijk. Voeg daarbij wat in ons eigen land plaatsheeft, en 

inzonderheid de schrikbarende zaken die de SoW-kerken aan het invoeren zijn, we zouden 

haast geen moed meer hebben om verder te gaan. Maar er is, Gode zij dank, béter nieuws! 

We mogen ons vastklemmen aan Gods beloften. Niet de satan is overwinnaar -al zal dat er 

almeer op gaan lijken- maar de Leeuw uit Juda’s stam heeft overwinnen – óók op deze 

aarde, in de kerk en in de wereld! 

 

We zien ook niet uit naar een hulpeloos kind in de kribbe, waar velen zich sentimenteel 

mee vermaken, maar naar het Kind dat, als de “Koning der koningen en de HEERE der 

heren”, met haast komende is om Zijn grote kracht aan te nemen en de wereld te richten 

in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid. De troost hiervan wensen we u allen toe 

en dat u bovenal mag weten dat de geboren Koning der Joden ook uw persoonlijke 

Zaligmaker is. De Zaligmaker is het wettig eigendom van die grote schare uit alle volken, 

over welke Hij zijn zegenende handen uitbreidt en zegt: “Vrees niet, gij klein kuddeke, want het 

is des Vaders welbehagen ulieden het Koninkrijk te geven.” We hebben geloofsvrijmoedigheid 

nodig om de gegeven Zaligmaker te omhelzen. Er zijn in dit opzicht twee uitersten: aan de 

ene kant wordt het door velen voorgesteld, alsof het niet welgevallig is in Gods ogen, dat 

wij Christus aannemen. En aan de andere kant is er een charismatisch opdringen van Jezus 

aan mensen, bij wie geen plaats is voor Hem en die nog moeten leren bij Geesteslicht, 

waartoe Hij eigenlijk gekomen is en waaróm zij Hem nodig hebben. Door hun dodelijke 

onwetendheid zullen ze het Kind straks ontmoeten als hun Rechter. Dat de overdenking 

van het grote werk van de Verlosser u allen in deze dagen tot bemoediging en tot 

blijdschap mag zijn! 

 
cccccccc 
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Ja, dat had men voor Maria en Jozef opengelaten, een beestenstal. Toen Jozef en Maria aan 

de herberg aankwamen, was er voor hen geen plaats. Maar zagen de mensen dan niet in 

welke toestand Maria verkeerde? Ja, dat zagen de mensen wel, maar toch was er geen plaats 

voor hen. Weet gij het dan niet, dat als het om het levende Kind gaat, dat er dan geen 

medelijden bij de mensen gevonden wordt? Daar heb ik in mijn leven ook iets van 

ondervonden. De mensen hebben medelijden met de grootste schurk, die tiendubbel de 

galg verdient, maar met het levende Kind hebben ze niet het minste medelijden. Neen, die 

diepste haat wordt in het menselijk hart gevonden. ’t Is zoals de Heilige Geest door Paulus 

zegt: “Hatelijk zijnde en elkander hatende” (Tit. 3:3). Wanneer het om het levende Kind 

ging, is er nooit medelijden geweest. Deze woorden zullen niet op aarde vallen: 

 

 

U smeekten zij, van mensenhulp ontbloot. 

En zijn gered; zij hebben in hun nood 

Op U vertrouwd; van schaamte nimmer rood, 

Na hun gebeden. 

Maar Ik, Ik ben een worm, van elk vertreden; 

Een worm, geen man; 

Een spot en smaad van mensen, 

Die ’t boze volk, naar zijn baldadig wensen, 

 

 

BESCHIMPEN KAN. 

 
 (Ps. 22:3) 
 

Zo heeft Christus door de Geest der profetie geklaagd. Wat doen wij tegenwoordig anders 

dan Christus smaden in onze Kerstfeestviering? Wat een overdrevenheid wordt er overal 

gevonden. Zie toch eens wat er in Bethlehem heeft plaatsgehad. Inplaats dat de mens daar 

eens bij stilstaat, maakt hij de kerstdagen tot vrolijke dagen, of hij deze dagen al 

godsdienstig doorbrengt of in de wereld. Wie verstaat het dat hier in de kribbe zijn zonden 

te zien zijn? Wie heeft ooit in Christus zijn zonden over de wereld zien gaan? Wie heeft zijn 

zonde gezien aan het kruis en in het graf? Het Kerstfeest is alleen een feest voor hem die 

waarlijk een verbroken en verslagen hart heeft, want anders ziet men niet anders dan een 

Kind waarover de wereld juicht omdat zij Hem niet kent; hoewel Hij straks zal betonen te 

zijn de Leeuw uit Juda’s stam, Die heeft overwonnen en geducht wraak zal doen, tenzij 

men, terwijl het nog heden genaamd wordt, de Zoon kusse (Ps. 2:12). 
(Ds. J.P. Paauwe) 
 

 
/////////////////////////////// 
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D R O M E N  &  G E Z I C H T E N 
 

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

Dat de Schrift spreekt van dromen en openbaringen (gezichten) is een niet weg te 

cijferen waarheid. Het geopenbaarde Woord gewaagt er op meerdere plaatsen van. Deze 

dromen en openbaringen zijn door God zelf gewerkt. We behoeven hier aan de oorsprong, 

de juistheid én de vervulling ervan niet te twijfelen. We kunnen hier denken aan de 

dromen van Jozef, de droom over het gerstebrood in de geschiedenis van Gideon, de 

droom van Jacob bij Bethel. De gezichten Gods van Abraham. Maar ook de droom van de 

heidense koning Nebucadnezar. Er is meer te noemen. We moeten goed bedenken dat dit 

allemaal plaatshad toen er nog geen geschreven Woord van God was. De HEERE maakte 

zich toen bekend door zulke zaken, zoals ook door de dienst van engelen, hetgeen we 

meerdere malen lezen. Ook in de tijd van het Nieuwe Testament komen zulke zaken voor.  

Ook zijn er voorbeelden van dromen en openbaringen buiten de Schrift. Er zijn zeer 

sprekende gevallen van de inspraak Gods dienaangaande bekend. Toch betreden we hier 

een pad waar het gevaar van alle kanten loert. Doorvloeiing en fantasie zijn hier 

levensgroot aanwezig. Maar laten we er zelf het zwijgen aan toedoen en u enkele 

waarschuwingen doorgeven van onder ons geachte leraars van voorheen. 

 

Ds. C.H. Spurgeon waarschuwt als volgt: 
Ik stel weinig vertrouwen in zulke lieden, die van onmiddellijke openbaringen des Heeren 

spreken, alsof Hij op andere wijze verscheen dan in en door het Evangelie. Zijn Woord is 

zo volkomen, zo volledig, dat God er generlei nieuwe openbaring aan behoeft toe te 

voegen. Dat zou zijn een blaam werpen op de volmaaktheid van dit zeer vaste woord der 

profetie. In het profetische woord, dat zeer vast is, ligt troost voor iedere droefenis, een 

pleister voor elke wonde, medicijn voor iedere ziekte. Mijn waarde treurende vriend! Het is 

zeer gevaarlijk troost te verwachten van dromen, of van het toevallig openslaan van de Bijbel om te 

zien, welke tekst men zo vindt, of van onderstelde stemmen, of andere dwaze, bijgelovige middelen, 

waarin mensen met verzwakt verstand heil zoeken. Houd u aan wat God in de Schriften gezegd 

heeft, en wanneer gij daar uw eigen beeld getekend ziet en beloften vindt aan dezulken 

toegezegd, grijp die dan aan, want ze zijn klaarblijkelijk voor u bestemd. Ga niet rond om 

troost te zoeken in de nevelen der verbeelding, noch bij het dwaallicht van het bijgeloof, 

maar geloof in de Heere Jezus, die gekomen is om het gebroken hart te zegenen, op geen 

andere wijze dan door hun de blijde boodschap zijner genade te prediken. Gij kunt niet 

verwachten dat de Heere Jezus anders tot u zal spreken dan door het  geschreven  Woord, 

door de Heilige Geest op uw ziel toegepast. Verwacht geen nieuwe openbaring; laat dat 

bedrieglijke denkbeeld varen. Indien er een engel mijn kamer binnentrad en zeide, dat hij mij een 

boodschap Gods bracht, boven en behalve de Schriften der waarheid, geen ogenblik zou ik 

naar hem luisteren, maar terstond tot hem zeggen: "Ga weg achter mij, satanas!" De 

openbaring is afgesloten. Er verschijnen geen sterren meer, want de zon is opgegaan. Onze 

hemelse Vader had reeds de Heere Jezus gezonden en er staat geschreven: "Als Hij dan nog 

een zoon had, die Hem lief was, zo heeft Hij ook die ten laatste tot hen gezonden." In 

Christus Jezus is zulk een volheid van waarheid en genade, dat alle engelen samen ze niet  

zouden kunnen vermeerderen. Hij, die naar meer openbaring uitziet, neme zich in acht, 
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opdat niet de vloek over hem kome, waarmee de Bijbel besluit, en die zeker iedereen 

treffen zal, welke òf toedoet, òf afdoet van de ingegeven woorden Gods. 

 

Een woord van John Warburton: 
Alle openbaringen, die iemand zou hebben, maar niet gedaan door Hem en niet 

voortgebracht door de gezegende werking en toepassing van de Geest des Heeren in de 

openbaring van Christus aan het hart, zijn geen duit waard. 

 

Ook Dr. A. Comrie was een vijand van gezichten en stemmen: 
Alleen moeten wij maar zeggen, dat, als wij zeggen dat God tot de ziel spreekt, gij 

niet moet denken, dat dit is door onmiddellijke hoorbare stemmen. Goddeloze mensen, 

die van de werking des Geestes niets bij bevinding kennen, lasteren hetgeen zij niet 

verstaan en zeggen, dat Gods volk geestdrijvers zijn en dat zij van onmiddellijke stemmen 

spreken. 

Mijn geliefden! Ik heb kennis aan godvrezende mensen in de drie koninkrijken van 

Schotland, Engeland en Ierland, ook in alle deze zeven Geünieerde Provincies, maar ik heb 

al de dagen van mijn leven geen ware godzalige mensen horen spreken van gezichten, 

hoorbare stemmen of iets dergelijks. Foei dan, zulke mensen een lak op te leggen en zo te 

lasteren. Integendeel heb ik altoos bemerkt dat, als er ooit iets uit de mond van iemand 

kwam dat er naar geleek, vrome leraars en christenen het nooit goedkeurden, maar over 

dezulken bekommerd waren, ofschoon zij God niet willen noch durven bepalen. 

Augustinus hoorde een stem: "Neem en lees"! 

Als wij het woord "onmiddellijk" gebruiken, moet gij niet denken, een horen van 

onmiddellijke stemmen van Boven, buiten en dikwijls tegen het beschreven Woord, 

hetwelk is en blijven zal niet alleen de enige en volmaakte regel van leer en zeden, maar 

ook het werkmiddel en de weg, waardoor en waarin God de Heilige Geest de gave der 

goddelijke genade mededeelt aan de zielen der uitverkorenen; ook niet, dat wij menen 

gezichten te zien, hetzij van Christus aan het kruis, van Zijn bloed, van Zijn arm ons 

toegereikt, of dergelijke ongerijmdheden. 

Wij prediken met al onze macht daartegen en zijn ontsteld als wij iets bemerken, dat 

aanleiding zou kunnen geven tot zulke vleselijke gedachten van de goddelijke werking des 

Heiligen Geestes in het bekeren en bevestigen der twijfelmoedige en verslagen  harten  der  

gelovigen.  Wij  geloven  dat  zo  iemand  zulke stemmen hoort of  gezichten ziet, het 

gemeenlijk door de begoocheling des satans is, werkende op de verbeeldingskracht en 

uiterlijke zintuigen, om hen door iets ongewoons te bedriegen en te verleiden; om hen, 

nadat hij hen door dat ongewone tot een sterke overtuiging gebracht heeft, dat zij kinderen 

Gods zijn, in de eeuwige rampzaligheid te doen storten. 

 Mijn geliefden!`Ik twijfel geenszins of er zulken zijn, die zo met gezichten te zien en 

stemmen te horen, door de satan bedrogen worden, en het heeft zijn oorsprong dat 

mensen, onder gewetensangsten zijnde en Gods krachtdadig werk niet kennende in de 

bekering en vertroosting door de Heilige Geest, wellicht denken, dat er zo iets ongewoons 

moet ondervonden worden, en dat de duivel, die rond gaat als een briesende leeuw niet 

alleen, maar ook als een engels des lichts, deze gelegenheid waarneemt, en onder de 

rechtvaardige toelating Gods hen bedriegt, en zulke asse van stemmen en gezichten zó 

bedient tot een voedsel van hun bedrogen hart, dat ze niet kunnen zeggen, dat ze een 

leugen in hun rechterhand hebben en dat een bedrogen hart hen terzijde afleidt. 



 7 

Ook John Newton maant tot voorzichtigheid: 
 Er is nog een andere dwaling: belangrijke dromen worden niet zelden beschouwd als 

stellige aanwijzingen van de wil Gods. Ik stem geredelijk toe, dat vele heilzame en gepaste 

vermaningen door dromen ontvangen worden; maar afschoon zij soms nuttige wenken 

mogen opgeleverd hebben, zo is het bijgelovig en hoogst gevaarlijk, aan dromen als zodanig 

te hechten en vooral naar dezelve ons oordeel, ons gedrag en onze uitzichten te regelen. De 

beloften zijn niet gedaan aan degenen die dromen, maar aan de wakenden. 

 
Bronnen: Spurgeon - preek over Jesaja 61:3 
Warburton - preek over Hooglied 2:16 
Comrie - preek over Psalm 102: 18 en 19 
en de voorrede tot deze bundel 
John Newton - “Omicron”- 28ste brief 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 
 
 
Geestdrijverij 
Het is een onmiskenbaar kenmerk van alle geestdrijverij dat men er zich altijd op beroept 

dat de Heere regelrecht het woord tot hen heeft gericht door dromen, visioenen, 

invallende gedachten, en vul verder maar aan. 

Men vindt dat ‘links en rechts’ in de christenheid. Het komt tot ons uit evangelische 

kringen, maar ook uit de reformatorische hoek. Ook los van deze beide richtingen doet de 

satan zijn macht en kracht gelden.  

Op blz. 45 wordt gesproken van een recente ‘profeet’ die talloze boodschappen van de 

“Heer” kreeg en krijgt. Het zotste is nog niet zot genoeg en wie meent dat het niet gekker 

kan dan hetgeen van hier en daar tot ons komt, komt wel aan de weet dat het gekste nog 

niet gek genoeg is, bij het lezen van de pennenvruchten van de profeet uit Puttershoek. De 

allergrootste onzin wordt opgediend als regelrecht onderwijs uit de hemel.  

 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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NEERLANDS KERK OP WEG NAAR ROME 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

“Nederland is op zijn retour, geheel in de lijn van wat John Owen voorzegde. En in de lijn 

van Owen zeg ik dat we de bloedschuld van de Rooms-Katholieke Kerk op ons laden, want 

de hervormde synode miskent de geschiedenis en het bloed van de martelaren. Ellendiger 

kan toch niet?”  

 

Het bovenstaande zei wijlen ds. A. van der Kooij in het RD van 23 maart 1995. En op de 

vraag of de Islam de antichrist is, antwoordde ds. Van der Kooij resoluut: 

 

“Neen, maar omdat de Nederlandse protestanten hun strijd tegen ‘Rome’ verzaakt hebben, 

kan God naar mijn overtuiging, wel straffen met een andere ‘heilige’ oorlog.” 

 

Ds. Van der Kooij heeft ons het een en ander nagelaten dat zeer de moeite waard is, 

zij het dan ook, dat het niet bepaald in de smaak valt van de doorsnee christen. Zo zegt 

dominee in dit artikel: “We gaan met de Hérvormde Kerk te gronde; Nu...” Naar zijn mening 

beweegt het huidig tijdsgewricht zich tussen een dieptepunt in het christendom en het 

herstel van Israël. En tussen deze twee bewegingen ziet hij een kans voor de verschijning 

van de definitieve antichrist. Veel van wat zich in de kerk afspeelt beziet hij vooral in de 

betrokkenheid van “Rome”. Zo woonde hij bewust de historische bijeenkomst in Putten bij 

rond het zogeheten Adres. Van harte was hij met dit Adres akkoord, maar hij had grote 

moeite met de adressering van de brief. Deze was namelijk gericht aan de “Zeer geachte 

synode” en werd ondertekend met “de groeten in Christus.” Aan het hoofdbestuur vroeg hij: 

“Hoe kunt u dit schrijven aan de synode die Rome als zusterkerk beschouwt?” Zijn vraag werd 

weggewuifd. “Als je Rome als zusterkerk ziet, moet je haar ook liefhebben” – “en al dat vergoten 

bloed dan?” vroeg de dominee. Daarna wees hij erop dat Owen 300 jaar geleden heeft 

voorzegd dat er een ‘verzoening’ komt tussen het protestantisme en de kerk van Rome.  

 

Het kan wel eens z’n nut hebben waarschuwende stemmen van enkele jaren terug 

opnieuw te laten horen. Ds. Van der Kooij was zo’n stem. De huidige ontwikkeling in de 

Ned. Herv. Kerk is naar zijn mening een logisch vervolg op wat in 1951 begon met de 

nieuwe kerkorde. Hij zegt ervan dat hij zich uiteindelijk niet kon vinden in de invoering van 

de kerkorde, maar wel in de uitvoering daarvan. Hij bleef ‘onder protest’. Dit standpunt 

vinden we zelf beslist niet acceptabel. Als iets niet ingevoerd mag worden, mag het zeker niet 

uitgevoerd worden! Het vervolg heeft toch wel aangetoond dat het ná 1951 in ijltempo naar 

de afgrond is gegaan én gaat. Als een door niets te stuiten dijkdoorbraak stroomt een vloed 

van zonden over de ‘vaderlandse’ kerk en het geduchte oordeel Gods over dit afvallig 

lichaam is niet meer af te wenden. En dat laatste was tóch ook de mening van ds. Van der 

Kooij zelf! Naar de voorspelling van Bunyan kruipt ‘al het onrein en hatelijk gevogelte’ in 

de kooi van Rome, waarna de HEERE deze kooi met Rome en het afvallig protestantisme 

zal vernietigen. Wie zou niet naar die dag verlangen? 

 

 

/////////////////////////////////////// 
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ISRAËL  HET  KIND  VAN  DE  REKENING 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  

 

Niet in het minst voor Israël is de elfde september van 2001 een dag van grote en 

verstrekkende betekenis geweest. Door de gebeurtenissen van 11 september zijn president 

Bush en minister Powel heel boos op premier Sharon van Israël geworden. Ariël Sharon 

weet van geen wijken en neemt geen blad voor zijn mond. Zo heeft hij de houding van de 

VS vergeleken met München van 1938. Op de conferentie te München in 1938 besloten 

Engeland en Frankrijk Hitler toe te staan een deel van Tsjecho-Slowakije in te pikken. 

Hitler zei verder geen territoriale eisen meer te hebben! Ze waren daarmee overtuigd dat 

Hitler zich verder rustig zou houden en de Engelse premier kwam stralend thuis en 

beloofde het volk dat het resultaat van zijn reis naar München was: “Peace for our time”(vrede 

in onze tijd). Amper een jaar later barstte de Tweede Wereldoorlog los… 

De vrees van premier Sharon is dat de VS op weg zijn Israël op te offeren ter wille 

van de “Oorlog tegen het terrorisme”. Want in die strijd heeft Amerika de vijanden van 

Israël nodig. Wat altijd “schurkenstaten” genoemd werden zijn nu ‘vrienden’ in de strijd 

tegen het terrorisme. Denk alleen maar aan een land als Syrië. Dit land is een aartsvijand 

van Israël en het heeft z’n raketten gereed om af te vuren op dit land. In Syrië worden 

terroristen opgeleid en gestimuleerd. En waartoe? Om terreurdaden te plegen in en tegen 

Israël… 

Geen wonder dat Sharon laaiend is. Want Israël mag niet meedoen in de alliantie 

tégen het terrorisme. Israël mag wél lijden ónder het terrorisme. Dàt is nu politiek – óók 

van Amerika. Op een andere plaats zeggen we daar wat meer over. 

We merken wel dat -hoewel Sharon hier en daar wat toegeeft aan Bush- hij toch zijn 

eigen weg gaat. Hoewel het ‘niet mag’ van Amerika gaat hij door met het preventief uit de 

weg ruimen van terroristen leiders. Aanslagen van terroristen  blijft hij afstraffen. Hij trekt 

op ‘last’ van Amerika z’n troepen wel terug uit bezette steden, maar als hij het nodig 

oordeelt trekt hij er ook weer binnen. 

 

Toch vinden we één zaak een grote “plus” voor president Bush. Tot op heden heeft 

hij geweigerd te aartsterrorist Arafat te ontvangen! George Bush weet opperbest dat Yasser 

Arafat een schurk pur sang is! Overigens is het diep te betreuren dat ook president Bush 

pleit voor een Palestijnse staat. Als hij op deze weg doorgaat is z’n ondergang gewis. 

Verschrikkelijk is wat de Britse minister van buitenlandse zaken, Jack Straw, durfde 

te zeggen. Deze vreselijke man durfde de democratisch gekozen premier van Israël, Ariël 

Sharon, ‘uit het diepst van z’n hart’ een kankergezwel in het Midden-Oosten te noemen. 

En de hele wereld zweeg! Mogelijk zou Straw een herhaling willen bewerkstelligen van wat 

er in 1947 gebeurde. In dat jaar knuppelde de Engelse politie nog Joodse jongeren dood 

die op het schip “Exodus” op weg waren naar Israël. 

De man die momenteel de wereld doet sidderen brengt deze wereld tevens aan z’n voeten.  

De eerste eis van deze terrorist is,  een  eigen staat  voor het  Pale- 

stijnse volk. De ‘vrije’ wereld haast zich aan deze eis tegemoet te komen. Nadat de 

president van de Verenigde Staten  zich  achter deze  eis  heeft  gesteld  -een  Pale- 

stijnse staat met vaste voet in Jeruzalem- zijn hem daarin gevolgd de Britse premier Blair en 

onze minister-president W. Kok. In vol ornaat stond massa moordenaar Arafat naast Blair, 
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toen deze tijdens een persconferentie in Downing Street zei voorstander te zijn van een 

‘zelfstandige en levensvatbare Palestijnse staat’. Ook de ondergang van Engeland wordt op 

een dergelijke wijze bezegeld.  

Ook premier Kok heeft zich, tijdens een zeer hartelijke ontmoeting met de man die 

dezelfde eisen heeft als Bin Laden, achter Bush en Blair gesteld. In beginsel is dus de eis 

van Bin Laden gehonoreerd. We zien Kok en Arafat samen als vrienden op de foto. Als 

‘vriend’ zegde hij Arafat een Palestijnse staat toe. Ook dat is voor ons land heel slecht 

nieuws. De HEERE laat dit niet ongestraft. 

 De leiders van de wereld hebben zich met nadruk uitgesproken voor een Palestijnse 

staat in het land dat de HEERE heeft gezworen te geven aan Abraham, Izak en Jacob tot 

een eeuwige bezitting. Terreur loont. 

