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 “Zie, Ik ben de HEERE, de God van alles vlees; zou 

mij enig ding te wonderlijk zijn?” 
 

Als woorden, zoals bovenstaande (Jer. 32:27), ons niet 
zouden bemoedigen, er was geen moed om verder te 
gaan. Wie kan er nog uitkomst zien in het Midden-
Oosten? Wie kan nog enige verwachting hebben voor de 
de gruwelijke wereld waarin we leven? Wie kan nog 
hoop hebben voor het christendom onzer dagen? Alleen 
op de onstandigheden ziende rijst enkel de klacht:  
 
 
“Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 

Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.” 
 
Maar als we zien op Hem, die aan Abraham verscheen 
als: “Ik ben God, de Almachtige”, dan leggen we de 
gehele nood en chaos van deze wereld in Zijn handen en 
dan geloven we -ons vastklemmend’ aan Zijn beloften- 
dat de redding nabij is, dat de verlosing van Israël 
komende is en daarmee verlossing voor de gehele 
wereld. Dan weten we -zoals dr. John Owen het 
verwoordde- dat er nog miljoenen gebeden ter verhoring 
in het Hemelhof liggen voor de komst van het 
Koninkrijk van de Messias, als de satan gebonden zal 
zijn.  
 
Dit nummer bevat veel over de nood en de 
verschrikkingen van deze tijd -hetgeen voor mensen die 
geen of weinig hart hebben voor de HEERE en Zijn 
werk- veelal tot ergernis is om ervan te horen, maar het 
bevat tevens ook veel over de meest gezegende tijd in de 
wereldgeschiedenis welke óók op handen is; en het is 
ons, als we indrukken hebben van de grote ellende van 
de wereld en de gerichten die er zijn en zullen komen, 
tot grote troost en bemoediging. Want: 
 

Laat al de stromen vrolijk zingen, 
De handen klappen naar omhoog; 
’t Gebergte vol van vreugde springen, 
En hupp’len voor des HEEREN oog; 

Hij komt, Hij komt, om d’aarde te richten 
De wereld in gerechtigheid; 

Al ’t volk, daar ’t wreed geweld moet zwichten, 
Wordt in rechtmatigheid geleid. 

 

. 
 

Foto omslag:  Het is alweer een half jaar geleden dat de gehele wereld opgeschrikt werd door de 
ontzaggelijke terroristische anslag in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. En wat is er nog van te 
merken onder de mensen, onder de belijders van de christelijke godsdienst? Het is maar een enkeling die 
beseft dat de brand van de twee torens van het World Trade Centre te New York een kleine waarschuwing 
is geweest van hetgeen de wereld te wachten staat. De HEERE is zo lankmoedig geweest dat Hij op 11 
september 2001 nogmaals ernstig heeft willen waarschuwen, voor het te laat is.  Maar wie neemt deze 
waarschuwing ter harte?  
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Hebt u enige liefde voor de kerk, voor het werk van de reformatie, ja voor de reformatie 
van de wereld? Hebt u een begeerte dat er een grote reformatie in de kerk zal komen en 
het leven dat nu tot stilstand is gekomen, weer moge bloeien, een kerk die nu in groot 
verval is? Bidt dan om de bekering der Joden. Hebt u een sterk verlangen naar een 
opwekking in de kerk, die nu als een vallei vol dorre doodsbeenderen daar ligt? Zou u 
verblijd zijn wanneer de Heilige Geest leven zou inblazen in de kerk? Bidt dan voor de 
bekering van de Joden. “Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de 

aanneming wezen anders dan het leven uit de doden?”, Rom. 11:15. 

 
Dat zal een tijd van geestelijk leven worden, een tijd waarin de Heilige Geest uitgestort 
zal worden, een tijd waarin de reformatie een ongekend hoogtepunt zal bereiken, groter 
dan het ooit geweest is. Niet alleen zal de kerk dan vermeerderd worden wanneer de 
Joden daaraan deel zullen nemen, maar ook wanneer andere heidenen eraan toegevoegd 
zullen worden. Want hun bekering zal voor de mensheid meer rijkdom brengen dan 
hun val. De rijkdom van het evangelie onder de heidenen in onze dagen, moet ook 
daarbij gerekend worden. “En het licht der zon zal zevenvoudig wezen als het licht van zeven 

dagen; ten dage als de Heere de breuk Zijns volks zal verbinden, en de wonde waarmede het 

geslagen is, genezen”, Jesaja 30:26. 

 
Verlangt u naar een bloeitijd voor de kerk en haar lidmaten, wanneer de Heere de tafel 
voor hen zal toerichten in Woord en sacramentsbediening en hen in overvloed zal 
voeden? Bidt dan voor de bekering der Joden. Onze Heere houdt in de bediening van 
Zijn genade het beste tot het laatste. De beste wijn wordt het laatst geschonken. En de 
maaltijd die Hij bereid heeft is goed. 
 
Is uw brandend verlangen naar een gezuiverde kerk, de verdelging van het pausdom, van 
haar leiders en van haar heiligheidschennis? Bidt dan. Wij weten niet wat God nog zal 
doen voordat de Joden bekeerd worden. Wij hebben grond om te geloven dat deze 
dingen gepaard zullen gaan met de grote zuivering in de kerken, een toestand zoals die 
in de wereld nog nooit is voorgekomen, Zach. 14: 20 en 21.  
 
Het bovenstaande zijn citaten uit de beroemde preek over Zacharia 12:12 van Thomas 
Boston, betreffende de bekering der Joden en de grote heilstijd voor de gehele wereld 
die daarvan het gevolg zal zijn. Deze preek sprak de schrijver van het bekende werk “De 
viervoudige staat” uit op 11 maart 1716!  
 
Dit nummer geeft veel over allerlei verschrikkingen die ons omringen. Onze tijd is ten 
uiterste benauwend. Zo erg, dat het bijna niet onder woorden is te brengen. De 
woorden van Thomas Boston mogen ons allen wat moed en vertrouwen geven voor de 
toekomst! 
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KKOONNIINNGG  OOVVEERR  DDEE  GGAANNSSEE  AAAARRDDEE  
 

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

”En de HEERE zal tot koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de HEERE één 
zijn, en Zijn Naam één.” (Zacharia 14:9) 

 
 Verblijdend vooruitzicht! Dit is geen droom van de opgewonden verbeelding, 
maar het kalm en vastberaden woord van onze God, die Zichzelf aan ons openbaart. De 
dag komt waarin de Heere onze God door elke tong zal erkend en beleden worden. Nog 
kunnen wij ons niet voorstellen dat die dag al nabij is, al ontbreken ons de voortekenen 
van zijn zeker komen niet. 
 Hoe velen leven nog in openlijke opstand tegen hun altijd weldoende Vader, en 
wat een verschil van inzicht en mening wat betreft zijn openbaring en de inhoud van 
zijn Evangelie vindt men niet onder hen die gerekend willen worden tot Zijn belijders! 
Toch zullen eens al die hoogten van mensenwijsheid geslecht, en al die diepten van 
mensen twijfel gevuld blijken, en de waarachtige God met één naam, zijn in Christus 
geopenbaarde Vadernaam, worden aangeroepen.  
 Onze geest moet zich maar niet afpijnigen over het wanneer van dit blijde 
ogenblik. Dit in willen dringen in de verborgen raad Gods is niet alleen vruchteloos, 
maar neemt voor ons de troost weg uit de tot bemoediging ontvangen beloften. Niet 
tevergeefs is Gods weg door wet en profeten gebaand. Niet tevergeefs is in de volheid des 
tijds de Zoon des Mensen verschenen om met Zijn eigen bloed het Godsrijk te vestigen 
op aarde. Niet te vergeefs heeft Hij zijn leven uitgestort in diegenen die Hem door de 
Vader gegeven zijn en niet tevergeefs leeft in en door Hem zijn Geest voort. In Hem zal 
op Gods tijd alles één zijn. 

       (C.H. Spurgeon-dagboek ‘Ja en amen’-6 april) 
  
 
 
DE HEERE KONING OVER DE GEHELE AARDE  
Dit Bijbelwoord uit de profeet Zacharia wacht, zoals vrijwel nog alle profetieën uit de 
laatste hoofdstukken van dit Bijbelboek, op nog algehele vervulling, al zouden we 
mogelijk kunnen stellen dat er hier en daar sprake kan zijn van een gedeeltelijke 
vervulling. Zoals wel algemeen bekend is komen de kanttekeningen van onze Staten 
Bijbel vrijwel nooit verder dan een geestelijke toepassing op de gemeente Gods bij al 
zulke profetieën. Bij deze tekst over het koningschap van Christus tekenen ze aan: “Dat 

is, Hij zal alleen geëerd worden, als zijnde de enig ware God en Zaligmaker, de afgoden zullen 

uitgeroeid worden.”  En deze eer krijgt Christus na de vernietiging van de antichrist en de 
binding van satan! Dan zal Hij alléén geëerd worden en dan zullen alle valse 
godsdiensten -Rome, Islam, Boeddhisme, heidense goden, protestantse afgoden- 
weggevaagd worden. Laten we één zaak onwrikbaar vasthouden en dan zijn we geheel en 
voor honderd procent in overeenstemming met Gods eigen Woord: Deze wereld eindigt 
niet onder de heerschappij van de overste van de macht der lucht, maar onder de 
heerschappij van Jezus Christus, Gods gezalfde Koning! 
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Want de tijd is nabij 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 
 
“DE MESSIAANSE TIJD IS NIET VER VERWIJDERD”,  zegt Rabbi Brochman die in 
Amsterdam op bezoek geweest is samen met Rabbi Menachem Mendel Taub. “De 
geboorteweeën zijn kort vóór de bevalling het hevigst(…)Het meest donkere moment van 
de nacht is kort voor het aanbreken van de dag”, zegt rabbi Mendel Taub, die de komst 
van de Messias bespoedigd wil zien door Joodse bekering. Dit is een berichtje uit het 
Nieuw Israëlisch Weekblad van 15 november 1974! “Wij leven in een verschrikkelijk 
moeilijke tijd”, erkent de rabbi. 
 
In die dagen was de ster van Yasser Arafat aan het rijzen. Reeds toen heeft hij de 
“Palestijnse staat” uitgeroepen met Jeruzalem als hoofdstad! In die dagen werd ook 
door Rome een “Commissie voor het Jodendom” in het leven geroepen. Het doel van 
de paus is immers het bezit van Jeruzalem voor zijn valse wereldkerk. 

 
We zijn nu 27 jaren verder gekomen en nóg is de Messiaanse staat niet aangebroken. En 
nóg verwerpen de Joden als volk en staat de gekomen Messias en gaan ze door in 
ongeloof. Als we in 1974 geweten hadden dat het nog zólang zou duren, zouden we geen 
hoop en moed meer gehad hebben. Wat een strijd is er na die da-tum  geweest, strijd tot 
op deze dag toe en dan tevens te bedenken wat nog te gebeuren staat. Maar is er reden 
voor moedeloosheid, om niet te zeggen – wanhoop? 
 
Als we één ding uit dit alles moeten leren is het wel dat de HEERE geen rekening houdt 
met profetieën van mensen. Hij gaat Zijn eigen weg en voert Zijn vast gemaakt bestek uit 
en dat leidt langs de weg zoals de profeten Gods ons hebben gezegd en zoals dit op vele 
plaatsen in Gods Woord te vinden is. Die profetieën zijn voor ons gegeven om er acht 
op te slaan en er biddend mee werkzaam te zijn. Daar zijn profetieën bij, zoals de 
terugkeer van het volk der Joden naar Israël en hun bekering tot de God van Israël, de 
daaropvolgende 1000-jarige binding van de satan; profetieën, welke voor honderd 
procent duidelijk zijn en die we ook voor die volle honderd procent kunnen en mogen 
geloven. Maar zodra we gaan ‘profeteren’ over de wegen daartoe en de ‘tijden en 
gelegenheden’, komen we in gevaarlijk vaarwater. Meestal lopen we dan aan de grond! 
Dit is nu al zo overduidelijk gebleken dat we niet eens bewijzen gaan aanvoeren. 
 
Niettemin zijn we sinds het Nw.Isr.Weekbl. het boven geciteerde schreef, 27 jaren 
dichterbij de vervulling gekomen. En de gehele ontwikkeling daarna leert ons te meer 
dat de tijd nabij gekomen is. En dat dit zo is kunnen we ‘zien’ aan de hand van hetgeen 
de Bijbelse profeten ons hebben nagelaten! En hoewel het veelal zo  is, dat we dikwijls 
pas achteraf zien hoe we ons toch vergist hebben en we dán ook eerst min of meer 
duidelijk kunnen constateren, dat we zaken over het hoofd hebben gezien, blijft het 
niettemin gelden:”Veracht de profetieën niet” en “Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de 

woorden dezer profetie, en die bewaren hetgeen in deze geschreven is; want de tijd is 
nabij”(Openb. 1:3), 
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EERR  KKOOMMTT  VVRREEDDEE  TTUUSSSSEENN  AALLLLEE  KKIINNDDEERREENN  VVAANN  AABBRRAAHHAAMM!!  
 
In de oorlog van 1967 werd Jeruzalem weer tot één stad verenigd. Onlangs werd een 
Arabische vrouw in Israël weduwe. Zij had in een deel van Jeruzalem gewoond tot 1948 
en wilde eens gaan kijken bij haar vroegere woning. Na enig zoeken vond ze het huis. Ze 
klopte op de deur en een vrouw deed open. Zij was Joodse en ook weduwe. De 
Arabische vrouw legde het doel van haar komst uit en werd uitgenodigd binnen te 
komen. Samen dronken de twee vrouwen koffie. De Arabische vertelde dat ze enige 
kostbaarheden in het huis had verborgen, die er vermoedelijk nog steeds zouden zijn. Ze 
stelde voor op zoek te gaan en de waarde ervan samen met de Joodse te delen. De Joodse 
vrouw weigerde. “Als het uw eigendom is dan is het helemaal aan u”, zei ze pertinent. 
Na veel discussie erover zochten ze de vermoedelijke plek onder de vloer van de 
badkamer en vonden een schat aan kostbaarheden. Na overleg met de overheid kreeg de 
Joodse toestemming alles over te dragen aan de Arabische vrouw. 
 
Ze ontmoeten elkaar nu regelmatig en raakten zeer goed bevriend. Op een dag vertelt de 
Arabische vrouw: “Weet je, in 1948 werd hier geweldig gevochten. We waren zo bang 
dat we overhaast zijn weggevlucht om ons leven te redden. We grepen rondom ons naar 
enige bezittingen, namen de kinderen op en in de verwarring van het oorlogsgeweld 
rondom vluchtte mijn man en ik ieder een kant op. Ons jongste kind was een jongetje 
van drie maanden. Ik dacht dat mijn man hem meegenomen had, maar hij dacht dat ik 
hem bij me had. Toen we na enige tijd weer bij elkaar waren in Oost-Jeruzalem drong 
het tot ons door dat we ons jongste kindje in dat barre oorlogsgeweld verloren hadden. 
Ons verdriet was mateloos.” 
 
De Joodse vrouw luisterde ademloos en verbleekte bij het verhaal. Ze vroeg of ze de 
datum nog wist waarop dit gebeurde. De Arabische wist de dag en het uur nauwkeurig. 
De Joodse zei: “Mijn man was één van de soldaten die bij de inname van Jeruzalem was. 
Toen hij één van de verlaten huizen binnenging vond hij een achtergelaten baby op de 
vloer van het deels kapotgeschoten huis. Hij vroeg de autoriteiten of hij er voorlopig zijn 
intrek mocht nemen en de baby in ons gezin mocht verzorgen. In alle verwarring na de 
oorlog was er toen geen andere oplossing en het werd toegestaan.” Juist op dat moment 
stapte er een twintigjarige Israëlische soldaat in uniform de kamer binnen en de Joodse 
vrouw brak in tranen uit. “Dit is uw zoon!”, riep ze huilend uit. 
 
De twee vrouwen werden hartsvriendinnen. De Joodse weduwe vroeg op een dag aan de 
Arabische moeder: “Kijk, we zijn beiden alleenwonende weduwen. Onze kinderen zijn 
opgegroeid. Dit huis is de plaats van je geluk geweest. Je hebt er bovendien je zoon 
teruggekregen, of eigenlijk ònze zoon. Waarom blijf je hier niet wonen?” En zo hebben 
de twee vrouwen besloten.  
Deze historische gebeurtenis hebben we eens overgenomen uit het blad “Het Zoeklicht”. 
We mogen zulke gebeurtenissen zien als een voorspel van hetgeen gaat komen in het 
gehele Midden-Oosten. Dan, als als de kinderen van Izak én de kinderen van Ismaël de 
God van hun gemeenschappelijke vader Abraham zullen liefhebben en aanbidden, als 
de ware kinderen van de vader aller gelovigen! Och, mocht die gezegende tijd toch snel 
aanbreken! 
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HET  GROTE  GEVAAR  UIT  MEKKA 
 

-  2 - 
 
  
BESLIST NIET OVERDREVEN 
Het is beslist niet overdreven als we stellen dat één van de grootste gevaren die ons 
momenteel bedreigt het “Mohammedaanse gevaar” is, hoewel de islam niet dé antichrist 
is zoals sommigen zeggen, en daarmee bewijzen dat ze de Bijbelse gegevens over de 
antichrist absoluut niet verstaan. Deze religie heeft geen middelaar in de plaats van 
Christus!  Daarvoor moeten we zijn bij het pauselijke rome. De islam is wél een zeer 
gevaarlijke anti-christelijke macht. De islam bedreigt de gehele vrije wereld en niet in het 
minst ook ons eigen Nederland. In het vorige nummer hebben we al uitvoerig bewezen 
dat ons land al lijdt onder de tirannie van deze verderfelijke godsdienst. We hopen daar 
nog iets meer over te zeggen. 
 
WE STAAN NIET ALLEEN 
Hoewel een christen alleen moet kunnen staan, en dat vooral in een tijd van algemene 
afval, is het toch tot sterking en bemoediging als er -en dan vooral geheel onafhankelijk 
van elkaar- gelijkluidend  wordt gedacht en geschreven. Van bevriende zijde ontvingen 
we een artikel uit het “EILANDEN-NIEUWS” van 4 december 2001. Daarin is een 
artikel geplaatst “Aan de terreur komt eens een eind”, met als ondertekening “vH”. Naar ons 
werd verteld is dit de heer J. van Hooven, oud directeur van de 
Chr.Scholengemeenschap voor MAVO, HAVO en Atheneüm te Middelharnis. Wij 
vinden dit stuk zo belangrijk dat we het graag in z’n geheel aan u doorgeven. U leest dan 
vanzelf wel dat het geheel in de lijn van ons blad ligt! En u zult begrijpen dat we zeer 
verheugd waren dit te lezen! U kunt het vinden op blz. 32 t/m 34.  De heer Van 
Hooven heeft de grondoorzaak van het huidige terrorisme, het grote gevaar vanuit 
Mekka en de positie van Israël uitmuntend uiteengezet. Hartelijk dank daarvoor! Waar 
blijven de predikanten in Nederland die ook eens zo’n glashelder geluid laten horen in 
het openbaar? 
 
HET GROTE GEVAAR VANUIT MEKKA 
Dat is in het artikel in het “Eilanden-nieuws” wel duidelijk. De islam wenst geen staat 
Israël en geen volk der Joden. Staat en volk moeten vernietigd worden. Dat is 
momenteel het hoofddoel van de islam en het zeer grote gevaar vanuit Mekka. Via 
terrorisme proberen de Palestijnen Jeruzalem te claimen als hun heilige stad. Terwijl de 
Arabieren nog twee andere ‘heilige steden’ -Mekka en Medina- hebben, eisen ze 
Jeruzalem op als hun derde heilige stad, hoewel deze stad in hun Koran niet eens 
voorkomt! De Joden hebben geen ander alternatief en kunnen ook veel oudere rechten 
laten gelden. Maar het enige dat geldt is, dat het Gods stad is en daarom zullen alle 
vijanden het onderspit delven. Niets is zekerder dan dat! Momenteel is het zeer grote 
gevaar dat “Mekka” de westerse wereld in een wurggreep kan nemen. Het “oliewapen” 
hangt als het zwaard van Damocles boven het vrije Westen. We zullen dat in de 
toekomst zeker gaan merken. Niet minder een groot gevaar is dat de islam de vrije 
wereld -met name het westen van Europa- geruisloos tracht te ‘bezetten’.  Dat dit geen  



 8

loze kreet  is heb ben we in de vorige aflevering nadrukkelijk beklemtoond en komt ook 
nu weer ter sprake. Het mag sensationeel klinken, maar ook in Nederland lopen wij het 
grote gevaar steeds meer en meer onder de knoet van de islam te komen. 
  
OSAMA BIN LADEN ONVINDBAAR 
Ondanks dat de Amerikaanse bommenwerpers en gevechtshelicopters enorme 
verwoestingen in Afghanistan hebben aangebracht en ondanks het inzetten van speciaal 
opgeleide en geharde commando’s in het bunkergebied waar de leiders van de Taliban 
zich moe(s)ten bevinden, is het deze fanatieke moslim toch gelukt te ontkomen! Dit is 
allerminst een gunstige ontwikkeling. Het pleit wel voor de doeltreffendheid van de 
strategie van Bin Laden en de zijnen! Meen niet dat onze visie echt extreem is. We 
krijgen wel eens de gedachte dat men dit zal denken, omdat we nogal eens geluiden 
laten horen die voor de genotzieke mens niet bepaald aangenaam zijn. Maar men lijkt er 
doorgaans aan voorbij te gaan wat ánderen schrijven! We geven daar nu maar één 
voorbeeld van. In het R.D. van 10 januari jl. schrijft Ab Jansen onder andere: 
 

De bombardementen op Afghanistan mogen dan bijna zijn afgerond, een succes 
kan de actie niet worden genoemd. Akkoord, de Taliban zijn verdreven, maar dat was 
toch niet het doel van de oorlog? Bin Laden moest worden gepakt, en die is spoorloos. 
En vele duizenden van zijn al-Qaida-medewerkers zijn het land uitgevlucht. Nu zijn de 
doelen van de oorlog al enkele malen bijgesteld of genuanceerd – deze week nog werd 
Bin Laden als topprioriteit van de lijst gehaald. Wat dat betreft lijkt het volgen van de 
oorlog boven Afghanistan op het kijken naar de eerste video van mijn tante: het beeld 
zwiept alle kanten op, en wat je niet ziet, wordt door een commentaarstem verexcuseerd 
of alsnog te voorschijn gepraat. Om zoiets nu een succes te noemen… 

De Amerikaanse zoektocht zal daarom verder moeten gaan: in Pakistan, Somalië, 
Saudi-Arabië, Irak. Afgezien van Somalië, zijn de meeste van deze staten soevereine 
landen met bikkelharde staatsgrenzen. Daarmee vergeleken was Afghanistan een 
onbewoonbaar verklaarde bouwval. Het echt riskante werk bij de aanpak van terrorisme 
-riskant omdat er soevereine staten bij betrokken zijn- moet daarom nog beginnen. En te 
vrezen valt dat vanuit die hoek de vergeldingen niet mals zullen zijn: Scud-raketten, 
biologische wapens, gifgranaten. Die zullen de herinnering aan “New York” en “Tampa” 
pas echt doen vervagen. 
  
Inmiddels raakt men er van overtuigd dat Bin Laden en zijn medestanders over zee 
gevlucht zijn vanuit Pakistan! Waarheen? Omdat de bedoeling van deze serie niet is ons 
opnieuw bezig te houden met de gebeurtenissen van 11 septembet 2001 en de gevolgen 
dáárvan,  gaan we er niet uitvoerig op in, hoewel het ongetwijfeld toch wel weer ter 
sprake zal komen. 
 
HET WESTEN IN GROOT GEVAAR 
Vóór alles is het momenteel de islam die de uitdaging voor het Westen vormt. We 
wijzen bijvoorbeeld op Duitsland. Door de komst van de moslims aldaar is het aantal 
moskeeën en islamitische gebedshuizen gestegen van drie stuks in 1970 tot een  kleine 
drieduizend in het jaar 2000. Over het aantal van deze baälstempels in ons land hebben 
we geen gegevens voorhanden,  maar het zijn er vele en er komen er  steeds  meer bij. 
Wat opmerkelijk en tevens erg verontrustend is, dat de islam in het Westen wint aan 
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kracht door de tot radicaliteit neigende jonge generatie. Zeker is het zo dat dit maar een 
deel betreft1, maar dit deel wordt steeds fanatieker en kan voor geweldige problemen 
gaan zorgen. Professor Dr. Georg Huntermann2 zei onlangs in de rubriek “Botsende 
culturen” van het R.D. het volgende: 
      “De ankerplaats van hun “ik” is niet geld, 
seksualiteit, sport en drugs, maar de koran en de hadith, de overlevering van aan 
Mohammed toegeschreven uitspraken en handelswijzen, zeg maar; hun ankerplaats is de 
geloofswereld van de islam. Of men daarbij de jihad interpreteert als inwendige 
respectievelijk religieuze inspanning, dan wel als heilige oorlog, doet er voor hen 
eigenlijk niet toe. Het is maar wat de eigen, gesloten moslimgemeenschap, de umma, in 
een bepaalde situatie nastreeft. Want een scheiding tussen geloof en wetenschap, religie 
en staat, is voor de moslim ondenkbaar. Ook het onderscheid tussen de “eigenlijke 
islam” en “fundamentalisme” is tamelijk dwaas, omdat het kernbestand van de koran en 
de profetische traditie in deze exclusief op het heil georiënteerde gemeenschap 
onaantastbaar zijn. De islamkenner Hans-Peter Raddatz benadrukt: “Elke werkelijkheid 
staat onder de beheersing van het gebod van Allah en het uitgangsmodel van Medina.” 
Het christendom is in moslimlanden verboden, ofwel het wordt -zoals in het Zuiden- 
uitgeroeid, terwijl er stromen moslims (onder wie in Duitsland meer dan 30.000 
radicalen) naar Europa komen.” 
 
þþþþ We zouden graag meer citeren van deze ernstig waarschuwende stem. De duitse 
professor wijst er nog op, dat het christendom zichzelf vernietigt omdat het niet meer wil 
vechten en de waarheid van het kruis kwijtraakt. Hij eindigt zijn betoog met erop te 
wijzen dat wie niet gelooft, reeds veroordeeld is en de strijd al verloren heeft die ons als 
christendom is geboden. 
 
MAAR DE “KORAN” LEERT TOCH VERDRAAGZAAMHEID?! 
Dit argument wordt nogal eens aangevoerd om daarmee te ‘bewijzen’ dat het met de 
islam toch nog wel wat meevalt.  Er zou ook op gewezen kunnen worden dat 
bijvoorbeeld de Joden het onder de islam dikwijls beter hebben gehad dan onder het 
pausdom. En dat is hier en daar waar geweest, maar dit argument pleit meer tegen het 
pauselijk Rome dan dat het pleit voor het mohammedanisme! De antichrist die zijn zetel 
heeft in het Vaticaan heeft altijd, met het kruis op de borst, de Bijbel in de hand en de 
haat in het hart, andersdenkenden vervolgd en uitgeroeid, waar zij maar de macht 
daartoe had. Zo heeft zij ook de Joden altijd vervolgd en omgebracht. Denk maar aan de 
Holocaust die met de stilzwijgende toestemming van het  pauselijk Rome heeft 
plaatsgehad. En toch… krachtens het Woord  -Góds Woord, de Bijbel!- dat ook zij als de 
kenbron der waarheid ‘hoogacht’, predikt zij liefde en verdraagzaamheid, maar… in haar 
kerkelijke uitspraken  -en dan denken we bijzonder aan de canones van het  concilie  
van  Trente-  is zij ten uiterste onverdraagzaam. Rome ‘eert’ de Christus der Schriften en 
                                                           
1 Een groot deel van de ‘moslimjeugd’ maakt zich schuldig aan wandaden, daartoe opgezweept door de goddeloze 
cultuur van het westen, van Nederland. Denkt u maar aan hetgeen we schreven in het vorige nummer op blz. 18 
over de islamterreur in ons land. We wezen o.m. op het ‘onder de pet houden’ van de uitspattingen van jonge 
moslims op zedelijk gebied. Het blijkt dat het in Rotterdam hetzelfde is. En waar nog meer?! Het erge is dat onze 
smerige media een vreselijk voorbeeld geven. Verder is ook bekend dat onze gevangenissen voor ca. 50% ‘bevolkt’ 
worden door buitenlanders. Procentsgewijs is dit getal nog veel hoger. Maar dat mag niet hardop gezegd worden… 
2 Emeritus predikant der Evangelische Kerk te Bremen en emeritus hoogleraar van de Theologische Hogeschool te 
Basel en van de protestantse theologische faculteit in Leuven.     
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vertrapt Hem. De islam acht de Heere Jezus Christus niet meer dan een groot profeet, 
maar… kleiner dan Mohammed! Het pausdom is de verpersoonlijkte valsheid, gepaard 
met een duivelse schijnheiligheid die haar weerga niet kent. De islam is een volkomen 
valse religie die dan nog wel ‘eerlijk’ voor de dag komt! Dat wel zeggen: je weet wat je er 
aan hebt! Zij zegt: “God heeft geen zoon”, terwijl het pausdom de Zoon alleen in naam 
eert, maar met de daad verloochent.  
 
* Laat toch niemand menen dat de islam naar haar aard verdraagzaam is. Vanaf het 
begin van haar ontstaan heeft het  z w a a r d  het moeten doen. In naam van “Allah, de 
barmhartige” heeft men ook elkaar onderling vreselijk bestreden, maar vooral heeft men 
'andersdenkenden’ omgebracht en getracht heel Europa te veroveren en dat ging met 
heel veel bloed gepaard. We verwijzen daarvoor naar de vorige aflevering. We zijn niet of 
nauwelijks met de Koran op de hoogte – we letten echter maar op de prak-tijk. Zoals 
bijvoorbeeld het volgende artikeltje uit het RD van 28 januari 2002: 
 

In Britse moskeeën circuleren video’s waarop gruwelijke moorden en mishandelingen te zien zijn. 

Die opnamen worden gebruikt om nieuwe mensen te recruteren voor al-Qaida, het terreurnetwerk 

van Osama bin Laden. Dat meldde het Britse weekblad ‘The Observer’ gisteren zondag. De 

banden worden verkocht om fondsen te werven voor de ‘islamitische zaak’. Op een video met de 

titel ‘Algerije’ is te zien hoe fundamentalistische strijders gewonde Algerijnen de keel afsnijden. 

Ook zijn slachtingen onder burgers in het Noord-Afrikaanse land te zien. Na de gruweldaden 

feliciteren de daders elkaar en spreken zij een dankgebed uit. De opnamen zijn volgens ‘The 

Observer’ anderhalf jaar geleden gemaakt en in de periode voor 11 september verspreid door de 

extremistische organisatie Salafistische Groep voor Prediking en Strijd (GSPC). 
 
HET STAAT NIET IN DE KORAN 
De Koran zou nergens tot geweld oproepen; geweld is een ‘afwijking’ van de 
fundamentalisten. Ja, zo tracht men ons gerust te stellen! Maar in die Koran lezen we 
wel (9:29): “Bestrijdt hen die niet in God noch in de laatste dag geloven, die niet 
verbieden wat God en zijn boodschapper hebben verboden en diegenen van de mensen 
van het boek die de ware godsdienst niet volgen, totdat zij schatting opbrengen in 
onderworpenheid.” Er wordt opgeroepen tot een aanval op Joden en christenen. De 
‘ware godsdienst’ is uiteraard die van Mohammed en de mensen van het boek zijn de 
christenen! 
 
Neem nu bijvoorbeeld de besnijdenis van (jonge) meisjes en vrouwen. Deze gruwelijke 
verminking wordt niet in de Koran genoemd, maar zou alleen in het volksgeloof op een 
islamitische wet berusten, maar in werkelijkheid niets te maken hebben met (de 
islamitische) religie. De werkelijkheid is echter geheel anders. Het is correct dat 
besnijdenis van jonge meisjes nergens in de koran wordt vermeld. Maar in de “hadiths” 
wordt deze schandalige verminking wel goedgekeurd. In de “Sharia”, de islamitische wet, 
is over besnijdenis van meisjes geen enkele onduidelijkheid. Ze wordt uitdrukkelijk 
toegestaan.   De vier scholen van het islamitische recht  zijn  daarover  eensgezind!   
De sharia heeft deze gruwelijke praktijk wel het zegel van wettelijkheid en religieuze 
goedkeuring gegeven. Zoals elke valse godsdienst overheerst leugen, bedrog en haat 
tegen de ware godsdienst. Overal waar de islam de overhand krijgt zullen de christenen 
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vervolgd worden en als deze op het ogenblik snelst groeiende  godsdienst  ter  we reld in 
een land de overhand krijgt òf door haar grote aanwezigheid en brutaliteit een stevige 
vinger in de pap krijgt, zullen ook de genoemde gruwelen ingevoerd worden. Laten we 
daar toch niet aan twijfelen. En wat er nu al bedekt toegestaan wordt weten wij (nog) 
niet. Maar we weten wèl dat haar invloed in ons land al zó groot is dat zelfs mensen als 
SGP-senator Holdijk al menen dat we deze godsdienst uit de hel vriendelijk moeten 
behandelen. 
 
 è   SGP-senator Holdijk heeft er geen moeite mee om een christelijke feestdag in te 
ruilen voor een islamitische ‘feestdag’, om integratie van moslims te bevorderen. Ook de 
mogelijkheid om te zweren bij allah (dus een afgod) is voor hem een optie. We hopen nu 
maar dat de heer Holdijk die uitspraak gedaan heeft in een vlaag van 
verstandsverbijstering, maar het blijft een treurige uitspraak. Terecht schreef het 
“Nederland Dagblad”: “Hier wordt het authentieke Staatkundig Gereformeerde gedachtegoed 

tot in het merg onderuit gehaald.” We mogen toch aannemen dat een SGPer stáát voor wat 
de HEERE ons gebiedt. We handhaven -ook al zijn de placcaten tégen- het onverkorte 

artikel 36 van de NGB. We  wensen te leven -ook in de staat- overeenkomstig Gods 
Woord. Van oud Israël lezen we dat niet de Israëlieten zich moesten aanpassen aan de 
vreemdeling, maar andersom. Zie b.v. Num. 9:14. En we wijzen nog op Éxodus 12:49: 
“Enerlei wet zij voor de ingeborene en de vreemdeling, die als vreemdeling in het midden van u 

verkeert.” Dát geluid dienen onze afgevaardigden te laten horen, al zouden zij en wij 
buiten de samenleving worden gedreven.      
 
“De islam groeit van alle wereldgodsdiensten het snelst. Met een groei van jaarlijks 2,1 
procent hebben de 1,2 miljard moslims bijna 1 procent voorsprong op de groei van de 
wereldbevolking, die 1,2 procent bedraagt. Het aantal moslims zal volgens de nieuwe 
berekeningen van de in de VS werkzame godsdienststatistici David B. Barrett en Todd 
M. Johnson tot het jaar 2025 tot 1,8 miljard mensen groeien. Hun aandeel in de 
wereldbevolking zal in dat jaar tussen de 20 en 23 procent bedragen.”  
 
Dit bericht uit het RD van 8 febr. jl. spreekt voor zich… 
 
ç  In het volgende nummer hopen we nog verder gedetailleeerd terug te komen over het 
intens grote gevaar dat ons bedreigt vanuit Mekka. Ten slotte nog dit:   
 
çççç  Het is recentelijk gebleken dat islamitische basisscholen broeinesten zijn van haat 
tegen Joden en het christendom. We spreken over ons eigen land. Zogenaamd staat de 
regering nu op haar ‘achterste benen’, maar dat is heel erg hypocriet. Deze zaken zijn al 
veel langer bekend. Maar met de hete adem van Pim Fortuyn in haar nek wil onze 
“paarse” regering u ook even ‘laten zien’ dat zij -net als Pim- beducht is voor de islam, 
die in ons land zal trachten de macht te krijgen met en voor haar vreselijke godsdienst. 
Maar of zij met deze schijnheiligheid Fortuyn de “wind uit de zeilen” zal kunnen nemen 
moeten we maar afwachten. Eén terroristische aanslag nog vóór de verkiezingen, kon de 
lijst “Fortuyn” wel eens tot de grootste partij maken in ons land! Of wij als christenen 
dáármee blij moeten zijn is een geheel andere zaak. Want van iemand die zich overgeeft 
aan homo-sexuele uitspattingen behoeven wij echt niets te verwachten.   (slot  volgt) 
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NAAR DE EINDFASE IN HET MIDDEN-OOSTEN 
 

- slot - 
 
De rookwolken van de puinhopen van het World Trade Centre te New York hadden 
alles met Israël te maken. De angstaanjagende beelden van het instorten en branden van 
de twee torens van de Mammon in New York en het centrum van de militaire macht in 
Washington, het beluisteren van de angstige telefoontjes van  mensen aan geliefden uit 
de brandende en instortende gebouwen -mensen die enkele ogenblikken later de 
eeuwigheid ingingen- hebben veel meer met Israël en het gehele Midden-Oosten te 
maken dan we nog kunnen vermoeden.  
 
Israël lijdt al jarenlang onder het meedogenloze terrorisme van de islam en inplaats dat 
het begrip en sympathie kreeg van de wereld is het almeer alleen komen te staan. Een 
man als Netanyahu probeerde heel knap de aandacht van Israël af te leiden. Hij wees er 
al op dat de VS voor de islam de grote satan en Israël de kleine satan is en dat het de 
islamitische wereld er voornamelijk om gaat de VS te treffen en om daarna of 
tegelijkertijd de staat Israël met haar bewoners te vernietigen. Men brandt van verlangen 
om het karwei dat Nazi Duitsland niet geheel heeft kunnen volvoeren af te maken. Dat 
is heel in het kort waar het momenteel in de wereld om gaat en dat zal almeer blijken in 
de komende tijd.  
 
 Vijanden en vrienden 

Israël heeft meer vijanden dan vrienden. Heel de grote Arabische wereld en heel 
de grote islamitische wereldgemeenschap zijn verklaarde vijanden van alles wat Joods is. 
Er is altijd al strijd geweest tussen de “zoon der vrije” en de “zoon der dienstmaagd” en 
dat zal zo blijven tot op het ogenblik dat de Messias zich zaligmakend zal openbaren aan 
het volk van de 10 en 2 stammen. Eerst dán zal er algemene vrede komen en eerst dan 
zullen de nakomelingen van Izaäk en Ismaël als broeders samenwonen! Dat zal die 
“gezegende tijd op de aarde zijn”, waar de Kralingse ziener ds. Th. Van der Groe van 
sprak1 en zoals we het lezen in het ontwijfelbare Woord van God:  

 

Te dien dage zal Israël de derde wezen met de Egyptenaars en met de Assyriërs, een zegen 

in het midden van het land. Want de HEERE der heirscharen zal hen zegenen, zeggende: 

Gezegend zij mijn volk de Egyptenaars, en de Assyriërs het werk mijner handen, en Israël mijn 

erfdeel (Jesaja 19:24 en 25). 

 
 
Alle verklaringen om dit op de “kerk” toe te passen zijn gewrongen en doen de Schrift 
geweld  aan.  Laten we toch lézen wat er stáát!  Er zijn tientallen  teksten te geven die op 
dit grote gebeuren betrekking hebben. Het grote gebeuren dat het gevolg zal zijn van de 

                                                           
1 Wat zou toch de oorzaak zijn dat niet één van ‘onze’ uitgevers de beroemde (biddag)preek van Van der Groe over 
Romeinen 11:26 opnieuw uitgeeft en dan tevens met verwijzing naar hetgeen deze geachte boetgezant in zijn derde 
preek over Zondag 19 ons nagelaten heeft over de antichrist, de Joden en het 1000-jarig rijk? Is men tóch bang 
voor de waarheid? 
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eindfase in het Midden-Oosten”! Dan zullen er plasregens van zegen nederdalen, plasregens 

van zegen zullen er zijn, Ezechiël 34:26. 
 Ook de gehele roomse wereld is de verklaarde vijand van  het  volk  Israël  
en dat kan ook niet anders omdat ze de verklaarde vijand is van de grote Zoon uit het 
huis van David, de Heere Jezus Christus, de Koning Israëls! Wat ze soms ook zegt ten 
gunste van de Joden is politiek spel, is gemeen bedrog. Trouwens, bij monde van haar 
‘heilige vader’ te Rome, vallen er voldoende uitspraken te beluisteren die er getuigenis 
van geven dat hij zich als vriend opstelt van de Arabische wereld en dat hij Jeruzalem 
niet aan de Joden gunt en alleen daarom al een vijand is van dit volk. 

Dat de Europese gemeenschap zich almeer gaat opstellen als een vijand van Israël 
is genoeg bekend. En ons land gaat helaas steeds meer meezingen in het Europese anti 
Israël koor. Maar we dienen ook te vermelden dat een deel van de Nederlandse 
christenheid een trouwe vriend van Israël is. Met name moeten we dan noemen al 
degenen die zich scharen rondom “Christenen voor Israël”. We hebben veelal grote 
moeite met de geestelijke ligging van velen onder hen, maar al het water van de zee wast 
toch niet af dat ze heel trouw achter Israël staan en daarmee een zeer gunstige 
uitzondering zijn in de gehele wereld. 

 
Wat te denken van de “Russische wereld”? Voorzover ze ook niet geïnfecteerd is 

door de leer van de valse profeet, is ze puur atheïstisch, en al stelt ze zich momenteel wat 
voorzichtig op, Israël heeft van haar geen enkel goeds te wachten. Als er waarheid in zit, 
dat in Ezechiël 38 en 39 gedoeld wordt op Rusland en zijn vrienden -zoals sommigen 
menen- kunnen we weten wat er zal gebeuren in de naaste toekomst. 
Met ere moeten we vermelden de Verenigde Staten van Noord Amerika. Als het bestaan 
van Israël bedreigd zou worden, zó bedreigd zou worden dat haar ondergang te vrezen 
zou zijn, is het geheel duidelijk dat de VS zich ogenblikkelijk, ter wille van Israël, in een 
derde wereldoorlog zouden storten. We spreken dan over de huidige situatie. De grote 
vraag is of dit zo zal blijven! Nu moeten we ook niet denken dat deze “vriendschap” 
geheel onpartijdig is. Israël is voor Amerika de politieagent in het Midden-Oosten. Israël 
waakt over de geweldige olievelden, waarvan de gehele economie van Amerika en de 
westerse wereld afhankelijk is. In de Verenigde Staten woont een grote en zeer machtige 
en steenrijke Joodse lobby die heel wat in de melk heeft te brokkelen. Dit zijn allemaal 
wel factoren die een geducht woordje meespreken. Maar hoe we het ook bezien – 
Amerika is altijd een grote vriend van Israël geweest en stelt zich nog altijd 
vriendschappelijk op. Denk maar aan het hanteren van haar “Vetorecht” om anti 
Israëlische besluiten van de Joodse vijanden ongedaan te maken! Dat is al heel wat keren 
gebeurd! Toch is het zeer te vrezen dat hier nog eens een wending in zal komen. De 
arabische terroristen blijven dreigen dat ze de VS zullen ‘vernietigen’. Het lijdt geen 
twijfel dat ze zullen trachten dit te doen. In hoeverre Amerika ‘gedrongen’ zal worden, 
ter wille van haar eigen veiligheid Israël te laten vallen, moet de toekomst uitwijzen.  
Maar dan zal het ook met de ‘veiligheid’ van Amerika gedaan zijn. Dan    
brengen ze de geduchte toorn van Israëls Bondsgod over zich. Doch wat is in alles te 
merken dat de HEERE regéért! Met de voortdurende golf van aanslagen die Israël 
teisteren neemt Amerika behoorlijk afstand van Arafat en zijn moorde-naarsbende. De 
afgezant van president Bush, Anthony Zinni, die enkele malen het Midden-Oosten 
bezocht noemde Arafat onlangs “capo di tutti capo”, oftewel in goed Nederlands: “De 
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Maffiabaas aller maffia bazen.” Zoals u wel weet is de “Maffia” een Italiaanse 
terreurorganisatie die onuitroeibaar is. Mr. Richard Donk, van wie onlangs een artikel 
werd geplaats in het RD “Sicilië in het Midden-Oosten”, eindigde dit aldus: “Want zelfs de 
grootste Maffiabaas haalt het nog niet bij Arafat.” Door dit alles lijkt het wel of Sharon 
de “vrije hand” van Amerika heeft gekregen. Zijn krachtig optreden tegen de Palestijnse 
terroristen is krachtig, maar zeker nog niet afdoende. Welk “geschut” zal hij nog meer in 
stelling moeten brengen om deze Filistijnen uit te schakelen? Dat zal niet mis zijn, 
denken we. 
 
De eindstrijd nabij? 
 Dat is nog zeer de vraag hoewel het vrijwel zeker is dat we niet ver af zijn  
van een oorlog in het Midden-Oosten.1 Het laat zich aanzien dat Israël binnenkort weer 
de schuld zal krijgen van alle ellende in die regio. Mogelijk wordt Israël gedwongen om 
opnieuw met Arafat te praten. We moeten echt niets onmogelijk houden! Dan zal het 
bedroevende Oslo-spel onder een andere naam weer opnieuw beginnen. En dan voor de 
zoveelste keer opnieuw mislukte onderhandelingen, dan terrorisme en geweld en dan 
tóch oorlog. Het is beslist niet onmogelijk dat de grootmachten -VS, VN en de EU- door 
de Arabische oliemacht en terrorisme ‘gedwongen’ tot de slotsom komen dat de enige 
oplossing is dat Israël toegeeft. Dat zou best nog even kunnen duren, maar het lijkt toch 
in het niet al te verre verschiet te liggen. Het zou echter ook ánders kunnen gaan!  En 
daarom is het niet onmogelijk dat de eigenlijke eindstrijd toch nog even op zich laat 
wachten. 
 
 
 IS  DE  LAATSTE  OORLOG  OP  HANDEN? 
 Sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 heeft Israël al diverse oorlogen 
gewonnen. We denken aan de Onafhankelijkheidsoorlog (1948/1949), de 
terroristenoorlog (1951/1956), de Sinaïcampagne (1956), de zesdaagse Oorlog (1967), 
De Yom-Kippur Oorlog (1973, de Libanoncampagne (1982). Denk ook aan de 
Golfoorlog (1991), toen Israël door Irak werd aangevallen met Scudraketten. 
Memoreren we nog de vrijwel doorlopende Intifada. Eigenlijk is de staat Israël in een 
voortdurende oorlogstoestand. Het land en de bevolking kreunen er onder. Door de 
goede hand Gods over hen hebben ze nu een leider gekregen die van geen wankelen 
weet. Ariël Sharon is een krachtig instrument in de handen Gods  om  Zijn  volk  
staande  te  houden.  Zijn volk, hoewel het nog altijd als volk de Christus Gods verwerpt.  
 Naar onze mening lezen we van de laatste oorlog tegen Israël in Ezechiël 38 en 
39. De grote vraag is of het hier over dezelfde oorlog gaat waarvan we lezen in Zacharia 12 
en 14! Sommigen menen dat de aanval van de “Gog en de Magog” op Israël parallel 
loopt met hetgeen we lezen in Openbaring 20:7 t/m 9. Daar gaat het over een oorlog 
die gewerkt  wordt door  de ontbonden  satan aan  het  eind van  het 1000-jarig rijk. Wij 
zijn van mening dat dit twee geheel op zichzelf staande gebeurtenisen zijn, waar we nu 
niet verder op ingaan. Blijft dus de vraag of Zacharia 14 hetzelfde beschrijft als Ezechiël 
                                                           
1 Laat niemand dit zien als een “profetie”. Verre van dat! Het zijn onze persoonlijke gedachten en hebben geheel 
niets te maken met invallende gedachten, teksten en versjes, laat staan dromen of gezichten. Met eerbied gezegd: 
daar is de HEERE schaars mee. Het meeste wat zich dienaangaande aandient is bedrog. We houden er wel 
rekening mee dat dit mogelijk is, hoewel wij persoonlijk niemand kennen die we wat dat betreft ons vertrouwen 
durven te geven… 
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38 en 39. Wij menen van niet, hoewel we er niet geheel zeker van zijn. We komen er 
D.V. nog op terug! 
 
Wat kan er in de naaste toekomst gebeuren?  
 De situatie is op dit moment dermate gevaarlijk en kritiek dat sommigen denken 
aan een nieuwe ballingschap voor het volk Israël. Anderen spreken zelfs van een tweede 
holocaust die over Israël komen zal. Er zijn er ook die vinden dat Israël ‘nu wel genoeg 
heeft geleden’ en dat er geen grote verschrikkingen meer zullen plaatshebben. We willen 
ook dat D.V. binnenkort nader bezien. We keren nu nog even terug naar de huidige 
omstandigheden en ontwikkelingen en wat mogelijk in de naaste toekomst staat te 
gebeuren. 

Het is zonder meer duidelijk dat de bestrijding van het wereld-terrorisme, zoals 
dat door president Bush is begonnen en voortgezet zal worden, de staat Israël in een 
uiterst precaire situatie brengt. In het blad “Nieuws uit Israël” van januari 2002, wordt er 
melding van gemaakt dat Israël geheel is voorbereid op een Amerikaanse aanval op Irak 
om het bewind van Saddam Hoessein ten onder te brengen. De generale staf van het 
Israëlische leger is van mening dat zo’n aanval al op zeer korte termijn zal plaatshebben. 
Volgens bronnen van inlichtingendiensten gaat de eigenlijke bedreiging van Irak deze 
keer echter niet van Iraakse raketten uit, maar van kamikazepiloten, die hun vliegtuigen 
boven bewoonde gebieden neer laten storten of chemische of biologische wapens af 
zouden kunnen werpen. Israël heeft nu een zeer modern raketafweersysteem 
ontwikkeld. De afweerraket “Chez” en een radarsysteem kan elke op Israël toekomende 
raket al op grote afstand vernietigen. Bovendien heeft het leger zich al geruime tijd op 
mogelijke aanvallen door zelfmoordpiloten uit Irak of andere Arabische landen (denk 
aan Iran en Syrië!) ingesteld. Het behoeft geen nader betoog dat Israël op alles is 
voorbereid en nu heel hard zal terugslaan of zelfs een preventieve aanval zal uitvoeren als 
het gevaar groter wordt. Het heeft Amerika hiervan op de hoogte gesteld. Er zal geen 
sprake meer zijn van ‘afzijdigheid’ zoals bij de Golfoorlog! 
  