Het mocht de leiders van Israël gegeven worden te zeggen tot deze vijanden van de 

God van Israël: “De jonkvrouw, de dochter Zions, veracht u, zij bespot u, de dochter Jeruzalems 

schudt het hoofd achter u (tot een teken van verachting). Wien hebt gij gehoond en gelasterd, en tegen 

wien hebt gij de stem verheven en uw ogen omhoog opgeheven? Tegen de Heilige Israëls.” (Jes. 37:22 

en 23). En zoals de “Heilige Israëls” in één nacht 185 duizend vijanden doodde tijdens de 

belegering van Jeruzalem ten tijde van koning Hiskia, zo zoekt de HEERE te verdelgen alle 

heidenen, die tegen Jeruzalem aankomen, Zach. 12:9. En voor die HEERE is het ook maar 

één wenk van Zijn almacht om 185 miljoen vijanden, ja zelfs een veelvoud daarvan, om te 

brengen. Mét Amerika en Engeland haalt Nederland een ontzaggelijk oordeel over zich, 

door toe te geven aan de satanische eisen van Arafat en Bin Laden, de staat Israël op 

termijn te elimineren. 

 

Uit alles valt op te maken dat Israël het ‘kind van de rekening’ zal worden en al is. 

Wat de naaste toekomst ons zal brengen weten we niet. Maar naarmate het Westen te 

lijden zal krijgen onder aanslagen van moslims, of op een andere wijze nadelige gevolgen 

zal ondervinden van vriendschap met Israël (denk bijvoorbeeld aan een olieboycot), in die 

mate zal men Israël ‘laten vallen’, om de gunst van Israëls vijanden niet te verliezen. En 

hoewel Amerika zich steeds als een vriend van Israël heeft gedragen en nóg! -voor een groot 

deel ook uit eigenbelang, daar Israël de ‘politie’ in het Midden-Oosten is, die ‘waakt’ over 

de olievelden- lijkt de tijd zeer nabij dat dit zal veranderen. Het zal denkelijk 

langzamerhand gaan, maar het is te vrezen dat de USA toch in het kamp van de vijand 

terecht zal komen. 

 

 

Maar… “De HEERE spreekt, die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest, en des 

mensen geest in zijn binnenste formeert” (Zach. 12:1). En deze almachtige HEERE zal op 

Zijn tijd en wijze majesteitelijk ingrijpen en Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden én 

van al zijn vijanden. 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Terrorisme 
Er kan en mag geen twijfel over bestaan dat de terroristische aanslag van 11 

september 2001 op het World Trade Centre te New York en het ministerie van defensie -

het Pentagon- te Washington, waarbij ruim 5.000 mensen werden gedood, een 

monsterlijke daad is geweest. (latere berichten spreken over ca. 4000 doden) Ook een daad 

die niet ongestraft kon blijven. Dat willen we wel heel duidelijk stellen. Niet één land en 

regering kan zulke oorlogs(mis)daden -eigenlijk nog veel erger dan dat- ongestraft laten, 

hoewel een klein land weinig mogelijkheden zal hebben om wraak te nemen. Het is 

zonneklaar dat de machtigste staat ter wereld een dergelijke belediging op een geweldige 

wijze moet afstraffen. Een land dat op eigen terrein nooit iets gekend heeft van een 

luchtoorlog en bedreiging van zijn steden en nu zo verraderlijk vanuit de lucht getroffen is, 

móet wel grondig en afdoende terugslaan. En dat niet alleen in belang van haar zelf, maar 

ook van vele andere landen! Boven dit artikel hebben we gezet: “11 september kritisch 

bekeken”. En er zijn meerdere kritische kanttekeningen te zetten en dat willen we dan ook 

doen. 

 

De grote terrorist 
De schatrijke en zeer beruchte Osama bin Laden wordt gehouden voor het 

meesterbrein achter de recente aanslagen. Deze man heeft al meerdere gruweldaden op z’n 

naam staan. Het is wel zeker dat hij zich “ergens’ in Afghanistan schuilhoudt, als 

hoofdman van de Taliban, een beweging die in dat land het heft in handen heeft en 

waarvan de bevolking veel moet lijden. Een verzoek van de USA om uitlevering is 

afgewezen, zodat er besloten is deze bandiet zelf te halen, levend dan wel dood. Alvorens 

grondtroepen ingezet kunnen worden moet het verzet van de Taliban gebroken worden. 

Vandaar de maandenlange bombardementen. Als de Taliban definitief verslagen is -mede 

met hulp van de zogeheten noordelijke Alliantie(in verzet gekomen Afghanen tegen de 

Taliban)- zullen de Amerikanen Bin Laden moeten zien te pakken te krijgen. Dit wordt 

door velen twijfelachtig genoemd, maar dat is toch nog de vraag. Doch ook als dat niet zou 

lukken lijkt het ons, dat dan de bewegingsvrijheid van Bin Laden zeer beperkt zal zijn en -al 

zal hij mogelijk vanuit zijn schuilplaats(en) nog leiding kunnen geven aan terroristen 

wereldwijd- er toch een deel van z’n kracht gebroken is. Maar de Amerikanen kunnen ook 

niet altijd in Afghanistan blijven. De vraag is wat er dan zal gebeuren. De tijd zal dit alles 

leren en kán al veel geleerd hebben als u dit nummer leest. De wereldsituatie kan zich 

momenteel met de dag geheel wijzigen en er kunnen dingen gebeuren die we absoluut niet 

verwacht hadden. 

 

 

De bevolking 
De bevolking van Afghanistan lijdt al vele jaren  op  een  vreselijke  wijze en dat lijden 

wordt door de Amerikaanse bombardementen almeer verzwaard. Het RD van 10 

november begint een artikel over Afghanistan onder “Grote schoonmaak” als volgt:  
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                          “In het voorjaar haal je ze er zo uit: de huishoudens waar grote 

schoonmaak wordt gehouden. Stoelen, lampen en tafels zijn buitengezet, zodat binnen de 

bezem er flink doorheen kan. In Afghanistan is iets dergelijks aan de gang. Onder leiding 

van het schoonmaakbedrijf Bush & Blair krijgen alle gaten en spleten er een beurt. Alleen 

wat buiten de deur wordt gezet is geen hout of steen, maar zijn mensen van vlees en bloed. 

En er wordt niet gewerkt met stoffer en blik, maar met heuse bommen en granaten.” 

 

Honderdduizenden Afghanen hebben huis en haard moeten verlaten – zijn op de vlucht 

geslagen. Sinds 11 september zijn er 135.000 vluchtelingen in buurland Pakistan 

aangekomen; illegaal wel te verstaan, want dit buurland heeft zijn grenzen gesloten. De 

verwachting is dat de komende maanden nog 1,3 miljoen Afghanen hun land zullen 

ontvluchten. Maar… er waren al enkele miljoenen Afghanen in de buurlanden als 

vluchtelingen. Alleen al in Pakistan bevinden zich al 2 miljoen gevluchte Afghanen en in 

Iran 1½ miljoen! En de ellende van deze mensen heeft niets te maken met de Amerikaanse 

bombardementen. Wèl wordt er enorm veel nieuwe ellende aan toegevoegd. Hoe we het 

ook keren of wenden, talloze onschuldigen -denk aan de vele kinderen- zijn wéér het 

slachtoffer. 

 

 

Amerikaanse steun aan de Taliban 
Ja, u leest het goed. Er is een tijd geweest dat de Taliban forse steun kreeg van de 

Verenigde Staten van Amerika! In heel kort bestek moeten we u iets vertellen van de 

gebeurtenissen van de laatste tientallen jaren. Van 1979 tot 1989 is het land door Rusland 

bezet geweest. De grootste groep vluchtelingen is toen ontstaan; tallozen zitten nog altijd in 

grote kampen in Pakistan en Iran. Daarna heeft men de Russen het land uitgeslagen. Ook 

dat heeft weer de nodige vluchtelingen opgeleverd. Verder is er een groep op drift geraakt 

tijdens de burgeroorlog van 1992 tot 1996. Dan is er ook nog weer een aantal gevlucht 

voor de Taliban die in 1997 Kabul veroverden. De Taliban voerden een schrikbewind. 

Mensen werden (en worden!) gruwelijk gemarteld en gedood. Dan zijn er ook nog 

honderdduizenden Afghanen op drift geraakt vanwege de jarenlange droogte en 

hongersnood, wanhopig op zoek naar voedsel. Ook nu bedreigt de hongersdood vele 

Afghanen. Zes miljoen Afghanen zijn volgens schattingen van de Verenigde Naties 

afhankelijk van internationale hulp willen ze de komende winter in eigen land niet van 

honger omkomen. Er is weinig verbeeldingskracht voor nodig te beseffen wat deze mensen 

al hebben geleden, nog lijden en zúllen lijden. Denk met name aan de honderdduizenden 

kleine kinderen. Wat hebben deze arme schapen gedaan? Een derde van de kinderen sterft 

er als gevolg van ziekten. Ruim 20% van de 6 miljoen hulpbehoevende Afghanen bestaat 

uit kinderen onder de 5 jaar.  Een kwart van  de kinderen sterft er voor het vijfde jaar. 

Deze mensen schreeuwen -onbewust- om de komst van de grote Zoon uit het huis van  

David om  deze wereld  te redden.  Ach, wie zou niet verlangen naar die dag? En dan 

hebben we het nog maar over één land. Een heel klein stukje van de onvoorstelbare ellende 

in de derde en vierde wereld.  En dit moeten mensen lijden die nog nooit iets van het ware 

Evangelie gehoord en gezien hebben en het dus ook niet hebben kunnen verwerpen. Hoe 

moest het westen der  wereld wel beven voor de  komende  wraak van de Almachtige God, 

daar zij het Evangelie verwerpt en alle goddeloosheden der heidenen almeer tolereert en 

aanbeveelt. Ja, het veel erger maakt dan de heidenen. 
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Amerika steunt terroristen 
In mei van dit jaar gaf de Amerikaanse regering nog 48 miljoen dollar steun aan de 
Taliban! Geen enkel vrij land in de wereld zou zulk een regime een cent geven, maar de 
Verenigde Staten gaf dit ‘presentje’ aan de schurken van de Taliban omdat ze verklaard 

hadden dat ze Afghanistan drugsvrij hadden gemaakt. Maar daar is geen sprake van 

geweest! Omdat Bush de oorlog tegen drugs belangrijker vond dan de oorlog die de 

Taliban tegen hun eigen bevolging voeren, gaf Amerika geld aan hetzelfde regime dat 

bescherming biedt aan de man die verantwoordelijk is voor de dood van meer dan 4000 

mensen op 11 september j.l. En voor de dood van duizenden anderen. Een man die ook 

vele eigen landgenoten gruwelijk heeft gemarteld en vermoord. Maar zulke gruwelijke 

‘zaken’ heeft de USA wel meer gedaan.1 Dat wordt echt niet goedgemaakt met wat vertoon 

van godsdienst, zoals we dat in Amerika nog wel kennen. Het valt niet te ontkennen dat er 

uiterlijk heel wat meer is dan in ons land. Het is immers niet in te denken dat premier Kok 

de Bijbel zou lezen en dat ons paarse kabinet de naam Gods zou aanroepen… 

 
Onze ogen open houden! 
Dat is altijd nodig en wie dienen vooral de huidige gebeurtenissen kritisch te bezien. Het 

rijke westen kijkt vooral naar eigen belangen.  Misschien bitter om te horen,  maar het is de 

bittere waarheid. Wat denkt u van het militaire optreden van de NAVO op de Balkan? Zijn 

de motieven wel zo zuiver geweest? We meenden met het smijten van bommen op 

Joegoslavië ten gunste van de Albanezen de crisis even op te lossen. De tweede fase was 

bommen gooien op de Serven in Kosovo ten gunste van het UCK – het moslim 

bevrijdingsleger. Het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag kan niet meer om de 

betrokkenheid van Bin Laden en zijn moslimterreur heen in voormalig Joegoslavië. Het 

zijn deze boeven geweest die in Kosovo moslims hebben opgeleid tot terroristen en 

moordenaars om de samenleving daar te ontwrichten en een oorlog te ontketenen. Om 

onbegrijpelijke (?) redenen heeft de NAVO besloten de moslims te redden met bommen en 

raketten. Kosovo werd opgeofferd aan de Islam en de Albanezen. Nu komt langzamerhand 

de waarheid boven tafel over de betrokkenheid van moslimterroristen uit het Midden-

Oosten! Nu Amerika zelf -en daarmee ook Europa- door terreur is getroffen lijken we wat 

                                                 
1 Wat de rol van Amerika betreft vinden we het op z’n plaats u het volgende door de geven van Drs. Jan van 
Barneveld, zoals hij het onlangs in “Het Zoeklicht” verwoordde: “De hele wereldpolitiek draaide de afgelopen 
anderhalve maand om de “Oorlog tegen het Terrorisme” van president Bush. Terwijl voorbij gegaan wordt aan het 

terrorisme tegen een volk dat al eeuwenlang tot op de dag van heden als geen ander volk lijdt onder terrorisme. Israël 

wordt zelfs gedwongen met de aartsterrorist Arafat te gaan praten. Professionele antisemieten proberen voortdurend 

Israël de schuld in de schoenen te schuiven. “Deskundigen” zijn al druk bezig om twee soorten terrorisme te gaan 

onderscheiden. De eerste soort is terrorisme dat tegen Israël en het Joodse volk is gericht. Men zal dan redeneren dat 

dit “politiek geweld” is en hoort bij de “bevrijdingsbeweging”  van de Palestijnen. Het tweede soort is het terrorisme 

dat president Bush samen met de hele wereld (behalve Israël dat het eerste slachtoffer is van dat terrorisme) wil 

uitbannen. Na de ferme woorden van de VS zal president Bush wel wat resultaten moeten boeken. Daar heeft hij de 

Arabische landen en andere Moslimstaten en zelfs Arafat bij nodig. Om hen bij zijn coalitie tegen het terrorisme te 

houden zal president Bush een prijs moeten betalen. Ook de olie is duur. De prijs die gevraagd wordt is Israël. Hoe erg 

het ook klinkt, maar we vrezen dat een oude geschiedenis zich gaat herhalen. Een machtig man in de tijd van Jezus zei: 

‘Gij weet niets en gij beseft niet dat het in uw belang is dat één mens sterft voor het volk en dat niet het hele volk 

verloren gaat”, Joh. 11:50. Kajafas over Jezus Christus. Het ziet er naar uit dat president Bush een Kajabush wordt die 

zegt: ‘Jullie moeten begrijpen dat het beter is dat we één land laten vallen, dan dat de hele wereld aan terrorisme 

verloren gaat.’ Op het moment dat de VS Israël laat vallen zullen de rampen losbarsten en zal het uit zijn met de 

leidende positie van de VS in de wereld. De verklaring van president Bush over een Palestijnse staat is een eerste stap 

naar zijn ‘Kajafas-verraad’.”  En zo is het, dunkt ons. Als we Gods Woord gebruiken en we handelen er geheel tegen in, is het meer 

een vloek dan een zegen. Ook voor het Amerika van president Bush. Wie Israël aanraakt, raakt Gods oogappel aan. En dat houdt wat in! 
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verder te willen kijken naar Islamitische krachten in Europa en Amerika, die erop uit zijn 

de vrije wereld te vernietigen. Joegoslavië is al eeuwenlang de deur waardoor de Islam in 

het oosten van Europa wil binnendringen en het wil veroveren.1 Osama bin Laden werd 
door Amerika ingezet en bewapend in de strijd tegen de Russen in Afghanistan. 

Ongelofelijk maar waar. Zo probeerde men onze eigen vrije wereld te verdedigen tegen de 

vijanden, maar met leugens en bedrog. Want Bin Laden haat alles wat niet moslim is en 

zeker het ‘christelijke’ Amerika en Europa.  

 

De wereld zag en kijkt toe hoe terrorisme het Joodse volk teistert en nu gaat deze 

huichelachtige wereld die drinkbeker zelf óók drinken.2 De beste bestrijding van het 

terrorisme zou zijn… een eind te maken aan het Palestijns-Islamitische terrorisme tegen 

Israël. Want er komt pas een eind aan als het vrede in Jeruzalem is. Al met al heeft de 

regering van de VS niet alleen het recht, maar ook de plicht de daders, die achter de 

gruwelijke terroristische aanslag zitten, te grijpen en te straffen. Maar we moeten niet 

denken dat ze dit ‘karwei’ tot een goed einde zullen brengen als ze Israël opofferen. Dan 

zouden heel de Verenigde Staten wel eens vernietigd kunnen worden. En het is beslist niet 

zo dat iedereen die over God spreekt, en roept of zingt “God bless America”, de wáre God 

aanroept!  

 

Er is momenteel een levensgevaarlijke ontwikkeling gaande. Het Westen tracht de gunst 

van de Islam te winnen, ook in óns land. Premier Kok wandelt op z’n sokken een moskee 

binnen en “blairt” president Bush na dat er een Palestijnse staat moet komen. President 

Bush noemt de Islam een “great religion”. Imams krijgen volop de gelegenheid, zelfs in 
orthodox-christelijke media -oók het RD leende zich daartoe- om ons uit te leggen dat de 

Islam een vredelievende en zeer humane godsdienst is3, dat ze allemaal tegen terrorisme 

zijn en dat we van hen niets hebben te vrezen. Intussen gaan terrorisme tegen Israël en 

christenvervolgingen in Islamitische landen ‘gewoon’ door en mogen Joden en christenen  

niet  bidden  op de Tempelberg in Jeruzalem. Zó tolerant is de Islam! Nee, we behoeven 

ons echt niet wijs te maken dat president George Bush en de USA door God geroepen zijn 

om vrede te brengen in de wereld. Dat loopt op een ontzaggelijke teleurstelling uit. 

 
 
Het Reformatorisch-Christelijk Toekomstblad “Uitzicht” van november vraagt zich terecht 

af waarom premier Blair van Engeland niet in “eigen huis” orde op zaken heeft gesteld, 

terwijl hij wel onbeperkte steun toegezegd heeft in de strijd tegen “terreur”. Het blad vraagt 

zich af waarom Blair al lang geen eind gemaakt heeft aan de terreur in Ulster. We citeren:  

 

 

á    “Nog steeds is er het getouwtrek over de wapenarsenalen van de IRA; zij weigeren 
onder de meest verschillende voorwendsels om hun wapens in te leveren – en is er één 

vermaning vanwege de Roomse kerk aan haar moordzuchtige zonen om nu eindelijk aan 

een echt vredesproces te gaan werken? Nee, want het is Rome dat achter de Ierse strijd zit; 

                                                 
1 Zie hiervoor uitgebreider “Het grote gevaar uit Mekka”. 
2 Laten we toch niet denken dat, al is het tot heden vrij rustig gebleven, de aanslagen ten einde zijn. Het is enkel de 
lankmoedigheid Gods dat Hij nog  uitstel en tijd tot bekering geeft. 
3 Hoe ‘vredelievend’ de Islam is kunt u verder lezen in “Het grote gevaar uit Mekka”. 
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zoals het Rome is dat op de Balkan de jaren door opgehitst heeft; zoals het Rome is dat op 
de Filipijnen onrust zaait; zoals ze nu, temidden van de paniek die sinds 11 september 

wereldwijd ontstaan is, zich al te stil houdt waar het de moslimaanvallen betreft, want 

beide, het Beest en de valse Profeet hebben maar één doel: Jeruzalem bemachtigen.” 
 
We citeren nogmaals iets uit het blad in verband met de elfde september:   

 

áááá   “Ik zou dit nummer volledig kunnen vullen met de info die  n i e t  door “onze” media 
verschaft wordt, maar die niettemin van vitaal belang is: Waarom zijn de “Twin Towers” 

(WTC) te New York twee weken voor die 11e september, door Rockefeller verkocht? Weet 

u wie de koper is? (Ik wel, maar dat houd ik nog even geheim) Weet u waarom er zo’n 

goede band bestaat met Poetin? Prof. Friedrich Steinhäusler (Stanford Univ.,VS) die 15 

okt. j.l. meldde dat er door al-Qaida (Bin Laden’s organisatie) in Europa gesprekken 

hebben plaatsgevonden met “bemiddelaars” uit Wit Rusland, Rusland, Tsjechië en 

Duitsland.” 
 

Naar onze overtuiging is het haast niet mogelijk te doorgronden welke duistere krachten 

momenteel de wereldpolitiek beïnvloeden en leiden. Dat het Vaticaan zeer nauw 

betrokken is bij alles wat er plaatsvindt is welhaast zeker. Ze heeft de eeuwen door altijd de 

wereldpolitiek beïnvloed, koningsmoorden gepleegd en oorlogen veroorzaakt. Laten we er 

ook heel goed op letten dat we, bij het heftig roeren van de valse profeet, de vrouw  -die 
dronken is van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus, de grote 

hoer met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en waarvan die de aarde 

bewonen dronken zijn geworden van de wijn harer hoererij- niet uit het oog verliezen.  
 

 

En het zij nogmaals met kracht beklemtoond: zowel Rome als Mekka is het te doen om 
Jeruzalem! En al moet Rome voor dat doel met de duivel samengaan – ze zál het doen! De 
islam is een vreselijke macht. We zullen er ongetwijfeld nog veel mee te maken krijgen. 

Maar Rome werkt in het geheim – geniepig. En vrijwel niemand heeft het in de gaten. En 

wat denkt u van het roomse Europa?  Wij vallen 

zonder aanslagen in dit duivelse net!  Uiteraard is er alle reden om de elfde september 

kritisch te bezien, zéér kritisch. Dat zullen we D.V. in de toekomst zeker nog meerdere 

malen moeten doen. Rome en Mekka – ze zullen nog veel van zich laten horen. 

 
De prijs 

 ����Amerika betaalt een prijs voor de coalitie. De VS gaan allianties aan met regimes 

waar ze zich uit morele overwegingen niet mee zouden moeten inlaten. Ze spelen er 

diplomatiek en financieel voor sinterklaas. Daarmee verkwanselen ze hun morele grond. 

De geschiedenis laat zien dat dit zich altijd tegen de VS en het Westen keert. Voorbeelden 

zijn de westerse steun aan Irak in de strijd tegen Iran, maar ook de steun aan de Taliban en 

andere Afghaanse moslimgroeperingen in de strijd tegen de Sovjet Unie. De Bijbel laat zien 

dat onheilige bondgenootschappen altijd Gods oordelen oproepen en negatieve gevolgen 

hebben. De HEERE veroordeelde Asa’s verbond met Benhadad (2 Kron. 16:7), Achabs 

vriendschap met dezelfde koning (1 Kon. 20:42) en Josafat om zijn verbonden met Achab 

en Achazja (2 Kron. 19:2, 20:37). 
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Premier Sharon haalde zich de woede van de VS op de hals door te wijzen op de 

belangrijkste prijs die het Westen voor de onheilige allianties gaat betalen: het opofferen 

van de steun aan Israël. Geen diplomatieke uitspraak, maar hij heeft wel gelijk. 

Zo boeken de terroristen uiteindelijk toch succes met hun aanslagen van 11 september: een 

radicalisering onder moslims wereldwijd, toenemende isolatie van Israël en een 

wereldwijde coalitie tegen dit land.  

 

De duivel bereikt nog een doel: meer tegenstand tegen het Evangelie dat zo gemakkelijk 

met de westerse wereld geïdentificeerd wordt. Het Westen kiest z’n bondgenoten, maar 

laten we beseffen dat er van dit bondgenootschap geen heil te verwachten is. 
 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 

Het bovenstaande lazen we in “DE OOGST” van november 2001. Het is ons uit het  hart 

gegrepen. Het geeft precies weer zoals we dit zelf zien. Terwijl we werkten aan de artikelen 

“Het grote gevaar uit Mekka” en “11 September kritisch bekeken”, lazen we het en we 

merkten veel overeenstemming tussen hetgeen wij schreven en het artikel van Hans Frinsel. 

Weinig, zeer weinig mensen beseffen wat er in de wereld omgaat, wat de achtergronden 

van al deze dingen zijn en waar ze voorboden van zijn. Het is zeer te vrezen dat de gehele 

wereld één grote alliantie tégen Israël zal worden. Het kamp tégen Israël neemt steeds 

duidelijker vormen aan. Maar wat ook steeds duidelijker wordt is, dat de “de krijg van die 

grote dag des almachtigen Gods” (Openb. 16:14), nabij gekomen is.    

 

****** 
Inmiddels is terwijl we dit schrijven -15 december- voor een groot gedeelte de Taliban uit 

Afghanistan verdreven. De man om wie deze oorlog begonnen is, Osama bin Laden, is nog 

niet gepakt. Nog altijd is niet geheel zeker waar hij zich bevindt. Men heeft het sterke 

vermoeden dat hij zich bevindt in de grotten van Tora Bora en Milawa. Daar zouden nog 

veel Taliban strijders zich verborgen houden met Bin Laden. Sommige grotten bevinden 

zich op een diepte van 350 mtr. En zullen zeer moeilijk te veroveren zijn. Bommen 

schijnen er niet veel uitwerking op te hebben. Deze grottencomplexen zijn indertijd 

aangelegd met Amerikaans geld ten behoeve van de Taliban in de strijd tegen de Russen! 

Het kan verkeren! Men verwacht een zeer zware strijd. Er zijn wat de verblijfplaats van Bin 

Laden betreft trouwens tegenstrijdige berichten. We zullen het nu denkelijk snel genoeg 

weten. 

***** 
 
We hebben enigermate de elfde september 2001 kritisch bezien. We hebben gewezen op de 

rol van de USA. Deze ‘rol’ is lang niet altijd vlekkeloos geweest; ook niet ten opzichte van 

Afghanistan. “Politiek” is doorgaans een vuil spel. Maar onverlet dit alles dienen we de 

Amerikaanse aanpak van het terrorisme wel toe te juichen. Hier moet een halt aan worden 

toegeroepen. En denkelijk is Afghanistan niet het laatste land geweest dat aangepakt wordt. 

Hoe alles zal gaan kan geen mens zeggen. Wel kunnen we zeggen: als het buiten de HEERE 

omgaat zullen we geen dageraad hebben. Als we sterker op Amerika leunen dan op de 

Almachtige zal het blijken dat we op een gebroken rietstaf hebben vertrouwd. Nog een 

zaak: 
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Babylon… New York? 
U weet dat dit gesuggereerd is. Maar dit is volkomen naast de waarheid. De 

algemene gedachte onder de uitleggers is altijd geweest dat Babel een aanduiding is voor 

Rome. Albert Barnes schreef:  “Alle respectabele commentaren zijn het erover eens, dat 

Rome bedoeld wordt.” Zelfs een man als Hall Lindsey kan daar niet omheen. In zijn boek: 

“De planeet die aarde heette” schreef hij: “Deze hoer, zoals zij in de Openbaring wordt 

beschreven, vertegenwoordigt niet alleen een systeem, maar ook een stad. Zonder twijfel 

wordt hier op Rome gedoeld. Er wordt gezegd, dat de vrouw op zeven heuvelen zit. Zelfs 

een kind dat pas begint met aardrijkskunde en geschiedenis weet dat Rome is gebouwd op 

zeven heuvels. In Rome dus zal het religieuze systeem enige tijd regeren in een coalitie met 

het politieke systeem”, blz. 131. 

Persoonlijk zien wij nog geen reden deze exegese te verwerpen. Vanuit de 

Evangelische hoek wordt Babel gezien als een letterlijke stad Babel. Zij verwachten dat in 

Irak de oude stad Babylon zal herbouwd worden en dan zal gaan voldoen aan hetgeen in de 

Openbaring beschreven is. Heel merkwaardig is dan ook dat sommigen van deze richting 

dermate overweldigd waren door de spectaculaire gebeurtenissen te New York op 11 

september, dat ze aan de val van Babel dachten, terwijl ze -zoals al opgemerkt- die stad altijd 

zagen in het Irak van Saddam Hoessein! We moeten er ons voor hoeden dat we niet gaan 

‘doorslaan’ bij het bezig zijn met de apocalyptische gebeurtenissen, waar onze tijd vol van 

is. New York met haar financieel centrum leeft weer gewoon door. Van een ‘val’ als 

zodanig is geen sprake. Als de ‘steden der heidenen vallen’ (Openb. 16:19), zal er heel wat 

meer gezien worden. Dat zal niet te beschrijven zijn. Hoe nabij dit gekomen is valt slechts 

te gissen en “gissen doet missen.” We dienen de uiterste voorzichtigheid te betrachten. 

Valse profetie is er te over en daar zit niemand op te wachten, hoewel juist valse profetie in 

deze dagen het goed doet, vanwege het element van sensatie dat er overvloedig in aanwezig 

is. Niettemin is er alle reden om te zeggen: “De tijd is nabij”. We hopen D.V. de komende 

tijd kritisch alles te volgen wat te maken heeft met 11 september 2001. 

 

 

 

 

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
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ISLAMTERREUR IN ONS LAND 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
Het bovenstaande is niet zomaar een sensationele kreet, maar ernstige realiteit. Er gaan 

berichten rond, zoals over wapenopslagplaatsen in ons land, door moslims aangelegd. Maar 

wij kunnen dat niet “hard maken”, hoewel we het persoonlijk allerminst uitsluiten. Nu 

alleen bekende feiten.  

Het RD van 1 december gaf een verslag van een bijeenkomst van de 

morgenlandzending, waar het ging over de moeizame verhouding tussen christenen en 

moslims. De gereformeerde emeritus predikant Ds. B. Wentsel zei in een referaat over, 

“Hoever gaat de gastvrijheid voor de moslims?” o.a.. : “We zijn terechtgekomen onder de 

terreur van de islam.” Dat is geen onduidelijke taal!  

In het NRC/Handelsblad van 1 december stond een keiharde bevestiging van die 

uitspraak! In het Amsterdamse stadsdeel Westerpark viert de zedeloosheid hoogtij. 

Groepsverkrachtingen, etc. zijn aan de orde van de dag. Het NRC geeft een pagina groot 

verslag over een 13 jarig slachtoffer, welke niet alleen het slachtoffer is van een stel 

rabauwen, maar ook van de “hulp” verleners. De daders echter worden ‘in de watten 

gelegd’ en worden op alle mogelijke wijze geholpen, o.a. door hun misdaden ‘stil te 

houden’. Volgens een woordvoerder is het ‘beleid’: “Om de buurt over 

groepsaanrandingen door kinderen met een overwegend Marokkaanse achtergrond niet in 

te lichten, omdat het de laatste tijd zo váák voorkomt. Dat is de realiteit”, aldus de heer M. 

Vorster. Deze lieve Marokkaanse aanranders zijn van jonge leeftijd. Inderdaad: we zitten al 

onder de terreur van de islam, want er is veel en véél meer.  

Deze zaak is dermate ernstig dat het Algemeen Dagblad van 4 december er een 

redactioneel artikel aan wijdde. We nemen er het volgende uit over: “(…)In de eerste plaats 
valt het op dat het wijkbestuur zich aanzienlijk drukker maakte om het lot van degenen die 

zich aan wangedrag te buiten gingen dan om de belangen van het meisje.(…)Het heeft er 

alle schijn van dat de allochtone achtergrond van een deel van de daders tot deze 

verwerpelijke vorm van terughoudendheid heeft geleid. Dat hardop zeggen wordt 

waarschijnlijk gezien als vloeken in de kerk van het politiek correcte denken. Maar daarmee 

wordt voorbijgegaan aan de kern van de zaak: aanranding en verkrachting zijn misdrijven 

die altijd aan de kaak moeten worden gesteld, ongeacht de herkomst van daders.” 
Het bovenstaande is wel een droeve bevestiging van hetgeen wij in dit nummer schreven. 

Deze kranten zien we vrijwel nooit. Verwonderlijk is dat we ze allebei onder ogen kregen! 

Het meeste van het doen en laten van dit gespuis zal ons allen wel ontgaan. Het is bekend 

dat allochtonen in veel gevallen “voorgetrokken worden” boven de eigen bevolking. Men 

zou haast zeggen dat het niet kwaad zou zijn een Sharon aan het roer van de staat te 

hebben… 

 

De terreur van de Islam tegen de Joden in Amsterdam is ook groot. Scheldpartijen als 

“Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas”, beschadiging van eigendommen, bekladden van 

synagoges, etc., het gebeurt vele malen en de politie laat het af weten. Ds. Wentsel heeft 

gelijk door te stellen dat we al onder de terreur van de Islam zitten. We hopen deze 

ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden en er u verder over te informeren. Ons 

gebed moet ook gedurig zijn of de HEERE de dag van de ondergang van de oosterse 

antichrist wil bespoedigen.  
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LUISTEREN  NAAR  JONATHAN  EDWARDS ! 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

  

En dat is een uitnemende bezigheid! Jonathan Edwards (1703-1758) is de man die zoveel 

heeft mogen zien -en aan ons heeft nagelaten!- van hetgeen Gods kerk in het laatste der 

tijden aan luister en heerlijkheid te wachten heeft.1 En dat is veel, héél veel. Jonathan 
Edwards is ook de man onder wiens bediening de Heere op een buitengewone wijze heeft 

willen werken in het toebrengen van zondaren tot de gemeente die zal zalig worden. 

Voornamelijk door een ontzaggelijke preek over Romeinen 3:19: “Opdat alle mond gestopt 

worde”, werkte de Heere op een buitengewone wijze. De uitwerking van deze preek was een 

geweldige opwekking. Deze werking van de Geest was dermate heerlijk en krachtig, dat 

Edwards zelfs nog van gedachte geweest is dat toen het duizendjarig rijk al aangebroken 

was. Maar dit grote werk Gods, hoe buitengewoon het ook was en welke grote wonderen 

van genade er ook plaatsvonden, moest weer teniet gaan, omdat de bestemde tijd nog niet 

gekomen was. 

 

Edwards is tevens de man die zo indringend gewaarschuwd heeft voor geestdrijverij en zo 

overtuigend heeft aangewezen welk een machtige hand satan heeft in het verstrikken van 

zondaren met valse overtuigingen en allerlei geestelijke uitwassen in zijn beroemde 

“Verhandeling over de godsdienstige hartstochten”. (Treatise concerning religious 

affections-1746).  

 

Zoals al gezegd had Edwards een zeer grote verwachting voor de verdere voortgang van het 

koninkrijk Gods op aarde. Hij verwachtte dat in die tijd -dus het 1000-jarig rijk- nog de 

meeste mensen zullen worden toegebracht tot de gemeente die zal zalig worden, veel meer 

dan in alle tijden daarvoor. Wat zijn toekomstverwachting betreft stond Edwards geheel in 

de lijn van de Puriteinen. Deze mensen hebben gesteld dat vele van de voorzeggingen, in 

oude tijden door Gods profeten gedaan, nog steeds op hun vervulling wachten. Zoals u 

weet was dit ook de gedachte van onze eigen theologen uit de bloeitijd van de kerk in ons 

vaderland. 

 

Ds. P. den Butter (Chr.Ger. predikant) heeft in zijn boek “Volk tussen eeuwigheid en 

eenzaamheid” -waarin hij veel aandacht besteed aan de onvervulde profetieën- ook Jonathan 

Edwards in die bespreking meegenomen. Dit willen we nu onderstaand aan u doorgeven: 

 

 è     De Puritein meende althans dat vele van de voorzeggingen, in oude tijden door Gods 

profeten gedaan, nog steeds op hun vervulling wachten. Het is met name Jonathans 

Edwards, de grote theoloog van Nieuw Engeland, die op dit punt grote nadruk heeft 

gelegd. Edwards heeft twee werken geschreven, waarin iets van zijn eschatologische 

opvattingen naar voren komt. Het ene werk, “History of the work of Redemption”, 

waarnaar al eerder verwezen werd. Het andere werk is “Een  ootmoedige poging”, enz. De 

oorspronkelijke titel is veel en veel langer.  Dit werk schreef Edwards in verband met een 

verzoek van verschillende christenen in Schotland, om deel te nemen aan dagen van gebed 

                                                 
1 Zeer uitgebreid schrijft Edwards over deze tijd -het 1000-jarig rijk- in “De geschiedenis van de verlossing”. Dit is te 
lezen in ons werk “Israëls aanneming –Het leven uit de doden”- blz. 164 t/m 201. 
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en verootmoediging om te bidden voor een revival en voor de beloofde staat van 

gerechtigheid in de wereld. In Schotland waren diverse christenen ernstig bezig met deze 

dingen en nu was het verzoek gedaan om deze zaak van de gebedsdagen te bevorderen ook 

aan de andere kant van de Oceaan. Er kwam kritiek op dit streven van de Schotten. 

Sommigen vonden het overdreven; anderen vonden het overgeestelijk. En nog meer 

bezwaren werden tegen dit streven ingebracht. Edwards echter neemt het voor de broeders 

uit Schotland op en schrijft een uitvoerige aanbeveling voor dergelijke gebedsdagen. In dit 

werk vinden we dan tevens Edwards eigen toekomstverwachting onder woorden gebracht. 

 

Het is in dit werk, dat hij sterke nadruk legt op het feit, dat vele profetieën nog nimmer 

hun vervulling hebben ontvangen. Er is nog nooit zo'n verspreiding van het Evangelie 

geweest als waar de profetieën ons aan doen denken. De Bijbel spreekt immers over de 
volken die de Heere zullen dienen. Ps. 72: 11 zegt: Alle heidenen zullen Hem dienen. 
Dezelfde psalm zegt in vers 17: Alle heidenen zullen Hem welgelukzalig roemen. Jes. 2: 2 

zegt dat alle heidenen zullen toevloeien tot de berg van het huis des HEEREN. In Jes. 66: 

23 zegt de HEERE, dat alle vlees zal komen om aan te bidden voor Zijn aangezicht. 

 

Edwards wijst dan op Christus. Hij wordt genoemd "de Erfgenaam van alles" (Hebr. 1: 2; 

2:8). Belangrijk in dit verband is ook de droom van koning Nebukadnezar, beschreven in 

Dan. 2. De steen, die tegen het beeld van goud en zilver en andere metalen aanrolt, wordt 

tot een grote berg en die steen "vervult de gehele aarde". En dan zegt Edwards, dat deze 

steen, die de hele aarde vervult, wijst op het koninkrijk dat de Heere zal oprichten in deze 

wereld en dat alle andere koninkrijken verdelgen zal. "Voorwaar, deze voorstelling leidt ons 

er toe aan te nemen, dat dit laatste koninkrijk van veel groter afmeting zal zijn dan al de 

voorafgaande koninkrijken". 

 

De schrijver wijst er op dat al deze plaatsen uit de Schriften (en hij verwijst naar nog veel 

meer teksten), slechts één bedoeling kunnen hebben, namelijk om ons te leren, dat er een 

tijd zal komen, waarin de hele aarde geregeerd zal worden door Christus op een wijze als 

nooit eerder is gezien. Het Evangelie zal verspreid worden over de hele wereld en de Heilige 

Geest zal dat Evangelie tot zegen stellen. En de “einden der aarde” zullen Christus 

gehoorzamen. 
 

Voor Edwards is een heel belangrijke tekst Jes. 11: 9: "Want de aarde zal vol van kennis des 

HEEREN zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken". Hij zegt hiervan, dat hij zich 

afvraagt of er wel een sterkere manier van zeggen kan zijn om de universaliteit van de 

kennis van de ware godsdienst over de hele wereld uit te drukken. Deze tekst laat als het 

ware zien, dat, zoals er geen plaats is in de uitgebreide oceaan waar geen water is,  zo zal er 

geen stukje van de  mensenwereld zijn waar niet de kennis van de Heere zal zijn. En dan 

trekt Edwards deze conclusie van wat hij gevonden heeft in de Schrift: "Het schijnt 

duidelijk te zijn, dat de tijd zal aanbreken, wanneer er niet één natie in de wereld zal zijn 

overgebleven, die niet de ware godsdienst omhelsd zal hebben". 

 

Zijn deze profetieën dan nog niet vervuld? In een zekere zin wel, maar niet tot die mate als 

verwacht mag  worden. "Onze Verlosser heeft in het rijk van Zijn genade tot nog toe slechts 

een klein gedeelte van de wereld bezeten". Zowel wat de omvang als de duur van Christus' 
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Koninkrijk betreft, moet gezegd worden, dat de profetieën nog niet vervuld zijn. De 

profetieën spreken immers over Jeruzalem, dat een vreugde voor de ganse aarde zal zijn (Ps. 
48: 3) en een vreugde van geslacht tot geslacht (Jes. 60: 1 5). 
 

Het is echter duidelijk dat dit tot nog toe nooit zo geweest is. Als er al perioden van bloei 

en rust voor de kerk waren, dan waren ze maar van korte duur. Bovendien is de kerk 

meestentijds verdrukt en ten onder gebracht door de vijanden. Meestal was de positie van 

de kerk die van een verdrukte minderheid. Maar dat is niet wat de Bijbel tekent als het 

beeld van de kerk onder de regering van de Heere Jezus. Veel in de Schrift kan dan ook 

alleen maar betekenen, dat er nog een tijd van grote bloei zal komen; bloei voor het 

Evangelie; bloei voor de kerk. "De aarde zal vol zijn van de kennis des HEEREN zoals de 

wateren die de bodem der zee bedekken". 

 

Edwards staat niet alleen in deze opvatting van de profetieën, die nog op hun vervulling 

wachten. Hierin is hij geheel in de lijn van de puriteinse traditie. Dat komt, doordat de 

eschatologie van de Puriteinen ook ten nauwste samenhangt met hun Christologie (is leer 

van Christus) en met name met de leer van Christus' koningschap. Volgens Gods Woord 

zal Christus als Koning regeren tot aan de uiterste einden der aarde en over alle volkeren 

heersen. Hoe donker dan ook de toestand in kerk en wereld moge zijn, deze beloften 

aangaande Christus' koningschap blijven waar en zullen in vervulling gaan. 

 

De Puriteinen projecteren deze universele regering van Christus niet in een tijd, die volgt 

op Zijn wederkomst. Ook maken ze er geen geestelijke heerschappij van in de zin, dat 

Christus Zijn kerk regeert en dat Hij die kerk vergadert uit alle volken. Zij nemen de 
woorden over Christus' koningsglorie in de betekenis dat er een tijd zal zijn, dat die 

regeermacht van Christus zichtbaar zal zijn in de gehele wereld als alle volken zullen buigen 

onder Zijn scepter. Dat was het waar de Puriteinen naar uitzagen. Hoe enthousiast konden 

ze er over spreken. Ik denk aan George Newton, die in een verklaring van de tekst Joh. 17: 

26 zegt: "Het is waar, mijn broeders, deze tijden zullen zeer troostrijk en vol blijdschap zijn 

en dat in velerlei opzicht. En dit niet in de laatste plaats omdat mensen tot de kennis van 

de Heere zullen worden gebracht en dat uit alle hoeken van de wereld en bij hopen en 

menigten…  Daar was nooit zo'n tijd sinds de grondlegging  van  de  wereld en er zal ook 

zo'n tijd niet zijn totdat deze  gezegende  periode  zal  aanbreken;  laten  onze zielen daarom 

verheugd zijn bij het vooruitzicht hiervan, hoewel we het niet zullen meemaken". 

 

Niet alleen verwachtten de Puriteinen deze tijd; zij baden er ook om. Er werden, zoals we al 

zagen, zelfs speciale dagen van gebed en verootmoediging voor gehouden. Soms had de 

bekering van de Joden speciale aandacht in de gebeden. Een andere keer werd in de 

gebeden meer bijzonder de heilstijd voor de hele wereld afgebeden. Ja, ze verwachtten deze 

heilsperiode als een antwoord van de Heere op de vele gebeden van Zijn volk. In de preek, 

die Owen in 1649 voor het Engelse Parlement houdt, spreekt hij over "het thuisbrengen 

van Zijn oude volk om een eenheid te vormen met de volheid der heidenen.... in antwoord 

op de miljoenen gebeden opgezonden in alle generaties tot de troon der genade met het 

oog op deze heerlijkheid.” 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Tot zover het geciteerde van Ds. Den Butter over Jonathan Edwards. Voor de zoveelste 

maal kunnen we u via dit blad doorgeven, dat de verwachting van een heilstijd der kerk, 

tussen de bekering der Joden en het laatste oordeel, een vrij algemene leer is geweest. Er 

zijn ook altijd theologen geweest die zich wèl positief hebben uitgelaten over een massale 

bekering der Joden, maar die er niet aan toe zijn kunnen komen er ook een grote heilstijd 

voor de gemeente Gods aan te koppelen. Er valt echter niet aan te twijfelen dat Wilhelmus 

à Brakel de waarheid heeft gesproken toen hij zei: 

 

 
“Of in de laatste tijd der wereld een heerlijke staat der kerk op aarde te verwachten is? 
Dit is het gevoelen van zeer veel uitnemende godgeleerden van alle tijden en van verre de 
meesten in onze dagen, en het is mij zo klaar uit Gods Woord, dat ik daaraan gans niet 
twijfel.” 

 
 
Deze uitspraak van de chiliast à Brakel (een “chiliast” is iemand die een 1000-jarig rijk 

verwacht nà de bekering van de Joden) is nog nooit door iemand weersproken en dat is 

ook niet mogelijk zonder de waarheid geweld aan te doen.  

Er zijn in onze dagen meerdere predikanten die de visie van à Brakel delen, maar er 

“vanwege de vreze der Joden” niet over durven spreken en zeker niet schrijven. In dat 

opzicht hebben ze de eer der mensen liever dan de eer van God.  

De HEERE heeft in zijn eeuwige raad besloten, dat de overwinning van satan door 

de Zoon van zijn eeuwige liefde, ook op deze aarde luisterrijk zal gezien worden. Hij zal met 

majesteit tonen dat Hij Koning zal zijn over de ganse aarde (Zacharia 14:9). Een Koning die 

al zijn vijanden zal verpletteren en voor wie een ieder zich zal buigen, hetzij in waarheid of 

geveinsd.  

 

“O, wat zal dat een zalige tijd op de aardbodem zijn”, zei ds. Th. v.d. Groe al in de 

achttiende eeuw. En nu die “zalige tijd” zo nabij gekomen is wordt ze vrijwel algemeen 

door kerkelijk Nederland weersproken. 