Dat er iets op handen is lijkt wel zeker. In het RD lezen we de laatste weken geregeld 
allerlei berichten dat na Afghanistan een nieuwe actie op komst is. En dan wordt heel 
nadrukkelijk op een actie tegen Irak gewezen. Volgens de Amerikaanse krant USA 
Today bereidt president Bush een militaire operatie voor tegen Irak. Het blad zegt dit 
vernomen te hebben in Washington en  het  bericht  zou  be-vestigd worden door 
diplomatieke bronnen in het Midden-Oosten. Volgens dit blad zouden de Amerikanen 
niet voor het voorjaar tegen  Irak  in  actie  willen  ko  
men. Ook zou Iran op het ‘lijstje’ van Bush staan, één van de landen die behoren tot 
“de as van het kwaad”, zoals de president ze noemt. Maar er wordt wel op gewezen dat 
een dergelijk offensief grote consequenties kan hebben voor andere landen in het 
Midden-Oosten, waaronder Israël.  
 De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Simon Peres heeft er voor 
gewaarschuwd dat Iran uit is op het bezit van atoomwapens om Israël van de kaart te 
vegen. De voormalige Iraanse president Hashemi Rafsanjanu heeft gezegd dat de dag 
nadert dat de strategie van het Westen ten einde zal zijn, omdat het mogelijk is met een 
enkele atoombom Israël volledig te vernietigen, terwijl een Israëlische tegenaanval alleen 
maar gedeeltelijk schade aan de islamitische wereld kan toebrengen. Peres sprak over 
“door merg en been gaande” opmerkingen en ze laten er geen twijfel over bestaan dat 
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Iran Israël wil vernietigen. Het RD van 12 februari schreef o.a.: “In juni 1981 gooiden 
Israëlische F-16’s de Osirak-reactor in Bagdad plat. Het Iraakse nucleaire programma 
raakte daardoor vele jaren achterop. De internationale gemeenschap veroordeelde 
destijds de actie, maar later ontstond er begrip voor. Een Israëlische preventieve aanval 
op Iran behoort ook tot de mogelijkheden als dat land op het punt staat nucleaire 
capaciteit te verwerven en als deze in de ogen van Israëlische beleidsmakers op het 
gebied van veiligheid een bedreiging vormt.” 
 Nu, daar behoeven we in het minste niet aan te twijfelen! Het is geheel zeker dat 
Ariël Sharon en zijn regering alle plannen in voorraad hebben om adequaat te kunnen 
optreden als het bestaan van Israël nog verder in gevaar komt. En al is het zeker niet 
uitgesloten dat het kleine Israël dan forse klappen zal oplopen, het is welhaast zeker dat 
in een dergelijk conflict de aanvallende landen wel eens voor een groot deel verwoest 
konden worden. Zacharia 12:6 zal op Gods tijd zeker vervuld worden! 
 Dat er onvoorstelbare gebeurtenissen ophanden zijn behoeft niemand in twijfel 
te trekken. We geven hier geen verdere gegevens meer over het terrorisme dat niet alleen 
dreigt, maar ook zal plaats zal hebben. We hebben momenteel dermate veel gegevens in 
bezit uit allerlei bronnen, welke wijzen op aanslagen waarbij die van 11 september 2001 
zullen verbleken, dat we er zelf niet in het minst aan twijfelen, dat de vernietiging van de 
twee torens in New York als het ware maar ‘kinderspel’ geweest is. Een ontzaggelijk 
gegeven? Zeker, maar de lankmoedigheid Gods nodigt nog tot bekering. En… Hij komt 
om de aarde te richten en de volken in alle rechtmatigheid. Dat is een geweldige 
toekomst! Laten we daar méér op trachten te zien dan op de rampspoeden die te 
wachten zijn. En de Bijbelse raad ter harte nemen: “Hoedanigen behoort gij te zijn in heilige 

wandel en godzaligheid”! 
 
 
Naar de eindfase in het Midden-Oosten. Daar heeft het hele wereld gebeuren mee te 
maken! Deze eindfase is in volle gang en de HEERE zal niet rusten alvorens deze gehele 
zaak voleindigd is. Als de HEERE ons het leven spaart zullen we nog van veel 
gebeurtenissen oog- en oorgetuigen zijn. 
 

Maranatha – De HEERE komt! 
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EEN  GEVAARLIJKE  DWALING  WEERLEGD 
 
 

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

“Enige leraars in de nabijheid van Olney, spraken altijd van de predestinatie. Een 
oude vrouw zei: Ik heb mij lang bij dat stuk opgehouden; maar, indien God mij niet 
uitverkoren had eer ik geboren was, ben ik verzekerd, dat Hij vervolgens niets in mij 
zou gezien hebben om mij te verkiezen.” 

 
Het bovenstaande vermeldt John Newton, de bekeerde kapitein van een schip waarop 
geroofde mensen uit Afrika naar Amerika werden vervoerd. Een gruwelijk werk, waarbij 
honderdduizenden zwarte schepsels Gods bij betrokken zijn geweest. John Newton heeft 
dit goddeloze werk gedaan. Maar deze ‘mensenrover” lag onder het zegel van Gods 
eeuwige verkiezing. De ‘vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog”! Later is Newton predikant 
geworden en tot grote zegen gweest! 
 
Oude en reeds lang lang weerlegde dwalingen duiken steeds weer op; dit zien wij de 
gehele geschiedenis door. Onze tijd maakt daarop beslist geen uitzondering. In het blad 
“Het Profetisch Woord” van november/december 2001, wordt getracht een heel oude 
dwaling weer nieuw leven in te blazen. De dwaling van de remonstranten, dat God 
verkiest op grond van vooruitgezien geloof van de gevallen mens en dat God weet wat 
wij mensen met het Evangelie doen en dáárom zaligt, wordt in dat nummer levensgroot 
opgediend. Nu zouden we kunnen volstaan met te verwijzen naar de “Dordtse 
leerregels”, waar deze vreselijke dwaling uitvoerig is weerlegd. Maar we willen nu deze 
zielsverdervende dwaalleer ontzenuwen met een woord van de bekende predikant C.H. 
Spurgeon, die nog wel eens betiteld wordt als een ‘oppervlakkig en licht mannetje’. Uit 
het bedoelde blad zouden we veel kunnen citeren, maar dat laat onze beperkte ruimte 
niet toe. We bepalen ons bij het volgende citaat, hetgeen voldoende is: 
 
“Het is door de voorkennis, die bij God een grote plaats heeft, dat Hij al vooruit weet 
wat wij met het Evangelie doen, als het onder ons verkondigd wordt. Het is dus eigenlijk 
zo, dat het geheel van de mens uitgaat of we zalig worden ja of neen.” 
 
Deze grote onwaarheid en verderfelijke ketterij wordt door dominee Spurgeon tot in het 
merg en bot ontzenuwd. We citeren een weinig uit een preek van hem over 2 Thess. 
2:13 en 14: 
 

“ Tot nu toe heb ik geprobeerd iets te zeggen over de waarheid van de 
uitverkiezingsleer. Laat ik nu kort uitleggen dat de uitverkiezing absoluut is. Zij hangt 
niet af van wat wij zijn. De tekst zegt: “dat u God van den beginne verkoren heeft tot 

zaligheid." Maar onze tegenstanders zeggen dat God mensen kiest omdat ze goed zijn. 
Hij zou ze kiezen op grond van allerlei goede werken die ze gedaan hebben. In 
antwoord daarop vragen we om welke werken het dan gaat. Gaat het om wat meestal 
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“werken der wet” genoemd worden?  Om werken van gehoorzaamheid die het 
schepsel als prestatie aan God kan aanbieden? Als dat bedoeld wordt, antwoorden we 
u: als de mens niet  gerechtvaardigd kan  worden door de  werken der   wet, lijkt het 
me nogal duidelijk dat hij ook niet uitverkoren kan worden op grond van de werken 
der wet. Als hij niet gerechtvaardigd kan worden door goede werken, kan hij er ook 
niet door gered worden. Dus de leer van de uitverkiezing kan niet gebouwd worden 
op goede werken.  

 Anderen zeggen: “God heeft ze uitverkoren op grond van de voorkennis van hun 
geloof.” God geeft het geloof. Daarom kan Hij hen niet uitverkoren hebben op grond 
van het geloof waarvan Hij het van tevoren wist. Stel dat er twintig bedelaars in de 
straat zijn, en ik besluit een van hen een shilling te geven. Zal iemand ook maar 
denken dat ik hem uitkoos om de shilling te krijgen, omdat ik van tevoren wist dat 
hij hem zou hebben? Dat is onzin. Het is net zo absurd om te zeggen dat God mensen 
uitverkoos omdat Hij wist dat ze zouden geloven. Het is te dom om erbij stil te staan. 
Geloof is een gave van God. Alle goeds komt van Hem. Daarom kan het niet de 
oorzaak zijn van Zijn uitverkiezing. Het is immers Zijn gift? Verkiezing, daar zijn we 
zeker van, is absoluut. Het staat helemaal los van alle deugden die de heiligen daarna 
vertonen. Al zou een gelovige zo heilig en toegewijd zou zijn als Paulus, al zou hij zo 
dapper zijn als Petrus of zo liefdevol als Johannes, toch zou hij niets van zijn Maker 
eisen. Ik ken geen enkele gelovige, in welk kerkgenootschap dan ook, die denkt dat 
God hem gered heeft omdat Hij wist dat hij deze deugden en verdiensten zou 
hebben. Mijn broeders, de beste juwelen die de gelovige ooit draagt, zijn nog niet 
loepzuiver. Als ze van eigen ontwerp zijn, zit er altijd wel een beetje aarde aan. De 
hoogste genade die we ooit bezitten, heeft nog aardse trekjes. Hoe meer we gezuiverd 
en geheiligd zijn, hoe beter we dat voelen.(…)  

 Als u me vraagt waarom Hij mij de zaligheid geeft, kan ik alleen maar zeggen: 
omdat Hij het wil. Was er iets in mij dat mij kon aanbevelen bij God? Nee. Ik leg het 
allemaal terzijde. Ik heb niets in mijn voordeel te melden. Toen God mij redde, was 
ik de verachtelijkste, meest verloren en te gronde gaande persoon van het menselijk 
geslacht. Ik lag voor Hem als een zuigeling in mijn bloed. Echt, ik had geen kracht 
om mezelf te helpen. Wat voelde ik me een slechterik en ik wist dat ik het ook was. 
Misschien hebt u iets om bij God in een goed blaadje te komen, maar ik heb dat 
nooit gedacht. Ik ben er tevreden mee door genade gered te worden, onvermengde, 
pure genade.” 

 

Deze woorden van Spurgeon zijn de woorden Gods, zijn dé waarheid. Zonder deze 
Goddelijke uitverkiezing zou er geen mens zalig worden, want er is niemand die van 
nature naar God vraagt in waarheid. Er is niemand die God zoekt. God zoekt de 
mens op, niet omdat Hij voorzag dat de mens wel zou wíllen geloven, wel zalig zou 
wíllen worden, maar omdat Hij dat besloten heeft in Zijn eeuwige verkiezing! 
Vanwege die verkiezing kunnen we zalig worden. En wie waarachtig gelooft in de 
Zoon van God is uitverkoren. “Benaarstigt u dan uw roeping en verkiezing vast te 
maken”!  
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WAT  HEBBEN  WE  TE  VERWACHTEN ? 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

KOMT ER EEN DUIZENDJARIG RIJK VAN VREDE? 

Mensen van alle tijden hebben gedroomd van een gouden tijdperk op aarde. Er is de 
eeuwen door een reikhalzend verlangen geweest naar een tijd waarin alle mensen als 
broeders en zusters met elkaar zullen verkeren en de aarde vol zal zijn van 
gerechtigheid en vrede. Deze droom vindt men in de literatuur van het oude Egypte, 
in de geschriften der Meden en Perzen, maar ook bij de Grieken en Romeinen. En 
ook in onze tijd horen wij van dit verlangen. Maar hoever is de mensheid in 
werkelijkheid gekomen? U weet het. Elk tijdperk van de menselijke geschiedenis 
draagt het stempel van ongerechtigheid, misdaad, geweld, ziekte, lijden, zonde en 
dood. En al heeft de mensheid door heel de geschiedenis getracht een gouden 
tijdperk tot stand te brengen, tot op vandaag wordt de ene oorlog na de andere 
gevoerd. De twee wereldoorlogen en zoveel andere oorlogen van de laatste eeuw 
hebben meer mensenlevens geëist dan alle oorlogen in de geschiedenis bij elkaar. In 
de Tweede Wereldoorlog hebben de nazi’s op een vreselijke wijze 6 miljoen Joden 
omgebracht. En waar veel aan voorbij wordt gegaan: onder de russische dictator 
Stalin zijn 50 miljoen mensen gedood. En dat cijfer staat los van het aantal doden in 
de laatste wereldoorlog! En ook na de laatste wereldoorlog zijn miljoenen mensen 
omgebracht in Azië en Afrika, enz. De menselijke natuur is zó verdorven, de val in 
Adam is zó ontzettend, dat de oorlogen zullen voortduren, totdat de Zoon des 
mensen zal ingrijpen op een heel bovennatuurlijke wijze. De dag zal komen dat dit 
tranendal een einde neemt en God zelf een koninkrijk van gerechtigheid zal 
oprichten. Alle menselijke pogingen, alle menselijk vooruitgrijpen op een vrederijk, 
hebben altijd al schipbreuk geleden en zullen schipbreuk blijven leiden. De komst 
van een rijk van vrede en gerechtigheid heeft de HEERE aan zichzelf voorbehouden. 
Hijzelf zal laten zien wat Hij vermag en zal alle menselijke pogingen belachen. Maar 
een Vrederijk komt er! Zíjn Vrederijk! Het luisterrijke Vrederijk van de Messias! Het 
1000-jarig rijk! Het komt. Ten spijt van alle tegenstand, alle verachting, alle 
ontkenning, van  wie dan ook. 

 

De profeet Daniël (2:44) heeft lange tijd geleden, toen hij de koninkrijken beschreef 
die komen zouden, gezegd:  

                                                      “Doch in de dagen van die koningen zal de Gods des 

hemels een koninkrijk verwekken, dat in eeuwigheid niet verstoord zal worden, en dat 

koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen en 

tenietdoen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan.” 

 
In het boek Openbaring, in hoofdstuk 20, wordt zesmaal een periode genoemd waarin 
Christus duizend jaren zal heersen op aarde.  Hoewel er in dat hoofstuk  niet gesproken 
wordt over een “rijk”, is het toch in het kerkelijk spraakgebruik heel gewoon geworden 
om te spreken over een “1000-jarig rijk”. Ieder christen die de Bijbel van kaft tot kaft 
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gelooft, gelooft óók dat er een duizendjarig rijk zal zijn. Het enige verschil is -maar dat is 
dan ook hét verschil-, dat de plaatsing van dat rijk in de geschiedenis ánders wordt 
ingevuld. De term als zodanig vindt geen tegenspraak! Wel kan en mag er ook gesproken 
van het “Messiaanse Vrederijk” of de “Christus regering”. Andere benamingen laten we 
aan hun plaats. In dit artikel handhaven we de naam “1000-jarig rijk”. We gaan hier ook 
niet discussiëren over de vraag  waarom er zoveel verschillende inzichten zijn 
dienaangaande, maar we bepalen ons bij de Bijbelse gegevens, zoals ze door de 
rechtzinnige kerk der eeuwen ons ook zijn nagelaten. We denken nu aan de mannen 
van de Nadere Reformatie in ons land, de Puriteinen en de Presbyterianen van 
Engeland en Schotland, hoewel er veel meer te noemen is. We gaan ook de bezwaren 
niet behandelen die opgeworpen worden tegen de Bijbelse gegevens van het Vrederijk 
op aarde, de grote Christusregering na de bekering der Joden en de ondergang van de 
antichrist. We hebben dat al vele malen gedaan en de weerleggingen die naar voren 
gebracht worden tégen de Bijbelse gegevens, zijn toch van nul en gener waarde. Hoe zou 
ook zo’n grote en duidelijke waarheid Gods weersproken kunnen worden en dáármee te 
niet worden gedaan?! 
 
Wat is het duizendjarig rijk? 

Het is een periode in de wereldgeschiedenis waarin de satan gebonden en opgesloten is 
in de afgrond. Hij zal dan geen enkele invloed meer kunnen uitoefenen op de mensen; 
hij zal de volken niet meer kunnen verleiden. Dan zal hij niet meer kunnen “rondgaan 
als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden”, zoals we lezen in 1 
Petrus 5:8. Er zijn ongetwijfeld uitspraken over dit heerlijke tijdperk die wij vandaag nog 
niet helemaal begrijpen. Echter, één ding is zeker – die tijd zál komen. Veel 
bijzonderheden over die tijd vinden we in de Bijbel, met name in de boeken der 
profeten en de psalmen. We wijzen o.a. op Jesaja 2 en 11, op Psalm 72 en Zacharia 14. 
Jeruzalem zal een belangrijke functie vervullen in dat rijk, zie Jesaja 2:3. Oorlogen zullen 
er niet meer zijn en zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegscharen, Jes. 2:4. 
Christus zal over de gehele aarde als Koning heersen, Zach. 14:9. Het zal een 
buitengewoon zegenrijke tijd zijn, waar de heiligen met Christus zullen regeren, Tim. 
2:12. Dit rijk zal heel bijzonder zijn voor Israël. “In zijn dagen zal Juda behouden worden en 

Israël zeker wonen; en dit is zijn naam, waarmede men hem zal noemen: de HEERE onze 

gerechtigheid”, Jeremia 23:6; 33:15,16. Het zal een heilstijd voor de volken van de aarde 
zijn en een bloeitijd voor Gods Kerk zoals dit nog nooit op de wereld gezien is. 
 

De bewijsplaatsen daarvoor in de Schrift zijn zeer vele en we noemen er maar enkele die 
we vanwege onze ruimte niet afdrukken, maar u kunt ze in uw Bijbel nakijken. Onze 
Nederlandse theoloog Jacobus Koelman geeft in zijn werk “De plichten der ouders in 

kinderen voor God op te voeden” ook aanwijzingen voor de ouders waarvoor ze hun 
kinderen dienen te laten bidden. En dat zijn 28 uitgewerk te punten!  Zo wekt hij de 
ouders op ze te laten bidden voor de bekering der Joden en de beloften omtrent een heerlijke en 

vreedzame staat der kerk na de bekering der Joden. We geven u de teksten die hij noemt, waar 
gesproken wordt over de luister der kerk tussen de bekering der Joden/de val van de 
antichrist en het laatste oordeel. We laten ze hierna volgen: 
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Romeinen 11:12,15 – Jesaja 62:1 t/m 4, 9 en 12 – Jesaja 66:12 t/m 14, 22 en 23 – 
Jeremia 32:37 en 39 – Jeremia 33: 8,9 en 16 – Ezechiël 20:33, 37, 40 en 44. Daniël 2:44 
– Micha 2:12 en 13 – Micha 4:1 t/m 8 – Zefanja 3:8 t/m 10, 12, 17, 18 en 19 – 
Zacharia 2:10 t/m 12 – Zacharia 8:13 en 23 – Zacharia 9:11 t/m 17 – Zacharia 10:4 t/m 
12 – Zacharia 12:1 t/m 14 – Zacharia 13:1 t/m 3 en 9 – Zacharia 14:8 t/m 11, 16, 20 en 
21 – Hosea: 11:9 t/m 11 – Hosea 14:6 t/m 8 – Joël 3:1, 16 t/m 21 – Amos 9:8, 11 t/m 
15 – Obadja 17 t/m 21 – Jesaja 60:1, 3, 5, 7, 10, 13, 20 t/m 22 – Jesaja 61:4 t/m 9 – 
Jesaja 65:2, 8 t/m 10, 20 en 25 – Jeremia 30:9 en 10 – Jeremia 31:17, 21, 23, 31 t/m 33 
– Ezechiël 11:19 en 20 – Ezechiël 34:11 t/m 13, 16, 24 t/m 26 – Ezechiël 36:25, 26, 28, 
37 en 38 – Openbaring 11:15 – Openbaring 20:6 en 7. 

 

Tot zover Ds. Jac. Koelman. In al deze teksten wordt gesproken over de toekomstige 
heerlijkheid van Gods Gemeente op aarde, als Christus zal heersen van pool tot pool 
en tot aan de uiterste einden der aarde. Het zal voor u een openbaring zijn om na te 
kijken en te lezen wat deze teksten te betekenen hebben! Hoewel Koelman óók aparte 
teksten geeft die betrekking hebben op de bekering der Joden en waarvoor de ouders 
hun kinderen ook moeten laten bidden, zijn er toch ook in de vermelde teksten, wat 
de heerlijkheid van Gods Kerk op aarde in haar laatste stand betreft, veel zaken die 
tevens op het herstel van het oude Bondsvolk zien! Waar laten wij onze kinderen 
voor bidden? Waar bidden we zèlf voor? 

 
Welk een reden hebben wij christenen om ons diep te vernederen voor de hoge God, 
dat we zo achteloos zijn omgegaan met zijn grote en goede beloften voor de kerk op 
aarde, voor het Koninkrijk van de Zoon zijner eeuwige liefde. We hebben de HEERE 
veel smaadheid aangedaan en er is zeker veel reden om te zeggen dat we de grote God 
vertoornd hebben in het verwerpen en zelfs verachten van zijn grote voornemen om 
Israël en zijn Gemeente nog tot grote heerlijkheid te maken in de gehele wereld. Het is 
veel erger dan we menen als we de komende luister van zijn geliefde Zoon minach-ten. 1 
Wat hebben onze oude theologen -onze ‘oude schrijvers’- er onvoorstelbaar veel licht in 
gehad en… wat hebben wij getracht dat licht uit te blussen.  We denken nu ook aan een 
woord van de bekende Dr. Lloyd-Jones: “Het verbergen en veronachtzamen van bepaalde 

waarheden of aspecten daarvan, is altijd de belangrijkste oorzaak geweest van een periode van 

neergang in de lange geschiedenis van de kerk.” Welnu: omdat de kerk de vele goede beloften 
van God voor Israël en de volkeren is gaan ontkennen en zelfs bestrijden en openlijk 
gaan verwerpen, zijn we in een bijna volslagen duisternis terechtgekomen wat de 
                                                           
1 We denken nu aan de bekende engelse baptisten predikant J.C. Philpot en hoe hij dacht over degenen die een 
1000-jarig rijk bestrijden! In zijn werk “De Heere Jezus als de gekroonde Koning van Sion” zegt hij er o.a. het 
volgende van: “Te beweren, zoals sommigen nu doen, dat het heden de duizendjarige bedeling is, en dat we geen 
andere hebben te verwachten, is één van die teugelloze, onbesuisde, onschriftuurlijke verklaringen, die gaarne 
verwacht worden door mensen die het waarachtig en bijzonder Zoonschap van onze aanbiddelijke Heere 
loochenen. Kan dan niets hen bevredigen dan Jezus Zijn “vele kronen” te ontnemen? (Openb. 19:12) Eerst 
beroven zij Hem van Zijn dierbaarste- en eeuwige kroon, dat Hij is “de Zoon van de Vader in waarheid en liefde”, 
en willen niet toestaan dat alle volken Hem zullen zegenen, of dat de ganse wereld vervuld worde met Zijn 
heerlijkheid. Dat Christus zal regeren in, tot nog toe, ongekende omvang, is zo duidelijk in het Woord der 
Waarheid, dat, naar onze mening, niets dan het meest brute ongeloof of ingewortelde vooroordeel het kan 
loochenen.” Laten we deze woorden maar ‘uit het hoofd’ leren! 
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toekomst van de gemeente Gods aangaat. De grote lijn van de profetie is, dat pas als 
Israël de Messias zal hebben omhelsd, de grote wereldbekering zal plaatshebben. Dan zal 
het woord van Israëls verheven psalmdichter ten volle vervuld worden: “En de ganse aarde 

worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja amen.” Juist dat zal gebeuren in het zozeer 
miskende en verachte duizendjarig rijk. 
 
We leven in een wereld die zó beangstigend is, dat het vrijwel niet mogelijk is onder 
woorden te brengen hóe erg het is. Een ieder die enig inzicht heeft in het huidige 
volkerenleven zal dit niet ontkennen. Het is óók helaas een feit dat vrijwel een ieder -als 
er maar enig begrip is van de ontzaggelijke ernst van de huidige wereldsituatie- dit tracht 
weg te drukken, en de huidige welvaart en weelde in ons westerse leven geeft daar veel 
ruimte voor. Moderne media die de aandacht doorlopend afleiden, het uitgaansleven, 
het vrijwel onbeperkt ‘uit’ kunnen gaan, de vele vakanties en zoveel meer – de satan 
gebruikt het, niet alleen om indrukken van dood en eeuwigheid weg te drukken, 
hetgeen wel allervreselijkst is; maar ook de angst voor hetgeen deze wereld te wachten 
staat weet de boze door de huidige welvaart uitnemend te verdoezelen. Het is een niet te 
weerspreken bewijs van de profetie van de HEERE, dat de dagen van Noach en Lot 
zullen terugkeren. 
 

Toch zijn er ongetwijfeld meerderen die gebukt gaan onder de uiterst sombere 
toekomst welke voor ons ligt en die noch voor de wereld, noch voor Gods gemeente 
enige hoop en verwachting kunnen en durven hebben en daardoor ook dreigen 
getroffen te worden door depressiviteit, door hopeloosheid. En dit kan evengoed een 
christen treffen die mag weten de HEERE tot zijn deel te hebben, als zij die deze 
grote zaak niet deelachtig zijn. Het behoeft geen betoog dat het voor een ieder mens 
het hoogste en grootste goed is en het belangrijkste te weten begrepen te zijn in het 
werk van de Heere Jezus Christus. Al moeten we dan omkomen in de oordelen Gods, 
het is dan een doorgang naar een eeuwige heerlijkheid. Maar dit neemt niet weg dat 
we allen onze taak gekregen hebben in deze wereld en dat het aardse leven er zo maar 
niet wat ‘bijhangt’. Overgeestelijke mensen doen wel eens alsof dit zo is, maar als we 
letten op hun levensopenbaring dan blijkt wel dat ze voor velerlei wereldse zaken en 
geneugten grote liefde en belangstelling hebben, maar dat de komst van Gods 
Koninkrijk en de voortgang daarvan op deze aarde hen geen syllabe interesseert. Als 
we alle gegevens die in de Bijbel staan over de antichrist, de toekomstige heerlijkheid 
van het volk der Joden en de grote heilstijd der kerk in het aardse Vrederijk 
verwijderen, zouden we maar een dunne Bijbel overhouden!  

We denken met name aan onze jeugd die opgroeit en leeft in een wereld waarin alle 
gebeurtenissen erop wijzen  dat een wereldwijde catastrôfe voor de  deur  staat en 
waaraan niet valt te ontkomen. Evenals de vissen en de vogels in het verraderlijk net 
gevangen, worden de mensenkinderen verstrikt ten tijde des kwaads, als dit hen 
plotseling overvalt, Pred. 9:12. De jonge mensen zien en merken daar méér van dan 
wij vermoeden. De toekomst lijkt geheel hopeloos en alleen maar een inktzwarte 
duisternis lijkt hun voorland op deze aarde. Zeker, ook  de meesten van hen trachten 
door een uitbundige levenswijze van jolijt en plezier en door zich over te geven aan de 
genoegens die satan hen verschaft, hun angst weg te drukken. Maar even zeker zijn er 
ook die daarin hun ‘leven’ niet kunnen vinden, maar toch terneergedrukt worden 
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door de onheilspellende toekomst, die ze voor ogen zien. Er is echter toch ook veel 
hoop, veel uitzicht, veel verwachting wat de toekomst betreft. Na de zuiverende 
oordelen komt een nieuwe stralende dag. De dag dat alle afgoden zullen vergaan, de 
dag  waarin alle volken overspoeld zullen worden met het Evangelie en waarin het 
eindelijk de overhand zal hebben en er geen enkel openbaar kwaad meer geduld zal 
worden. Dan zal zelfs op de bellen der paarden de heiligheid des Heeren staan! (Zach. 
14:20) Er wacht een grote toekomst en dat mag en moet men jong en oud 
verkondigen. 

 

ýýýý  In dit blad is al heel veel geschreven over het 1000-jarig rijk, het grote Vrederijk 
van de Messias, zoals het op aarde geopenbaard zal worden als de Joden tot bekering 
zullen gekomen zijn. Het heeft veel facetten en we hebben er al heel veel over 
geschreven. Dit artikel trekt maar enkele grote lijnen. En wat zijn deze “lijnen”? Wat 
leert de Schrift ons aangaande de toekomst en wat kan door niemand tegengesproken 
worden? Het volgende: 

 

A  Het volk der Joden zal niet alleen nationaal hersteld worden -hetgeen we voor 
ogen zien gebeuren- maar bovenal zullen zij de door hen verworpen Messias als hun 
Koning erkennen. Het gehele volk zal Hem dienen.  

 

B  Door de grote wereldgerichten die op handen zijn zullen het pausdom, de islam en 
alle andere valse godsdiensten, van de aarde verdelgd worden. 

 

C  De gemeente Gods zal gezegend worden als nimmer tevoren, omdat Christus dan 
als Koning zal heersen. Dit zal een tijd zijn zoals nog nooit op de aarde gezien is. Alle 
volken zullen zich buigen onder rijksscepter van Christus en grote vrede hebben. Het 
is de glorierijke tijd van de Christusregering als de satan gebonden zal zijn en geen 
enkele macht meer zal hebben op aarde.  

 

Deze kérnpunten zijn de rechte Bijbelse leer en verwachting, welke ons ook nagelaten 
is door de kerk der eeuwen. Op deze grote verwachting wijst dit blad gedurig en 
allerlei Bijbelse gegevens van deze glorierijke zaken worden regelmatig in dit blad 
behandeld. En omdat het niet mogelijk is de Bijbelse waarheid te weerleggen is er ook 
niemand die dit kan. Mochten ze er tóch zijn dan zullen we dat onze lezers zeker niet 
onthouden! Het onderzoek der profetieën kan ons bewaren voor wanhoop. Zonder 
dit door God gegeven kompas zouden we omkomen in wanhoop in een wereld waar 
de machtigste natie op aarde (de USA) voorbereid is op aanslagen met atoomwapens. 
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MOET  ELIA  NOG  KOMEN  ? 
 

- 1 - 
  
  
In het boek Maleachi 4:5 en 6 lezen we over de komst van de profeet Elia: 
 
“Zie, Ik zend ulieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des 
HEEREN komen zal; En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen en 
het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome en de aarde met de ban sla.” 

 

Wat geloven de Joden? 
 
De orthodoxe Joden verwachten tot op vandaag nog steeds dat, alvorens de Messias 
komt, éérst Elia nog op aarde verschijnt. Zij zetten nog heden op huwelijksfeesten een 
stoel gereed aan de feestdis; evenals bij het paasfeest. En als de deur op een gegeven 
ogenblik geopend wordt, is er grote stilte, want… men verwacht Elia. Dat dit Johannes 
de Doper zou kunnen zijn geloven ze al helemaal niet. Dat kúnnen ze ook onmogelijk 
geloven! Johannes de Doper was de voorloper van de Messias en... zij zien de komst van 
de Messias nog tegemoet. Het ontzaggelijke kwaad van de Joden is dat ze hun Messias 
gekruisigd hebben. Ze hebben hun Messias, die de Weg, de Waarheid en het Leven is, 
verworpen. En daarmee hebben ze hun zaligheid verworpen. Op de Pinksterdag heeft de 
HEERE Zijn grote barmhartigheid nogmaal heel duidelijk getoond. Hij gaf een 
krachtige Gees-teswerking met duizenden bekeringen. Zelfs een grote schare van 
priesters kwam er toen tot het geloof! Toen ze het grootste kwaad gedaan hadden kregen 
zij de grootste zegen!  
 
 
Helaas, het volk is toch massaal in hun verharding voortgegaan. En wat is daarvan het 
gevolg geweest? De HEERE heeft toen een einde gemaakt aan hun volksbestaan. 
Jeruzalem en de tempel zijn verwoest. Ruim een miljoen doden onder de Joden in 70 na 
Christus tijdens de belegering en de inname van de stad door Titus. Voor de romeinen 
was er geen hout genoeg om de Joden te kruisigen. Zij hadden hun Verlosser gekruisigd 
en nu hingen ze bij honderden aan het vloekhout buiten de muren van Jeruzalem. De 
overgeblevenen werden door de romeinen meegenomen en als slaven verkocht. De 
slavenmarkt werd toen zó overvoerd dat een slaaf verkocht werd voor een schoen. De 
Heere is lankmoedig, doch van gróte kracht en Hij houdt de schuldige geenszins 
onschuldig. Het was ook alles in Gods raad te voren bepaald. Het Evangelie ging nu 
naar de heidenen en het "oude Bondsvolk"  werd voor eeuwen verworpen, hoewel er 
toch de eeuwen door Joden tot het waarachtige geloof gekomen zijn. Maar de tijd is 
nabij gekomen dat de Heere met grote ontfermingen tot hen zal wederkeren en dan zal 
de gehele natie bekeerd worden tot de waarachtige en levende God! Romeinen 11 is 
daar duidelijk genoeg in!   
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Komt  Elia  nog  weer  op  aarde  voor  de  Joden  worden  bekeerd? 

Ook in onze dagen zijn er die menen dat Elia nog een keer op aarde zal komen, alvorens 
de Joden tot bekering komen. We vinden deze gedachte met  name  in  de Evangelische 
wereld. Maar ook daar buiten vinden we deze visie. Persoonlijk kennen wij mensen in 
onze dagen die menen dat Elia al onder ons is. Zij weten hem zelfs met zijn naam te 
noemen! We weten in elk geval van 2 personen in onze dagen die menen dat zij de 
weergekomen profeet Elia zijn! Maar aan deze onzin willen we verder geen aandacht 
besteden. Wel zullen we bezien of het Bijbels is Elia nog eenmaal op de aarde te 
verwachten. 
 
 
De twee getuigen 
In Openbaring 11 lezen we van een periode van 1260 dagen waarin 2 getuigen in het 
land Israël onder grote moeilijkheden zullen ‘getuigen’ tegen de valse Joodse messias, die 
de Joden bedriegt, omdast hij de antichrist zal blijken te zijn. Deze man heeft zijn plaats 
ingenomen in de nieuw gebouwde tempel te Jeruzalem, waar de Joden hem zullen 
aanbidden. De getuigen weten echter dat hij de antichrist is en zullen zijn ondergang 
aankondigen. Dat zullen zij maar 3½ dag doen, waarna ze gedood  worden. Het zal dan 
groot feest zijn op aarde en de inwoners van de hele wereld zullen elkaar van grote 
blijdschap geschenken zenden, omdat ook zij gepijnigd zijn door de getuigen! We lezen 
dit in Openbaring 11:10. Dit alles gebeurt binnen 3 x 24 uur. In die enkele uren is de 
hele wereld gepijnigd door de getuigen! De dode lichamen van de getuigen zal men laten 
liggen op de straten van Jeruzalem. Maar dan zal God die getuigen uit de dood 
opwekken en zij zullen in een wolk naar de hemel varen. Daarna zal de valse messias zijn 
masker afwerpen en de Joden hevig gaan vervolgen. De ene getuige is Elia en de andere 
Mozes. Dat is althans de visie van de Evangelische richting, zoals het blad “Het 
Zoeklicht” dit al tientallen jaren verwoord. Als u let op hetgeen er staat in Openbaring 
11 over de tekenen die de getuigen doen -de hemel sluiten zodat het niet meer regent, 
de macht om de wateren in bloed te veranderen- dan is het niet zo heel vreemd dat men 
aan Elia en Mozes denkt!1 Anderen denken trouwens dat het Elia en Henoch zijn. 
Beiden zijn immers niet de  lichamelijke dood gestorven! Maar de geschiedenis van de 
“twee getuigen” uit Openbaring 11 laten we nu verder rusten. 
 
 
Maar wie is Elia dan? 
Hierop moet de Schrift ons het antwoord geven en daarom is het vanzelf heel  
belangrijk om te bezien of het Nieuwe Testament ons daarin leiding geeft. Komen deze 
zaken nog ter sprake?  Zijn er aanwijzingen in het Nieuwe Testament welke op Elia 
kunnen duiden? Nu, deze zijn er en daar willen we dan ook aandacht aan besteden. 
Maar we willen eerst nog wat aandacht besteden aan de gegevens die van Elia vermeld 
worden. Het kan zeker geen kwaad onze kennis wat op te frissen. 
 
                                                           
1 Het is wel heel merkwaardig dat Dr. J.W.  Ouweneel, die toch geheel het standpunt van de Evangelische richting 
deelt -zoals de “Opname”, de tweemaal 3½ jarige periode van de antichrist, het zitten van de antichrist in de 
tempel te Jeruzalem en het werk van de 2 getuigen- in zijn commentaar op de Openbaring bij hoofdstuk 11 schrijft: 
“Ik wil hiermee niet zeggen dat het werkelijk om Mozes en Elia gaat, maar wel om getuigen die dezelfde kenmerken 
bezitten als deze machtige profeten uit het Oude Testament.”  
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Aan het begin van de ballingschap van Israël, toen de 10 stammen naar Assyrië werden 
weggevoerd, beloofde God door de profeet Jesaja dat Hij zijn Knecht zou zenden om het 
volk te verlossen. Er zou een heraut vóór Hem uitgaan, een stem die zou roepen: “Bereidt 

de weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een  baan voor onze God”, Jes. 40:3. Toen 
ongeveer 300 jaren later, na de Babylonische ballingschap en de terugkeer, de laatste 
profeet van Israël sprak, bracht ook hij de boodschap van de komende dag des Heeren 
en van de bode Gods “die voor mijn aangezicht een weg bereiden zal”, Maleachi 3:1, maar 
noemt hem nu de ‘profeet Elia’, welke het volk terugbrengen zal tot de gezindheid van 
hun voorvaderen, Abraham, Isaäc en Jacob.   
 
Eerst een stukje geschiedenis 
Er wordt teruggegrepen op de geschiedenis van de profeet Elia, zoals we het kunnen 
lezen in 1 Koningen 17 t/m 19 en 2 Kronieken 1 en 2. Koning Achab was, onder 
invloed van zijn goddeloze vrouw Izebel, bezig de dienst des Heeren met geweld uit te 
roeien en de Baälsdienst tot de staatsgodsdienst van Israël te maken, toen plotseling Elia 
op het toneel verscheen en in de naam des Heeren drie jaren van droogte voorzegde. 
Daar Baäl een vruchtbaarheidsgod was, vaak afgebeeld met een bliksem in de hand, zou 
dit een sprekend bewijs zijn van zijn onmacht. Daarna verdwijnt Elia uit het beeld om 
drie jaren later weer te verschijnen. Hij vraagt dan aan koning Achab om het hele volk 
met de profeten van Baäl te verzamelen op de berg Karmel, om daar te beslissen wie 
God is. De Baälsprofeten roepen tevergeefs tot hun ’god’. De geschiedenis is bekend. 
Elia had er geen moeite mee om met de valse god en de valse godsdienst de spot te 
drijven! Elia beroept zich in zijn gebed op de “God Israëls”. Elia herinnert het volk aan 
de oorsprong van zijn volksnaam Israël en roept het volk terug tot de God van zijn 
vaderen.  
 
Achteraf bezien ligt er in de laatste 3 verzen van de profeet Maleachi een duidelijke 
aanwijzing dat er geen profeet des Heeren meer zal optreden voordat deze bode zal 
komen om de weg voor te bereiden voor de Messias. Intussen moest het volk in het 
geloof leven en trouw blijven aan de “de wet van Mozes”, vers 4. 
 
Vierhonderd jaren gingen er voorbij na deze profetie, zonder dat er een profeet des 
Heeren opstond. En toen verscheen plotseling Johannes de Doper, een eenzame figuur 
zoals Elia was geweest, gekleed als hij in een kemelsharen mantel met een lederen gordel 
(Markus 1:1-6; 2 Kon. 1:8). Het was niet alleen zijn ascetische manier van leven en zijn 
kleding, maar ook zijn boodschap die deden denken aan de profetie van de komst van 
Elia. Hij deed zelf wel geen vuur uit de hemel komen, maar hij bracht de boodschap van 
Maleachi van “een dag brandende als een oven” die alle goddelozen zou verbranden 
“met onuitblusselijk vuur” (Mal. 4:1; Matth. 3:7, 11 en 12). We lezen dat de Joden uit 
het hele land onder de indruk van zijn boodschap kwamen en met duizenden gingen ze 
naar hem toe om zich door hem te laten dopen in voorbereiding op de komst van de 
Messias.  
 
Maar toen kwam de ontgoocheling! Johannes werd door de koning Herodes gevangen 
genomen en op aandrang van diens vrouw onthoofd. Er was ook niet veel te merken 
van “de grote dag des Heeren” in het optreden van Jezus van Nazareth, die immers 
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steeds weigerde een “teken uit de hemel” te geven. Maar de Joden vergaten dat ook Elia, 
ondanks de opzienbarende tekenen van droogte en  vuur  uit  de  hemel,  het  volk 
geheel niet tot bekering had kunnen brengen en dat ook hij  moest  vluchten  omdat  
hij door de vrouw van de koning werd bedreigd (1 Kon. 19). De dood van Johannes de 
Doper was dus voor de ongelovigen het bewijs genoeg dat hij niet Elia kon zijn! En… zij 
hadden een reden te meer om ook Jezus als de Messias die komen zou, ná de komst van 
Elia, te verwerpen, want er stond duidelijk geschreven dat Elia zou komen vóór de de 
Messias! 
 
è  Laten we dat laatste toch goed vasthouden! Volgens de Schriften komt éérst Elia en 
daarna de Christus. En we moeten ons niet van de wijs laten brengen dat, omdat de 
Joden als volk nog altijd de Messias verachten en verwerpen, deze grote zaken nog 
moeten plaatshebben, dus: het éérst nog komen van Elia en zijn bediening en daarná 
het komen van de Messias, waarvan geprofeteerd was dat hij moest komen als de 
lijdende Knecht des Heeren (Jesaja 53!) en daarná als Koning! Of er enige grond is om 
te denken dat er nog een volkomener vervulling van de aankondiging in Maleachi moet 
gebeuren hopen we nog te bezien. 
 
We gaan terug naar de tijd van Johannes de Doper. Kennelijk heeft het ongeloof van de 
gevestigde godsdienst van die dagen de discipelen wat in de war gebracht. We lezen dat 
toen zij met Jezus afdaalden van de berg der verheerlijking aan Hem vroegen: “Wat 
zeggen dan de Schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen?”  Het antwoord van de 
Heere Jezus was dat de schriftgeleerden gelijk hadden in hun uitleg van de profetie: “Elia 
zal wel eerst komen en alles weer oprichten.” Nu wordt dit antwoord wel gezien als een 
voorspelling aangaande een nog in de toekomst liggende verschijning van Elia. “Maar”, 
voegde de Heere hier aan toe: “Ik zeg u dat Elia nu gekomen is, en zij hebben hem niet 
gekend, doch zij hebben aan hem gedaan al wat zij hebben gewild; alzo zal ook de Zoon 
des mensen van hen lijden.”1 Het was volgens deze woorden van de Heere niet meer 
nodig om op Elia te wachten, want hij was al verschenen en ter dood gebracht. “Toen 
verstonden de discipelen dat Hij hun van Johannes de Doper gesproken had” (vs. 13). 
Dat de Heere Jezus doelde op Johannes de Doper komt nog duidelijker tot uitdrukking 
in Markus 9. In vers 13 staat: “Maar Ik zeg u dat ook Elia gekomen is, en zij hebben hem 
gedaan al wat zij gewild hebben, gelijk van hem geschreven is.” “Gelijk van hem 
geschreven is”! Zie hiervoor Maleachi 4: 5 en 6! Dat laat toch eigenlijk aan duidelijkheid 
niets te wensen over! 
 
De Evangeliën over “Elia” 
Nog enkele plaatsen waar gesproken wordt over de wegbereider, buiten de reeds 
genoemde. 
 
Mattheüs 

“Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, Ik zeg u, ook veel meer dan een 
profeet. Want deze is het van dewelke geschreven staat: Zie, Ik zend mijn engel voor uw 
aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen.” (11:9-10) 

                                                           
1 U kunt dit vinden in Mattheüs 17: 9-13. Bij ‘niet gekend’ zegt de kanttekening: “namelijk voor degene die hij 
was, of voor de beloofde Elia, die alles weder zou oprichten.” 
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“En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia, die komen zou” (11:14) De kanttekening: ‘Niet 
Elia de Thisbiet in zijn persoon, Joh. 1:21, maar die in de geest en de kracht van Elia 
komen zou; Lukas 1:17.” 
Lukas 
“En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere, hun God.  En  hij  zal  voor 
Hem heengaan in de geest en kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot 
de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de 
HEERE te bereiden een toegerust volk.” (1:16 en 17) 

Johannes 

“En zij vraagden hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben [die] niet. Zij gij de 
profeet? En hij antwoordde: Neen.” (1:21) 
 
Is er tegenspraak? 
Uit Mattheüs  17: 12 en 13 is het duidelijk gebleken dat de Heere Jezus Johannes de 
Doper en Elia vereenzelvigde. Dat lijkt toch buiten twijfel. Maar in het Evangelie van 
Johannes lezen we dat Johannes op de vraag “Zijt gij de Elia?” een ontkennend antwoord 
geeft! Wat moeten we daarmee aan? 
 
è  Het kan vanzelfsprekend niet dat de Heere Jezus en Zijn bode Johannes elkaar 
kunnen tegenspreken. Wat is dan de ‘oplossing’? De laatste profeet van het Oude 
Testament had zijn boodschap geëindigd met de belofte dat de profeet Elia zou komen 
om het volk voor te bereiden op de komst van de Messias. Toen Johannes vier eeuwen 
later kwam dopen bij de Jordaan en de Joden opriep om zich te bekeren omdat het 
Koninkrijk Gods nabij gekomen was, rees natuurlijk de vraag bij hen of Johannes 
misschien de profeet Elia was. Maar we weten dat hun verwachting geheel anders was 
dan de werkelijkheid. Daarom hebben ze hun Messias niet herkend en zo hebben ze ook 
Elia niet herkend! Evenals zij een Messias verwachtten die grote tekenen “uit de hemel” 
zou doen en hen van hun vijanden bevrijden zou, zo stelden zij zich ook voor dat hun 
grote held uit het Oude Testament terug zou komen in macht. Welnu: in die zin was 
Johannes Elia niet. Bovendien wilde hij zich niet voorstellen als een groot profeet voor 
wie men ontzag moest hebben. In antwoord op hun vraag: “Wie zijt gij?” wees hij hen 
op een andere profetie: “Ik ben de stem des roepende in de woestijn: Maakt de weg des 
Heeren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft.” Zijn taak was die van een heraut 
om de komst van Christus aan te kondigen. Hij legde de nadruk niet op zichzelf maar 
op zijn boodschap: hij was een “stem”. 
 
Evenals de grote Zoon van David, die op zijn troon zal regeren, door de profeten 
“David” wordt genoemd (Jer. 30:9; Ezech. 34:23,24), zo noemde ook Maleachi de grote 
profeet die aan Elia zou doen denken “Elia”. De Joden verwachtten een groot 
wonderdoener, een opgestane Elia die hun redding zou verkondigen. Door hun niet 
verstaan van de profeten -voornamelijk het voorbijzien van een Messias die zou komen 
als Priester- verwierpen zij Johannes, evenals zij de Heere verwierpen, omdat hij niet in 
hun heilsverwachting paste. Dit is het antwoord op de vraag: “Waarom dan zulk een 
raadselachtige taal?” God gaf een teken dat zichtbaar was voor het geloof, maar dat een 
struikelblok vormde voor diegenen die Gods gerechtigheid niet van harte zochten. Zo 
was het ook met de profetieën omtrent de Christus, die men pas na zijn dood en 
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opstanding begreep en waarvan Paulus zei: “Want die te Jeruzalem wonen en hun 
oversten, deze niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die op elke sabbat-
(dag) gelezen worden, [Hem] veroordelende, vervuld” (Hand. 13:27).   (slot volgt) 
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Nu Amerika zegt het terroristengeld in de wereld te willen blokkeren zou het passend 
zijn nog eens het licht te laten schijnen op de manier waarop Jasser Arafat, de 
ontdekker van het moderne terrorisme, miljarden dollars heeft weggesluisd in 
bankrekeningen en investeringen. In 1999 ontdekten PLO-hackers1 de verborgen 
rijkdom van de Palestijnse Autoriteit, die opgetast ligt in banken in Europa en de 
V.S. Zij ontdekten een groot fortuin dat Arafat had verborgen in Zürich, Genève en 
New York. De PLO bezit aandelen op de beurzen van Frankfort, Parijs en Tokio, 
alsmede holdings in Mercedes Benz en eigendommen in Europese hoofdsteden, 
inclusief Mayfair in Londen. 

 

Arafat steelt geld van de armen en geeft dat aan zijn eigen elite. De PLO int belasting 
van de eigen Palestijnen die in Koeweit en andere golfstaten werken en ontvangt 
grote giften van rijke staten als Saoedi-Arabië. Intussen houdt hij steeds zijn hand op 
voor meer buitenlandse hulp, zoals van Washington en regeringen in Europa. De 
enige die zijn fortuin beheert is Arafat zelf. Zijn antwoord op de onthullingen van zijn 
eigen mensen was de verklaring van een jihad tegen iedereen die verdacht is van 
ontrouw. En ondanks alles staat Arafat toch in het westen bekend als een geacht en 
geloofwaardig mens. Zelfs nu we de oorlog hebben verklaard aan de terroristen wordt 
hij ervan uitgesloten. Hij wordt gezien als een “partner for peace”  hetgeen hij niet is. 
Hij is gewoon een gangster en een crimineel. Geen echte vrede kan ooit bereikt 
worden via hem. 

 

Israël weet dat nu wel, maar de V.S. kennelijk nog nog niet. Het minste wat 
Amerikanen kunnen doen is dat Washington alle gelden voor Arafat stopzet. De man 
sluist het geld toch maar door naar Zwitserse banken. Voorts zal Amerika erop 

                                                           
1 “Hackers” noemen we degenen die computerprogramma’s “kraken” en zo achter veel gegevens komen. 
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moeten staan dat Arafat geen voet meer in Amerika kan zetten; dat hij geen contact 
meer mag hebben met V.S.-topmensen of wordt ontvangen in het Witte Huis of bij 
de V.N. En tenslotte, nu we toch bezig zijn met een onderzoek naar 
terroristengeldstromen, waarom dan ook geen kijkje nemen in die Zwitserse en New 
Yorkse bankrekeningen en vragen waarom en hoe dat geld wordt misbruikt? 

 

Het bovenstaande namen we over uit “Hadderech” van januari 2002,  welke het weer 
overnam uit de “Int.Jer.Post” van 9-11-01 Het artikel is van de hand van Joseph 
Farah, een Amerikaan van arabische afkomst. Ook de Nederlandse staat - dus wij 
allen!- betaalt kapitale bedragen aan deze internationale bandiet. Is het een wonder 
dat Ariël Sharon niets,  maar dan ook niets gelooft van deze beruchte gangster? Met 
de door Arafat vergaarde miljarden zouden de Palestijnse ‘vluchtelingen’ allen een 
riant onderkomen kunnen krijgen en volop eten, drinken en kleding… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
God heeft beloofd dat er een nationale of algemene bekering der Joden zal wezen, 
Romeinen 11:25 en 26, vóór het einde der wereld. Dat de koninkrijken der wereld 
zullen worden onzes Heeren en van Zijn Christus, Openbaring 11:15. Desgelijks dat ook 
Babylon zal vallen, Openbaring 18:2. Dit zijn de beloften Gods Die niet liegen kan. Die 
het beloofd heeft is getrouw, Die het ook doen zal, 1 Thess. 5:24. Hoewel deze dingen 
voor de mensen onmogelijk schijnen, nochtans bij God zijn alle dingen mogelijk, 
Matth. 19:26. Daarom bewijst de apostel Paulus de toekomende bekering van de Joden 
door een bewijsreden genomen van de macht Gods. God is machtig ze weder in te 
enten, Romeinen 11:23. Hetzelfde argument genomen van de macht Gods brengt een 
ander apostel voort om de val en ondergang van de antichrist te bewijzen. Daarom 
zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood en rouw en honger; en zij zal met 
vuur verbrand worden. De reden is: want sterk is de Heere God Die haar oordeelt, 
Openbaring 18:8.                        
 