 

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
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Er zullen denkelijk weinig of geen abonnees zijn die niet direct begrijpen wat met het 

bovenstaande wordt bedoeld! Inderdaad: het gaat over het geld waarmee we per 1 januari 

2002 allen te maken krijgen. Het gaat over de eenheidsmunt van het nieuwe Europa – de 

euro. Hoewel we in de maand januari van het komende nieuwe jaar naast de euro ook nog 
met onze Nederlandse guldens kunnen betalen; het is per 1 februari echt definitief 

afgelopen. We hebben dan de nieuwe euromunten en de nieuwe eurobiljetten in onze 

beurzen en de gulden is dan geen wettig betaalmiddel meer. Hoewel we al veel schreven 

over de ”euro” willen we nogmaals in 2 afleveringen de nieuwe Europese munt ter sprake 

brengen.   

 

Ds. Zandt waarschuwde al! 
Het blad “In het spoor” van oktober 2001 geeft in een artikel “Een rooms bankbiljet”, een 

impressie van hetgeen een bankbiljet in 1953 teweegbracht. De geschiedenis ervan is in het 

kort als volgt: 

 

In 1953 werd een nieuw bankbiljet van 25 gulden in omloop gebracht, voorzien van een 

roomse afbeelding. Het is ongetwijfeld een proberen van het Rome in die dagen geweest, 

hoever het kon gaan.  Rome vormde in die dagen in de kamer met ca. 30 zetels van de 

honderd(!) een machtige partij. De prominente roomse politicus prof. C.P.M. Romme 

droomde er al van dat de KVP (de katholieke volkspartij) op de duur met 51 van de 100 

zetels nog eens het overwicht zou krijgen.1  

 

Het blad “In het spoor” laat ons weten dat ds. Zandt een uitnemend getuigenis heeft 

gegeven toen het hem bleek dat er een bankbiljet van 25 gulden was uitgegeven met een 

afbeelding erop met de afbeelding van een roomse ‘heilige’. Het volgende zei ds. Zandt 

erover: 

 

“Er is toch een bankbiljet uitgegeven, gedateerd 1 juli 1949, dat niet zo lang geleden in 

omloop is gebracht, waarop aan de voorzijde een afbeelding voorkomt van de in 397 

overleden bisschop Martinus van Tours. Volgens het rooms kerkelijk goedgekeurd missaal, 

blz. 1132, is deze voor Rome de meest vereerde heilige in het westen van Europa, wiens 

voorspraak wordt ingeroepen om tegen alle onheil te worden beveiligd. Deze bisschop 

komt op het bankbiljet voor als een ruiter te paard, die met zijn zwaard zijn kleed 

doorsnijdt ten behoeve van een arme, die hem om een aalmoes vroeg. Hij draagt geen 

hoed, maar zijn hoofd is omgeven met een stralenkrans, zoals deze om het hoofd van door 

Rome vereerde heiligen of martelaren pleegt voor te komen, waarbij op de achtergrond  

een  kathedraal  met vier kruisen geplaatst is. Het is dus een zuiver roomse voorstelling op 

een openbaar Nederlands bankbiljet.”  
 

                                                 
1 De verhoudingen in de politieke diversiteit lagen toen duidelijker dan nu. Nu zit Rome voor een groot deel in het 
CDA en het zit verborgen in D66, Groen Links, en waar nog meer… 
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Er is toen grote deining ontstaan, zowel in de Kamer als in de pers. Het protest van ds. 

Zandt werd bespottelijk voorgesteld en in het lachwekkende getrokken. Maar ds. Zandt wist 

van geen wijken. Zoals het volgende: 

 

 “Het dient scherp vermeden te worden, dat er bankbiljetten in omloop gebracht 

worden, die voor enige propaganda dienst moeten doen of waaraan men uit religieus of 

politiek standpunt aanstoot kan nemen, hetgeen in dit geval stellig zo is.” 

 

We schrijven hier niet veel meer over. Ook in de replieken heeft ds. Zandt zich uitnemend 

geweerd. De zogenaamde christenen in het CHU en de ARP lieten hem in de kou staan. 

Dat Rome getracht heeft haar invloed in Nederland te vergroten is heel duidelijk gebleken. 

Ds. Zandt heeft er toendertijd op gewezen dat zulke dingen de deur openen voor groter 

kwaad. Nu, daar was men al mee bezig! De ontwerper van het bewuste bankbiljet had al 

een vervolgopdracht gekregen voor het maken van een nieuw bankbiljet van tien gulden 

met daarop een ontwerp met als hoofdfiguur de roomse Franciscus van Assisi, met op de 

achtergrond de geboorteplaats van deze ‘heilige’, inclusief de roomse dubbele San-

Francesco-basilieken! 

 

Ongetwijfeld is dit door het scherpe protest van ds. Zandt niet doorgegaan! De directie van 

de Nederlandse Bank deelde de ontwerper mee, ‘niet mee te willen gaan in een richting die 

meer en meer een interpretatie wordt van een levenshouding”! Deze ‘stoute paepsigheit’ bleef ds. 

Zandt dus bespaard, aldus de heer J.J. Grolle in zijn boek Geschiedenis van het Nederlandse 

Bankbiljet.  

 

Rome wacht haar tijd af… 
Wat Rome toen niet gelukt is in ons land, lukt haar nu op grote schaal in de landen van 

het Verenigd Europa, Nederland inbegrepen, en welke landen verder nog zullen volgen. 

En… we missen nu mannen als ds. Zandt en ds. Kersten. Wat zouden deze mensen 

onophoudelijk geprotesteerd hebben tegen wat ons nu overkomt – op élk bankbiljet en op 

élk muntstuk… een puur rooms teken, een pauselijk symbool. 

 

U weet allen wat we bedoelen en omdat deze zaak zo hoogst ernstig is willen we u niet 

onthouden wat “In het spoor” verder schrijft over de grote invloed en macht van Rome in 

onze dagen, hoewel we er in dit blad ook al veel op gewezen hebben. We geven nu integraal 

aan u door wat we lezen in het blad van oktober 2001. 

  

Roomse euro’s 
Stond in 1953 op slechts één bankbiljet een roomse afbeelding, binnenkort zullen, zo de 

Heere wil en wij leven, al de in ons land als wettig betaalmiddel fungerende munten en 

bankbiljetten, daarvan voorzien zijn. Immers, kort na de komende jaarwisseling verdwijnt 

de gulden en daarvoor in de plaats komt de euro met op iedere munt en op ieder 

bankbiljet de twaalfsterrenkrans van het EU-embleem. Deze twaalfsterrenkrans is  

onmiskenbaar een van Rome  overgenomen  symbool,  een symbool   dat  bij  Rome 

onderdeel uitmaakt van de Mariaverering. Bekend is dat het genoemde EU-embleem, 

bestaande uit een krans van twaalf goudgele sterren tegen een  hemelsblauwe achtergrond,  

in 1950 ontworpen is door de heer P. Lévy, een  tot  de  roomse  godsdienst  bekeerde 
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Jood, die destijds de persvoorlichter en woordvoerder van de Raad van Europa was en later 

hoogleraar werd aan de universiteiten van Leuven en Straatsburg. Hoe de heer Lévy tot dit 

ontwerp kwam, verklaarde hij in augustus 1987 tijdens een vraaggesprek met een roomse 

pater, dat vervolgens afgedrukt werd in het roomse tijdschrift, Vlaanderen naar Maria.  

Professor Levy zei:                                                

                                                                                                                                                                     

“Men heeft mij opgedragen de vlag van Europa te ontwerpen. Door God geïnspireerd heb ik gekozen 

voor een blauwe vlag waarop de twaalf sterren van de wonderbare medaille van de Rue du Bac 

weergegeven worden. Zodat de vlag van Europa de vlag van Onze Lieve Vrouw kon zijn: blauwe 

achtergrond, twaalf sterren, Ap XII (= Openbaring 12). Ik vertel u dit pater, omdat u het kleine 

kruisje van het Blauwe Leger van Maria draagt. De vlag van Europa werd officieel door de hele 

wereld aanvaard. Alle naties van Europa hebben erover en ervoor gestemd. De Engelsen hebben het 

langst geaarzeld. Niemand wist vanwaar dit idee kwam: blauwe achtergrond, twaalf sterren. Maar 

tenslotte heeft iedereen getekend." 

 

Een medaille met een krans van twaalf sterren 
Met “de wonderbare medaille van de Rue du Bac” bedoelde de heer Levy de zogenaamde 

‘wonderdadige medaille’ van de in 1747 door Rome heilig verklaarde zuster Catharina 

Laboure. Van haar wordt verteld -een verhaal dat door Rome voor waar wordt versleten- 

dat Maria een aantal malen aan haar verschenen is in het klooster “het Moederhuis van de 

congregatie de Dochters der Liefde” aan de Rue du Bac te Parijs, waar zij in 1830 op 23-

jarige leeftijd intrek genomen had. Bij Maria’s tweede verschijning aan haar zou haar een 

medaille getoond zijn met op de voorzijde een afbeelding van Maria, omlijst door de 

afgodische tekst “O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot U 

nemen” en op de achterzijde onder meer de twaalf sterren van Maria’s kroon (zie 

onderstaande illustratie)!1 Toen haar deze medaille getoond werd, zou zij tegelijkertijd een 
stem gehoord hebben die haar zei: “Laat een medaille slaan naar dit model; allen die ze 

dragen, zullen grote genade ontvangen, vooral als zij ze om de hals dragen; voor hen die ze 

met vertrouwen dragen zullen de genaden overvloedig zijn.” 2 Deze genaden zou men van 
Maria verkrijgen. Maria zou aan Catharina hebben laten zien “hoe aangenaam het haar is, 

wanneer wij tot haar bidden, hoe edelmoedig zij is jegens allen die haar vragen, hoeveel 

genaden zij verleent aan hen die haar er om smeken en hoe blij zij is, te kunnen geven.” 

 

De verkoop van deze mariale twaalfsterrenmedaille liep verbazend goed. Bij de dood van 

Catharina Laboure in 1876 waren er al een miljard exemplaren over de gehele wereld 

verspreid en sedertdien zijn er nog vele miljarden gevolgd! 

 

Hier zien we de bijgelovigheid en de schrikkelijke afgoderij van de roomse Mariacultus ten 

voeten uit. En aan deze Mariaverering brengt nu de EU met  haar  twaalfsterren embleem 

hulde, zo heeft ontwerper Lévy  bekend. Temeer is dit het geval daar vooral door de 

goedlopende, wereldwijde verkoop van de wonderdoende medaille het 

twaalfsterrensymbool allang voordat de EU in 1955 dit logo aannam,  een  bestaand  en  
gevestigd symbool van de roomse Mariaverering was! Ook prof. J.A. Jungmann, professor 

                                                 
1  Deze illustratie werd in het blad afgedrukt. 
2  Wie denkt hier niet aan de tekst uit 2 Thess.2:9:  “…wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en 
tekenen, en wonderen der leugen”? 
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in de theologie aan de universiteit van Innsbruck, schreef in zijn boek Symbolik der 

Katholischen Kirche (1960) met betrekking tot de symbolen die in de laatste eeuwen (meer) 

in gebruik genomen zijn voor Maria, dat onder andere “de kroon van twaalf sterren in het 

bijzonder haar symbool geworden was.” In dit verband maakte hij tevens de opmerking dat 

de onderscheidingstekens en kledij van Maria-verenigingen, voor wat de kleur betreft, de 

voorkeur gegeven wordt aan het lichte blauw! En juist deze kleur vormt de achtergrond van 

de twaalfsterrenkrans van het EU-embleem! 

 

 

Openbaring 12 
Zoals bekend leidt Rome de herkomst van het twaalfsterrensymbool als kroon rond het 

hoofd van Maria abusievelijk af uit Openbaring 12 vers 1, waar we lezen: “En er werd een 

groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar 

voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” Met de vrouw in deze tekst wordt echter 

niet Maria bedoeld, zoals Rome meent, maar de gemeente Gods, de kerk van alle eeuwen, 

en met de kroon van twaalf sterren de leer der apostelen, ofwel de zuivere belijdenis van 

Gods kerk.1 Nu wil Rome nog wel toegeven dat hier met de vrouw “in de oorspronkelijke 
betekenis de kerk” bedoeld wordt, maar desalniettemin brengt Rome deze vrouw toch in 

verband met Maria, omdat Maria volgens Rome (doordat zij Christus en Zijn Geest in zich 

ontvangen heeft) “als de volmaakte symbool van de kerk” te beschouwen is, aldus prof. 

Junmann in zijn hierboven genoemd boek. Feitelijk heeft Rome dus misbruik gemaakt van 

het twaalfsterrensymbool, het is niet de kroon van Maria, maar dit neemt niet weg dat dit 

symbool wel als zodanig, namelijk in die betekenis als zijnde de kroon van Maria (die de 

verering van en door de Rome beleden onderworpenheid aan Maria tot uitdrukking 

brengt), in gebruik geraakt en gevestigd is. Daarom kon ook de bekende Franse marioloog 

R.Laurentin schrijven: “De kroon van twaalf sterren op een blauwe achtergrond, die de vlag van 

Europa vormt, komt overeen met de twaalf sterren van de vrouw die in het twaalfde hoofdstuk van de 

Apocalyps (Openbaring) tegen  de blauwe hemel verschijnt, en met de twaalf sterren van de 

Wonderdadige Medaille, geslagen volgens hetzelfde beeld”, en vervolgens daaruit afleiden dat Europa 

in stilte toegewijd was aan Maria, hetgeen hem door de ontwerper bevestigd werd.” 
 

 

Ten besluite 
Ds. Zandt tekende bij de regering krachtig protest aan tegen het gebruik van roomse 

afbeeldingen en symbolen op openbare bankbiljetten, gedenkende dat de afgoderij zo 

gruwelijk is voor de ogen Gods, dat Hij ook niet wil dat wij daarvan enig teken of 

gedachtenis zullen houden. Ook thans is het daarom zaak om onze regering in woord en 

geschrift te blijven wijzen op het verwerpelijke van het gebruik van Mariasymbolen (die 

inmiddels op tal van zaken, waaronder het nieuwe eurogeld, voorkomen), ook al wordt dit, 
gelijk als bij ds. Zandt, afgedaan als een futiliteit.    
 

                             A. Verwijs   
 

                                                 
1  Dit is inderdaad de meest aangenomen verklaring ‘onder ons’. Het is echter de vraag of we hier niet veel meer 
moeten denken aan Israël.  
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Aan het bovenstaande hebben we niets meer toe te voegen, temeer daar dit al veel meer ter sprake is 

gekomen in “Verwachting”. Het lijkt ons een zeer nuttige herhaling van hetgeen we allen al weten.1 
We waren wel erg blij te horen en te lezen dat er toch nog meerderen in ons land zijn die beseffen wat 

het nieuwe eurogeld  eigenlijk te betekenen heeft. 

 

 

Wat staat ons te doen? 
We hebben in het verleden getracht aan te tonen dat we van mening zijn dat deze “Mariavlag” niet 

hét teken is van de antichrist. Het is er wel een teken van! Dit is trouwens al erg genoeg. We hebben 

ons volksbestaan in beginsel in handen van Rome gegeven. De roomse landen/mensen zijn in het 

Verenigd Europa ver in de meerderheid. Ons Oranjehuis is vrijwel rooms. Als de Heere het niet 

verhoed zal onze troonopvolger in het huwelijk treden met een rooms meisje, dat te kennen gegeven 

heeft róóms te zullen blijven. Straks worden we dag in dag uit geconfronteerd met de twaalfsterrenvlag 

van Maria. En net als in de tijd van ds.Zandt -en wat was het toen nog in vergelijking met nú?!- zal 

het gros van ons volk én ook van de christenheid, het wijzen op het gevaar van het pauselijk Rome 

lachwekkend vinden en dat ‘tekentje’ op het geld een futiliteit.  

 

Er zijn mensen in ons land die een nieuw paspoort met het roomse vignet hebben geweigerd. Die 

weigeren te rijden met dit roomse teken op de auto. Enzovoort. Ze hebben te kennen gegeven ook dit 

roomse geld niet te zullen aanvaarden, c.q. te gebruiken. Of deze woorden ook in daden omgezet 

zullen worden zal moeten blijken. We zijn daar nog niet zo geheel zeker van. Want dat zou inhouden: 

niet meer te kunnen kopen en te verkopen. Dat zou betekenen: maatschappelijk uitgerangeerd te 

worden. De uiterste consequentie zou zijn: omkomen. 

 

We ontvangen straks ons inkomen in euro’s. Bankopdrachten worden uitgevoerd in euro’s. De 

winkelier ontvangt van zijn klanten de betaling in euro’s. Zakenlieden moeten hun werknemers 

betalen in euro’s. En zo kunnen we nog doorgaan. De enige mogelijkheid is te gaan wonen buiten het 

gebied van het nieuwe Europa. 

 

� We kennen meerdere personen die om des gewetens wil op geen enkele wijze ergens tégen en vóór 

verzekerd zijn. Die alle sociale bemoeiingen/voordelen afwijzen. Daarmee blijkt men echter nog te 

kunnen leven. We laten deze problematiek verder voor wat ze is. Maar als men zo consequent zal zijn 

om dit ellendige teken van Rome te weigeren, dan zijn de gevolgen daarvan diep ingrijpend. De vraag 

klemt ten deze: moeten we ons voor deze dingen in het martelaarschap begeven? Vráágt de HEERE 

dat van ons? Persoonlijk menen we dat toch te moeten betwijfelen. 

 

 

Wat wel zou moeten gebeuren is dat het christendom van Nederland eendrachtig zich stelt tegen het 

rooms en pauselijk geweld en onze regering dringend vragen de uitlevering aan de antichrist te 

beëindigen. De afgevaardigden van de SGP zouden in de Kamer ‘dag en nacht’ hun stem moeten 

verheffen tegen het roomse Europa.                         (slot  volgt) 

                                                 
1  We zouden wel eens van u willen vernemen of u op de hoogte bent van hetgeen de mannen van de S.G.P. in de 
beide Kamers van de volksvertegenwoordiging en/of op andere plaatsen gezegd hebben over deze puur roomse dwang 

die ons wordt opgelegd. Is er gesproken zoals ds. Zandt heeft gesproken? Is er iemand onder de abonnees die hier iets 

van kan zeggen? Ir. Van der Vlies met de zijnen zouden wel onophoudelijk de alarmtrompet moeten steken over dit 

paapse teken dat ons allemaal wordt opgedrongen. 
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Verwachting voor de toekomst….??? 
 

Ieder mens heeft verwachting. Veelal is deze verwachting aards- en werelds gericht. 

Die verwachting spruit voort uit idealen die een mens heeft, met name de jonge mens. Een 

mens verwacht geluk en voorspoed op deze aarde. Vooral de mens van onze tijd heeft 

hooggespannen verwachtingen wat betreft een fijn leven met veel geld, mooie vakanties, en 

vult u maar aan. Wereld en kerk zijn wat dat betreft vrijwel identiek. Onder die allen zijn 

er maar weinigen die een gegronde verwachting hebben voor de toekomst, voor de grote 

eeuwigheid. 

De ontzaggelijke gebeurtenissen van de laatste tijd zouden de mens tot nadenken 

gebracht moeten hebben. Maar dat zijn er -zoals wij kunnen merken- toch maar weinigen. 

De grote massa leeft voort alsof er ‘niets aan de hand is’. Toch zou een ieder mens 

opmerkzaam moeten zijn en zich af moeten vragen in welke tijd wij toch leven. De talloze 

aardbevingen, verwoestende cyclonen, watervloeden, oorlogen, miljoenen ontheemden, 

vernietiging van gehele bevolkingsgroepen (bv. in Sudan in enkele jaren 2 miljoen doden), 

pestilentiën als aids, en velerlei andere rampen hebben de massa van ons volk niet dáár 

kunnen brengen waar het ze had móeten brengen.  Die oorlogen, rampen en andere 

ellendes zijn nog zo ver weg, wij hebben het nog goed en we verwachten toch zeker dat onze 

welvaart bestendigd zal worden en liefst nog zal blijven toenemen. 

Toch zou dit alles anno 2001 zeer verstoord moeten zijn. De ongedachte en 

onverwachte ramp die de USA op dinsdag 11 september heeft getroffen, zouden de 

hooggespannen verwachtingen toch een gevoelige klap hebben moeten geven. We merken 

echter dat de massa de draad van het leven weer ‘gewoon’ heeft opgenomen, want anders 

zou er toch immers geen verwachting meer zijn. De tijden van Noach en Lot merken, zien 

en gevoelen we om ons heen. De verwachting kan dan ook niet anders zijn dan de afloop 

van de tijden van Noach en Lot.     

 
Of de wereld het nu gelooft of niet, of de “kerk” het nu gelooft of niet, de ramp die 

Manhattan heeft getroffen is naar onze stellige overtuiging een klein voorspel van hetgeen 

deze wereld te (ver)wachten heeft. Laten we toch allen zeer ernstig beseffen dat we te 

maken hebben met een zeer vertoornd God. Als we alleen maar zien op ons land dan mag 

het toch wel een wonder der wonderen heten dat de Almachtige ons nog niet op een 

ontzaggelijke wijze heeft geoordeeld. En het moest voor ons niet de vraag zijn óf dit zal 

gebeuren, maar wannéér dit zal geschieden. En dan weten we niet of de HEERE ons geheel 

van de aardbodem zal wegvagen, of dat Hij nog een overblijfsel zal laten. Maar dat we ten 

zeerste te vrezen hebben mocht wel in onze harten gegrifd staan. Maar inplaats daarvan 

zien we een jagen naar geld en goed. Het ene huis is nog vorstelijker dan het andere en er is 

een krampachtig vasthouden  aan datgene wat we hebben. Ook de binnenste gedachte van 

de meeste christenen is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid en hun woningen van 

geslacht tot geslacht. En om te geloven dat alles straks uit handen geslagen zal worden,  dat 

ons goud en zilver zal verrotten, is geen aangename gedachte. Maar de HEERE houdt er 

geen rekening mee wat wij ervan  

denken of niet denken. Het zal Hem niet beletten Zijn vast gemaakt bestek uit te voeren en 

de wereld gereed te maken voor het Vrederijk. Denk bijvoorbeeld aan Openbaring 18. 
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Maar kan er dan geen échte verwachting zijn? Moeten we ons dan maar aan de wanhoop 

over geven? Zoals u weet hebben we in dit blad al veelmalen gewezen op hetgeen te 

verwachten is in oordelen en gerichten. Van tijd tot tijd hebben we hetgeen we eerst 

geschreven hadden nog wel eens ‘verzacht’, omdat de kans zo groot is dat we alleen maar 

als een zwartkijker, een akelige pessimist gezien worden. U kunt echter ook weten dat dit 

blad méér gewezen heeft op de heilstijd van het Vrederijk, dat na de oordelen te 

verwachten is, dan hetgeen er aan voorafgaat. En die verwachting is geheel zeker; dat is een 

zéker verwachten! Deze verwachting heeft de HEERE ons in Zijn Woord gegeven! Er is een 

uitnemende toekomstverwachting! U heeft er al heel veel over kunnen lezen in 

“Verwachting”. Het wacht alles op de wederaanneming van Israël, Romeinen 11. Dán eerst 

zal de gehele wereld het Evangelie krijgen! 