(Ed Calamy [1600-1666] presbyteriaans predikant te                                                                                    
Londen – preek over Psalm 119:92) 
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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. 
(Jonathan Edwards “The works”)                
 
 

������������ 
                                                           
  
Vele volken zullen door Hem in een bondgenootschap gebracht worden met de God der 
ganse aarde. Wil toch nimmer toegeven aan het volstrekt verkeerde denkbeeld dat deze 
wereld gelijk is aan een schip dat grotelijks door schipbreuk geteisterd en zo aanstonds 
in stukken zal geslagen worden op een rotsig strand. Maar laat ons liever verwachten dat 
de wereld zich tot de Heere Jezus Christus bekeren zal. Als een loon voor de arbeid 
zijner ziel zal Hij “vele heidenen doen juichen van vreugde”, gelijk sommigen deze plaats 
willen gelezen hebben. De volken der aarde zullen niet alleen verbaasd en ontzet wezen 
over zijn smart en ellende, maar zij zullen ook uitbreken in bewondering van zijn 
heerlijkheid en in aanbidding van zijn deugden en volmaaktheden, en vervuld zijn met 
verwonderde vreugde over zijn komst en zijn koninkrijk. Ik kan voor de toekomst niets 
te groot en te heerlijk bedenken als het gevolg van het lijden en de dood van onze 
Goddelijke Heere. 
 
(Spurgeon, gesproken aan een Avondmaalstafel over Jes. 52:15) 
 
  

������������ 
  
 
Want gelijk de eerste komst van Christus een bruiloft was genoemd, zie Matth. 22:2, 
alzo zal het veel meer een tijd van zijn bruiloft wezen als Hij wederom de Joden 
aannemen zal in liefde en gemeenschap, die de eersten waren die Hij liefde toedroeg.   
(verklaring Openb. 19:7)                              
 (Thomas Brigtman, Schots puritein, wiens verklaring van de Openbaring beroemd is) 
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De kerk wordt nu beschreven als een Bruid, welke met haar man zal samenwonen, 
nadat de hoer verbrand is. Zij was tevoren ook aan Hem verbonden. Maar na de 
ondergang van Rome zullen heerlijke tijden volgen.    (Patrick, Polus en Wells bij 
Openb. 19:7) 
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En evenwel meen ik het zo, dat de staat der kerk ook in dit deel volmaakter en 
wenselijker zijn kan, dan wij tot nog toe gezien hebben. En dus verwacht ik, na de 
volkomen vernietiging van de antichrist, de laatste en volkomendste vervulling van deze 
profetie; wanneer de kerk, onder waarlijk vrome en waarlijk godvrezende overheden en 
verstandige herders en leraars, nadat de heidenen in haar gemeenschap zullen zijn 
aangenomen en de Joden tot God bekeerd zijn, bestraald zal worden met een groot licht 
van de Geest der kennis, wijsheid en heiligheid en wanneer de gerechtigheid en de vrede 
zich in haar allerbeste en aangenaamste gedaante op aarde vertonen en elkander kussen 
zullen.                                                     (Professor C. Vitringa-commentaar Jesaja 11:9) 
 
 

������������ 
 
 
Onze wensen zijn als tevoren, innemender en verhaastender, die heerlijke openbaring 
van Christus’ Koninkrijk op aarde, zo dikwijls in de heilige voorzeggingen beloofd; en 
die gelukkige tijden, in welke eendracht en deugd zal wederkomen en de 
godvruchtigheid met het geloof met opgericht hoofd zich zal vertonen en omwandelen. 
Of, indien wij liever gebruiken de dichten van de heilige zanger, in welke de bergen den 
volke vrede zullen dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid; en Hij zal nederdalen als 
een regen op het nagras; als de druppelen die de aarde bevochtigen; in welke eindelijk 
de rechtvaardige zal bloeien, en de veelheid van vrede; totdat de maan niet meer zij. 
(Hermanus Witsius, één van Nederlands grootste theologen uit de bloeitijd der  kerk) 
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Laat ons strijden met Christus in het gebed dat Hij vervulle het woord dat Hij 
gesproken heeft tot de Vader voor zoveel getuigen. O mijn geliefden, als u kijkt naar 
zoveel heidense volken die nog overdekt zijn met onkunde en Egyptische duisternis, die 
nog niets kennen van des vaders Naam(…)ga tot Jezus Christus en zeg: O, Heere, U hebt 
beleden dat U de Naam van Uw Vader zult verklaren aan andere personen en aan 
andere volken tot aan het einde der wereld.(…)Laat onze harten met vreugde vervuld 
worden terwijl wij uitzien naar de vervulling van dit werk. O, laat het onze geesten 
opwekken onder alle ontmoedigende duisternissen en diepe teleurstellingen die op ons 
rusten vanwege de Kerk, gedenkende in welke gezegende staat en heerlijke toestand zij 
zal verkeren wanneer Christus de Naam van Zijn Vader zal verklaren aan al de naties 
onder de hemel, wanneer de Joden bekeerd worden en de volheid der heidenen zal 
ingegaan zijn. O, mijn geliefden, wat zal dat een vreugdevolle tijd zijn! 
(George Newton [1602-1681] preek over Joh. 17:26) 
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Reeds sinds jaren is mijn verwachting en verlangend uitzien geweest naar Israëls 
bekering tot zegen en leven voor de kerk, volgens Romeinen 11. - Vr.: Bidden zij  ook 
dat de HEERE de onvervulde beloften mag volbrengen? Antw.: Ja, om de val van Babel, 
de bekering der Joden, de komst van het duizendjarig rijk, de toebrenging van zijn 
uitverkorenen en hun eeuwige zegepraal, Matth. 25:34. 
(Ds. E. Fransen in voorwoord ‘De verheerlijkte Immanuel’ in verkl. Zondag 19) 
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Aan de terreur komt een eind 
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Terreur verstoort het leven en werkt verlammend. Mensen voelen zich bedreigd. 
Angst en onzekerheid grijpen om zich heen. Vliegreizen worden afgezegd, tunnels 
worden afgesloten, kerncentrales worden extra bewaakt, nieuwe investeringen worden 
uitgesteld, extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Wat op 11 september 
(2001) gebeurd is, zou wel eens een wending aan de geschiedenis kunnen geven. Het 
bedreigend en beangstigend geweld waarmee Israël nu al meer dan een halve eeuw te 
maken heeft, heeft opgehouden alleen maar op Israël van toepassing te zijn. Het is 
ineens een wereldprobleem geworden. De terreur werd van het ene op het andere 
moment het thema van de wereldpolitiek. 
 
Wereldheerschappij 
Gaat het hier om een terreuractie, gericht tegen het rijke westen? Of is het een oorlog 
van de islam tegen het christendom? Is het een geestelijke of een politieke strijd? 
Natuurlijk mogen we niet alle islamieten aanrekenen wat hun fundamentalisten doen 
(al-Qaida, Taliban, Hamas, Jihad, Hezbollah, om er maar een paar te noemen). Maar 
zeker is dat de islam streeft naar wereldheerschappij. Na de aanslag op het World Trade 
Centre is men eindelijk oog gaan krijgen voor een paar van deze militante islamitische 
groeperingen. Een fanatieke moslim zei onlangs: “Elke moskee is een cel in de strijd 
tegen het satanische Westen”.  En als je dan weet dat deze moskeeën in ons ‘tolerante’,   
humanistische landje als paddestoelen uit de grond rijzen… 
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Een Anti-Terreur-Coalitie 
De Verenigde Staten hebben na de aanval op 11 september besloten een Anti-Terreur-
Coalitie te vormen, waartoe alle gecultiveerde staten zouden moeten toetreden. De 
aanslagen hebben bewezen dat terreur -aangedreven door duistere machten-  geen 
grenzen kent en dat alle middelen geoorloofd schijnen te zijn. Israël, dat sinds zijn 
bestaan doelwit van terreur is, rekende erop zonder meer tot die coalitie te worden 
gerekend. De tijd leek zelfs aangebroken te zijn dat de Nobelprijswinnaar voor de vrede 
Yasser Arafat en zijn geestverwanten zouden worden geïsoleerd. Israël had gehoopt voor 
zijn eigen situatie eindelijk eens een open oor te vinden. Tenslotte had de PLO al 30 
jaar lang een terroristische strijd gevoerd in de vorm van vliegtuigkapingen, bloedbaden 
binnen en buiten Israël, gijzelingen en nu weer die zelfmoordaanslagen, die met de dag 
benauwder worden. Maar de Verenigde Staten zagen het anders. Wilde men de terreur 
bestrijden, dan moesten bij de coalitie ook de Arabische staten, zoals Syrië, de 
Palestijnse Autoriteit (Arafat), Saoedi-Arabië en Pakistan worden betrokken. En aan 
Israël werd te kennen gegeven dat het zich maar niet moest verzetten tegen het toetreden 
van deze landen tot die ‘onzalige coalitie’. Het ergste komt echter nog: Syrië -waar het 
terrorisme hoogtij viert- weigert met Israël aan tafel te gaan zitten. 

 

De politiek is hypocriet 

Het resultaat is dat Israël  -het land,  waarop de Arabische terreur zich concentreert-  in 
tegenstelling tot Syrië, geen actieve rol in de bestrijding van de terreur mag spelen. Het 
is weer net als bij de Golfoorlog in 1991 toen, in de strijd tussen Irak en de 
VerenigdeStaten, de scudraketten op Tel Aviv vielen.  Ook toen werd  Israël  door  de 
Verenigde Staten van de strijd uitgesloten. Daarbij komt ook nog dat Syrië vanaf 2 
januari permanent lid wordt van de Veiligheidsraad(!). Israël is het enige land dat 
daarvan is uitgesloten. Israël mag dus niet actief deelnemen aan de coalitie die tegen de 
vijand “terrorisme” ten strijde trekt, ook al worden binnen 24 uur tientallen mensen in 
Jeruzalem en Haifa door terroristen vermoord of hun leven verminkt. 
 

 

Israël zal alleen wonen 

De staat Israël ontstond in 1948, dank zij een met overweldigende meerderheid 
genomen beslissing van de Verenigde Naties. De Arabieren verklaarden Israël toen 
meteen de oorlog. Het gebied dat hun was toegewezen, accepteerden zij niet. Ze verloren 
de oorlog. Sindsdien worden ze als slachtoffers voorgesteld. Iemand zei: “Israël zou zich 
eigenlijk moeten verontschuldigen voor het feit, dat het gewonnen heeft.” Telkens weer 
lukt het de satan Israël als agressor en schuldige aan te wijzen. Israël is in één van de 
meest beslissende en kritieke fase van haar bestaan gekomen. Het kan niet zelfstandig 
handelen. Het heeft rekening te houden met de Verenigde Staten, de Verenigde Naties, 
de Europese Unie, enz. Israël wordt nonstop gedwongen toe te geven. Welke gevolgen 
dat voor de Joodse staat heeft, interesseert niemand. Als Israël uit oogpunt van 
zelfverdediging eens niet aan de wensen van zijn betuttelaars toegeeft, dan wordt het als 
zondebok aangemerkt. Iemand zei eens: “De Joden hebben felle vijanden en lauwe 
vrienden. De vijanden haten hen omdat ze Joden zijn; de vrienden accepteren hen 
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omdat ze mensen zijn.” De haat van de Arabieren kent hélemaal geen grenzen. Hij komt 
tot uitdrukking in de voortdurende aanslagen op Joodse mannen, vrouwen en kinderen 
(minister Ze’evi was het 188e dodelijke slachtoffer van de in september 2000 begonnen 
intifada); in het aankweken van haat via de leerboeken van jonge kinderen op de 
Palestijnse scholen, in de antisemistische lectuur (o.a. de Protocollen van Sion) die in de 
gehele Arabische wereld verspreid worden en in de opruiende toespraken van de imams 
in de moskeeën. Israël wordt gezien als een hindernis op weg naar wereldvrede.  “Was 
Israël er niet”,  zei laatst iemand,  “dan hadden we vrede in in de wereld.” Toen in het 
afgelopen jaar de internationale wereldconferentie tegen het racisme in Durban werd 
gehouden, zei Saad Abdalle Hoessein (Iran), nadat Amerika en Israël vanwege de 
racistische opstelling van diverse landen de conferentie verlaten hadden: “Dit is de grote 
overwinning voor de islam en de Palestijnen. De isla-mitische wereld heeft nu haar 
kracht bewezen. We zullen de UNO veroveren. We zien de zionisten al vluchten.” Zulke 
uitspraken worden als extreme uitwassen afgedaan. 

 
 
Een waarschuwing 
Ariël Sharon is een van de weinige politici die het gevaar onderkent. Hij houdt zich nóg 
in, om niet als agressor beschuldigd te worden. Wel heeft hij gewaarschuwd Israël niet 
op te offeren op het olierijke altaar van de Arabieren en het te verkwanselen, zoals 
Tsjecho-Slowakije in 1938 werd opgeofferd aan nazi-Duitsland. Hij zou op steun van de 
wereldopinie moeten kunnen rekenen. De fundamentalistische islam ontwikkelt zich 
steeds meer tot een politieke en militaire macht die de wereldheerschappij en de 
vernietiging van Israël ten doel heeft. 

 

Hoe verder? 

Toch heeft Israël toekomst. God heeft elk land zijn grenzen gesteld.  Maar  ook  al  
behoort de gehele aarde God toe, Hij noemt Israël Zijn land. Hij gaf aan Abraham en 
zijn zaad het land Kanaän, tot een eeuwige bezitting! (zie o.a. Genesis 17:8). Een belofte 
die maar liefst 46 maal, vaak onder ede, herhaald wordt. Niet ál Abrahams 
nakomelingen vallen onder die belofte. Ismaël, de vader van de Arabieren (Genesis 26:3-
4), en Ezau (Genesis 28:13) worden daarvan uitgesloten. In het hemelse kadaster zijn de 
grenzen van het land nauwkeurig omschreven. Daar staan resoluties van de Verenigde 
Naties, Oslo-akkoorden, de bemoeizucht van een Amerikaanse president en de Europese 
Unie machteloos tegenover. Ook al probeert iedereen Israël te dwingen gebieden af te 
staan, God heeft Zijn eigen agenda! Het is God die de wereld bestuurt. Hij is de grote 
Architekt, die de volken gebruikt om het door Hem gemaakte bestek uit te voeren. Hij 
was het die bij de Joden het verlangen wekte om naar het land der vaderen terug te 
keren. Duizenden pioniers zijn in de vorige eeuw -al of niet gedwongen door 
vervolgingen- in verschillende golven het beloofde land binnengetrokken. En ze hebben 
-ten koste van talloze slachtoffers- het uitgeputte land weer tot bloei gebracht. We vinden 
nu weer fruit, koren, wijn en vee op plaatsen waar tevoren stenen en rotsblokken het 
land tot onvruchtbare steppen hadden gemaakt. Zelfs de woestijn bloeit er als een roos! 
Hoe is in vervulling gegaan hetgeen we lezen in Jesaja 43: “Vrees niet, want Ik ben met 
u; Ik zal uw zaad van de opgang brengen, en Ik zal u verzamelen van de ondergang. Ik zal 
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zeggen tot het noorden:: “Geef”, en tot het zuiden: “Houd niet terug; breng Mijn zonen  
van verre en Mijn dochters van het einde der aarde.”  

 

En zo kon het gebeuren dat op 14 mei 1948 de staat Israël opnieuw begon. Er is 
toekomst voor de Jood. Ezechiël 36 en 37 en Romeinen 11 -om maar een paar 
Schriftgedeelten te noemen- zijn daar niet onduidelijk over. En alle pogingen die satan 
hiertegen zal ondernemen, lopen onherroepelijk te pletter tegen Gods eeuwig en 
onveranderlijk plan. Niet omdat het volk het er zo best afbrengt. De felste antisemiet is 
niet in staat de ongerechtigheden van het volk zo duidelijk naar voren te brengen als 
God het in Zijn Woord heeft gedaan. En toch… Israël is Gods oogappel. Wellicht zal 
het herstel van het volk door een diepe weg gaan. Het moet ons toch wel opvallen dat de 
gebeurtenissen in het grote wereldgebeuren zich meer en meer toespitsen op dat landje, 
dat daar woont temidden van de volkeren. De strijd om Jeruzalem, waarover Zacharia 12 
en 14 spreekt, is al in volle gang. Zelfs de vergaande concessies die Barak vorig jaar deed, 
werden verworpen. Arafat komt steeds met nieuwe voorwendsels om de strijd gaande te 
houden. Het zijn evenwel niet de regeringsleiders, maar het is God die de geschiedenis 
schrijft.  

 

Als we op de omstandigheden letten,  is er voor Israël geen  enkele hoop. Wij  zien het -
als we letten op wat er gebeurt- niet zitten, maar God laat zich niet narekenen. “Zie, Ik 
zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen voor alle volken; allen die zich daarmee 
beladen, zullen gewis doorsneden worden; en de volken der aarde zullen zich tegen haar 
verzamelen” (Zacharia 12). Ergens anders lezen we: “Jeruzalem zal van de heidenen 
vertreden worden”, maar er volgt een Goddelijk “totdat” (Lukas 21:24). Er komt een 
dag, dat tien mannen uit de heidenen de slip van een Joodse man zullen grijpen en 
zullen zeggen: “Wij zullen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is” 
(Zacharia 8:23). Wat een heerlijke tijd zal dat zijn! Dat is nu nog niet voor te stellen. 
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**  Bekend is dat de letters van het Hebreeuwse alfabet ook getallen vertegenwoordigen. 
De cheet is acht. Acht heeft een aparte Bijbelse waarde. Er werden acht mensen 
behouden in de ark, 1 Petr. 3:20. De besnijdenis van de baby gebeurde op de achtste 
dag, Lukas 1:59. Na de zevende dag is de levensvatbaarheid duidelijk. Jezus Christus 
werd op de achtste dag opgewekt, op de eerste dag van de nieuwe week, Joh. 20:1 en 19. 
Acht staat daarom voor het nieuwe begin, het nieuwe, eeuwig, uit God voortvloeiende 
leven.                                 (Dr. P.A. Siebesma-“U kent meer Hebreeuws dan u denkt”) 
 
 

**** 
  
****    Die vrou wat in Spreuke beskrijve word, is inwendig mooi, en nie kunstmatig nie; 
haar skoonheid kom van binne, en is nie opgeplak nie; dit is die openbaring van haar 
karakter, en nie die werk van die apteker nie. Liefde is op haar lippe, nie verf nie; haar 
mond ken waarheid, maar nie tabak nie. Sy is meer bekommerd oor die diepte van haar 
gees dan oor die hoogte van haar hakke. Sy besit waardigheid zonder styfheid. Sy besit 
dit alles en nog veel meer, omdat sy God lief het en vrees. 
 
(Een oude wijsheid uit Zuid-Afrika, die ongetwijfeld ook ons nog veel te zeggen heeft) 
 

**** 
 
** Jarenlang zijn er berichten in omloop geweest dat in Brussel een heel grote computer 
staat met de naam “Het Beest”. Alle vragen waar dit “Beest” te vinden is lopen op niets 
uit. Niemand weet het! Nu lazen we in een oud nummer van “Het Zoeklicht” (25-11-’00) 
het volgende: “De computer van de Europese Bank in Frankfurt, die uiteindelijk alle 
financiële transacties binnen de Europese Unie (het hersteld Romeinse rijk) zal 
verwerken, heeft nu al binnen de kring van computerdeskundigen de bijnaam van “Het 
Beest” gekregen!” We zullen nu dus naar Duitsland moeten om met “Het Beest” kennis 
te maken… 
 

**** 
 
**  Ik geloof dat er nooit een tijd was waarin er zoveel valse godsdienst in omloop was en 
zoveel ‘valse hoop’ doorging voor ware. Er was nooit een tijd waarin er zoveel grote 
belijdenis was en zo weinig geestelijke praktijk, zoveel luid gepraat over predikers, 
partijen en kerken en zo weinig nabije wandel met God en waar werk van de Geest. Er is 
geen gebrek aan bloesem in het christendom, maar er is een verschrikkelijke schaarste 
aan rijpe vrucht. Er is overvloed aan polemische theologie, maar een gebrek aan 
praktische heiligheid. Er zijn tallozen die de naam hebben dat ze leven, maar weinigen 
wier harten werkelijk gericht zijn op de dingen die Boven zijn. Er zullen nu enkele 
verschrikkelijke fouten worden gemaakt in vele streken. Er zullen nog meer 
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verschrikkelijke onthullingen zijn op de jongste dag. Er zijn heden ten dage vele mensen 
met een hoop die geheel ongefundeerd is. Ik zeg voor de laatste maal: hoed u voor 
vergissingen.                                                                   (Het gekrookte Riet’-29-11-’01) 
 
 

**** 
 
**  Indien iemand de Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking; 
Maranatha.                                                                                                           (Paulus 
in 1 Cor. 16:22) 

**** 
 
** Volgens het RD van 23 januari is er een forse toename van de criminaliteit in het 
centrum van Rotterdam. Ze brengt dat onder een vette kop: Buitenlanders plegen 
straatroven”. Discriminatie? Nog even en deze berichten mogen niet meer. Volgens het 
artikel is maar 1% van de gepakte vandalen van Nederlandse afkomst. De rest -dus 99%- 
is buitenlander! We hebben wat gedaan door van ons land een multicultureel 
luikerkerland te maken.   
 

**** 
 
**  “Omdat christenen onmogelijk kunnen gehoorzamen aan wetten die tegen die van 
de Almachtige God ingaan is het meewerken aan het wettelijk bevestigen van een 
homohuwelijk voor hen onbestaanbaar. Dat was natuurlijk al algemeen bekend en mede 
daarom zijn zulke wetten juist in het leven geroepen. Niet bewust door állen die daaraan 
hebben meegewerkt, maar zéér bewust door sommigen die iedereen willen verplichten 
om het kwade goed te noemen. ‘Voor ons is de wet de wet’, zegt de burgemeester van 
Leeuwarden, die aan gewetensbezwaarde ambtenaren verder geen boodschap heeft. Wij 
kunnen hem dat, wat de Nederlandse wet betreft, helaas niet meer nazeggen. Dan 
zouden we ons geweten moeten toeschroeien en God moeten verloochenen. Dat de 
Heere ons daarvoor beware! We moeten er echt op bedacht zijn buiten de samenleving 
te worden gedreven.” Dit schreef de heer J.J. Frinsel in het blad “De Oogst” van 
september 2001. Laten we oppassen voor een eenzijdig beroep op Romeinen 13:1! Het 
mag waar zijn dat toendertijd keizer Nero het hoofd van de bezettende macht in 
Palestina was. Maar men denke niet dat de christenen zich zó aan hem hebben 
onderworpen dat ze het kwade getolereerd en gedaan hebben. En keizer Nero was een 
heiden. Wij leven in een land dat van oorsprong een christelijk land is en dat nu het 
christendom tracht uit te roeien. Onze overheid is volstrekt afvallig en veel schuldiger 
dan de heiden Nero en de zijnen. Is de tijd aanstaande of mogelijk al aangebroken dat 
we tégen de overheid moeten bidden? Wie kan daar eens “licht” over laten schijnen? 
 
 

**** 
 
 **  “Maar wij moeten ook opstaan onder Christus’ schaduw en voor Hem optreden. 
Zeker roept Christus nu bij de huidige staat van zaken in de strijd met zijn vijanden in 
Groot Brittannië en Ierland, zijn volk op om voor Hem te handelen en voor zijn zaak. 
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Hebben zij (nl. de vijanden-B) een banier ontplooid voor het pausdom en zijn slavernij, 
heeft God óns een banier gegeven om op te heffen voor geloof en vrijheid, Ps.60:6. En 
het volk wordt onder deze omstandigheden opgeroepen om zich in de houding te zetten 
ter verdediging van het geloof en onze vrijheden en rechten en zich geen prooi van zijn 
moordenaars te laten maken. En wanneer in zo’n tijd (en zeker ook als de onze-B) Gods 
volk meer uit is op eigen zaak en belang, meer dan de eer Gods en de bloei van zijn rijk 
en de belangen en veiligheid van zijn  naaste, kunnen ze ongemerkt onder vloek van 
Meroz geraken, welke als ze er eenmaal onder zijn, niet licht weer van af komen, 
Richtteren 5:23.” (preek van Thomas Boston over Jes. 32:2).  Deze woorden van Boston 
veroordelen onze christenheid toch zeker geheel en al.  Dit christendom wil genieten 
van het leven, maar te strijden en te lijden voor Christus en Zijn Koninkrijk en om de 
moordenaars te weerstaan, is een vreemde zaak geworden. 
 

**** 
 
**  Over “bekeringsgeschiedenissen” zei Ds. L. Ledeboer eens: “Man of vrouw, je vertelt 
veel, maar dat is alles Jezus niet.” We lazen eens ergens: “De meeste 
bekeringsgeschiedenissen stinken naar mensenvlees”! 
 

**** 
** Het klonen van mensen is een proces waarbij het genetische materiaal van een mens 
in een ontkernde menselijke of dierlijke eicel wordt overgebracht. Door aansluitende 
stimulatie tot celdeling ontstaat een nieuwe mens die slecht één onderdeel heeft en 
genetisch met dit ouderdeel identiek is. Zo kunnen er mensen ‘vervaardigd’ worden. De 
biolechnologie wil het kloonproces gebruiken om menselijke embryonen te produceren, 
ten einde die dan voor medische onderzoeksdoeleinden te gebruiken en te doden. Hoe 
dit allemaal in z’n werk gaat en mogelijk is ontgaat ons. Maar het ontgaat ons niet dat de 
HEERE naar de kroon en de troon wordt gestaan. We zijn veel dichter bij een 
ontzaggelijk ingrijpen Gods dan we met z’n allen kunnen beseffen.  
 