 

WAT HEBBEN WE  TE  VERWACHTEN? 
 Elders gaan we nog wat meer in op de gebeurtenissen van 11 september jl. en wat 

daarvan het gevolg is geweest en het verdere vervolg kan zijn. Op deze plaats geven we in 

kort bestek en in grote lijnen aan wat de toekomstverwachting is, zoals de Schrift ons die 

voorhoudt. De toekomstverwachting volgens de profetieën van Gods Woord, zoals onze 

ouden die mochten hebben. Deze keer citeren we Johan Verschuur in zijn “Bevindelijke 
Godgeleerdheid” (1737), samenspraak 3, blz. 70: 

 

 

Onder de zekere dingen, welke het profetische Woord daarvan getuigt, zijn: 
1. Dat de antichrist, welke nu nog dient tot een roede van Gods toorn, geheel zal vallen 

en verdaan worden, Openb. 18:21. 

2. Dat de heidenen, welke nu nog van Jezus vervreemd zijn, zullen bekeerd worden en 

hun volheid ingaan, en 

3. Dat Israël, de Joden, nu nog verworpen, veracht en versmaad en verstrooid, in het 

laatste der dagen komen zullen en zoeken de Heere hun God en David hun Koning, Hosea  

3:5; en zo zal geheel Israël zalig worden, Romeinen 11. 

4. Dat er, inplaats van zoveel onrust, oorlogen, verdrukkingen en vervolgingen, een grote 

en algehele vrede zal zijn, Psalm 72; Jesaja 11, enzovoort. 

5. Dat er, inplaats van zoveel twist, verdeeldheid en ketterijen, enigheid des geloofs zal 

zijn, Efeze 4:11; Zacharia 14:9. 

6. En daar nu zoveel onkunde plaats heeft, zo zal er dan veel en grote kennis in de wegen 

Gods zijn, Jesaja 11:9; Daniël 12:4; Jesaja 65:20. 

7. Gelijk er ook een uitnemende heiligheid des levens onder Jezus’ onderdanen zal gezien 

worden, Zacharia 14:20; Openbaring 22:1,2. 

 

De onzekere dingen, welke van deze laatste toestand, van Jezus’ koninkrijk gedacht worden, 

willen wij daar laten, alzo de gedachten der geleerden hier niet eens over zijn. 

 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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****     Vaticaan: Geen vrede zolang Israël gebied bezet. Het RD van 14 december bracht 
onder dit kopje het bericht dat de paus heeft uitgesproken, dat zolang de Joodse staat de 

‘bezette’ gebieden niet verlaat en geen Palestijnse staat het daglicht ziet, er geen vrede komt. 

Deze grote vijand van het Joodse volk eist tevens dat Jeruzalem een speciale internationale 

status krijgt. Uiteraard, want de paus wil Jeruzalem hebben. Maar de opkomst van 

Jeruzalem wordt zijn definitief en vreselijk einde. Er komt pas vrede in het Midden-Oosten 

als het pausdom verwoest is. Die dag komt snel naderbij. 

 
**  Het RD van 1 okt. liet ons weten dat volgens de officiële Nederlandse Staatscourant 
heel officieel geknoeid mag worden en wórdt. Ja, door boeven en onze regering. Het SP-

kamerlid De Wit vroeg de staatssecretaris van Financiën opheldering over een bericht in de 

staatscourant, nummer 184, pagina 7, waar melding werd gemaakt van een overeenkomst 

tussen de fiscus en een drugshandelaar, waarbij de crimineel was beloofd dat hij 

ongemoeid zou worden gelaten met zijn lichaam en ziel verwoestende praktijken van zijn 

medemens. Hoe gaat dat dan wel? Wel als volgt: De Nederlandse belastingdienst maakt een 

deal met de boef. De boef betaalt jaarlijks een bedrag aan de fiscus en… hij kan verder 

gewoon z’n gang gaan. De hoogte van het bedrag werd niet genoemd, maar dat zal wel 

formidabel zijn. Uiteraard verdient de boef toch wel z’n miljoenen. En met hem is 

afgesproken dat er geen vragen gesteld worden over zijn inkomen en de wijze waarop het 

verkregen wordt. De heer De Wit werd geantwoord dat ‘in voorkomende gevallen’ de fiscus 

dit soort overeenkomsten mag sluiten. U snapt wel met ons dat de boeven niet alleen in de 

drugshandel zitten… 

  
****    Ds. J.P. Paauwe heeft gezegd dat hij de Hervormde Kerk in brand heeft zien staan. Deze 

kerk stáát in brand, een brand die niet meer te blussen valt. Althans, dat is ónze mening. 

“Een planting des Heeren”, zult u zeggen. Ja, dat was de tempel in Israël ook. Maar er is 

niet één steen op de andere gelaten. Deze tempel heeft letterlijk gebrand in 70 na Christus. 

Het COC -een belangenvereniging voor homoseksuelen- heeft de SoW-kerken gefeliciteerd 

met het feit dat het binnen deze kerken in de toekomst officieel mogelijk wordt relaties 

tussen twee personen van hetzelfde geslacht te zegenen.  Het ontstellende feit ligt er dat de 

Nederlandse vereniging die propaganda maakt voor tegennatuurlijke ontucht, op één stoel zit 

met de triosynode van de SoW-kerken. Ze zitten gezamenlijk in het gestoelte der spotters, 

van de goddelozen. Als ons land waarlijk christelijk was zou het COC verboden worden. 

Als ons land waarlijk christelijk was zou de triosynode geen plaats meer krijgen in ons land.  

Met de remonstranten wilde Ds. Bogerman nog praten. Met theologen die zulke gruwelen 

voorstaan zou hij niets van doen willen hebben. Ze zouden minimaal het land uitgezet 

worden…   

 
**  Met recht luidt de eerste thesis van Luther: “Daar onze Meester en Heere Jezus Christus 

spreekt: doet boete! wil Hij, dat het gehele leven van Zijn gelovigen op aarde een 

onophoudelijke boete zal zijn.” Wie slechts eens boete doet bij het begin van zijn bekering 
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en die niet dagelijks voor God vernieuwt, zal spoedig de stilstand van het geestelijk leven in 

zichzelf ontdekken.                                     (Fr. Arndt in’Dächsel’-6-354) 
 
**  “Het is bijna gewoon dat jonge meisjes zich kleden op een manier zoals nog niet zolang 

geleden alleen prostituees dat gewoon waren te doen”, aldus Krijn de Jong in “De Oogst” 
van okober 2001.  Reformatorische meisjes, opgelet: Met je zo te kleden sta je jouw bekering in de 

weg, en je bent de schuld dat anderen tot zonde verleid worden… 
 
**  De vriend en medewerker van Maarten Luther, Georg Spalatinus, was in twijfel en 

depressiviteit terecht gekomen door een onverstandige raadgeving aan een predikant, die 

na de dood van zijn vrouw de wens had geuit met haar stiefmoeder te trouwen. Spalatinus 

gaf daaroe zijn toestemming, waardoor hij onder zware kritiek kwam komen te staan; ook 

van Luther. Spalatinus kwam in gewetensnood, begon aan alles te twijfelen en vroeg zich of 

of hij wel vergeving van zonden had. Luther hoorde hiervan. De uitnemende pastor Luther 

schreef zijn vriend het volgende: “Broeder, weet je wat je kwaal is? Jij wilt een mooie, witte 
zondaar zijn, en je wilt een Christus hebben naar eigen smaak. Maar je moet ervan 

overtuigd raken dat Christus een échte Zaligmaker is en dat jij een échte zondaar bent. Het 

was geen scherts dat God Zijn Zoon naar deze wereld zond en Hem voor ons overgaf aan 

het kruis. Met zo te treuren als jij nu doet, maak je je schuld alleen maar groter. Ben je 

soms vergeten wat je altijd gepreekt hebt? Houd het daarbij!” En de uitwerking van deze 

geweldige brief? Spalatinus kreeg weer moed, geloofsmoed en ook geloofszekerheid!”         
(Bron: “Protestants Nederland” okt.’01) 
 
**  Wereldwijd worden er per jaar 50 miljoen kinderen in de moederschoot gedood. Er 
zijn nu al meer dan een half miljard  kinderen door abortus vermoord.  
(Bron: “Schreeuw om leven” –nr. 6 –2001) 
 
**  Justinus de Martelaar –die als alle kerkvaders het chiliasme beleed- heeft waarschijnlijk 
nog met de apostel Johannes gesproken.      

 
**  Ik heb het letterlijke in de Schrift lief en geloof dat de letterlijke beschouwing der 
geschiedenis en beloften waarlijk geestelijk is; want wat wordt onder ‘geestelijk’ verstaan, 

anders dan overeenkomstig de Geest Gods is en door de Geest geopenbaard in het Woord?                                                         

(Dr. Adolph Saphir in “Christus en Israël”)   
 
**  Liefde is ingaan in de ellende van anderen.                           

 
**  De somma van dit Evangelie is het grote, veelbetekenende artikel, dat heet ”vergeving 
der zonden”. Wanneer dit recht begrepen wordt, maakt het een rechtschapen christen en 

schenkt ’t eeuwige leven. Het is daarom nodig, dat men dit met alle vlijt en zonder 

ophouden onder de christenen behandelt, opdat men het lere helder en duidelijk en 

onderscheidend verstaan; want het is de enige, hoogste en moeilijkste kunst der christenen, 

waaraan wij, zolang wij hier leven, genoeg hebben te leren, zodat niemand iets nieuws, 

hogers en beters mag zoeken.                    (Luther-aangehaakl in Dächsel-6-112) 
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**   Volgens het RD van 10 november neemt de seksverslaving toe door internet. 
Maatschappelijke werkers spreken van langdurig bekijken van pornosites of pornofilms op 

internet. Tot welke gevolgen dit leidt zullen we niet overnemen, hoewel het RD ze wel 

publiceerde. Alarmerende cijfers zijn dat eenderde van alle internetters zich hiermee bezig 

houdt; 8% is daar meer dan elf uur per dag mee bezig. Er wordt naar een Amerikaans 

onderzoek verwezen waaruit blijkt dat “zeer veel gelovige mannen met betere posities hun 

verslaving aan porno via internet botvieren.” D. Bernard, pastoraal psycholoog bij het 

bureau EHAH in Amsterdam zegt: “het aantal ambtsdragers dan problemen heeft met 

internetseksverslaving is groter dan wij met z’n allen willen geloven.” De heer Roest, 

psychotherapeut bij Eleos is het hiermee eens. Hij zegt o.a.: “Toen ik tien jaar geleden als 

jong broekje bij het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis begon, durfde ik thuis niet te 

vertellen wat er zich allemaal afspeelt in kerkelijke kring. Seksueel misbruik door of 

seksverslaving bij ambtsdragers, predikanten, gemeenteraadsleden van de kleine christelijke 

partijen, het gebeurt.” Dit alles volgens het RD.  We wilden expres niet alles op papier 

zetten. In zijn dagen (!!) zei prof. Wisse dat “heel Europa een bordeel van de hel is.”  Deze 

mensen zouden geen woorden meer kunnen vinden om ónze tijd te kenschetsen. 

 
**  Onlangs vond een landelijke bijeenkomst plaats in het Dienstencentrum van de Samen-
Op-weg-kerken te Utrecht van mensen met occulte -ook wel genoemd ‘paranormale’- gaven. 

Het ging om mensen met ‘magnetische krachten’, magnetiseurs, mensen met waarzeggende 

‘gaven’, helderzienden en heldervoelende, die in de toekomst kunnen ‘schouwen’ en 

dergelijke. Er waren ongeveer honderd personen gekomen. De vraag was, zo verklaarde één 

van de predikanten van het organiserende comité, om na te gaan: 1. Hoe kunnen we deze 
mensen inschakelen in het werk van de kerk; 2. Wat kunnen we van ze leren. We 
behoeven beslist niet ‘helderziende’ of ‘heldervoelend’ te zijn om te kunnen weten dat de 

hele SoW beweging onder het zware oordeel Gods ligt en dat allen die het steunen of er 

niet voor 100% afstand van nemen, mede onder dit zware oordeel liggen. Het is voor de 

ondergang bestemd. 

 
**  Dood voor de dood. Prins Bernhard sprak uit dat hij nog wel 5 jaar wil leven. Hij heeft 
geen angst voor de dood en wat de dood is weet hij niet en hij heeft daar ook geen 

gedachten over. Het koningshuis is òf atheïst òf rooms òf verziekt door de New Age 

gedachte, of alles bij elkaar. Maar van de waarheid Gods is niets meer aanwezig. 

 

 
**  Een waar discipel neemt onophoudelijk toe in het verzekerd zijn van de vergeving zijner 

zonden; want 1): hij heeft ze altijd opnieuw nodig, 2): hij zoekt ze altijd weer, 3):  hij 
ontvangt ze ook, en 4): bezegelt en openbaart dat hij ze ontvangen heeft. 
(Fr. Arndt, aangehaald in Dächsel-6-112) 
 
 
 
**  Rechtvaardiging.  Tussen de allerlaagste trap van het geloof en een staat van ongeloof 
gaapt een wijde kloof. Een onmetelijke afgrond bevindt zich tussen de man, die ook maar 
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het geringste geloof in Christus bezit, en de man, die dit in het geheel niet deelachtig is. De 

een is een levende, ofschoon zwak, de andere is dood in de zonden en misdaden; de een is 

een gerechtvaardigde, de andere is alreeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de 

naam van de eniggeboren Zoon van God. De zwakste gelovige is op de weg naar de hemel; 

de andere die geen geloof bezit, spoedt zich voorwaarts langs een hellend vlak, en zijn deel 

zal ten laatste zijn met de ongelovigen; een verschrikkelijk deel inderdaad.                    

(C.H. Spurgeon-Matth. 14:31 en Matth. 15:28) 
 
**  Een Palestijnse staat.  Israël moet de gehele Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 
ontruimen en de ongeveer 200.000 Israëlische kolonisten moeten uit die gebieden 

verdwijnen. De zeggenschap over Oost-Jeruzalem moet aan de Palestijnen worden gegeven. 

Uit dat deel van die stad moeten nog eens ruim 200.000 Israëliërs vertrekken. Ziedaar wat 

Sari Nusseibeh, de hoogste PLO-functionaris in Jeruzalem en vertrouweling van de 

Palestijnse leider Arafat eist.  

 
 **  Ontstellend. Het RD van 26 oktober meldt dat het met de verkoop van boeken over de 
eindtijd bijzonder goed gaat. Uitgever Tyndale House verkocht 50.000 exemplaren van een 
boek over de Openbaring, onder de titel Leven wij in de eindtijd? Van de super fantasten ds. 

Tim Lahaye en Jerry Jenkins -de serie over de opname en de tijd daarna- zijn al 30 miljoen 
boeken verkocht. De bestellingen voor het nog niet verschenen negende deel schieten 

pijlsnel omhoog. De uitgever van de werken van Hall Lindsey kan de bestellingen op een 

video over het boek, De planeet die aarde heette     bijna niet bijhouden. Deze gladde jongens 

worden er steenrijk van. We schreven: ontstellend. Het is heel erg dat deze nonsens -in de 

boeken van Lindsey staan nog wel en-kele zaken die te beamen zijn- als zoete broodjes bij de 

bakker over de toonbank gaan. De (godsdienstige) wereld wil bedrogen zijn. We vrezen dat 

ook in ons land deze leu-gens gewild zijn. Men leest het liever dan wat ‘vader’  Brakel 

geschreven heeft! 

 
**  Volgens het RD van 15 november is het hoofdbestuur van de Ger. Bond in de 
Hervormde Kerk  g e s c h o k t  vanwege het goedkeuren van het “homo-huwelijk” door de 

trio-synode van de SoW-Kerken. De “Bond” mocht eens zo geschokt raken, dat ze 

onmiddellijk -voor haar deel- deze synode onder censuur stelt en haar bij onbekeerlijkheid 

afsnijdt als een verrot lichaam. “De duivel zit als president in Nederlands synode”, is een 

beginregel van een ‘gedicht’ uit de tijd van de afscheiding. En toen was alles nog tienmaal 

minder erg dan nu. De vaderlandse kerk is “Sodom en Gomorra” gelijk geworden. Deze 

synode mag men absoluut niet meer gehoorzamen. 

 

 

 

*********** 
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LLEETTTTEERRLLIIJJKKEE  VVEERRVVUULLLLIINNGG  PPRROOFFEETTIIEEËËNN  
  

--  33  --  
 
 

We beginnen deze derde aflevering over het letterlijk vervullen van de profetieën met 

enkele citaten van Arthur Pink (1886-1952) uit zijn schitterend werk "Het spreken van de 

Borg op Golgotha". Bij het kruiswoord "Het is volbracht" nemen we het volgende van hem 

over:  
 

Hier zien we de volkomen vervulling, eer Hij stierf, van al de profetieën die over 
Hem geschreven waren. 
Dit is de eerste gedachte in het tekstverband, 'toen Jezus dan de edik genomen had, zeide 

Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf de geest.' (Joh. 19:30). Eeuwen tevoren 

hadden Gods profeten stap voor stap de vernedering en het lijden beschreven die de 

komende Zaligmaker zou ondergaan. Een voor een waren deze profetieën vervuld, 

woordelijk vervuld, vervuld naar de letter. Als de profetie had uitgesproken dat Hij 'het 

vrouwenzaad' zou zijn (Gen. 3:15), werd Hij 'geboren uit een vrouw' (Gal. 4:4). Als de 

profetie had aangekondigd dat Zijn moeder 'een maagd' zou zijn (Jes. 7:14), werd dit 

letterlijk vervuld (Matth. 1:18 en 23). Als de profetie had geopenbaard dat Hij uit het zaad 

van Abraham zou zijn (Gen. 22:18), let dan op de vervulling daarvan (Matth. 1:1). Als de 

profetie had bekendgemaakt dat Hij een regelrechte afstammeling zou zijn van David (2 

Sam. 7:12-13), was Hij dit ook werkelijk (Rom. 1:3). Als de profetie had gezegd dat Hij een 

naam zou krijgen vóór Hij geboren was (Jes. 49:1), is dit ook zo gebeurd (Luk. 1:31). Als de 

profetie had voorzegd dat Hij in Bethlehem in Judéa geboren zou worden, moeten we erop 

letten dat juist dat dorp Zijn geboorteplaats was. Als de profetie van tevoren had 

gewaarschuwd, dat Zijn geboorte lijden voor anderen zou meebrengen (Jer. 31:15), zie dan 

de droevige vervulling daarvan (Matth. 2:16-18). Als de profetie van tevoren had getoond 

dat de Messias zou verschijnen vóórdat de scepter van het overwicht over de stammen van 

Juda geweken was (Gen. 49:10), is Hij toen ook geboren, want hoezeer de stammen 

onderworpen waren, Juda woonde nog steeds in het land ten tijde van Zijn komst. Als de 

profetie verwezen had naar de vlucht naar Egypte en de daaropvolgende terugkeer naar 

Palestina (Hosea 11:1), is dit ook zo gebeurd (Matth. 2:14-15). De profetie had melding 

gemaakt van iemand die vóór Christus zou heengaan om Zijn weg te bereiden (Mal. 3:1), 

zie dan de vervulling daarvan in de persoon van Johannes de Doper. Als de profetie 

bekendmaakte dat bij de verschijning van de Messias 'de ogen der blinden zouden worden 

opengedaan en der doven oren geopend, de kreupele zou springen als een hert, en de tong 

van de stomme zou juichen' (Jes. 35-5-6), lees dan in de vier Evangeliën en zie op welk een 

gezegende wijze dit waarheid is gebleken. Als de profetie over Hem had gesproken als 

'ellendig en nooddruftig' (Ps. 40:18, zie ook de verzen 2 en 3 van die psalm,  aanschouw 

Hem dan als Hij niet heeft waarop Hij Zijn hoofd kan nederleggen. Als de profetie had 

meegedeeld dat Hij zou spreken in 'spreuken' (Ps. 78:2), dan was dit heel dikwijls Zijn 

manier van onderwijzen. Als de profetie Hem had afgebeeld als Degene Die de storm stilt 

(Ps. 107:29), dan zien we Hem precies dít doen. Als de profetie Zijn 'triomferende intocht' 

in Jeruzalem had verkondigd (Zach. 9:9) dan gebeurt dit precies zó. Als de profetie had 
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aangekondigd dat Zijn persoon veracht zou worden (Jes. 53:3), dat Hij door de Joden 

verworpen zou worden (Jes. 8:14), dat Hij zonder oorzaak gehaat zou worden (Ps. 69:5), 

dan is het verdrietig om te zeggen hoe dit alles precies zó het geval was. Als de profetie het 

hele beeld van Zijn vernedering en kruisiging had geschilderd werd dit duidelijk vervuld. Er 

was het verraad door een vriend, met wie Hij vertrouwelijk omging, de verlating door Zijn 

geliefde discipelen, het naar de slachtbank geleid worden, het ten oordeel leiden, het 

optreden van valse getuigen tegen Hem, Zijn weigering om Zich te verdedigen, de 

vaststelling van Zijn onschuld, de onrechtvaardige veroordeling, de doodstraf die over Hem 

werd uitgesproken, het letterlijk doorboren van Zijn handen en voeten, het geteld worden 

met de overtreders, het spotten van de volksmenigte, het werpen van het lot over Zijn 

kledingstukken - dit alles was eeuwen van tevoren voorzegd, en het is allemaal tot op de 

letter vervuld. De laatste van al de profetieën die nog overbleef, eer Hij Zijn geest beval in 

de handen van Zijn Vader, was nu vervuld. Hij riep uit: 'Mij dorst!' en na het aanbieden 

van de edik en de gal was nu alles verricht. En toen de Heere Jezus de hele omvang van het 

profetische Woord overzag en de volledige verwerkelijking ervan zag, riep Hij: 'Het is 

volbracht!' 

 
"En het is alles tot op de letter vervuld", merkt dominee Pink terecht op. Er is geen enkel 

woord onvervuld gebleven. Alles wat op Zijn eerste komst betrekking had is tot op de letter 

vervuld! En hoe heeft ds. A.W. Pink over de tweede komst van de Heere Jezus gesproken? Is 

hij toen maar -omdat wij het niet kunnen en willen geloven- aan het 'vergeestelijken’ 

geslagen?  We laten deze begaafde man nogmaals aan het woord: 

 

êêêê  We moeten er nu nog slechts op wijzen dat, evenals er een volledige reeks van 
profetieën was die te maken had met de eerste komst van de Zaligmaker, er ook een volledige 

reeks van profetieën is die te maken heeft met Zijn tweede komst. En die laatste reeks is net 

zo bepaald, zo persoonlijk, en zo veelomvattend in haar omvang als de eerste reeks. Precies 

zoals we de werkelijke vervulling zien van de profetieën die te maken hadden met Zijn eerste 

komst naar de aarde, zo mogen we met volledig vertrouwen en verzekerdheid uitzien naar de 

vervulling van de profetieën die slaan op Zijn tweede komst. En daar we gezien hebben dat de 

eerste reeks profetieën letterlijk vervuld is, werkelijk, persoonlijk, zo moeten we ook de tweede 

reeks verwachten letterlijk vervuld te worden. Toe te geven dat de eerste reeks profetieën 

letterlijk vervuld is, en dan de tweede reeks profetieën te vergeestelijken en symbolisch op te 

vatten is niet alleen op grove wijze inconsequent en onlogisch, maar het is ook zeer schadelijk 

voor ons, en het onteert God en Zijn Woord ten zeerste. 
 
 
En het onteert God en Zijn Woord ten zeerste 
Het ontkrachten, het ontkennen, het bestrijden van de letterlijke betekenis van de profetie is 

een veel groter kwaad dan we vermoeden. Daar kan niet genoeg op gewezen worden. Het is 

een groot kwaad van de Joden geweest en nóg, dat ze hetgeen God heeft gesproken over de 

komst van Zijn Zoon als de lijdende Knecht des Heeren naar deze wereld, in de geschriften 

van het Oude Verbond, wég hebben gesymboliseerd. En daarom zijn ze tot op de dag van 

vandaag nog in zulke grote nood, omdat ze uitzien naar een Messias die al gekomen is, en 

zo dus Zijn gezegende komst ontkennen, loochenen en bestrijden, en daarmee hun eigen 

zaligheid verwerpen en vloeden van ellende over zich hebben gehaald. Welke ellende zou 
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de 'kerk' over zich hebben gehaald door de gezonde woorden der profetie te miskennen en 

te verachten zoáls ze gedaan heeft? Als de Almachtige zovele profetieën heeft gegeven om 

de glorie en de luister van Zijn Naam en Zijn Koninkrijk aan nietige stofbewoners bekend 

te maken, is het dan niet een zeer groot kwaad om dat te ontkennen en deze heilrijke 

beloften voor Israël en Gods Gemeente wereldwijd, in de nevelen van onze onkunde te 

'vergeestelijken'? De kerk onzer dagen  mocht eens gaan luisteren naar godzaligen als 

Arthur Pink! 

 

  
MMOOEETTEENN    WWIIJJ    DDEE  JJOODDEENN    VVEERRWWIIJJTTEENN??  
Er is waarlijk geen enkele reden ons boven de Joden te verheffen. Al de profetieën over de 

komst van Christus in het vlees hebben zij vergeestelijkt en... wij doen niet anders dan de 

profetieën die handelen over de komst van Christus om Israël te verlossen en de wereld het 

leven te geven, wèg te vergeestelijken. Hoezeer dat de Joden een aanstoot en ergernis is 

kunt u vervolgens lezen. Deze aflevering willen we besluiten met een woord van de bekende 

predikant J.C. Ryle, zoals we dat lezen in zijn werk "Verwacht u Hem?" Het is zeer de moeite 
waard om het ter harte te nemen en eens onbevangen naar de Schrift te gaan luisteren! 

 

è Ik geef u de waarschuwing dat, tenzij u het profetisch gedeelte letterlijk opvat, u 

het niet eenvoudig zult bevinden om met de onbekeerde Jood in discussie te treden. U zou 

mogelijk de Jood vertellen dat Jezus van Nazareth de Messias was, die beloofd was in de 

oudtestamentische Schriften. U zou hem Psalm 22 laten zien of Jesaja 53, Daniël 9:26, 

Micha 5:2, Zacharia 9:9 en 11:13. U zou zeggen dat in Jezus van Nazareth deze Schriften 

letterlijk zijn vervuld. U zou hem dringend aanbevelen deze Schriften te geloven en 

Christus als de Messias aan te nemen. Dat alles is heel goed; u zou tot dusver juist 

handelen. 

Stel nu echter, dat de Jood u zou vragen of u de profetieën van het Oude Testament 

in hun eenvoudige, letterlijke interpretatie gelooft. Dat hij u zou vragen of u gelooft in de 

letterlijke, persoonlijke komst van de Messias om de aarde in heerlijkheid te regeren,  en of 

u gelooft in het letterlijk herstel  van Sion en Jeruzalem. Stel dat de onbekeerde Jood u dat 

zou vragen, welk antwoord zou u dan geven? 

Zou u hem durven vertellen dat dit soort oudtestamentische profetieën niet letterlijk 

moet worden genomen? Durft u hem te vertellen dat de woorden Sion, Jeruzalem, Jacob, 

Juda, Efraim, Israël niet letterlijk genomen moeten worden, maar wijzen op de Kerk van 

Christus? En durft u hem te vertellen dat het heerlijk Koninkrijk en de toekomstige zegen 

voor Sion, waarover zo vaak gesproken wordt in de profetie, niets meer betekent dat de 

geleidelijke kerstening van de wereld door zendelingen en Woordverkondiging? Durft u te 

zeggen dat het ‘vleselijk’ is om de Schriften letterlijk te nemen, ‘vleselijk’ om de letterlijke 

komst van Christus om te heersen tegemoet te zien, ‘vleselijk’ om naar een letterlijke 

vergadering en een letterlijk herstel van Israël uit te zien? O lezer, als u een mens van 

dergelijke gedachten bent, kijk toch uit wat u doet. Ik zeg nogmaals: kijk toch uit wat u doet. 

 Ziet u dan niet dat u zo een wapen geeft in de hand van de onbekeerde Jood dat hij 

mogelijk zal gebruiken met onweerstaanbare kracht? Begrijpt u niet dat u uw eigen 

standpunt ondergraaft en de Jood een sterk argument verschaft om uw interpretatie van de 

Heilige Schrift niet te aanvaarden? Begrijpt u ook niet dat de Jood zal antwoorden, dat het 

‘vleselijk’ is om te zeggen dat de Messias letterlijk is gekomen om te lijden als u hem zegt 
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dat het ‘vleselijk’ is om te verwachten dat de Messias letterlijk komt om te regeren? 

Bovendien zal hij u verwijten dat het veel ‘vleselijker’ van u is om te geloven dat de Messias 

kon komen in de wereld als een veracht, gekruisigd Man, dan dat het vleselijk van hem is, 

dat hij gelooft dat Hij zal komen in de wereld als een heerlijk Vorst? Ongetwijfeld zal het zo 

zijn en u zult geen antwoord weten te geven.  

 

   Ik ben me wel bewust, dat veel goedbedoelende mensen het onderwerp van de 

onvervulde profetie niet zien zoals ik dat doe. Ik ben me er pijnlijk van bewust,  dat ik 

laatdunkend lijk  ten opzichte  van hen die anders denken.  Maar  ik   

durf ook niets te ontkennen, dat mij voorkomt als duidelijk beschreven in de Heilige 

Schrift. Ik beschouw de beste van alle mensen nog niet onfeilbaar. Ik denk dat we ons 

ervan bewust moeten zijn, dat we protestantse tradities die niet overeenkomen met de 

Heilige Schrift moeten verwerpen, net zoals we de tradities van de kerk van Rome 

verwerpen. 

      

Ik denk dat het de hoogste tijd is voor de Kerk van Christus om uit haar slaap te ontwaken 

ten aanzien van de oudtestamentische profetie. Vanaf de tijd van de oudvaders 

Hieronymus en Origenes, tot aan de huidige dag, zijn er mensen geweest, die de fatale 

gewoonte hebben gehad om de woorden  van de profeten te 'vergeestelijken', zodat hun 

eigenlijke betekenis welhaast begraven is. Het is hoog tijd om de traditionele methoden van 

uitleg ter zijde te leggen en om onze blinde gehoorzaamheid aan de meningen van Pool, 

Scot, Clarke en Henry over onvervulde profetieën op te geven. Het is de hoogste tijd om de 

Heilige Schrift weer letterlijk op te vatten en ons te  wachten  voor  dat semi-sceptische 

argument: "Een dergelijke uitleg kan niet de juiste zijn, omdat ze ons 'vleselijk' toeschijnt. 

Het is de hoogste tijd voor de christenen om de onvervulde profetieën te zien in het 

licht van reeds vervulde profetieën. De vloek over de Joden kwam tot een letterlijke 

vervulling en zo zullen ook de zegeningen tot vervulling komen. De verstrooiing was 

letterlijk en dus zal ook de vergadering letterlijk zijn. De verwoesting was letterlijk en dus 

zal ook de vergadering letterlijk zijn. De verwoesting van Jeruzalem was letterlijk en zo zal 

ook haar wederopbouw letterlijk zijn. De verwerping van Israël was letterlijk; haar 

wederaanneming zal dat ook zijn. 

 Het is de hoogste tijd om de gebeurtenissen, die de wederkomst van Christus zullen 

vergezellen, te zien in het licht van de gebeurtenissen die Zijn eerste komst vergezelden. 

Zijn eerste komst was met een letterlijk lichaam, zo zal ook Zijn wederkomst zijn. De 

schande was letterlijk en zichtbaar; zo zal ook de verheerlijking zijn.  

  

Het is de hoogste tijd om op te houden met het uitleggen van oudtestamentische 

profetieën op een wijze, die geen weerklank vindt in het Nieuwe Testament. Welk recht 

hebben wij om te zeggen dat de woorden Juda, Sion, Israël en Jeruzalem alles betekenen 

behalve een letterlijk Juda, een letterlijk Sion, een letterlijk Jeruzalem, een letterlijk Israël? 

Welk precedent vinden we daarvoor in het Nieuwe Testament? Bijna geen, als er àl een is. 

Wel zegt een eerbiedwaardig schrijver over dit onderwerp:  
 
çççç   "Er zijn eigenlijk maar twee of drie plaatsen in het Nieuwe Testament: in de Evangeliën 
de Zendbrieven en de Openbaring, waar zulke namen beslist op  wat een geestelijke of 

figuurlijke wijze genoemd zouden kunnen worden en gebruikt worden. Het woord 
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"Jeruzalem" komt tachtig keer voor en in alle gevallen zonder twijfel in de letterlijke 

betekenis, behalve daar waar het tegenovergestelde duidelijk wordt aangegeven door 

woorden als 'hemels' of  'nieuw' of  'heilig'. "Jood" komt wel honderd maal voor, waarvan 

maar vier gevallen enigszins dubbelzinnig zijn, zoals in Romeinen 2:28. "Israël" en "Israëliet" 

komen veertig maal voor en zijn alle letterlijk bedoeld.  "Juda"  en  "Judea"  meer  
dan twintig maal, en steeds in een letterlijke betekenis." 
  Bonars “Profetical Landmarks”-pag.300 
 
Het is eigenlijk geen antwoord op al deze vragen, om te zeggen dat het onmogelijk is om 

aan het principe van de letterlijke interpretatie vast te houden, en te zeggen dat Christus 

geen letterlijke ‘deur’ was noch een letterlijke ‘tak’, noch het brood in het sacrament Zijn 

letterlijke ‘lichaam’. Ik antwoord wanneer ik spreek over letterlijke interpretatie, ik van 

niemand vraag om het vóórkomen van figuurlijk taalgebruik te ontkennen. Ik geef volledig 

toe dat tekenen, getallen en symbolen worden aangewend om te spreken van Christus' 

toekomstige heerlijkheid, maar ook van Christus’ lijden. Ik geloof niet dat Christus een 

letterlijke 'wortel uit een dorre aarde' was of een letterlijk 'lam' (Jes. 53). Wat ik staande wil 

houden is het feit dat de profetieën over de komst van Christus en Zijn koninkrijk 

daadwerkelijke letterlijke feiten voorzeggen, net zo letterlijk als de woorden dat ‘Hij met de 

overtreders is geteld geweest'. 

 
Kortom, de profetieën over het bijeenvergaderen der Joden zullen net zo werkelijk en 

letterlijk worden waargemaakt als diegenen die vervuld zijn ten aanzien van de verstrooiing 

der Joden. 

 

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

 

 

 We zijn van mening dat de predikanten Pink en Ryle flink geschud hebben aan de 

vergeestelingsboom, een boom die z’n takken nog wijd en zijd verspreid heeft in ons 

kerkelijke leven! Het geeft ons allen veel stof tot overdenking. “Roomse” protestanten -dus 

degenen die zonder meer alles aannemen wat hen altijd kerkelijk is voorgehouden en 

geleerd- zijn ongetwijfeld niet te bewegen opnieuw naar de profetieën te kijken en daarbij 

ook eens een andere bril op te zetten. 

 
 
We besluiten deze aflevering met nog enkele opmerkingen: 
 
A  De kerk lijdt aan de “vergeestelingsziekte” zonder écht geestelijk te zijn. 
B  Deze kwaal heeft vooral in de zogeheten “behoudende” kringen van de ‘oude waarheid’ 
(!) welhaast epidemische vormen aangenomen. 
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C  Het geneesmiddel zou zijn, écht geestelijk te worden. Dan komt er weer belangstelling 
voor het koninkrijk Gods. 

D  Het ‘etaleren’ van eigen onder(be)vindingen is veelal in de plaats gekomen van intense 
belangstelling voor het heil van de naaste, met name voor Jood en heiden. 

E  Het letten op de letterlijke beloften en hun zekere vervulling ervan wat de bekering der 
Joden betreft en de gezegende voortgang van het Evangelie over de gehele wereld, kan 

bewaren voor wanhoop vanwege de duisternis die nu de gehele aarde bedekt. 

F  Vooral voor onze jeugd biedt de letterlijkheid van de vervulling der profetieën een 
ongekend perspectief, dat ze nergens anders kan vinden en ontdekken. 

 
 

(wordt vervolgd) 
 
 

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

 
 

“Doch als u wilt weten of een mens behouden kan worden zonder een inwendig gevoelen 

en  kennen van de hoop der zaligheid, dan antwoord ik botweg dat hij dat niet kan. Ik 

waarschuw u, alle besluiteloosheid wat betreft uw staat voor God te verwerpen en u van uw 

roeping te verzekeren. Zoek naar verheldering ten aanzien van uw positie voor en uw 

verhouding tot God. Denk maar niet dat er iets prijzenswaardig is aan het immer twijfelen. 

Laat dat maar aan de paapsen over! Geloof niet dat het verstandig is zich altijd op het 

“grondgebied der twijfel” te begeven. “Verzekering” zei de oude Dod, de Puritein, “kan 

verkregen worden, en wat hebben we al die tijd gedaan sinds dat we christenen werden, als 

we die verzekering niet verkregen?”    J.C. Ryle 
 

 

 

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

LEERZAME  BURENPRAAT 
 

over de dingen die haast geschieden moeten 
 

- 18 - 
  
 
Geert  -  Buurman, wat kijk je bedrukt. Je ziet er naar uit of je het een en ander op je hart 
hebt! Ik zou zeggen: steek maar van wal. 
  
Aart  -  Nou Geert, dat heb je niet verkeerd gezien. En nu je het me zo vraagt zal ik er ook 
niet omheendraaien. Dat is toch trouwens m’n gewoonte niet. De vorige keer had je er niet 
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veel gelegenheid meer voor erop in te gaan, maar het houdt me enorm bezig. Je weet wel 

dat ik je mening vroeg over allerlei profetieën die in onze dagen ‘de ronde doen’. De één 

droomt van verwoestende watervloeden die ons binnenkort zullen treffen; een ander heeft 

het over een aardbeving, watersnood en een vuuroordeel over deze landen en zoveel meer. 

En nu kan ik er beslist niet omheen dat de oordelen Gods ons zullen treffen, zoals 

trouwens deze al over de aarde gaan. Maar is er nu echt reden om zo stellig te spreken zoáls 

er gedaan wordt? Ik bedoel, dat men zo precies weet wat er zal gebeuren. Ze zeggen deze 

boodschappen regelrecht uit de Hemel te krijgen. Dan schaam ik me wel eens dat ik maar 

zo weinig of niets weet.    

 

Geert  -  Als dat je benauwdheid is dan wil ik je wel trachten te helpen. Er zijn onze dagen 
meerdere dromendromers en gezichtenzieners. Op voorhand ben ik al erg voorzichtig met 

zulk soort mensen. Veelal komen ze met zichzelf en zijn ze zeer ingenomen met hetgeen zij 

den volke mogen aanzeggen. Allereerst wil ik je zeggen dat er onder die ‘profeten’ mensen 

zijn die me goed bekend zijn. Die hebben al zoveel gedroomd en geprofeteerd en… er is 

nog nooit iets van uitgekomen. Maar het erge van zulke figuren is, dat ze er maar mee 

doorgaan hun dromen en visioenen luidkeels uit te roepen. Hoewel ik ze niet wil scharen 

onder de zogenaamde Jehovah getuigen, is er toch wel een link te leggen. De “Jehovah 

lasteraars” hebben al vele malen het einde van de wereld aangekondigd. Ze noemden 

daarvoor exacte datums. Als het niet ‘uitkwam’ hadden ze weer een uitvlucht en verlegden 

die datum. En… ze profeteren voort; zonder enige schaamte. Trouwens: de zevendag-

adventisten kunnen er ook wat van, zoals je mogelijk wel weet.  

 

Aart  -  Ja maar, de mensen die ik bedoel wil ik echt niet vergeleken met die “Wachttoren” 
dwazen… 

 
Geert -  Maar dat doe ik toch ook niet?  Die  “Ontwaakt”  drammers zijn mensen zonder 
genade. Die reizen een eeuwig verderf tegemoet. Maar de mensen die ik bedoel zijn 

personen waarvan ik zeker niet op voorhand zou durven zeggen dat ze geen genade hebben. 

Daar wil ik toch erg voorzichtig mee zijn. Want ook bij kinderen Gods kan de fantasie op 

hol slaan. 

 

Aart  -  Dus jij denkt dat ze zomaar wat fantaseren? Dat vind ik wel wat te stug van je 
uitgedrukt. Er zijn toch meerderen onder hen die zich beroepen  op dromen en visioenen 

van Godswege. Mag je dat geheel wegcijferen? 

 

Geert  -  Nu moet je eens goed luisteren, beste Aart. De heer L.J. van Valen verhaalt in zijn 
mooie werk “Gelijk de dauw van Hermon” de droom van een man in Sutherland uit de 

Hooglanden van Schotland. Deze man bad veel voor de opbloei van Sion, hetgeen een 

uitnemend werk is. We lezen in het genoemd boek op blz. 367: “In 1926 droomde hij van 

een boom, waarin met gouden letters zeven historische en profetische jaren waren gekerfd. 

Het eerste jaar was 1560, toen de boom bloeide. In 1660 begon het verval tot 1940, toen 

hij bijna verdord was. Maar vanaf 1960 begon de boom weer te herleven tot aan het jaar 

2016. Toen was het weer een sterke en frisse boom, schoner dan de andere bomen. Hij 

geloofde dat de Heere door dit symbolische visioen een gezicht had gegeven op de Kerk van 

God, sinds de dagen van de hervorming, tot aan de vervulling van de belofte, dat Sion weer 
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zou herrijzen uit het stof door de uitstorting van de Geest der genade en der gebeden. Dan 

zouden de takken van deze boom de gehele wereld overschaduwen.” Wat moeten we nu 

van een dergelijke droom denken? Als in 1960 deze boom weer begon te herleven zouden 

we nu al in een ruim 40-jarige periode leven dat het Evange-lie gaat triomferen en in het 

jaar 2006 zal dan het Evangelie de algehele over-hand hebben op de aarde. Naar mijn 

mening hebben we sinds 1960 alleen maar een doorgaand vreselijk verval van het 

christendom gezien en… 

Aart  -  Maar Geert, kan het niet zijn dat buiten het Westen van de wereld het christendom 
elders wél in kracht toeneemt? Je hoort toch goede berichten van de kerk in Rusland, in 

Zuid-Amerika, in China, in Afrika en elders? 

 

Geert  -  Ik ben het direct met je eens als je zou stellen dat het westerse chris-tendom niet 
bepalend is voor wat de voortgang van het Koninkrijk Gods be-treft. Maar het is geheel 

zeker dat de Schotten en anderen júist alle hoop heb-ben gehad voor de kerk in eigen land. 

Zij hebben een nog zeer grote bloei voor de kerk in Schotland verwacht en zo geloof ik dat 

die man gemeend heeft dat vanaf 1960 die bloei ook -en mogelijk vooral- Schotland zou 

aangaan. En juist in Schotland, en noem ook Nederland en het gehele ‘christelijke’ 

Westen, is de afval als een kanker voortgevreten en worden de laatste resten van het chris-

tendom opgeruimd. Wat de triosynode van de Samen-op-Weg kerken nu aan het doen is 

komt regelrecht uit de hel en schrééuwt om Gods wraak.  

 
Aart  -  Maar jij gelooft toch ook wel dat er op andere plaatsen in de wereld wél echt 
christendom is? Daar hoor en lees je toch veel over? 

 

Geert  -  Ik denk dat er momenteel meer mensen worden toegebracht in de heidenlanden 
dan bij ons. Hoewel we altijd zeer voorzichtig moeten zijn met uitdrukkingen dat de 

HEERE hier niet meer werkt en dat Hij met Zijn Geest vertrokken is, zoals sommige 

predikanten wel zeggen. Als ze dat zéker gelo-ven kunnen ze beter maar ophouden met 

preken, want dan worden er geen mensen meer bekeerd. Ze zouden er dan beter aan doen 

hun arbeidsterrein te verleggen naar de heidenlanden. En wat de grote zegen betreft 

waarover men spreekt in andere gewesten van de wereld, zoals dat er tienduizenden tot 

beke-ring komen, ik denk, dat we daar wel héél voorzichtig mee moeten zijn. In een land 

als Rusland zijn zeker echte christenen; christenen die onder het commu-nistisch regiem 

zeer veel hebben geleden en dikwijls de dood niet vreesden. Ook in China zijn ware 

christenen, die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Maar in dit immens grote land 

is nog maar zeer weinig van het ware Evangelie geweest. Het zit nog vol met “witte 

vlekken”. We kunnen wereld-wijd zeker niet spreken van een geweldige voortgang van het 

koninkrijk God. Dit kunnen we eerst verwachten na de bekering van het oude Bondsvolk. 

La-ten we oppassen met allerlei sterk opgezwollen verhalen over het buitenland. 

   

Aart  -  Maar in een werelddeel als Afrika werkt de HEERE toch ook krachtig met Zijn 
Geest? 

 

Geert -  Wat je soms leest van de kerk aldaar in de verdrukking en vervolging door de 
vreselijke religie van de Islam, is indrukwekkend. Hier in het Westen ‘geniet’ het 

christendom van haar godsdienst, maar op meerdere plaatsen in de wereld lijdt men voor 
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de godsdienst en wordt men daarvoor wel gedood. Wij tot op het bot verdeelde, wij 

wereldgelijkvormig geworden christenen, mogen ons wel diep, diep schamen. In Afrika 

worden de ware christenen wel tot de kruisdood veroordeeld. Zij hebben hun leven niet 

liefgehad tot de dood! 

 

Aart  -  Maar dan zou je toch haast zeggen dat de HEERE in zulke landen doorgaat met 
Zijn kerk vergaderend werk, terwijl Hij ons aan het verlaten is? 

 

Geert  -  Ik ben geneigd je vraag met “ja” te beantwoorden. Ik denk dan ook aan een land 
als China, waar je toch van hoort dat op meerdere plaatsen de verdrukte en vervolgde kerk 

groeit. Juist onder vervolging komt de ware kerk openbaar. Het zou kunnen zijn, Aart, dat 

de HEERE, ook in Nederland, Zijn ware Kerk onder verdrukking en vervolging nog eens 

openbaar zal brengen. 

 

Aart  -  Maar wat zal de kerk dan klein zijn,  Geert!  We moeten maar eens getroffen 
worden in ons inkomen, in ons hele luxe bestaan;  we  moeten  maar eens voor de keus 

gesteld worden: Christus te belijden of uitgesloten te wor-den, ja, Christus belijden of 

gedood te worden. 