**** 
 
**  De hardheid van een munt wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
betrouwbaarheid van de betrokken regering. Een Europese regering bestaat (nog) niet. 
Het eigenbelang is doorgaans groter dan het algemeen belang. Er zijn enkele dubieuze 
regeringen in het “euro-Europa”. Draaien wij straks ook op voor allerlei misstanden die 
ongetwijfeld openbaar zullen komen? De ‘hardheid’ van de euro zou wel eens van heel 
slechte kwaliteit kunnen zijn… 
 

**** 
 
**  Je mag tegenwoordig niet zeggen -en zeker niet hardop- dat Nederland ‘vol’ is. Het is 
interessant om in herinnering te brengen dat in de troonrede van 18 september 1979 
het volgende werd gezegd door Hare Majesteit koningin Beatrix, in een alinea over het 
wegverkeer: “Ons land is vol, ten dele overvol.” We breken absoluut geen lans voor Pim 
Fortuyn. Maar hij bevindt zich wat de ‘volheid’ van Nederland betreft in illuster 
gezelschap, namelijk in dat van het staatshoofd en de toenmalige regering!  
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**  Moslimterreur grijpt om zich heen.  Enkele weken geleden werden kerkgangers van 
de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk te Gouda bespuwd door Marokkaanse jeugd. In 
Rotterdam zijn al meerdere malen kerkgangers uitgescholden door jonge moslims voor: 
“vuile rot christenen.” Volgens het RD van 19 febr. was de bibliotheek te Vee-nendaal 
het doelwit van Marokkanen. Er komt nu speciale bewaking. Op 25 en 27 febr. schreef 
deze krant over de wandaden van de Marokkaaanse jeugd in een zwembad te 
Veenendaal. Het was zo erg dat het bad gesloten moest worden. Zeven agenten waren 
nodig om de zaak in toom te houden. De Marokkanen traden uiterst provocerend op. 
Er was sprake van belediging, geweld, bedreiging met verkrachting en zelfs bedreiging 
met de dood. De badmeesters zijn heel erg geschrokken en sommigen willen niet meer 
werken als er moslimjeugd aanwezig is. Zelfs de allerjongsten van deze jeugd hebben 
geen enkel ontzag. Via hun ‘mobieltjes” riepen ze hun familie op. Vaders, broers, ooms 
en neefs kwamen naar het zwembad om de medewerkers te molesteren. Ze ‘moeten’ nu 
allemaal bij de burgermeester komen voor een ‘vermanend gesprek’. Dit alles volgens 
het RD. Zo gaat dat in Nederland. Wie maakt er zich eens sterk voor om met zeer 
krachtige hand op te gaan treden tegen deze boeven? We hebben vele gegevens hoe deze 
jeugd zich gedraagt. Dezer dagen is openbaar geworden dat op moslim-basisscholen in 
ons land, via leerboeken, volop haat wordt gekweekt tegen Joden en christenen. Dit is al 
heel lang bekend, maar het is tot heden in de bekende “doofpot” gestopt. Als deze 
slappe regering nu geen zeer, zéér harde maatregelen neemt, dan is voor de toekomst van 
niet moslims in ons land het ergste te vrezen.  
 

**** 
 
**  Volgens het RD van 26 febr. verdwijnen in Amerika almeer absolute waarden uit de 
kerken. Volgens het onderzoek van de Amerikaanse Barna researchgroep ie er bij de 
jeugd een alarmerende achteruitgang van de morele waarden. Verreweg de meeste 
volwassenen en tieners geven aan dat ze hun beslissingen nemen op basis van wat ze 
goed of prettig vinden. Hoe wáár is het Bijbelwoord uit de Openbaring dat we na elk 
oordeel lezen: “En zij bekeerden zich niet.” Het is na 11 septermber vorig jaar wat 
‘drukker’ geweest in de kerken in de VS, maar ook dat is weer voorbij. En wat er wáár is 
van alle opgeschroefde godsdienst, waar we wel eens van lezen, zal ons de toekomst wel 
leren. 
 

**** 
 
**  In Den Haag is het proces gaande tegen de Joegoslavische oud-president Slobodan 
Milosevic. Deze man is zeker geen ‘lieve jongen’, maar er is meer aan de hand dan men 
ons wil doen geloven. We hopen er nog eens wat dieper op in te gaan. Hier willen we 
wel de vraag poneren, waarom alleen déze man terecht moet staan? Hoeveel heeft dit 
alles te maken met de massamoord op de Serven in de Tweede Wereldoorlog door de 
roomse Kroaten? Elders in de wereld gebeurden en gebeuren vreselijke dingen. Zou 
president Poetin van Rusland ooit voor een trubinaal moeten verschijnen om zijn 
optreden in Tsjetsjenië te verantwoorden? En moet het staatshoofd van China zich ook 
in Den Haag gaan verantwoorden voor de bezetting van Tibet met alle gruwelen daar 
bedreven of over het martelen en vermoorden van Chinese staatsburgers die Christus 
belijden als hun Zaligmaker? Welnee. In Peking moeten in 2008 de Olympische Spelen 
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worden gehouden! En de Amerikanen hebben destijds in Vietnam met hun vreselijke 
wapens tegen de burgerbevolking beslist niet voor sinterklaas gespeeld. Maar hier had 
Rome de hand in! We zullen niet zeggen dat Milosevic déze zaken in Den Haag zal 
aansnijden, maar niettemin verwachten we dat hij nog wel enkele zaken uit de kast zal 
halen waar we van op zullen kijken. 
 

**** 
 
**  Raakt het ons niet dat er wereldwijd 142 miljoen straatkinderen zijn, 300.000 
kindsoldaten en doorlopend 10 miljoen kinderen die slachtoffers zijn van de 
seksindustrie? Oorlogsgeweld treft en beschadigt vooral veel kleine kinderen. Er zijn 130 
miljoen meisjes besneden, voornamelijk in islamitische landen. Dagelijks worden 1600 
kinderen HIV-besmet; ze lopen gerede kans aan aids te sterven. Terroristen in 
Colombia kidnappen bij voorkeur kinderen, omdat die veel losgeld opleveren. Bogota 
heeft “Kidnap capital of the world”, wist u dat? Dit schreef Hans L.J. Keijzer in het blad 
“De Oogst” van januari 2002. Het werd overgenomen in het RD van 18 februari. Het is 
waarlijk niet onder woorden te brengen hoe het in deze boze wereld gesteld is. Wie een 
weinig van het wereldwee beseft zou haast niet meer vrolijk kunnen zijn. Het mocht ons 
allen maar uitdrijven naar de Troon van Gods en genade en barmhartigheid en Hem te 
smeken om de komst van het Vrederijk van de Messias, waarin de bergen den volke 
vrede zullen dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid, wanneer Hij de kinderen des 
nooddruftigen zal verlossen en de verdrukker zal verbrijzelen, Psalm 72. 
 

**** 
 
**  Er zijn veel mensen die zeggen dat ze graag bekeerd zouden worden (zijn), maar het 
blijkt doorgaans uit heel hun leven, hun handel en wandel, dat ze zich niet bekeren 
wíllen. Het eind van het smalle pad lokt hen wel, maar deze weg bewandelen haten ze. 
 
 

******** 
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RRoommee  wwiinntt  oopp  aallllee  ffrroonntteenn  
 

///////////////////////////////////////////////// 
  
 
Op meerdere plaatsen in dit nummer leest u daarvan, vooral in het artikel “Rooms 
geld”. Hier wijzen we nog op enkele verontrustende berichten. Uit de grote hoeveelheid 
het volgende: 
 

 

**  “Oecumene betekent voor de Rooms-Katholieke Kerk een eenheid onder de paus en 
de rooms-katholieke bisschoppen. We kunnen ons geen andere zichtbare christelijke 
eenheid voorstellen.” Simonis wil niet spreken van terugkeer in de schoot van Rome, 
omdat dat ‘psychologisch wat moeilijk’ ligt voor de protestantse kerken. Hij gebruikt 
daarom liever de term “verzoening”. Het pausschap acht hij onopgeefbaar, maar de wijze 
waarop het functioneert, vindt hij wel voor herziening vatbaar. Kardinaal Simonis sprak 
in Utrecht over het belang van de Charta Oecumenica voor de oecumene in Nederland. 
Dit document ten behoeve van de samenwerking in Europa is het resultaat van 
samensprekingen tussen de Konferentie van Europese kerken (KEK) en de Raad van 
Europese Bisschoppenconferenties (OCEE). Het stuk is vorig jaar in Straatsburg 
ondertekend.” ( RD-19-1-02)   

  

Nederland levert zich gewillig uit aan het pausdom. Kardinaal Simonis is de “lieveling” 
van afvalligen in onze Reformatorische kerken, die hem een “oprecht wedergeboren 
christen” noemen. Met de kardinaal en andere roomse prelaten, én een heel scala 
crypto-roomsen uit het afvallig protestantisme kwam men op 26 november 1999           
te Utrecht bijeen om het “Millenniumgebed” te bidden. We schreven er indertijd al 
uitvoerig over. Simonis heeft het “getij” mee. Zijn afgodische kerk -het meesterstuk van 

satan, zoals de martelaarskerk de roomse kerk noemden- wordt door de SoW synode een 
“zusterkerk” genoemd. Het is u allen bekend. In het bovenstaande komt de kardinaal 
“uitnemend” rooms voor de dag. Er is maar één kerk – de roomse. Er is alleen maar 
eenheid onder de paus.  Het RD vermeld verder in het artikel: 

 

“De kardinaal wil de kerken van de Reformatie niet als kerken beschouwen, maar 
slechts als kerkelijke gemeenschappen.” 

 

Ja, u leest het goed. Zó lezen we het in het Reformatorisch Dagblad. En… ze geeft er 
geen enkel commentaar bij, laat staan een redactioneel commentaar op de eerste pagina! 
Daar is het kennelijk niet belangrijk genoeg voor. 

 

Simonis is puur en puur rooms, zoals we steeds gesteld hebben. En wie het anders durft 
te zeggen en te schrijven is van de genade vervallen en bevindt zich in het kamp van de 
vijand.  
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U hebt ook wel begrepen dat de kardinaal zich hevig bezighoudt met het roomse Europa 
onder de roomse Maria. Het “samenwerken van de kerken in Europa” is vastgelegd in 
Straatsburg. Maar laten we er rekening mee houden dat dit maar een ‘tipje van de sluier’ 
is welke opgelicht wordt. Het grootste verraad zit ondergronds. Maar het is een 
benauwend teken van de roomse brutaliteit dat ze zulke zaken in het openbaar durft te 
zeggen.  Simonis heeft het keihard  durven zeggen.  Wat  dat  betreft  bedanken  we  de 
1995 een rooms-katholieke dienst bijwoonde in de kathedraal van Westminster. Het was 
voor het eerst sinds de Reformatie dat een Britse monarch iets dergelijks deed. In 
roomse kringen werd het beschouwd als ‘de belangrijkste gebeurtenis voor de Katholieke 
Kerk van Engeland na de katholieke emancipatiewetten van de vorige eeuw.’ In 1999 
verleende de vorstin kardinaal Hume persoonlijk de zeer hoge onderscheiding Order of 
Merit. Vervolgens bracht zij, ook ditmaal in het zwart gekleed, in oktober 2000 een 
offcieel bezoek aan het Vaticaan. Protesten door vele van haar trouwe protestantse 
onderdanen mochten niet baten. Een uitermate en door ons zeer betreurd aspect van 
dit jongste blijk van erkenning van het pausdom is dat de koningin opnieuw ontrouw is 
aan haar belofte het protestantisme te handhaven. Bij haar kroning heeft zij plechtig 
gezworen alles te doen wat in haar vermogen is om ‘de protestantse, gereformeerde en 
wettelijk vastgelegde religie’ te handhaven. Het is duidelijk dat de toenemende 
koninklijke erkenning van het rooms-katholicisme weinig goeds voorspelt voor de 
grondwettelijke status van de Bill of Rights en de Act of Settlement (resp. uit 1689 en 
1701, met onder andere het verbod een rooms-katholiek tot vorst te kronen). Er is meer 
reden dan ooit voor het smeekgebed tot de allerhoogste God om te waken over de 
protestantse grondwet van onze natie.” 
 

Tot zover de Schotse predikant Neil M. Ross van Dingwall over het gepleegde verraad. 
Deze kleine Schotse kerk ziet met ons uit naar de verwoesting van het pausdom, de 
toebrenging der Joden en de komst van Gods Koninkrijk.  

 

z  De Schotse predikant Jacobus Durham heeft ons zoveel honderden jaren geleden al 
mogen waarschuwen. Sprekende over de tijd die de val van de antichrist kort zal 
voorafgaan zei hij: 

“Nog eens, het blijkt hier ook, dat velen op Rome zo verzot zullen zijn in haar te bewenen, 
zelfs na haar ondergang; hetwelk zeker niet zou kunnen, indien zij deze profetieën 
verstonden. Het is dan niet te verwonderen, dat dezelve voor velen zo duister is, dewijl 
zij de antichrist alsdan zó zullen aankleven, alsof hij de antichrist niet was; zo schijnt het, dat 
velen dit Babylon bij haar verwoesting verdedigen zullen, alsof het dit Babylon niet was 
waarvan hier gesproken wordt; gelijk de Joden steeds de klare profetieën van Christus en 
van hun verwerping van Christus blijven verwerpen.”  (commentaar Openbaring 18) 

 

En de rechtstreeks door God onderwezene John Bunyan heeft ons in zijn werk “De val 
van de antichrist en het doden der getuigen” er al uitvoerig voor gewaarschuwd, dat in 
die tijd het protestantisme het pausdom zal aankleven en dat het vrijwillig de kooi van 
Rome zal binnengaan met al het ‘onrein gevogelte’ om dan… op een vreselijke wijze mét 
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Rome vernietigd te worden. In diezelfde geest hebben Huntington, Gaussen, 
Hellenbroek, Vitringa en anderen gesproken. Men leze toch zulke werken! 

 

De gegevens die we hebben over de recente wandaden van het pausdom zijn vele en we 
zijn er van overtuigd dat dit “vele” maar een heel klein beetje is van hetgeen we onder 
ogen krijgen. En wie meent dat het niet noodzakelijk is steeds weer op het ontzaggelijk 
grote gevaar van Rome te wijzen raden we dringend aan -bij het vele wat we al hebben 
geschreven- nog eens nr. 1 van 2001 op te slaan en het artikel “Moet dat nu altijd weer?” 
nog eens te lezen! 

 

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

 

H e t   m e e s t   r e c e n t e 
 
 
ISRAËL.  De staat en het volk van Israël, de twee en de tien stammen, dáár heeft de 
gehele wereldgeschiedenis mee te maken. Het is de spil waar alles om draait. Als we nog 
een klein weinig kunnen ‘zien’, dan is dat zo helder en klaar als glas. Maar dan weten we 
tevens dat dit nog veel en veel meer zal gelden in de maanden en jaren die nog voor ons 
liggen. De “eindfase” van de wereldgeschiedenis is -met de eindfase in Israel- in volle 
gang. We hebben nu tien artikelen geplaatst over “Naar de eindfase in het Midden-
Oosten”. Het was de bedoeling daarin nog aandacht te besteden aan de nog te komen 
oorlogen in die regio, zoals de profetieën die ons voorzegd hebben. We willen dit nu 
echter D.V. in een aparte verhandeling aan u doorgeven. Overigens tuimelen de 
gebeurtensissen in Israël over elkaar heen. De strijd die er is wordt nog net geen oorlog 
genoemd, maar is verschrikkelijk. Een ding is heel duidelijk: als de Palestijnen geen 
aanslagen zouden plegen, zou Israël geen tegen maatregelen behoeven te nemen. De 
escalatie is voor 100% de schuld van Arafat en zijn moordenaarsbende. Wie het anders 
zegt pleegt opzettelijk bedrog. 
ER IS EEN WISSEL OM.  Wat nog nooit plaatshad is nu gebeurd. Amerika pleit openlijk 
voor een Palestijnse staat. Het  heeft ook felle kritiek op de aanpak van Sharon. Het 
heeft ook de geldkraan voor Israël dichtgedraaid. Er wordt opnieuw gewerkt om beide 
partijen aan tafel te krijgen en tot een wapenstilstand te komen. Wéér zou Israël moeten 
praten met moordenaars, bandieten en aartsleugenaars. Of het zover zal komen? De 
komende dagen en weken zal er zeker meer duidelijkheid komen.  
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AANVAL OP IRAK.  Daar wordt nu heel openlijk over gesproken. Amerika heeft de 
Arabieren nodig om samen een front te vormen tegen Irak, vandaar ook de veranderde 
houding t.o.v. Israël. Wat een dergelijke aanval te weeg kan brengen? De HEERE 
regeert! Zal juist door deze komende aanval op het Irak van Saddam Hoessein ook Israël 
weer in een heel andere positie komen te verkeren?  Zal juist daardoor het kwaad voor 
Israël weer afgewend worden? Ja, zal door zo’n oorlog Israël juist weer successen boeken? 
Het is welhaast zeker dat Irak zijn gram op Israël zal trachten te halen. En daar zal 
Sharon zeker een antwoord op hebben, al zou de hele regio in vuur en vlam komen 
staan. 
 
DEZE WERELD.  Washington vreest nucleaire aanval. Geheim team VS paraat in 
bunkers, diep onder de grond en bestemd tegen atoomwapens. Voor het geval de VS 
getroffen wordt door nucleaire wapens, zodat vanuit deze bunkers maatregelen genomen 
kunnen worden en het land bestuurd kan worden. Dit zijn enkele berichten die we 
lazen in het RD. Voorts hoorden we in de berichtgeving dat de VS en Engeland zich 
beraden over het gebruik van atoomwapens als ze weer zouden worden aangevallen. 
President Bush heeft zeer stringent verklaard dat alle landen die terroristen (blijven) 
herbergen èn de landen die in een vergevorderd stadium verkeren van het vervaardigen 
van atoomwapens, militair aangepakt zullen worden én uitgeschakeld. Er is een veelvoud 
meer. 
 
Moeten we dit alles onder uw aandacht brengen? Mogen we dan deze vraag met een 
tégen vraag beantwoorden? Waarom zouden we dit niet onder uw aandacht brengen? 
Heeft het zin om elkaar ‘voor de gek’ te houden? De gehele wereldsituatie is dermate 
ernstig en benauwend dat wij allen -volk en staat- wel alle vermaak opzij moesten zetten 
en als de koning en bewoners van Ninevé sterk tot de HEERE gaan roepen, ons diep 
vernederen voor de hoge Majesteit, ons bekeren en in zak en as gaan en de Almachtige 
gaan smeken of wij en onze kinderen gespaard mogen worden als de Koning der Kerk 
op zal gaan staan om alle vijanden te vermorselen en Zijn Naam, zaak en deugden te 
verheerlijken  
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De  toekomst  van  Israël 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 
Ook daarover hebben wij natuurlijk de Bijbel, Gods Heilig Woord, te raadplegen. Het is 
duidelijk en het kan bekend zijn, dat de apostel Paulus,”een Hebreër uit de Hebreërs” 
(Fil. 3:5), in de brief aan de Romeinen, zich veel met het Joodse volk kreeg bezig te 
houden. En… hij had er ook gebed voor! 
 
“Broeders”, zo schrijft hij, “de toegenegenheid mijns harten, en het gebed, dat ik voor Israël doe, is 

tot hun zaligheid” (Rom. 10:1). Met dat Israël wordt de natie Israël bedoeld en niet een 
“geestelijk” Israël en dat is in die brief wel zeer duidelijk uit het onderscheid Israël – 
heidenen. Men moet bepaald vooringenomen en bevooroordeeld deze brief aan de 
Romeinen lezen om durven beweren dat Paulus, in die brief, met “Israël” een geestelijk 
Israël zou bedoelen. 
 
Tot de christenen te Rome zich wendend, betuigt hij nadrukkelijk: “Want ik spreek tot 
u, heidenen”, dat is: tot de christenen aldaar uit de heidenen, uit de volken, uit de 
volkenwereld buiten Israël! En is nu over Israël de verharding gekomen (“voor een deel” 
ervan, Rom. 11:25), steeds was er nog een “overblijfsel” naar de verkiezing der genade 
(Rom. 11:5), ten bewijze dat God Zijn volk niet heeft verstoten (Rom. 11:1), hoewel 
verlaten voor een tijd. 
 
Wèl verláten (voor een tijd), maar niet verstóten (voor altijd) uit het verbond. Van dat 
oordeel der verlating, maakte het Oude Testament al duidelijk melding (Jes. 6; Jer. 
23:33). Evenwel zal hun on-gelovigheid niet het geloof Gods te niet doen, hun on-trouw 
vernietigt niet de eeuwige trouw van Jehovah God (Rom. 3:3). Wij geloven toch ook aan 
een God, en hopelijk in een God, met de psalmist, Wiens onbezweken trouw hun val 
nóóit zal gedogen! Hij laat Zijn volk daar niet liggen. Of zou Gods trouw ten aanzien van 
Israël wèl bezweken zijn? Gods deugden zijn eeuwige deugden!  
 
Door al Uw deugden aangespoord, 

Hebt Gij Uw Woord, 

En trouw verheven, 

 
 
roemt Gods Kerk (Ps. 138:2, ber.). Ja, die trouw verheven, verheerlijkt! Precies tegenover 
onze ontrouw. Wij vallen er buiten met onze deugden en plichten. De HEERE rijdt 
door een vlak veld! De mens aan de kant! Hij mag de HEERE toe-juichen. “Zijn Naam is 
HEERE der Heeren”! 
Dáár, om die Naam gaat het nu net! “En Uw gerechtigheid hen naar Uw woord 
verhogen” (Ps. 89:7, ber.)! “En Israël zal verhogen.” Simeon wist er ook van, de Geest 
der profetie was op hem. 
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Israël, dat zichzelf verlaagde, in het verwerpen van zijn eigen Koning, het zal van 
Godswege, uit en door genade verhoogd worden! Neen, Gods trouw is nog niet 
bezweken. Het zou niet ter ere zijn van Zijn Naam om zulks te veronderstellen. 
 
“Uw  (niet onze!)  om-bezweken trouw”,  eeuwig getrouw is Jehovah God.  En dat zijn de 
echte “Jehovah getuigen”, die zulks krijgen te ervaren, zoals Israël dat ook in een 
overblijfsel steeds ervaart en als natie ervaren zal. “En alzo zal geheel Israël zalig worden” 
(Rom. 11:26), met inbegrip van de toegebrachte heidenen, die “in Israël ingelijfd” 
werden; wel niet door besnijdenis tot de natie Israël, maar toch om te delen in de 
wortelvettigheid van de (niet wilde, maar edele) olijfboom (Rom. 11:17). 
 
Maar, vraagt iemand, daar staat toch weinig of niets van al deze dingen in het boek 
Openbaring? Dat schijnt zo te zijn, en is tegelijkertijd ook heel goed begrijpelijk, omdat 
Paulus er reeds klare woorden van spreekt in de Romeinenbrief, en…hij wist óók van 
“openbaringen des Heeren” (2 Cor. 12:1)! Ja, van “uitnemendheid der openbaringen” (2 
Cor. 12:7). Maar we kunnen toch ook weer niet zomaar zeggen dat het boek 
Openbaring totaal zwijgt over het herstel van Israël. De oudvader W. à Brakel (in zijn 
“Redelijke Godsdienst”) gaf ook een “Verklaring van de Openbaring”, en hij duidde “de 
bruilofs des Lams” (Openb.19:7) inzonderheid wel op de wedervereniging des Heeren 
met Zijn volk Israël! Een bijzonder Schriftgedeelte dus met een bijzondere duiding! Dan, 
in Openb. 18 lezen we van Babel’s val. Het is duidelijk uit het Oude Testament dat 
Babel’s val Israëls herstel betekende. Babel’s val in Openbaring 18 – Israëls herstel in 
Openbaring 19. De heiden-kerk helaas verworden tot “grote hoer” (Openb. 17), tot válse 
kerk, tot niet–echte schijnkerk, en Israël weer hersteld als volk van God in trouw- en 
huwelijks-verbond, zoals aangeduid in Hooglied en Hosea’s profetie.  
 
 
We beleven zulke tijden als waarin deze kentering der bedelingen merkbaar wordt. De 
afval der “kerken” spelt de opkomst van Israël. Het is dan ook helemaal niet zo, dat de 
beloften voor Israël krachteloos zouden geworden zijn, omdat ze zouden zijn overgegaan 
op het “geestelijk Israël”, op de kerk. Wie Romeinen 11 met aandacht leest, weet wel 
beter. “Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden; want 
God is machtig om ze weder in te enten” (Rom. 11:23). Met die gedachte spéélt Paulus 
niet, neen, hij wist dat er eenmaal zou zijn: een weder-aanneming van Israël (Rom. 
11:15). En waar de zaligheid uit de Joden is (Joh. 4:22), niet uit de “kerken” (!!), zoals de 
unionisten propaganderen, dus zal er nog een groot heil voortvloeien uit Israëls weder-
aanneming en herstel! “Want indien (reeds) hun verwerping de verzoening is der wereld 
(aanleiding tot de prediking der verzoening onder het heidendom, onder de 
heidenvolken), wát zal (dan niet) de aanneming (van Israël) wezen, anders dan het leven 
uit de doden?” (Rom. 11:15). 
 
“Leven uit de doden.” Het gaat naar het grote Paas-wonder! De dood trad in op de 
zonde (Gen. 2:17; 3:3). In Christus, de tweede Adam, de laatste Adam (1 Cor. 15:45) is 
de herleving geopenbaard. Hij is geworden tot een levendmakende Geest. Hij verdiende 
niet, als de bezoldiging der zonde (Rom. 6:23), de dood, maar het leven, als Borg, om 
zulks toe te passen door de levenmakende Geest. Gods kracht wordt in de zwakheid der  
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menselijke  historie  volbracht.  Dat  vraagt tijd. Maar Zijn kracht wordt volbracht tot de 
overwinning des doods toe! Het Leven zál zégevieren. Dat wij er in delen mogen. 
 
Het bovenstaande artikel, dat indertijd geschreven is door ds. A. van der Kooij, in leven 
Hervormd predikant, vonden we de moeite waard aan u door te geven. De abonnees is 
het bekend welke rake stukjes deze predikant kon schrijven over het SoW gebeuren, dat 
hij zag eindigen in de kerk van de antichrist, van Rome.  
 
De toekomst van Israël. Daar is de laatste tientallen jaren wat meer zicht op gekomen. 
De starheid van de “moderne” theologie dienaangaande is wat verbroken. “Wat 
verbroken”, want we moeten er geen al te grote voorstelling van maken. Als het ware 
‘door de nood gedreven’ -met de neus op de feiten gedrukt- durft men niet meer zo hard 
te spreken over het ‘geestelijk Israël’ waarop alle zegeningen voor Israël zouden 
overgegaan zijn, terwijl de vloeken blijven liggen op Israël. Maar voor de rest weet men 
er toch weinig raad mee. Die het ‘verste’ gaan laten ruimte voor een opbloei van de 
‘kerk’ na de bekering van Israël, maar dat de bekering van Israël de inluiding is van het 
Messiaanse Vrederijk, waarin Christus zal heersen in tot nog toe ongekende kracht en 
macht, is voor hen wel enkele stations te ver.  
Maar ook van het verstaan van het doel van God met Israël moeten we niet veel 
verwachten. Het is zelfs zo dat een groot gedeelte van de kerk nog helemaal niets verstaat 
van Gods handelen. We vinden die onkunde en dat ongeloof voornamelijk in de uiterst 
rechtse flank van de gereformeerde gezindte. Daar gelooft men er doorgaans helemaal 
niets van. Bij velen toch is de leer der laatste dingen niet de oplossing van de raadselen 
der geschiedenis, maar integendeel een gewelddadig afbreken van de draad der 
geschiedenis en wordt de toekomst des Heeren alleen beschouwd als een vernietiging 
van het bestaande, de vrucht van een totale mislukking van het werk der eeuwen, het 
einde van de wereldgeschiedenis, waarin men niets anders kan lezen dat het éne: afval 
en ondergang. Men sluit oor en oog voor hetgeen in de wereld geschiedt, men 
bekommert zich niet over de ontzaggelijke gebeurtenissen die in de wereld gaande zijn. 
Dat een gedeeltelijke vernietiging van deze wereld voor de deur staat, dat niet te 
beschrijven rampen de wereld bedreigen – het gros van de christenheid wordt alleen 
maar zwaar geïriteerd als erop gewezen wordt. Spreek ons van zachte dingen, we hebben 
nog zoveel plannen en voornemens, we hebben het hier zo prettig en we kunnen het 
hier zo goed vinden, we zijn nog zo druk bezig met onze vakantiefolders – nee, spreek 
niet over hetgeen de profetieën ons te zeggen hebben. We zulllen wel zien wat er 
gebeuren gaat. Het is al zolang gezegd dat het mis gaat. Dit is de taal van de meeste 
belijders om ons heen. U mag zelf de proef op de som stellen. 
 
De toekomst van Israël. Deze heeft álles te maken met de toekomst van de wereld, van 
de gemeente Gods, van u en van mij. Buiten Israël om is er geen toekomst. Waarom? 
Omdat de God Israëls dat zo besloten heeft! En of dat geloofd zal worden? Het is een 
zeldzaamheid als u een mens zal treffen die dit zal beämen. Daar hopen we D.V. in het 
vervolg nog  meer over te schrijven. Dat het gebed onder ons voor Israël 
vermenigvuldigd mocht worden. Dat we mogen gaan in het spoor van Thomas Boston 
en Jacobus Koelman! Dan zullen we de HEERE smeken om de vervulling van Zijn 
beloften: om de bekering van Israël en de komst van het duizendjarig Vrederijk van de 
Messias.  
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Nadat we in het vorige nummer opnieuw aandacht hebben besteed aan het geld van het nieuwe 

(roomse) Europa, terwijl we in vorige jaargangen daarbij al zeer uitvoerig hebben stilgestaan, 

willen we nu in een afsluitend artikel nog enkele opmerkingen maken, hoewel het absoluut zeker is 

dat we D.V. nog veel over het Verenigd Europa zullen schrijven, het “Verenigd Europa”, de laatste 

poging van het oorspronkelijke plan van het pausdom om Europa verenigd onder de regering van de 

paus te brengen, met een politiek hoofd in naam. 

 
Niet overdreven 
We weten opperbest dat vrijwel iedereen het zwaar overdreven vindt als we erop wijzen 
wat het “Eurogeld” eigenlijk is. Het is het geld van het Heilige Roomse Rijk in aanbouw. 
Zij die er niet aan willen moeten er dan maar om lachen – het zij zo. Dit geld is er ook 
een teken van hoezeer we al onder de knoet van Rome zitten. We gaan dit niet meer 
herhalen. De grondoorzaak van de huidige diepe onkunde is, dat dit geslacht niet meer 
gelooft dat rome  r o m e  is; dat wil zeggen: een satanische macht die er op uit is het ware 
christendom uit te roeien. En dat rome een voluit anti-christelijk systeem is willen we u 
nogmaals voorhouden uit een “onverdachte” bron. Deze bron is… de voormalige 
priester ds. H.J. Hegger. Er zullen nu wel abonnees zijn bij wie als het ware de haren 
recht overeind gaan staan, omdat zij weten dat ds. Hegger momenteel wel zeer rooms-
freundlich is! Zij zullen mogelijk wijzen op de artikelen die we indertijd gewijd hebben 
aan het verraad van ds. Hegger in zijn boek “ Hand in hand met Rome?”1 En ds. Hegger 
gaat helaas verder in het door hem betreden dwaalpad, zoals onlangs opnieuw is 
gebleken.2 
 
Een onverdachte bron 
We kunnen er toch echt niet onderuit om nogmaals de naam van ds. Hegger te 
noemen, hoewel we weten dat er abonnees zijn die deze naam niet meer kunnen horen. 
Neem het ons a.u.b. maar niet kwalijk! In het in 1992 uitgegeven werkje  “Europa, 

Nederland en onze identiteit” komt ook een artikel voor van de hand van ds. H.J. Hegger 
over “Rome en Europa”. In heel grove lijnen geven we aan wat ds. Hegger tóen schreef. 

                                                           
1 Over dit verraderlijke boek schreven we een  tweetal artikelen. Zie hiervoor “Verwachting” no. 4 van 1999 en no. 
1 van 2000. In die artikelen namen we o.a. een uitspraak van Dr. Martyn Lloyd-Jones op, die we nog maar eens 
herhalen: “Ik herinner u eraan dat de protestantse reformatoren niet zomaar fanatieke Zeloten of dwazen waren. 
Hun ogen waren geopend door de Heilige Geest. Zij herkenden het gruwelijk monster zoals getekend in de Bijbel 
en de waarschuwing daartegen. De rooms-katholieke kerk is vals, een schijnvertoning. Zij is inderdaad een uiting 
van de antichrist. Zij moet verworpen en aan de kaak gesteld, maar bovenal, zij moet bestreden worden.” 
2 In “Protestants Nederland” van  december 2001 mag ds. Hegger commentaar leveren op een rede die 
uitgesproken is door de Belgische kardinaal Godfried Danneels, op 20 juni 2001, waarin de kardinaal ook enkele 
opmerkingen maakt richting van het protestantisme. Veel ruimte willen we er niet aan besteden. Volgens ds. 
Hegger is het voor hem altijd weer een vreugde te constateren dat orthodoxe protestanten en katholieken het met 
elkaar eens zijn wanneer het gaat over fundamentele stukken van het christelijk belijden. De gewezen priester 
Hegger heeft het er ook over dat het ‘vriendelijk gesprek’ tussen Rome en Reformatie zo belangrijk is. Kardinaal 
Danneels is een dienaar van de roomse antichrist en geen broeder zoals ds. Hegger hem noemt. Danneels is mét de 
paus een afgodendienaar en heeft geen deel in het rijk van God.  
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Hij tekende tóen de kerk van Rome als de grote ongerechtige, als een systeem van de 
satan! 
 
 
� Bij Rome is enkel leugen en bedrog – de paus maakt aanspraak op wereldlijke macht 
– het pausdom is gegrond op bedrog – leugens en nog eens leugens – van de leugen naar 
het geweld – de paus pleegt meineed- een man die er negen vrouwen op nahield door de 
paus gekroond – de ene vervalsing na de andere – de paus noemt zich God – 
machtswellust – vorsten in boetekleed naar de paus – de ene paus weerspreekt de 
andere. Het geciteerde zijn meest alle “tussenkopjes” in het artikel van ds. Hegger. Ds. 
Hegger heeft het erover dat de pausen lijnrecht tegenover Christus staan. Hij memoreert 
de valsheid van het Vaticaan in de politiek. De rijkdom van het Vaticaan? Een citaat van 
Ds. Hegger op blz. 39: “In maart 1967 verklaarde minister Preti voor het Italiaanse parlement 

dat het Vaticaan in Italië aandelen bezat ter waarde van 100 miljard lires, wat volgens de 

toenmalige wisselkoersen gelijk stond met 104,4 miljoen dollar.” We zouden wel het hele 
artikel willen afdrukken! Van dát goddeloze systeem is kardinaal Danneels één van de 
‘hoogsten’. De ‘vriendelijkheid’ van het huidige rome richting het protestantisme is de 
vriendelijkheid van de vorst der duisternis. U begrijpt nu wel wat we van rome te 
wachten hebben, het pauselijke rome dat ds. Hegger en zijn medestanders in ‘onze 
kringen’ propagandeert en waartegen hij voorheen zo indringend heeft gewaarschuwd. 
Eigenlijk is deze man ook diep te beklagen. 
 
Wee die landen en volken waar de paus zijn rol speelt 
Zij zullen eindigen met verwoesting en ondergang   
 
Deze woorden van Dr. Maarten Luther -de grote beukhamer van het pauselijk Rome- 
geven precies de ernst van de situatie weer. In het Verenigd Europa speelt de paus zijn 
verraderlijke rol. Voornamelijk op de achtergrond, hoewel er al meer dan voldoende 
over bekend is en die sinistere rol zal al duidelijker worden. Het einde van dit alles heeft 
Luther ons voorgehouden en aan dat einde valt niet aan te twijfelen. De vervulling van 
Openbaring 18 zal voor Rome, en voor allen die tot haar de toevlucht genomen hebben, 
allervreselijkst zijn. Maar het zal tevens ook één van de meest heerlijke dagen uit de 
geschiedenis van de wereld zijn! 
 
Meerdere bezwaren 
In het ‘voorbijgaan’ wijzen we erop dat de invoering van de Euro de Nederlandse 
samenleving een bedrag van tien miljard gulden heeft gekost. Voor  alle  twaalf 
eurolanden lopen de kosten in de honderden miljarden. Maar geld is ongetwijfeld niet 
het grootste probleem.  Er vallen nog heel wat  andere  bezwaren  te  noemen. 
 
Zoals u bekend is achten wij het grootste bezwaar tegen de euro, dat dit het geld is van 
een systeem dat uit de afgrond is en dat wij almeer onze nationale bevoegdheden kwijt 
zullen raken en geregeerd gaan worden vanuit Brussel. Deze bezwaren moest elk 
protestant kennen én hebben. De praktijk is helaas geheel anders. En daarom is het 
belangrijk dat we u ook eens bezwaren laten horen vanuit een geheel andere hoek. Dan 
denken wij aan bezwaren uit de “linkse hoek” en wel van de SP, de socialistische partij, 
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die momenteel met 5 zetels vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer. Uit haar blad de 
“Tribune” van 16 november 2001 nemen wij het volgende over: 
 
 

Als de Nederlandse bevolking het voor het zeggen had, kwam de euro er niet. Dat 
blijkt uit een enquête die het NIPO onlangs hield in opdracht van de SB en EN 
Magazine. Zouden de mensen nu naar de stembus mogen over de invoering van de euro, 
dan zei 47 procent daar NEE tegen, en slechts 40 procent JA.  

Uit de enquête blijkt verder dat een meerderheid van de bevolking (58 procent) 
denkt dat de invoering van de euro ongunstig zal uitpakken. Daarnaast zijn meer 
mensen vóór (42 procent) dan tegen (39 procent) het ontwerpen van een noodplan voor 
herinvoering van de gulden, mocht de euro mislukken. En helemaal duidelijk is het 
antwoord op de vraag of Nederland meer zeggenschap moet overdragen aan de Europese 
Unie. Vier van elke vijf mensen (82 procent) geeft aan daar tegen te zijn. Slechts 18 
procent wil wél meer bevoegdheden overhevelen, blijkt uit de enquête. Tiny Kox, 
secretaris van de SP, beschouwt de uitkomsten als een “driedubbelrood sein voor de 
regering.” Kox: “De Nederlandse bevolking veegt echt de vloer aan met het EU-beleid 
van Paars. Ten eerste willen de mensen de euro niet, ten tweede denken ze dat als-ie wel 
wordt ingevoerd, het slecht afloopt en ten derde wil meer dan 80 procent dat wordt 
gestopt met de uitholling van onze democratie door overdracht van meer bevoegdheden 
aan Brussel. Maar Paars gaat er wel mee door… 

Er zijn vele miljoenen uitgegeven aan een enorme propaganda campagne voor de 
euro en toch zijn er meer mensen tegen de invoering dan ooit. Dan kun je dus gerust 
zeggen dat die campagne is geflopt. Ondanks de grote weerstand bij de bevolking en de 
verwachting dat het erg ongunstig gaat aflopen met die euro, weigert de regering een 
noodplan op te zetten voor herinvoering van de gulden. Paars laat nu een vliegtuig 
zonder parachutes vliegen omdat ze bang is, dat de bevolking door de aanwezigheid van 
valschermen zal denken dat het vliegtuig onveilig is. En dat is krankzinnig. Kox 
concludeert dat er geen enkel draagvlak is om verder te gaan met de uitholling van de 
macht van het Nederlandse parlement. “De gang van zaken rond de euro moet reden 
zijn nu echt een streep te trekken: tot hier en geen millimeter verder met het 
overhevelen van bevoegdheden aan Europa.” 

Tot zover deze ‘linkse’ bezwaren, die we u niet wilden onthouden. 
 
De economische gevolgen voor Nederland zijn nog niet voorspelbaar. De ‘geleerden’ 
spreken elkaar tegen. Enerzijds zegt men dat alles beter zal worden en anderzijds worden 
deze optimistische geluiden afgedaan als een ‘sprookjesverhaal’. Indertijd stond er een 
artikel in het Algemeen Dagblad waarin gesteld werd dat de euro al een fiasco is en een 
financiële ramp kan gaan betekenen. Dat zou met name gelden voor de vele 
pensioentrekkers. Sinds onze euro-aansluiting zou de internationale koopkracht van de 
opgespaarde fondsen met een astronomisch bedrag zijn geslonken. Dit alles volgens de 
scribent in het A.D. Als dit alles waarheid zal blijken te zijn is het verklaarbaar (!) 
waarom onze Europarlementariërs met extra pensioenen zo goed voor zichzelf zorgen en 
waarom Engeland liever afwacht… 
 
 ý Inmiddels is de euro ingevoerd en ook in ons land wettig betaalmiddel. Er was ook 
niet anders te verwachten, daar de volken van Europa almeer -volgens Openbaring 
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17:13- hun kracht en macht zullen overgeven aan het “beest”. Blijft opnieuw de vraag of 
we op het ogenblik kunnen spreken van “Hét teken van het beest”, waar we van lezen in 
Openbaring 13:15-18: “En hetzelve werd [macht] gegeven om het beest een geest te geven, opdat 

het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden 

aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en 

armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand, of aan hun 

voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of de naam 

van het beest, of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid; die het verstand heeft rekene het getal 

van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zes honderd zes en zestig.” 

 
 
Het merkteken 
We lazen van een familie in ons land die er vast van overtuigd is dat het roomse teken 
op het eurogeld het in Openbaring 13 genoemde “teken van het beest” is. Zij hebben er 
mededeling van gedaan overgegaan te zijn op de ruilhandel! Het “hoe en het wat” 
daarvan wordt niet nader omschreven. Er zijn geen voorbeelden van gegeven hoe we dit 
moeten aanpakken. Nu is dit uiteraard in de praktijk absoluut niet uitvoerbaar. In de 
eerste plaats moeten er mensen zijn met wie we kúnnen ruilen. En dat moeten er dan 
heel wat zijn, daar we toch een behoorlijk gevarieerd pakket nodig hebben om aan de 
kost te komen (al zouden we dit dan zo sober mogelijk houden), te wonen, te 
verwarmen, te kleden, enzovoort. Toch moeten we steeds bedenken dat het eurogeld het 
geld is van het “heilige romeinse rijk”, dat Rome tracht opnieuw leven in te blazen. Het 
is róóms geld, zoals genoeg is bewezen. Maar… het gaat écht niet alleen om de miniscule 
sterretjes op de euromunten en de grotere op de bankbiljetten. Dat is ten diepste nog 
van ondergeschikt belang. Het hele monetaire systeem in het ‘nieuwe’ Europa is 
verweven met de euro, met… het pausdom. Na 20 jaar plannen maken werd al in 
januari 1999 de girale euro geïntroduceerd, waardoor in economisch opzicht al één 
Europese munt bestond. Dus al onze ontvangsten en betalingen via de banken is euro, 
euro en nog eens euro! We kunnen dus ook niet betalen met ‘formulieren’ en óók geen 
geld meer ontvangen! Het maakt ook helemaal niets uit of er nu op bankafschriften 
enz., de mariale sterren zijn afgebeeld of niet. Geen kontant geld willen gebruiken en 
ontvangen houdt óók in: niets meer te willen ontvangen, cq te betalen, via de banken!  
Als we de euro zien als hét teken van het beest kunnen we niet meer meedoen  met  het  
monetaire  verkeer. Dat is écht de consequentie van een dergelijk ingenomen standpunt. 
Maar we willen graag nader onderwezen worden! 
 

Een teken van het beest als waarschuwing 

Het “merkteken” op het nieuwe geld, dat we  regelmatig onder ogen krijgen, is mogelijk 
nog als een voorrecht te achten. Wat we daarmee bedoelen? Als het pausdom z’n zin 
krijgt komen we allemaal onder de knoet van Rome. Reeds mannen als John Bunyan, 
Dr. John Owen, William Huntington en Louis Gaussen hebben indringend gewezen op 
nog een laatste en vreselijke vervolging onder de roomse antichrist. Het is om te 
huiveren en daarom schreef Bunyan al te hopen dienaangaande een valse profeet te zijn 
geweest. We zijn geneigd dat te onderschrijven, maar de HEERE voert zijn vastgemaakt 
bestek uit en daar doen wij niet in mee. Aan Rome zal het niet liggen als het zover moet 
komen. Ongetwijfeld heeft ze haar plannen klaar en wat Europa betreft gaat het 
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kennelijk volgens plan. Het eurogeld kán er ons doorlopend aan herinneren wat er aan 
de hand is. We schreven “kán”, want de grote massa van ons volk -voornamelijk van de 
belijders- zal er niet de minste aandacht aan  besteden  en  zal  degenen  die  wijzen  op 
de werkelijkheid  -zoals zij het althans zien- als dwaze malcontenten beschouwen, die 
altijd wat hebben te zeuren. Het zal een bijzonderheid zijn als u, in uw familie en 
andere kringen, enige aandacht -laat staan ingang- zal vinden als u erop wijst, dat we 
met de euro een doorlopende waarschuwing hebben, dat de satan er alles op alles zal 
zetten Europa in de macht van het pausdom te brengen. Net zomin als deze 
christenheid erop gewezen wil worden dat de HEERE met zijn ontzaggelijk zwaard zal 
komen over het afvallige Nederland en het in zijn welvaart en wellust op een vreselijke 
wijze zal verschrikken, zo wil het ook niet horen dat Rome zich opmaakt om nog 
eenmaal Gods heiligen te vervolgen en zo mogelijk uit te roeien. Deze christenheid wil 
beslist niet gewaarschuwd zijn. 
 

Het zal te laat geloofd worden 

We weten het best wel dat we niet geliefd zijn door bij herhaling op al deze 
dingen te wijzen. “We willen rust hebben”, werd Dr. Kohlbrügge toegebeten door de 
toenmalige schriftgeleerden en farizeeën. Deze christenheid wil ook met haar leiders rust 

hebben. Ze wenst niet gehinderd te worden in haar weelde, welvaart en overdaad.  En zo 
zal het té laat worden gezien dat achter de hele Europese beweging het satanische 
pausdom zit.  

De invoering van de euro is niet alleen een nieuwe financiële beleidsmaatregel 
van mensen. Nee, zij wijst erop dat de laatste fase van de rijken van deze wereld is 
ingegaan. In een artikel in het RD van 31 december 2001, “Streven achter de euro maakt 

huiverig”, spreekt Ir.v.d. Waal, voormalig europarlementariër van de SGP, zijn gedachten 
uit over het einde van de Nederlandse munt en daarmee: het verlies van een symbool 
van nationale eenheid”. Hij citeert een belangrijke uitspraak van zijn fractievoorzitter, 
dr. J. Blokland: “De EMU (Economische Monetaire Unie)  heeft een vliegwieleffect voor 
de overdracht van bevoegdheden op andere terreinen”. De heer Van der Waal ziet 
bepaalde voordelen van de invoering van de euro voor het bedrijfsleven, maar ziet de 
euro ook als “een opstapje naar centralisering van taken, naar een federaal Europa, als 
een grote politieke macht in de wereld, met op de duur een eigen regering en met 
weinig ruimte voor diversiteit in onder meer cultuur en religie.” Dit zei dus de heer Van 
der Waal, die toch niet bekend staat als iemand die veel geloof hecht aan hetgeen de 
vaderen ons hebben nagelaten! Een reden voor ons temeer om ten zeerste op onze 
hoede te zijn. 
 
 
Een hersteld romeins (rooms) rijk? 
Het volgende lazen we in de rondzendbrief van de Joodse mevrouw H. Stranders. We 
geven het graag aan u door, als bewijs temeer, dat vrijwel het hele christendom van 
Nederland als het ware in een diepe coma ligt, en het lijkt erop dat het daaruit niet meer 
mag ontwaken: 
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Gedurende de 16 eeuwen, sinds de politieke val van het romeinse keizerrijk in 476 AD, 
is de leiding van Rome overgenomen door een andere macht, een religieuze, waarvan de 
oorsprong ligt in Babylon, Romeins werd Romaans, werd Rooms. Het herstelde 
Romeinse Rijk van onze tijd is in de betekenis en macht gelijk aan de kerk van Rome 
vóór de Reformatie. De roomse kerk beïnvloed heel Europa, niet alleen religieus, maar 
ook politiek – in alle politieke partijen vindt men haar vertegenwoordigers – alsmede in 
het bedrijfsleven, etc. Het is de komende wereldmacht van de eindtijd, in ieder opzicht. 
Het “Ave Maria” beheerst het klassieke muziekleven, en de twaalfsterrenkrans, door 
Rome overgenomen uit Openbaring 12, prijkt op elk waardestempel. Hoezeer het 
protestantisme is geïnfiltreerd door de roomse leer, blijkt uit de steeds verdergaande 
verstrengeling met Rome, niet alleen van kerken, maar ook van evangelische 
groeperingen, waaronder de Evangelische Omroep. Een artikel “Een christen moet per 

definitie achter Israël staan”, in de Leeuwarder Courant van 3 januari 1976 (!), begint met: 
“Als de mensen zich niet op korte termijn bekeren, dan zullen ze straks tot de ontdekking komen, 

dat ze lid blijken te zijn van de rooms-katholieke moederkerk.” Deze uitspraak lijkt in onze 
dagen bewaarheid te worden. 
 
Aan het bovenstaande behoeft weinig toegevoegd te worden. Het net is boven ons 
uitgespreid en als de HEERE het niet verhoed wordt het straks over ons heen geworpen 
en zitten we onwrikbaar vast, zonder ons nog te kunnen bevrijden. Dan zal het lachen 
om deze waarschuwingen vergaan, maar dan zal het ook te laat zijn.  
 
In “Protestants Nederland” van januari 2002 is een foto afgedrukt met bijschrift: “Maria 
tegen een hemelsblauwe achtergond met 12 gouden sterren: Koningin des hemels en 
van Europa?”  Het is de foto van een beeld dat staat in het stiltecentrum van de 
luchthaven van Brussel. Het zijn allemaal bewijzen te meer wat Europa boven het hoofd 
hangt als het pauselijk Rome de touwtjes in handen krijgt. Hoe groot haar brutaliteit 
dienaangaande is leest u ook in het artikel “Rome wint op alle fronten”. In de oorlog 
was een slogan van de Nazi’s: “Duitsland wint voor Europa op alle fronten”. Allerwegen 
was die kreet te lezen. De zo enorm Duits gezinde oorlogspaus Pius XII vond dit prima. 
Zijn satanische streven is tóen niet gelukt. Zal het Vaticaan nu wel de overwinning gaan 
behalen? Maar dan weten we dat zijn verwoesting nabij gekomen is. 
 
 

 
 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
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LEEFBAAR NEDERLAND-1  Bij leven en welzijn zullen er de komende maand mei 
verkiezingen worden gehouden voor de Tweede Kamer. Ons volk mag zich dan weer 
uitspreken welke regering zij wenst. Er is een nieuwe partij opgericht met de naam 
“Leefbaar Nederland”. Zoals aangegeven maakt deze partij er zich sterk voor ons land 
weer “leefbaar” te maken. Deze partij wil paal en perk stellen aan de ongebreidelde 
toevloed van buitenlanders. Zij wil scherpe maatregelen om te voorkomen dat we straks 
door de moslims worden overheerst. Me dunkt, daar kunnen we het wel mee eens zijn. 
Volgens de prognose zou deze partij bij verkiezingen op dit moment al 24 zetels behalen. 
Nu moeten we met dergelijke onderzoeken altijd erg voorzichtig zijn.   
 