 

Geert  -  Daar heb je volkomen gelijk in. We kunnen regelmatig lezen hoe christenen in 
landen waar de Islam haar ware gezicht laat zien en haar ware aard toont, worden 

behandeld. Ze moeten vreselijk lijden ter wille van hun geloof in de Zoon van God. Ze 

worden er gemarteld, in ellendige gevangenis-sen opgesloten. Ja, ze moeten er ook wel de 

marteldood voor ondergaan. Als dat óns zou overkomen is het zeker te vrezen dat de 

meeste belijders af zullen vallen, al hebben ze in tijden van voorspoed het grootste woord 

gehad. Maar er is ook nog een ándere kant. Uit het benauwd gemoed kan de vraag oprijzen 

of ik,  í k  staande zal blijven. Of ik Christus zal belijden, al zou dat m’n leven kosten. Het 

is goed als we over zulke zaken nú ernstig nadenken. Maar het is ook een vraag die niet 

alleen nu gesteld wordt. Ik las eens dat  Spurgeon er ook naar gevraagd werd en dat hij 

opmerkte dat we ons daar nu maar niet al te zeer om moeten bekommeren. Hij sprak als 

zijn overtuiging uit dat, als er ooit weer vervolging zou komen, er dan altijd mensen zullen 

zijn -die dit nu niet kunnen geloven- om hun leven gewillig Gode op te offeren. Niettemin 

mag het ons wel tot onderzoek brengen en de vraag zal toch steeds weer oprijzen: “Zal ik 

dan staande blijven?” 

 

Aart  -  Nou, dat ben ik van harte met je eens. Het moet er maar eens op aan gaan komen. 
In de “verheffing van de Jordaan” wordt het wel even anders dan in een tijd als de onze, 

waar we toch altijd nog ons geloof kunnen belijden zonder dat het ons leven kost. Maar 

wat moeten we onszelf ook aanklagen dat we nu veelal zo weinig protest laten horen tegen 

alles wat van Gods geboden afwijkt en dat we zo dikwijls zwijgen waar we moesten spreken. 

Maar Geert, voor ik het vergeet wil ik je nog het volgende vragen. In een brief van Samuël 

Rutherford aan Jonet Kennedy (LXXXVII) lees ik o.a.: “Maar ik verlang naar de komst van 

Zijn Koninkrijk, en dat Christus (ik verwacht zeker, dat Hij zulks doen zal), op het 

verwelkte Schotland kome, gelijk de regen op het nagras. O, dat de Koning kome! O, laat 

Zijn Koninkrijk komen! Laat het oog verrotten in haar holte van hen, die Hem niet weder 

te huis willen ontvangen, opdat Hij heerse en regere in Schotland.” Vind je dat niet erg cru 
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uitgedrukt over dat verrotten van het oog? Bedoelt hij daarmee nu degenen die níet 

geloven dat Christus en Zijn zaak nog eens heer-lijk zullen worden op de aarde? 

 

Geert  -  In de eerste plaats moet je natuurlijk wel onderkennen dat men in die tijd minder 
beschaafd ‘in de mond’ was dan wij dat zijn. Wij gebruiken niet zulke plompe woorden. En 

vroeger smeten we speren naar onze vijanden en nu gooien we heel netjes clusterbommen 

van grote hoogte, die in meerdere “bommetjes” uiteenvallen, welke dood en verderf zaaien. 

Maar we zullen Rutherford die onbeschaafde uitdrukking maar niet kwalijk nemen. Je 

weet, Aart, dat Rutherford met smachtend verlangen uitzag naar de bekering van de Joden 

en de bloeitijd van de kerk. Je weet ook dat hij op meerdere plaatsen schrijft dat hij wel een 

tijd uit de hemel zou willen blijven om die glorietijd op aarde mee te mogen maken. Hij 

was met recht een geestelijk mens. Vergeet niet dat in de dagen van Rutherford de 

vijandschap van de godsdienst ontzettend was. Er is geen erger haat dan godsdiensthaat. Er 

is niets nieuws onder de zon! De roomsen en roomsgezinden van die dagen hebben 

getracht de waarheid Gods uit te roeien. Vele getrouwen zijn toen omgebracht. De vijand 

wilde absoluut niet dat Christus zou heersen in Schotland. En Rutherford wist zo zeker dat 

de HEERE nog eens opnieuw heerlijk zou worden in Schotland, dat het voor hem 

onverdragelijk was dat dit bestreden werd en dat men Christus niet wilde er-kennen als de 

Koning van zijn Kerk. Zie in dat licht het gezegde van Ruther-ford. Zijn gehele wezen was 

doordrenkt van de ware religie! 

 

Aart  - Maar mogen we dat ook zeggen van hen die in onze dagen niet geloven wat 
Rutherford stellig geloofde aangaande de toekomst van Gods gemeente? 

 

Geert  -  Dan zou je de verwachting die de godzalige Rutherford voor Schot-land had ook 
moeten kunnen geloven voor Nederland. Ongetwijfeld is een groot deel van onze 

godsdienst in het spoor van de vervolgers van Rutherford. Denk niet dat degenen die 

Rome zien als een “zusterkerk” er naar verlangen dat Christus in ons land zal héérsen. 

Rutherford zou mogelijk hetzelfde van hen zeggen. Zij vervolgen nog niet op de wijze zoals 

toentertijd. Maar hun aard is dezelfde. En of het ‘betere’ deel van de godsdienst er naar 

uitziet dat de HEERE alleen groot en verheven zal zijn in ons land en dat Zijn rechten ge-

eerbiedigd zullen worden, is een vraag waarop ik beslist geen “ja” durf te zeg-gen. Maar 

laten we dit nu ditmaal verder maar gaan.  

 

Aart  - Ik heb nog enkele vragen voor je. Je hebt wel niet gezegd dat ik deze avond vragen 
kon stellen, maar ik neem aan dat je het niet bezwaarlijk vindt. Maar eerst kom ik nog even 

op ‘dromen en gezichten’ terug. Moeten we alles verwerpen van hetgeen er nu over gezegd 

wordt? 

 

Geert  -  Ik weet dat in het nieuwe nummer van “Verwachting” een artikel geplaatst wordt 
over “Dromen en gezichten” en ik raad je dringend aan daar kennis van te nemen. Ik denk 

dat het verhelderend voor je is. We laten het nu vanwege de tijd rusten. Maar ik wil je er 

nog wel met heel veel klem op wij-zen, zeer, maar dan ook zéér voorzichtig te zijn met wat 

er in onze dagen ‘ge-zien’ en ‘gedroomd’ wordt. We beleven een zeer chaotische tijd en 

dienaan-gaande hoor je de zotste dingen.  Dezer dagen  kreeg  ik  een  zeer goed  uitgevoerd 

boek van 250 bladzijden in handen. Het is van een ‘profeet’ uit Puttershoek. Nu, je weet 
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echt niet wat je leest. Deze ‘profeet’ waarschuwt nota bene ook voor valse profeten en valse 

Christussen. Die moet je beslist niet geloven, schrijft hij. Ook dat nog! Ik sta er wel 

verbaasd van waar ze al zulke waanzin vandaan halen. Het blijkt ook nog dat hij zich “Elia” 

waant te zijn. Nog voor het eind van dit jaar moet de gemeente “opgenomen” zijn en direct 

daarna zullen er al honderden miljoenen mensen omkomen. Hij raadt ons allen aan om 

hem heel snel te geloven, want anders is het te laat! 

 

Aart  -  Maar dan kunnen we in ieder geval snel controleren of hij gelijk heeft, hoewel ik 
ook van al zulke nonsens niet het minste geloof. 

 

Geert  -  Toch zijn er altijd nog mensen die ‘erin trappen’. Elke dwaas heeft altijd wel zijn 
of haar volgelingen. Het frappante is dat zulke mensen over kapitalen blijken te 

beschikken. Alle boeken zijn geheel gratis en je kan er zoveel bestellen als je wilt, als je ze 

maar gratis doorgeeft. Maar stappen we af van al zulk satans gedoe. Kom maar op je vragen, 

Aart! 

 

Aart  -  Onlangs zat ik wat te snuffelen in de Bijbelverklaring van Matthew Henry. Mag ik 
even zijn commentaar op Jesaja? Kijk, bij hoofdstuk 65:17 t/m 25 zegt hij o.a.: “De mensen 
zullen veranderd worden. De leeuw zal niet langer een roofdier zijn, gelijk hij wellicht nog 

zou geworden zijn, indien de zonde niet in de wereld gekomen was, maar hij zal stro eten 

gelijk het rund; hij zal zijn kribbe kennen en zijn meester, gelijk de os. Wanneer zij die van 

roof en diefstal geleefd hebben en zich daardoor rijk gemaakt hebben, er door de genade 

Gods toe gebracht worden om zich met hun stand te vergenoegen, van hun arbeid te leven 

en tevreden te zijn met hetgeen zij hebben; wanneer zij die gestolen hebben niet meer 

stelen, maar werken met hun handen hetgeen goed is, dan wordt daarmee vervuld dat de 

leeuw stro eet gelijk het rund. Satan zal geketend zijn, de draak gebonden, want stof zal 

opnieuw de spijs der slang zijn. Die grote vijand, die toen hij losgelaten was, zich vergastte 

en onthaalde op het kostbare bloed der heiligen, die op zijn aanhitsen werden vervolgd, en 

zich verzadigde met de kostbare zielen van zondaren, die door zijn aanporren vervolgers 

werden en daardoor zichzelf voor eeuwig verwoestten, zal nu opnieuw tot het stof verwezen 

worden, volgens het vonnis: op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, Gen. 3:14. Al de 

vijanden van Gods kerk die kwaadaardig en vergiftig zijn als slangen, zullen overwonnen en 

onderworpen worden en stof moeten likken. Christus zal als Zions Koning regeren tot al 

de vijanden van Zijn koninkrijk gezet zijn tot een voetbank zijner voeten. Op de heilige 

berg hierboven, en daar alleen, zal deze belofte haar gehele vervulling krijgen, en daar zal 

geen kwaad meer gedaan of iets verdorven worden.” Wat denk jij nu van deze verklaring? 
Ik kom er echt niet uit. 

 

Geert  -  Het is in elk geval een heel verhaal. Maar geef mij het boek eens. Eerst even het 
geheel lezen. Ja, je merkt heel goed dat de geachte Henry er zelf ook niet uitgekomen is. In 

de eerste  plaats  brengt  hij dit  Schriftgedeelte  niet zonder meer over naar de eeuwigheid, 

zoals in onze dagen algemeen wordt gedaan. Hij heeft er kennelijk mee geworsteld. Zo 

brengt hij hetgeen van de dieren wordt gezegd over op mensen. Dat doet hij ook bij Jesaja 

11. En toch wijst hij ook daar op aardse toestanden en stelt dat, als er gesproken wordt dat 

‘de aarde vol van kennis des Heeren zal gelijk de wateren de bodem der zee bedekken’, dit 

deze zijde van de eeuwigheid betreft. Verschillende zaken zijn voor hem zó hoog, dat hij de 
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volkomen vervulling in de eeuwigheid verwacht. Maar hij komt er absoluut niet onderuit 

toch te stellen dat het zeer zeker ook voor déze kant van de eeuwigheid geldt! In die tijd -

dat bedoelt Henry zonder meer!- zal Christus als Zions Koning regeren, tot al de vijanden 

van Zijn koninkrijk gezet zijn tot een voetbank Zijner voeten. Dit gebeurt niet meer in de 

eeuwigheid! Daar zíjn alle vijanden voor eeuwig weggedaan en daar heeft Christus het 

Koninkrijk overgegeven aan de Vader en daar zal God alles en in allen zijn. Dit Bijbel 

gedeelte beschrijft ongetwijfeld het Vrederijk, waarin Jood en heiden tezamen zich buigen 

onder de rijksscepter van Christus. 

 

Aart  -  Dat wil ik graag aannemen. Maar Geert, zijn er misschien andere Bijbel gedeelten 
waar Matthew Henry iets zegt over deze tijd? 

 

Geert  - Die zijn er inderdaad. Ik verwijs nu alleen naar de volgende plaatsen, zonder de 
tekst te lezen: Jes. 49:6: “…De belofte is reeds gedeeltelijk vervuld en zal verder vervuld 

worden, wanneer de tijd zal komen, waarvan de apostel spreekt, dat de volheid der 

heidenen zal ingaan.” - Psalm 2:8: “Dit is ten dele vervuld geworden; een groot deel van de 
heidenwereld heeft het Evangelie ontvangen, toen het voor het eerst gepredikt werd en 

Christus’ troon werd opgericht ter plaatse, waar lange tijd satans zetel geweest is. Maar het 

moet verder vervuld worden, als de koninkrijken der wereld onzes Heeren zullen worden 

en van zijn Christus, Openb. 11:15. Wie zal leven als God dit doen zal?” Ook in zijn 

commentaar op psalm 65 doet Henry zich kennen als een man die alle hoop had voor 

Gods kerk op aarde. Zo ook psalm 72. Je moet het thuis maar eens nalezen. Ik wijs ook nog 

op een preek van hem over Jesaja 63:4. Hij spreekt erover dat dan het gebied van de kerk 

vergroot zal worden door de bekering van de heidenen en mohammedaanse volken tot het 

geloof in Christus komen, en dat het Evangelie verspreid zal worden in de onbekende 

delen van de wereld. Denk echter niet dat je een uitgewerkte “leer”: bij hem zult vinden! 

Het zijn maar ‘vingerwijzingen’. Maar toch voldoende om te zien dat hij een bijzondere tijd 

voor Gods gemeente verwachtte ná de bekering van de Joden. 

 
Aart  -  Bedankt voor deze gegevens! Dan nog iets, Geert. Denk jij dat de huidige 
gebeurtenissen -onstaan na de terreur over Amerika- een aanwijzing zijn dat we grote 

rampen te wachten hebben?  Ik bedoel dan eigenlijk op  korte termijn. Dus de komende 

jaren. Voor mezelf kan ik er niet onderuit te denken dat we aan de vooravond staan van 

grote omwentelingen. 

 

Geert  -  Allereerst mag wel opgemerkt worden dat onze HEERE zó lankmoe-dig is, dat we 
er ons haast geen voorstelling van kunnen maken. Onlangs las ik   

in het blad “Het Gekrookte Riet” over de recente gebeurtenissen. Er wordt in dat blad 

opgemerkt dat het een wonder is dat er nog geen aanslagen op atoom-centrales geweest 

zijn; dat het miltvuur of andere ziektes de bevolking nog niet op grote schaal hebben 

aangetast. In Gods Woord staat immers dat eenderde deel van de mensheid zal sterven. 

Aldus ds. Tj. de Jong in dit blad.  

 

Aart  -  Ik moet je zeggen -hoe vreemd het mogelijk ook klinkt- dat ik wel erg blij ben dit 
van je te horen. Want je krijgt wel eens de gedachte dat wij maar alleen zulke pessimisten 

zijn wat de tijd waarin we leven betreft. 
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Geert  -  Zo verging het mij ook wel. Het is nog een verademing te lezen dat er nog anderen 
zijn in ons land die besef hebben van deze ontzaggelijke tijd. En laat het oppervlakkige 

christendom dit maar ‘pessimistisch’ noemen en laat ze maar voortgaan in hun verwerpen 

van de Bijbelse gegevens omtrent deze dingen, ze komen er vanzelf wel achter als de 

HEERE zal opstaan om Zijn geschonden eer en deugden te wreken aan dit geslacht. Ze 

mochten zich eens   gaan verwonderen vanwege de lankmoedigheid Gods, dat Hij zijn 

toornfiolen nog niet uitgegoten heeft en de grote slachtingen, waar ds. De Jong zo terecht 

op gewezen heeft, nog niet over ons zijn gekomen. De Almachtige geeft nog uitstel en nog 

gelegenheid tot bekering. Maar om op je vraag terug te komen: we kunnen er geheel 

verzekerd van zijn dat de naaste toekomst rampen zal brengen, hoewel er al vreselijke 

weeën over de wereld gaan.  

 

Aart  - Ja, dat moeten we wel geloven en wat een noodzaak is het toch altijd voor- en 
toebereid te zijn. Dan komt het ‘ene nodige’ toch altijd weer op de voorgrond. Wat zullen 

we de Heere nodig hebben in de komende benauwd-heid. Zonder Hem zal de ellende toch 

onvoorstelbaar groot zijn. 

 

Geert  -  Dat dienen we zeker nooit te vergeten. We kunnen niet sterven met een geloof 
aan de bekering der Joden en het maakt ons niet zalig als we vast geloofd hebben aan een 

heilstijd voor de kerk na die grote gebeurtenis. Maar als we een geloof hebben waarbij we 

deze grote heilsgebeurtenissen ter zijde schuiven en er zelfs vijandig tegenover staan, dan is 

het wel raadzaam dít ge-loof aan het Woord te toetsen. En let er ook maar op dat zij, die de 

grote belof-ten Gods minachten door heel vroom te zeggen dat het toch maar op het ene 

nodige aankomt, in de meeste gevallen zelf allerminst met dit “ene nodige” bezig zijn, maar 

wel met alles van de tijd en daarin hun vermaak hebben. Laat ze varen, Aart, en laat ons 

het ene doen en het andere niet nalaten. Het is helaas ook zo dat er ware kinderen Gods 

zijn en die toch van deze beloften niets willen weten; ze deze althans niet eens waardig 

achten om ze met die van Berea te onderzoeken. Dat is heel betreurenswaardig, vooral voor 

henzelf. 

 
Aart  -  Dit ben ik geheel met je eens. Het blijft naar mijn mening een heel kwade en 
kwalijke zaak datgene te minachten waar onze ouden met heilbegerig verlangen naar 

hebben uitgezien. Maar nu heb ik nog een vraag en wel deze: Een van de prominenten in 

kerkelijk en christelijk Nederland zei onlangs in een referaat voor jongeren, dat de eindtijd 

de tijd is van het 1000-jarig rijk. Deze eindtijd is de tijd tussen Pinksteren en de voleinding 

en in die tijd is de duivel gebonden. Maar dat lijkt toch nergens op, Geert? 

 
Geert  -  Dat lijkt alleen niet maar ‘nergens op’, maar het zijn vooral baarlijke nonsens. Wat 
je zegt is een bevestiging van m’n overtuiging, dat ‘men’ nog niets, maar dan ook niets 

geleerd heeft. De kerkelijke overheden wíllen ook niet leren. Laat ik in enkele punten 

duidelijk maken dat deze man er werkelijk helemaal niets van weet en begrijpt: 

1.   Deze duivel, die met Pinksteren ‘gebonden’ is, is dezelfde duivel waarvan Petrus zegt, 
dat hij rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, 1 Petrus 

5:8. 
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2.    In Openbaring 1 vers 1 lezen we, dat de verheerlijkte Koning van de Kerk aan 
Johannes de toekomende gebeurtenissen gaat openbaren. Het gaat over de dingen die haast  

g e s c h i e d e n   m o e t e n.  De binding van satan was toen nog toekomstig. 

3.  In Openbaring 20 lezen we van de binding van satan.  Degenen die het beest en zijn 
beeld niet aangebeden hebben mogen met Christus de 1000 jaren heersen. Het beest is de 

antichrist. Deze is uiteraard vernietigd als de gelovigen die door hem gedood zijn met 

Christus zullen heersen. Maar met Pinksteren moest de antichrist nog… geopenbaard 

worden!  

4.  Als het duizendjarig rijk de periode beslaat van Pinksteren tot de Wederkomst, waar 
moeten we dan de ‘kleine tijd’ plaatsen dat satan ontbonden wordt en ontelbare mensen 

mobiliseert tegen Christus en zijn heiligen; zóveel, als het “zand aan de oever van de zee”? 

Valt die tijd van algemene opstand soms in de eeuwigheid?? 

Er is een veelheid meer te noemen, maar laat dit genoeg zijn voor je om aan te tonen dat 

de geachte referent z’n Bijbel echt eens beter moet gaan lezen. Nu schiet me te binnen, 

Aart, dat we ook over het pre-chiliasme zouden spreken. Daar zijn we helemaal niet aan 

toegekomen. Dat moet echt een volgende keer! 

 
Aart  -  Daar zie ik écht naar uit, Geert. Maar deze avond was toch ook de moeite waard. Je 
weerlegging van die meneer vind ik afdoende. Ik zou haast zeggen: een kind kan het 

begrijpen! Bij leven en welzijn tot de volgende keer.  (wordt vervolgd) 
 
 
 

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

 

 

 

 

HET  GROTE  GEVAAR  UIT  MEKKA 
 

- 1 - 
 
 

Al te gemakkelijk wordt in onze dagen gesteld dat we wel kwaad hebben te vrezen van de 

zogeheten fundamentalistische moslims, maar dat het grootste gedeelte van hen toch lieve 

en zachtaardige mensen zijn. We menen dit echter sterk te moeten betwijfelen. De 

fundamentalisten onder de aanhangers van Allah en zijn profeet Mohammed ziet men als 

extremistische moslims die zeer gevaarlijk zijn, terwijl we van het grootste deel niets te 

vrezen hebben. Nogmaals: we menen dit te moeten betwijfelen. 

 

DE GRONDOORZAAK 
“De zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije”, zegt ons Gods 

Woord. En dan hebben we in één zin de feitelijke oorzaak van het conflict genoemd. De 

HEERE heeft zelf scheiding gemaakt tussen de nakomelingen van Ismaël en die van Isaäc. 

Het land dat God aan Abraham en zijn nageslacht heeft gegeven wordt ook opgeëist door 
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de Ismaëlieten. Sterker nog: zij menen alléén recht te hebben op dat land! Er is in de 

Mohammedaanse optie geen meter plaats in het heilige land voor Israël. Zie hier, waar alles 

om draait. En al zeggen we niet dat ook letterlijk álle moslims de barbaarse daad van 11 

september in Amerika goedkeuren, we kunnen ons er toch van overtuigd houden dat er 

ook veel instemming is onder hen die gezwegen hebben. En we betwijfelen sterk dat 

degenen onder hen die er hun afkeuring over hebben uitgesproken, dit ook werkelijk 

hebben gemeend. “Alle mensen zijn leugenaars”, zegt ons Gods Woord. Wat hebben we te 

verwachten van mensen die de Middelaar Gods en der mensen, de Heere Jezus Christus, 

verwerpen? De hele religie die door Mohammed in het leven is geroepen, is gebaseerd op 

leugen en bedrog. 

 

HET VEROVEREN VAN DE WERELD 
Dát is het doel en streven van de Islam! Tijdens de oorlogen tegen Israël zeiden de 

Arabische moslims: “Eerst strijden we tegen de zaterdagmensen en daarna tegen de zondagmensen”. 

Daar bedoelden ze mee: zodra Israël door een verenigd islamitisch-Arabisch front is 

vernietigd, is de weg vrij om de zegevoerende opmars van de islam tot in het hart van de 

christelijke centra in het westen te kunnen voortzetten. 

 

Dat hebben ze vroeger ook al geprobeerd. Toen bereikte de islam de poorten van Wenen 

én het hart van Frankrijk. Tijdens die opmars om de wereld voor Allah te veroveren, 

werden talrijke christelijke gemeenten vermoord en vernietigd. Maar de vernietiging van 

het christendom in Europa op déze manier was niet in Gods raadsplan opgenomen. Karel 

Martel stopte de zegevierende campagne van de islam in Frankrijk bij Tours en Poitiers. 

Deze gebeurtenis, de overwinning van het christendom op de islam, had tot gevolg een 

opleving van het christelijke westen, waaruit later de puriteinen en pelgrimvaders 

voortkwamen, die naar Amerika emigreerden en praktisch de basis legden onder dat wat 

tegenwoordig de Verenigde Staten van Amerika is. Sinds 1948 -het jaar van de stichting 

van de staat Israël- wordt er een nieuwe poging gedaan door de islam om de wereld te 

veroveren.  Eigenlijk is dit al eerder begonnen en dit  nieuwe “begin” is door het Westen 

zelf aangeboden! Na de oorlog heeft men de moslims massaal naar het Westen gehaald. 

Maar we dienen deze zaak wel eerlijk weer te geven. Daar zijn we allen bij gebaat. 

 

Hóe zijn de moslims zo massaal in ons Westen terechtgekomen?  
Onze oosterburen hadden onder leiding van Adolf Hitler het Westen -ook ons land- 

geplunderd en voor een deel vernietigd. De wederopbouw vergde heel veel werk – ook heel 

veel vuil werk. Vanuit de regeringen is men toen met delegaties naar landen als Turkije en 

Marokko gegaan met het doel daar arbeiders te werven om de Westerse economie weer op 

gang te helpen. Dit is wonderwel gelukt. In die landen heerste grote werkloosheid en 

bittere armoede. En het is te begrijpen dat velen op het aanbod van het Westen zijn 

ingegaan. Men kreeg hier -en dat zeker naar hun maatstaven gemeten- een heel goed 

inkomen. De Turken en de Marokkanen kwamen! In de praktijk hebben zij voornamelijk 

het ‘vuile werk’ gedaan, werk waarvoor de Nederlanders (we beperken ons nu maar verder 

tot ons land) bedankten en al zeer blij waren dat die ‘stomme’ Turken en Marokkanen dit 

wilden doen. In vele gevallen was de huisvesting van deze mensen zeer slecht. Met velen bij 

elkaar in barakken of slechte huurpanden. En… daar moesten ze doorgaans veel geld voor 

betalen! Maar ze deden het – ze zagen er toch voordeel in. Van het verdiende geld werd 
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geregeld  naar hun gezinnen gezonden en zelf leefden ze doorgaans zeer sober en in 

beroerde omstandigheden. 

 
Wat had er moeten gebeuren? 
In de eerste plaats had men al direct voor goede en menswaardige huisvesting moeten 

zorgen. Daar hadden die mensen zeker recht op. Ze gingen toch maar voor lange tijd bij 

hun vrouwen en kinderen vandaan. Maar vooral: de regering had deze ‘gastarbeiders’ per 

jaar een werkvergunning moeten geven. Na een jaar had bekeken moeten worden of we ze 

nog nodig hadden. Iets dergelijks was in Zwitserland altijd al een normale zaak. In dit 

systeem zou niets onrechtvaardigs gezeten hebben. Dit had een deel moeten zijn van het 

contract. Wij hadden die mensen nodig en zij maakten er graag gebruik van om geld te 

sparen voor hun gezinnen en -naar gelang het contract duurde- te sparen om er zo mogelijk 

in het thuisland winst mee te doen, op welke wijze dan ook. 

 

 
Wat is er gebeurd? 
Aanvankelijk is er niets gebeurd. Er was voor jaren werk voor die mensen en we hadden 

meer en meer buitenlanders nodig en die mensen kwamen graag. Het is uiteraard te 

begrijpen dat deze mensen hun gezinnen graag bij zich hadden. Op dat verlangen kon niets 

tegen zijn. Alhans: van hun kant bekeken. En het is ze zeker niet kwalijk te nemen dat ze 

gretig gebruik gemaakt hebben van het soepele beleid van de Nederlandse regering in het 

kader van de gezinshereniging! De naam van premier Joop den Uyl en zijn socialistische 

regering kunnen we wat dat betreft berucht noemen. In het kader van de gezinshereniging 

moesten er uiteraard huizen komen, waar toch al een zeer groot tekort aan was. Zeker in de 

begintijd kregen de gastarbeiders voor hun gezinnen geen huizen in de ‘betere’ buurten. De 

laatste jaren is hierin een grote kentering gekomen en nu wonen de moslims voor een deel 

ook in andere dan achterstandswijken. Feit is wel dat ook in onze dagen grote aantallen 

moslims in wijken wonen die enorm verpauperd zijn en waar tevens sprake is van 

gettovorming. Alle latere regeringen hebben het volkomen verwerpelijke beleid ten deze 

voortgezet.  Joop den Uyl prees de multiculturele samenleving op een uitbundige wijze, 

maar in zijn omgeving, noch in die van andere regeringsleiders en kamerleden, woonden 

en wonen Turken en Marokkanen... 

 

Maar ook de rijksgenoten uit de “West” -Surinamers en Antillianen- stroomden naar 

luilekkerland Nederland toe. We hebben met recht een multiculturele samenleving 

gekregen. Helaas! Deze mensen geven doorgaans ook heel veel problemen en bewegen zich 

dikwijls in het criminele circuit. 

 

 

En daar zitten we dan mee! 
Waarmee? Met momenteel een kleine miljoen vreemdelingen, waarvan de meesten 
belijders zijn van de Mohammedaanse godsdienst. De moskeeën rijzen in Nederland   als 

paddestoelen uit de grond. In steden als Amsterdam zijn praktisch geheel ‘zwarte’ scholen. 

Het percentage vreemdelingen in onze hoofdstad is angstaanjagend. 
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We zijn overspoeld met een zeer agressieve godsdienst. Een godsdienst die een enorm groot 

gevaar betekent voor de toekomst. En vooral een zeer, zéér groot gevaar voor het 

christendom. Onlangs konden we in het RD lezen dat “Islamitische landen in Duitse 

kerken spioneren”! Ze zijn hierdoor in staat hun landgenoten die christen geworden zijn 

effectiever te vervolgen. Er worden lijsten aangelegd van asielzoekers etc., die kerkdiensten 

bezoeken. Ds. Reinhard Holmer, directeur van de Duitse Evangelische Alliantie, zegt dat 

wereldwijd ongeveer 500 miljoen christenen zijn die in landen wonen waar ze vanwege hun 

geloof ieder moment het slachtoffer van vervolging kunnen worden. 

 

Zijn de Moslims die in Europa en zo ook in ons land wonen ongevaarlijke mensen? 

Kúnnen de belijders van deze agressieve godsdienst écht ongevaarlijk zijn. In het blad “Het 

Zoeklicht” schreef Joop Schotanus er onlangs het volgende over: 

 

Waar blijft het verzet en het protest van de Mohammedanen in ons land die zich nu 

uitputten in vredelievende verklaringen? Ik heb de jaren dat ik betrokken ben bij de Zuid 

Soedanese Gemeente in Houten nog nooit gemerkt dat imams aan die gemeente een 

bezoek brachten om hun meeleven te tonen met het verschrikkelijke leed dat christenen in 

Zuid Soedan moeten ondergaan. Waarom schrijven die Nederlanders die moslim 

geworden zijn geen brieven aan het bewind in Saoedi-Arabië om te zeggen dat hen in ons 

land geen strobreed in de weg gelegd wordt om van godsdienst te veranderen en dat ze hier 

moskeeën mogen bouwen? Waarom worden er geen protestbrieven geschreven aan die 

regeringen waar godsdienstvrijheid uiterst beperkt is, om duidelijk te maken dat moslims 

vrij voor hun geloof mogen uitkomen en zelfs mogen proberen anderen daarvoor te 

winnen? Waarom geen druk op regeringsleiders uitgeoefend door onze imams, om 

christengastarbeiders uit de Filippijnen en India vrij te krijgen uit de gevangenissen in 

Saoedi-Arabië en elders? Waarom hebben zij zich niet ingezet om de christenhulpverleners 

in Afghanistan vrij te krijgen? Als het zo gemakkelijk is om uit de koran aan te tonen dat 

de islamitische godsdienst vredelievend is, dan moet het toch niet moeilijk zijn om de rest 

van de Mohammedaanse wereld achter zich te krijgen. Ze moeten nu toch willen begrijpen 

waarom wij boordevol met bedenkingen zitten over hun vredelievende verklaringen. Toen 

in Rondom Tien (dat is een TV programma-B) de vraag gesteld werd of de aanwezige 

moslims ook maar een democratisch en  tolerant   Mohammedaans  land  konden  

noemen,  werd deze  vraag  onmiddellijk door de gespreksleider afgekapt. Maar heel 

Nederland zat nu juist op dat antwoord te wachten. Als we op massale verootmoediging 

zitten te wachten van de Mohammedaanse kant, dan kan het waarschijnlijk nog wel even 

duren. Dat neemt niet weg dat er bij zijn die diep geroerd zijn door het gebeuren in 

Amerika. Mochten ze ook eens zo diep geroerd en ontroerd worden vanwege die 

duizenden gelovigen die ten onder gaan aan de vervolging en moord onder een 

Mohammedaans bewind. Het systeem kent geen verootmoediging, maar slechts arrogantie. 

Daarom wordt er van hun kant zoveel over vernedering gesproken. Het feit dat zij zich zo 

gemakkelijk vernederd voelen komt voort uit hun ingebakken eigengereide levenshouding. 

 
Tot zover de heer Schotanus. U begrijpt wel dat, als de mohammedanen het in Neder-land 

ooit voor het zeggen krijgen, zijn leven geen duit meer waard is. En dat is nu wat ons allen 

wacht bij een overheersing van de islam. Er dreigt groot, zeer groot gevaar vanuit Mekka. 

Zeker: als we ons alsdan “koest” zullen houden – dat wil zeggen, niet openlijk onze religie 
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belijden (protestantse kerken zouden niet gedoogd worden), dan  zullen we mogelijk ons 

leven kunnen redden, hoewel we zeker gediscrimineerd zouden worden. Maar we zullen in 

geen geval de ware aard van de islam moeten aantonen, zoals het in “Het Zoeklicht” 

gebeurde! Hetzelfde en erger zouden we van Rome te duchten hebben als ze de macht in 

handen krijgt. In de geschiedenis hebben Joden in mohammedaanse landen het dikwijls 

beter gehad dan in roomse landen! Er was toch reden toe dat onze vaderen zeiden: “Liever 

Turks dan paaps”, hoewel het allebei religies zijn die de ware godsdienst haten met een 

dodelijke haat. 

 
Toch nog wegsturen? 
Het is zeker niet vreemd als deze vraag toch nog in ons opkomt. Er is warempel wel reden 

toe. Het is de grote vraag in welke mate ook in ons land mohammedaanse cellen zijn die 

zich voorbereiden op eventuele acties. De aanslagen vanuit de islamitische wereld zullen 

een groeiende bedreiging vormen. Iran heeft raketten die Europa kunnen bereiken en 

zeker ook doelen in Israël kunnen treffen. Het wachten is op de dag waarop dit zal 

gebeuren. De internationale coalitie die Amerika opbouwt, ook in het Midden-Oosten en 

met deelneming van dictatoriale moslimstaten als Iran, is het allergrootste zelfbedrog van 

de vrije wereld wat denkbaar is. En er hangt een zeer geniepig prijskaartje aan. Dat 

prijskaartje is: de opoffering van Israël.  
 
De moslims in Nederland zullen ten diepste áltijd kiezen voor Allah en zijn valse profeet. 

En dat betekent: tégen elke andere godsdienst. Sterker nog. Als de tijd rijp is zullen ze te 

vuur en te zwaard andersdenkenden ombrengen, als deze weigeren moslim te worden. En 

weet u welke geheime opslagplaatsen er in ons land zijn van moordtuig dat gebruikt kan 

worden? Dit is beslist geen paniek zaaien. De geschiedenis heeft bewezen dat dit de tactiek 

van de islam is.   

 

 

I 

n “Open Doors” heeft een artikel gestaan waarin de “spelregels” van de ‘Jihad’, de heilige 

oorlog van de islam, hebben gestaan. Al in 1993 heeft een Turkse imam in Gent deze 

regels in het Nederlands gepubliceerd, zodat in Nederland en België woonachtige moslims, 

die geen Arabisch of Turks meer kennen, zouden weten wat hun als goede moslims te doen 

staat. Het hier volgende is er een uittreksel van: 

 

è   De jihad is de strijd tegen de ongelovigen met de bedoeling hen tot de islam over te 

halen en de verspreiding en de triomf van de islam over  alle  godsdiensten  te  

bewerkstelligen. Wanneer de ongelovigen weigeren moslim te worden, moeten zij worden 

onderworpen of vernietigd. De jihad is een goddelijk bevel en wordt als een heilige plicht 

voor de moslimnatie beschouwd.(…)Strijd is af te raden, doch mochten de ongelovigen 

islamitisch grondgebied binnenvallen, dan vaardigt de imam (islamitisch staatshoofd) 

onder zulke omstandigheden een algemene proclamatie uit, en wordt het de plicht van 

iedere moslim, man en vrouw, de aanvallers te bevechten. Men dient de ongelovigen te 

bestrijden zonder eerst na te gaan of men al dan niet onder het bevel van een vrome 

aanvoerder zal vechten.(…)Liegen en het gebruiken van list is in de oorlog toegestaan.(…)De 

Koranteksten die het gebruik van het zwaard bevestigen worden door de islamitische 
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rechtsgeleerden beschouwd als teksten, die de teksten die geweldloze middelen aanbevelen, 

opheffen.(…)De voorwaarde de ongelovigen slechts te bevechten wanneer zij het eerst zijn 

begonnen, en het verbod te strijden tijdens de heilige maanden, zijn opgeheven door het 

algemeen en onvoorwaardelijk bevel: ”…doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook 

vindt…(Soera 9, At-Tauba, vers 5) Dit wordt het Vers van het Zwaard genoemd. 
Mohammed gaf zelf aan zijn volgelingen het voorbeeld. 

Tot zover dit fraais. We zijn gewaarschuwd. Maar of we luisteren? De volgelingen van Allah 

toch nog maar wegsturen uit ons land? In het Reformatorisch gemeenteblad “Waakt” lazen 

we in het nummer van oktober een gelegenheidspreek naar aanleiding van de aanvallen op 

de Verenigde Staten van Amerika, bijzonder te New York, op 11 september 2001. In deze 

preek wordt zeer indringend gewezen op het grote gevaar van het mohammedanisme, ook 

van de moslims onder ons. Ds. H. Oussoren stelt dat de vijand binnen onze poorten in 

staat is om in één ure en zonder legermacht hun gruwelen hier te vestigen en een 

schrikbewind in te voeren en door te zetten. Hij is van mening dat het niet zo veilig is 

binnen onze landsgrenzen. We citeren hem als volgt:  

 
çççç   “De vijand is al ver doorgedrongen, zo erg zelfs dat er al in tientallen landen duivelsvolk 
op belangrijke arbeidsplaatsen gekomen is, om de gegevens aan elkaar door te geven 

internationaal. Het is al zo ver gekomen dat dit niet te controleren is; zo hoog zijn ze al 

geklommen om de beschaafde wereld in één ogenblik uit haar voegen te kunnen lichten. 

Wat is er te verwachten? Het is helemaal niet gezegd dat er oorlog komt. Het kan wel zijn 

dat we nog meer gaan buigen voor de terrorist en voor de heiden, om nog meer met hem te 

gaan discussiëren en rond de tafel te gaan zitten, en dat de verharding toeneemt. Wat heeft 

God met ons voor? Als u uw zonden niet belijdt, is het ergste te vrezen. De zonde belijden, 

kennen en láten, en niet: met een gebed verder leven op de oude voet. Te verwachten is dat 

het nog maar een beginsel der smarten is geweest in de afgelopen week, en wat er nu 

geleden wordt aan onbeschrijfelijk leed.” 
 

We zouden heel graag veel meer uit deze verhandeling aan u doorgeven, maar we moeten 

beperken. Nogmaals: De moslims uit ons land zetten? Er zou wel eens een tijd kunnen 

komen dat we het ten zeerste betreuren dit niet gedaan te hebben. Och, het is een utopie te 

denken dat het nu nog mogelijk is om ons van deze vijanden in de poort te ontdoen.  Zal 

ons  land nog zwaar geslagen worden door het in huis halen  van  deze vijand welker 

godsdienst ons land lijkt te gaan vergiftigen? Wie kan het zeggen? Het  mag ons gebed wel 

zijn of de HEERE de tijd wil bespoedigen dat de oosterse antichrist voorgoed van de 

aardbodem verdaan wordt. En het is niet uitgesloten dat Israël daarin een belangrijke 

schakel zal zijn. Het toelatings- en asielbeleid zou stevig aangescherpt moeten worden, 

hoewel we menen dat moslims die christen geworden zijn en daarom vluchten, in ons land 

een schuilplaats moeten kunnen vinden. Maar wie zal uitmaken hoe het alles precies ligt? 

Van welke kant we het ook bezien: we hebben een verschrikkelijk gevaar binnen onze 

landsgrenzen gehaald. Degenen onder de moslims die instemmen met het terreurbeleid, 

zoals tegen Amerika gericht op 11 september j.l., moeten naar onze mening ten spoedigste 

over de grens gezet worden. Ook de criminaliteit onder hen moet veel scherper worden 

aangepakt en in ernstige gevallen en bij herhaling, dient uitwijzing te volgen. Maar we 

weten het best wel – dat is een utopie! 
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Valt het niet wat mee? 
Tot op heden (midden december) is het toch vrij rustig gebleven. Nieuwe en grote 

aanslagen zijn tot nu toe uitgebleven, denkelijk tot verbazing van velen in de wereld en ook 

in ons land. Maar laten we onszelf toch niet bedriegen.  

 

Persoonlijk zien we het als een bewijs van de Godsregering. In Egypte kon geen hond z’n 

tong roeren, tegen Gods wil. De HEERE is goedertieren en taai van geduld. Nóg geeft Hij 

tijd tot inkeer, tot bekering. Nóg beproeft hij ons. Bekeren we ons als persoon, als kerk en 

als staat tot Hem? Gaat het Koningshuis ons voor in verootmoediging en boetedoening? Is 

er bekering in de gemeente Gods? Het is u bekend. Daarvan valt niet het minste te merken. 

Enkel een toenemen in godsverzaking en goddeloosheid. 

 

Moet het uitstel van gerichten, zoals van 1 september, dienen tot verdere verharding van 

geheel ons land en volk? Het is de Almachtige, Die alle dingen werkt naar de raad van zijn 

wil, bekend. Wij hebben maar op te merken. 

 

De dreiging van terreur is er onverminderd. Volgens een hoofdartikel in het RD van 24 

november heeft men ontdekt dat er vergevorderde plannen waren om een antrax 

(miltvuur)bom te maken. Die bom zou in een ballon boven een dichtbevolkt gebied in de 

VS moeten ontploffen. Er wordt gesproken van een hoeveelheid antrax om de helft van de 

bevolking van Washington te doden. Er is veel meer dat weinig goeds voorspelt. De 

berichten dat de VS ook Noord Korea en Irak aan gaan pakken worden aldoor sterker. 

Maar Irak is geen Afghanistan. Irak heeft zelf vele dodelijke wapens. Het is nog niet voor te 

stellen wat er kan gebeuren als Saddam Hoessein hiervan -in een wanhoopspoging- gebruik 

zal maken. Ook blijft de vrees in de USA voor een aanval met kernwapens, zoals we 

onlangs konden lezen. 

 

Laten we ons geen enkele illusie maken dat het met het grote gevaar vanuit Mekka wel mee 

zal vallen. Experts op het gebied van internationaal terrorisme vermoeden dat er 

onvoorstelbaar veel ‘slapende’ islamitische terreurcellen in Amerika en Europa bestaan, die 

op elk gewenst moment tot actie kunnen worden geactiveerd. Het doel van de islam is de 

wereld te veroveren. Als het ‘geruisloos’ te langzaam gaat -zoals het gaat via het overspoelen 

van Europa met ‘gastarbeiders’- zal ze geweld niet schuwen.    (slot volgt) 
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DD  II  VV  EE  RR  SS  EE  NN  
 

 

 
GEEN ABONNEE! 
Er zijn personen die dit nummer van Verwachting ontvangen en geen abonnee zijn. U 

behoeft hier niet van te schrikken, daar deze toezending geheel vrijblijvend is. Maar het zou 

kunnen zijn dat u tóch schrikt omdat u nog nooit van dit blad hebt gehoord en tot de 

conclusie komt dat u daarom veel hebt gemist. In dat geval zullen we u graag als abonnee 

noteren. Ook enkele personen die voorheen abonnee waren ontvangen dit nummer. Uw 

besluit is toch mogelijk verkeerd geweest… 

 

WAAROM WORDT “VERWACHTING” GENEGEERD? 
“Het Zoeklicht” heeft een groot aantal abonnees en na haar berichtgeving van 11 

september 2001, dat de vernietiging van de 2 ‘torens’ van het World Trade Centre met de 

“val van Babylon” had te maken, stroomden nieuwe abonnementen binnen. Ook andere 

bladen over Israël en het Vrederijk van de Evangelische kant hebben flinke oplagen. Het 9e 

deel uit de serie over de “Opname” van de super fantasten Lahaye en Jenkins stond in 

november op de eerste plaats in de toptien-fictie. De mensen laten zich op grote schaal 

bedriegen en willen ook bedrogen zijn. We spreken maar niet over de vele kerkelijke 

bladen die met geen woord reppen over de grote omwenteling die voor de deur staat én de 

heerlijke kerkstaat die er achter ligt. “Verwachting” sluit nauw aan bij de visie van onze 

theologen van de Nadere Reformatie, de Presbyterianen en de Puriteinen, met een open 

oog daarvoor dat ook hun zicht ‘ten dele’ was, hoewel ze ons zeer bijzondere zaken hebben 

nagelaten. “Verwachting” brengt geen sensationele ‘nieuwe vondsten’, maar tracht 

evenwichtig de toekomstleer te belichten en aan u door te geven. Helaas geldt voor 

Verwachting niet wat voor andere bladen wèl geldt. Het abonneebestand neemt wel af, 

maar niet toe. Ouderen vallen weg en er komen geen anderen voor in de plaats. Kerkelijk 

en reformatorisch Nederland heeft beslist geen belangstelling voor hetgeen beloofd is over 

de bloei van Gods Koninkrijk, zoals het straks na de bekering van Israël gezien zal worden. 

En deze waarheid die nu zo veracht is, zal straks universeel zijn. Dat geeft moed en 

krachten om voort te gaan! Maar ook uw steun is daarbij onontbeerlijk… 

 

 

èèèè  Bij het betreurde vervangen van de Nederlandse gulden door de Europese euro hebben 
we voor het jaar 2002 het abonnement bepaald op € 13,60. Dat is omgerekend f. 29,97. Bij 

het eerste nummer van de nieuwe jaargang wordt een acceptgiro ingesloten. 

 

êêêê  We wensen al onze abonnees een rijk gezegend jaar 2002 toe. Dat het u naar lichaam 

en ziel wél mag gaan. De HEERE geve u een goed toevoorzicht voor de eeuwigheid. Dat u 

ook allen voor- en toebereid mag zijn op alles wat  de Koning der Kerk in deze wereld gaat 

werken. Hij zegene u uit Sion en geve u vrede. Een hartelijke groet – C.J. Buys 
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