LEEBAAR NEDERLAND-2  Pim Fortuyn zal de komende tijd heel wat van zich laten 
horen. Het is de man die “Leefbaar Nederland” heeft opgericht. Voornamelijk de VVD 
(de liberalen) vrezen hem daar hij uit hun kring voortkomt. Deze partij komt nu met 
een “scherper asielbeleid” en tracht Fortuyn de wind uit de zeilen te nemen. Op haar 
gehouden congres zei een van de aanwezigen: “dat ‘anderen’ glasheldere uitspraken doen over 

het asielbeleid en dat die anderen daar electoraal zeer succesvol mee zijn.” Het is wel zeker dat 
het de VVD veel stemmen gaat kosten. Fortuyn is zeer intelligent en een tegenstander 
van groot formaat, maar… Pim Fortuyn is een praktiserende homo. Hij zal het land geen 
behoudenis brengen. Het is niet onmogelijk dat bepaalde zaken zullen aangepakt 
worden en er mogelijk ook verbeteringen zullen plaatshebben, maar het zal de 
ondergang niet kunnen voorkomen. Integendeel. Als bijzonderheid mag genoemd 
worden dat Fortuyn tégen het… ‘homo-huwelijk’ is! Dát is voor hem grote dwaasheid.  
 
Leefbaar Nederland-3 INMIDDELS ZIJN ER VERKIEZINGEN VOOR DE GEMEENTERAAD 

GEHOUDEN. IN ROTTERDAM KREEG FORTUYN EENDERDE VAN DE STEMMEN EN WERD 

DAARMEE DE GROOTSTE PARTIJ. DIT IS EEN GROTE BIJZONDERHEID. MEN VERWACHT BIJ DE 

VERKIEZINGEN VOOR DE TWEEDE KAMER OP 15 MEI A.S. EEN OVERWELDIGENDE 

OVERWINNING VOOR “LEEFBAAR NEDERLAND”. 

 
LEEFBAAR NEDERLAND-4  We hoorden eens iemand zeggen: “Ons land schreeuwt om 
een dictator, maar die zou dan toch na een poosje weer moeten verdwijnen.”  U begrijpt 
de bedoeling wel. Eerst moet met zeer harde hand alles in orde gebracht worden, maar 
daar dictatuur een geduchte schaduwkant heeft moeten we er ook weer afscheid van 
kunnen nemen. Maar dat is doorgaans niet zo gemakkelijk…  
 
LEEFBAAR NEDERLAND-5  Ons land schreeuwt om vertegenwoordigers in de Kamers 
van onze Staten Generaal die, als de profeten van ouds -ook al zouden zij uitgeworpen 
worden- de goddelozen in onze volksvertegenwoordiging het geduchte oordeel Gods 
aanzeggen. Die spreken: “Zo zegt de HEERE.” Dan zouden er wonderen gebeuren! 
 
LEEFBAAR NEDERLAND-6  Wat is nodig voor ons land en waar schreeuwt het (onbewust) 
om? Om de bekering van Israël tot een “leven uit de doden” voor de gehele wereld. En 
zo ook voor ons land, àls de HEERE ons dat nog wil geven. 
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DE BOODSCHAP VAN NOACH VOOR ONS 
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Ongetwijfeld kunnen we aannemen dat de gehele toenmalige wereld geweten heeft dat 
er zo'n buitengewoon vreemde, zo'n gekke man was, die bezig was een groot schip op het 
land te bouwen! In de 120 jaren, die Noach als "prediker der gerech-tigheid" zijn 
Goddelijke boodschap deed horen, is dit geluid ongetwijfeld verbreid over de hele 
toenmalige, bewoonde wereld. Dat dit schip gebouwd werd op het droge was een 
waarschuwing te meer! Het was toch immers een uitzonderlijk gebeuren in die dagen! 
 
Water was er in die tijd zeker niet zoveel als nu. De wereldzeeën zullen wel veel kleiner 
geweest zijn. Amerika en Europa waren toen denkelijk één geheel. Ná de Zondvloed is 
zonder twijfel zeer veel water op de aarde achtergebleven! Reken erop dat het wat 
geweest is, toen de watermassa's die "boven het uitspansel" zijn (Gen. 1:7), door de 
geopende sluizen van de hemel neergekomen zijn op de aarde en zich daar hebben 
verenigd met de open gebarsten fonteinen van de grote afgrond, Gen. 7:11! Laten de 
atheïsten met hun "Evolutie-leer", eerst maar eens verklaren wat dát teweeg heeft 
gebracht, ook en vooral in de aardkorst. Dit nu verder daargelaten. 
 
De communicatie was toendertijd, naar onze maatstaven gemeten, uiterst gebrekkig. 
Toch hebben de overwegend landbewoners zeker de geruchten van die wonderlijke 
Noach verbreid. Het was ook te dwaas voor woorden - een groot schip midden op het 
land bouwen. Mogelijk was er niet eens in die omgeving sprake van een grote  
watermassa! Het komt ons als zeer waarschijnlijk voor dat ook het klimaat van de aarde 
door dit geweldig natuurgeweld, zéér veranderd is ten slechte. We geloven dat dit in het 
vrederijk weer ongedaan zal worden gemaakt. 
 
Noach's tijdgenoten hebben hem en zijn boodschap niet geloofd. Men heeft de 
profetische boodschap massaal verworpen. Ze zijn allemaal vreselijk omgekomen. We 
weten dat sommigen er ruimte voor geven, dat er buiten de ark toch nog mensen 
behouden zijn geworden. Wij laten dit rusten, hoewel we menen dat de Schrift tot deze 
gedachte geen aanleiding geeft. 
 
De "dagen van Noach" zullen, naar de woorden van de Heere Jezus, weer terug komen. 
"Het zal zijn als in de dagen van Noach". Het leven ging in die dagen  heel 'gewoon' door. 
Ook het verwerpen en minachten  van  het  Profetisch  Woord  gaat  
heel gewoon door. De Bijbel noch onze vaderen worden dienaangaande geloofd. De 
tijdgenoten van Noach geloofden het niet voordat het gebeurde. Toen  was  het te laat; 
redding was niet meer mogelijk. Onze tijdgenoten -in en buiten de kerk- geloven de 
profetische voorzeggingen van de Schrift óók niet. Ze zullen het ook niet geloven eer het 
gaat gebeuren en het gebeurd ís.  
 
Noach heeft 120 jaren lang gewaarschuwd. Het heeft helemaal niets uitgewerkt. Wij 
kunnen het in elk geval in de Schrift niet lezen. Onze vaderen hebben fel en indringend 
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gewaarschuwd. Denk wat Nederland betreft o.a. aan mannen als Koelman, Van 
Lodenstein, Fruytier, Van der Groe en Ledeboer. Zij hebben uitvoerig stilgestaan bij 
hetgeen Nederland te wachen staat als het zich niet bekeert. U ziet maar om u heen in 
kerk en staat dat de onbekeerlijkheid steeds is toegenomen en dat er van een terugkeer 
naar God en Zijn gebod geen sprake is. Land en volk zijn op een vreselijke wijze in 
verval. Het is als een  lawine van modder, die door niets meer te stuiten, alles meesleurt 
in haar verwoestende vaart. 
 
Op grond van wat de theologen van voorheen over deze zaken hebben geschreven -en 
zoals we al meermalen in dit blad naar voren hebben gebracht- is een oordeel van vuur 
te verwachten, dat over het romeins en profetisch gedeelte van deze wereld zal komen, 
hoewel ongetwijfeld de hele wereld geschud en bewogen zal worden. Met eerbied gezegd: 
de Heere gaat schoonmaak houden. Al het kwaad en hetgeen de kwade mens heeft 
veroorzaakt, zal weggebrand worden. Zoals we u al eens meer hebben gezegd zullen -
volgens de eminente hoogleraar Campegius Vitringa- de verschrikkingen die het 
vrederijk vooraf zullen gaan, die der jongste dag nabijkomen.  
 
Maar zoals Noach niet werd geloofd, zo worden ook deze waarschuwingen der eeuwen, 
niet geloofd. En al het wijzen daarop en het naar voren brengen van hetgeen de oude 
godzaligen ons hebben nagelaten, wordt terzijde geschoven. De dagen van Noach en Lot 
zijn volledig weergekeerd. De Heere heeft het ons voorzegd. Het is dus geen vréémde 
zaak, wèl een verschrikkelijke.  
 
Maar zoals ná de Zondvloed een vernieuwde wereld gezien werd, zo zal ook na de 
komende vloed van vuur -wie denkt niet aan nucleair vuur?- iets geheel nieuws gezien 
worden. "Want zie, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde", Jesaja 65:17a. De 
kanttekenaren merken hierbij op: "Ik zal alles in Christus vernieuwen, of Ik zal de gehele 
staat der kerk alzo vernieuwen en verbeteren, alsof ik een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde schiep." Zij wijzen erop, dat dit "volkomenlijk" zal geschieden in de tweede 
toekomst des Heeren, als Hij Zijn kerk in het hemelrijk opnemen zal. Maar de 
kanttekenaren die -hoewel ze op het Augustiaanse standpunt stonden-  passen deze tekst 
allereerst toe op de staat van de kerk  h i e r.  En daar  kan  echt  niet genoeg op gewezen 
worden. 
 
Calvijn begint zijn verklaring van dit vers als volgt:  "Op beeldende wijze belooft God  (door 

de dienst van Jesaja)  een heerlijke  verandering van zaken. Het  is  als wilde Hij zeggen van plan 

te zijn en ook de macht te hebben om Zijn Kerk niet alleen te herstellen, maar dat Hij haar zo zal 

herstellen, dat ze een nieuw leven zal krijgen en in een nieuwe wereld zal schijnen te wonen." 

Calvijn wijst ook op de vervulling die plaats zal hebben na de laatste komst van 
Christus. Het is echter niet te weerspreken dat ook Calvijn éérst wijst op de stand van 
zaken aan deze zijde van de eeuwigheid. En zo is het ongetwijfeld ook allereerst bedoeld. 
Velen hebben daar bijzonder licht in gekregen van de Heere. Denken we alleen maar 
aan de eenvoudige ketellapper - John Bunyan! Wat hij erover geschreven heeft is 
allerkostelijkst! En daarom zo veracht? 
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Na de Zondvloed waren alle mensen van de wereld verdelgd, behoudens de bewoners 
van de ark - Noach en de zijnen. Hoevelen zullen er overblijven als de Heere gericht zal 
gehouden hebben in de periode die de bekering van Israël en het Messiaanse Vrederijk 
voorafgaat? We zullen u niet ophouden met speculaties. We denken nu alleen aan Jesaja 
24:61 -in profetisch perspectief gezien-, waar we lezen: "er zullen weinig mensen 
overblijven". We lazen dat er wel van uitgegaan wordt dat ten tijde van Noach de 
wereldbevolking circa 6 miljard groot was, uitgaande van de 15e generatie vanaf Adam 
en Eva en een gemiddelde gezinsgrootte van 5 kinderen. De hedendaagse omvang van 
de wereldbevolking ligt ook rond de 6 miljard. Als deze gegevens juist zijn is dit wel heel 
bijzonder en mogelijk nog meer een aanduiding voor ons om bijzonder acht te geven op 
de tijd waar wij nu in leven. Maar hoe dan ook: godsdienst en wereld zullen het niet 
geloven - zullen de waarschuwingen blijven verwerpen. "En bekenden het niet, tot de 

Zondvloed kwam en hen allen verdierf."   
 
Of er grond is te veronderstellen dat, alvorens de laatste eindgerichten losbarsten, ook 
nu de Heere zijn volk en gunstgenoten eruit zal redden? Zoals de ware christenen, vlak 
voorafgaande aan de ontzaggelijke verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus, een 
teken kregen om te vluchten en zo veilig in Pella zijn aangekomen? Zal er een “ark” zijn, 
een “Zoar”, een “Pella”? Mogen we verwachten dat de Almachtige in de komende, niet 
te beschrijven wereldcatastrôfe, die wat omvang betreft alleen door de Zondvloed wordt 
overtroffen, op dezelfde wijze zal handelen? Zou de Heere dan ánders handelen dan 
voorheen? Is Hij niet gisteren, en heden, en in der eeuwigheid Dezelfde? De bekende 
William Huntington zei:  
 
“Er is een bijzonder beschermingsteken gezet op een ieder, die zucht en roept 
vanwege zijn eigen zonden en om de zonden van land en volk en kerk; en zulken 
zullen niet vallen bij algemene oordelen en ondergang.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Dr. John Owen en ‘onze’ professor Vitringa vinden we hierin aan onze zijde, hoewel ze ook op vroegere 
gebeurtenissen wijzen. 
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ORANJE EN AMSTERDAM 
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Wie zijn ogen sluit voor het kwaad en het door zijn stilzwijgen aanmoedigt is een 
verrader van de zaak Gods, Die ons allen de plicht oplegt om zijn gerechtigheid te 
handhaven 
 
Dit woord van Calvijn hebben we  al meerdere maken geciteerd. Als stilzwijgen dan al zo 
erg is, dat het ons tot een verrader maakt van Gods zaak en het Zijn toorn oproept, hoe 
erg is het dan wel als we het kwaad vergoeilijken en zelfs goedkeuren. “Roepende 
zonden” hebben we boven een ander artikel geplaatst. Van deze zonden moeten we ook 
spreken als we enige woorden wijden aan het huwelijk van kroonprins Willem 
Alexander met de roomse Argentijnse Máxima Zorrequieta.  
 
Het geroep dergenen die tegen U opstaan klimt geduriglijk op. Deze woorden van 
psalm 74 durven we met een gerust hart toe te passen op het Gode onterend gedoe in 
de Nieuwe Kerk van Amsterdam op zaterdag 2 februari jl. Het kerkelijk huwelijk van het 
kroonprinselijk paar werd gesloten door ‘dominee’ Carel ter Linden, een uitgesproken 
atheïst. We lazen dat hij samenwoont met een vriendin. Tussen de regels door is in de 
berichten te lezen, dat deze grote zielenmoordenaar zijn zieke vrouw heeft laten 
vermoorden. “Euthaniseren” klinkt wat vriendelijker dan moord. Deze wolf in 
schaapskleren gelooft niet in een leven ná dit leven. Deze man gelooft niets van de 
wonderen van de Schrift. Zo ook niet aan de opstanding van Gods Zoon. Jezus is een 
‘historische’ figuur voor hem en niet God. Zo zouden we door kunnen gaan. Deze man 
is een brute atheïst, een gruwelijke spotter. En het door hem gesloten kerkelijk huwelijk 
noemde het Reformatorisch Dagblad een “indrukwekkende plechtigheid”, terwijl het 
een goddeloos getier was. De Dordtse Synode heeft de remonstrantse predikanten 
verboden te prediken en hen bij overtreding van dit verbod het land uitgewezen. Ter 
Linden is duizendmaal erger. Wat de Dordtse vaderen met een dergelijke ketter gedaan 
zouden hebben laat zich gemakkelijk raden… 
 
 
èèèè  De hervormde voorzitter van de synode (een ‘Bonder’!) heeft de dienst ervaren als 
“indrukwekkend” en zei: “Het is een zegen dat de kroonprins en zijn vrouw hun 
huwelijk hebben laten bevestigen in de kerk. Voor mij was het een voluit protestantse  
dienst.” Maar het had met het ware protestantisme niets, maar dan ook niets te maken. 
De dominee uit Waddinxveen sprak tevens de diepe wens uit dat het geloof van Máxima 
en Willem-Alexander, waarover ds. Ter Linden sprak, door Woord en Geest   verdiept 
en verbreed mag worden. U hoort wel dat deze  “Bonder” de atheïst Ter Linden bijvalt 
wat het ‘geloof’ betreft? Ja, een predikant is een zeldzaam wildbraat in de Hemel, zei 
Dr. M. Luther. In het RD van 2 febr. komen (pag. 5) vier predikanten aan het woord uit 
de Refo-hoek.  Ze noemen bezwaren – ach ja. Maar niet één van de vier wijst erop dat 
het een Gode onterend gebeuren was een Godloochenaar op de kansel te dulden.  Niet 
één van hen neemt er afstand van en wijst dáár op. Niet één van hen wijst op het zware 
oordeel Gods hetwelk op dit hele gebeuren rust en zeker komt. In het RD van 4 februari 
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lezen we dat de fractievoorzitter van de SGP het ook een indrukwekkende dienst vond.   
Er was bij  hem  ‘dankbaarheid’.   Het   heeft   hem  ‘wat gedaan’, ‘wanneer je in zo’n 
oud kerkgebouw bent en de koninklijke familie omringd ziet door koninklijke gasten en 
de groten der aarde, allen geschaard rond  een opengeslagen Bijbel.’  Dat de Koning der 
koningen op het diepst gehoond, gesmaad en beledigd is door het dulden van een 
atheïst op de kansel, schijnt bij al deze mensen niet van het minste belang te zijn. 
Hebben de vele, de zeer vele martelaren dan vergeefs geleden òf zijn ze een altijd 
durende aanklacht tegen degenen die hun graven bouwen en kinderen zijn van degenen 
die Gods getuigen gedood hebben? En heeft dan ook niemand van al deze mensen het 
er benauwd onder gekregen dat ons al zo verroomste koningshuis nu nog verder 
meegezogen wordt in de paapse drek?  
 
Want Rome was wel terdege aanwezig tijdens dit huwelijk. Al was het alleen maar door 
een bijdrage van een fanatieke roomse priester, een huisvriend van de ouders van 
Máxima. Het ten gehore brengen van het “Ave Maria”, was één van de meest wezenlijke 
zaken van de roomse kerk. Maria als mede-middelares, moest een ieder al met afschuw 
vervuld hebben. En denkt men er wel over na dat Máxima rooms blijft? Beseft men wel 
dat ze ongetwijfeld de mis niet zal kunnen missen? Een échte roomse kán niet buiten 
deze “vervloekte afgoderij”. Of mogen we de Heidelberger ook al niet meer laten 
spreken? En is het mogelijk de zegen des Heeren  te vragen voor degenen die er blijk van 
geven vijanden Gods te zijn? Hebben onze kerkelijke en staatkundige leiders dan geen 
enkele indruk meer van de heiligheid des HEEREN? 
 
En dat de echtgenote van de kroonprins, naar haar eigen woorden, een feestbeest is dat 
niet zonder dansen en zingen kan, is waarlijk ook niet om verheugd over te zijn. Dat het 
paar elkaar leerde kennen in Spanje waar ze te Sevilla een stierengevecht bijwoonden, 
vinden we beslist ook geen zaak om verheugd over te zijn. 
 
è Als we goed zijn ingelicht heeft zondag 3  februari in de roomse kerken in ons land 
het plechtig “Te Deum” geklonken ter ere van het huwelijk van het kroonprinselijk 
paar. Dit “Te Deum” heeft óók geklonken in de roomse kerken in Italië en elders toen 
de Hugenoten in Frankrijk afgeslacht zijn in de beruchte Barthlomeüsnacht. Maar het 
werd ook ten gehore gebracht na de laffe roomse moord op de Vader des vaderlands, 
Prins Willem I te Delft, door Balthazar Gérard, de door de paus gehuurde 
sluipmoordenaar. Prins Willem van Oranje had een vast verbond gemaakt met de 
Potentaat aller potentaten. Zijn verbasterd nakroost heeft dit verbond allang verbroken 
en is al ten dele openlijk rooms geworden door tot deze godsdienst te zijn overgegaan en 
om òf openlijk, òf heimelijk de mis te vieren. Wat er verder ondergronds plaatsheeft zal 
de Dag openbaren, hoewel er al zeer veel aan de dag gekomen is en ook op 2 februari in 
de Nieuwe Kerk te Amsterdam openbaar geworden is, zodat we er geen moment aan 
behoeven te twijfelen dat we verkocht en verraden zijn aan de aartsvijandin van ons 
land, van de Reformatie, van de Christus der Schriften. De “vader des vaderlands”, 
Willem van Oranje, heeft niet alleen al zijn goederen opgeofferd voor de strijd tegen 
Spanje en de roomse tirannie, maar heeft ook zijn leven daarvoor gegeven. Zijn laatste 
woorden na het dodelijke schot waren: “Mijn God, ontferm U over mij en over dit arme 
volk.” Toen de paus dit alles vernam werd Rome geillumineerd en werd er een groot 
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feest gevierd. Er werd een gedenkpenning geslagen en de familie van de laffe 
moordenaar kreeg brieven van adeldom. Enkele roomsen wisten het hoofd van de ter 
dood gebrachte Gérard mee te nemen naar het buitenland  om  het  als  een  relikwie  te   
vereren. De paus en koning Filips van Spanje -dat wist het volk wel- waren de daders van 
het misdrijf in Delft. En de opgekropte verontwaardiging brak los in het lied: 
 
Nero moorddadig, zijt gij nog in leven? Judas verradig, wat hebt gij nu bedreven? Nassau, ’t edel 

bloed hebt gij doen sneven, die ons de Heere-goed hadde gegeven. 

 
Wat moeten we verder nog schrijven over al de protestantse verraders die we om ons 
heen hebben in dit zo diep vervallen land? De taal schiet te kort om woorden van 
afschuw op papier te zetten. Het was voor ons in elk geval een weldaad in het blad “Het 
gekrookte riet” van 14 febr. jl. een krachtige veroordeling te lezen van de verradersbende 
die ons aan het pausdom uitlevert. We citeren er het volgende uit: 
 
 (…)Een verslaggever moet gezegd hebben dat alleen scherpslijpers wat te zeggen kunnen 
hebben over de ‘katholieke’ bijdrage aan de dienst. En daartoe behoren wij 
waarschijnlijk, want ik vind het verschrikkelijk dat het ‘Ave Maria’ gezongen is.(…)dat is 
puur rooms en behoort uit elke protestantse dienst verwijderd te worden zonder enige 
discussie.(…)De predikatie was puur vrijzinnig en miste hetgeen de Heidelberger ons 
leert, miste ook wat de 12 artikelen zeggen en miste elke verwijzing naar zonde en 
genade, naar de noodzaak van geloof en bekering.(…)Moet ik op deze wijze warmlopen 
voor ons historisch vorstenhuis? Het wordt steeds moeilijker. Er zijn leden van het 
vorstenhuis r.k. geworden, het kind van prins Maurits en Marilène is rooms-katholiek 
gedoopt. Waar gaat dit naar toe? Daarbij valt me op dat protestantse ambtsdragers zo 
mild spreken over een puur vrijzinnige preek, alsof de afwezigheid van de mis alles 
vergoedt. Binnen eigen gelederen zou men anders oordelen wanneer een ambtsbroeder 
van eigen kerk en denominatie zo zou preken…(…)De kinderen, wanneer de Heere die 
geeft, worden hervormd opgevoed; wat betekent dat? In een hervormde kerk gedoopt, 
naar de gereformeerde grondslag van die kerk opgevoed. Dat laatste heeft ds. C. v.d. 
Linden hen zeker niet voorgehouden. We hebben zeer te vrezen. Daarbij bleek nog eens 
dat de r.k.- elementen wel heel aanwezig waren en wanneer dispensatie voor de 
wettigheid van dit huwelijk gegeven moet worden, dan openbaart zich daar de aard van 
de r.k.-kerk, boven de landswetten en boven allerlei oecumene staande. Daaraan heeft 
prinses Máxima zich onderworpen.(…) 
***** 
 
In het blad “Koers” van maart stond het volgende: 
 
 
 
Carel ter Linden. Ik denk dat mijn vader niet gelooft in een leven na de dood. Hoewel 
het zijn diepste wens is mijn moeder terug te zien(…)Toen ik vijftien was, vroeg ik hem 
of hij geloofde in een God, die alles ziet vanuit de hemel. Hij heeft toen “nee” 
geantwoord. Hij zei dat d e G van God ook de G van het grote Geheim kan zijn. Ernst 
ter Linden over zijn vader, dominee Carel ter Linden, die het huwelijk van Willem-
Alexander en Máxima inzegende, in NRC-Handelsblad. 
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 Alweer een bewijs te meer welke openlijke Godloochenaar het huwelijk van de 
kroonprins kerkelijk heeft voltrokken. En bij dit goddeloze gedoe heeft ook een deel van 
reformatorisch Nederland staan juichen. Maar Die in de hemel woont zal lachen, de 
HEERE zal hen bespotten. Er is echt geen vreze Gods meer voor hun ogen. Naar onze 
mening heeft het Huis van Oranje afgedaan. Degenen die er nog een grote toekomst 
voor zien, ten spijt. Bij het afsluiten van dit artikel lazen we nog forse en gefundeerde 
kritiek op dit huwelijk van geheel andere zijde. We geven dit D.V. de volgende keer, met 
andere gegevens, aan u door. 
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D I V E R S E N 
 
çççç   Een attente lezeres te G. maakte er ons  opmerkzaam op dat in “Verwachting” nr. 4 
van 2001 een verkeerd jaartal is vermeld. Op blz. 41 namen we een stukje over uit 
“Gelijk de dauw van Hermon”. We noemden daarin het jaar 2006. Dit moet echter 
2016 zijn! Dank voor deze correctie! Tevens zond deze mevrouw een kritische noot bij 
het artikel in nr. 4 over “Dromen en gezichten”, waarin we een waarschuwend woord 
lieten horen in verband met het grote gevaar van “openbaringen” buiten de Schrift om. 
We gaven onder andere een zeer indringende waarschuwing van Dr. Alexander Comrie. 
Hij verwerpt daarin met kracht waarde te hechten aan ‘gezichten’, ‘hoorbare stemmen’, 
of dergelijke. We raden u aan dit artikel nog eens na te lezen. Nu verwijst deze lezeres -
die zelf een maandelijkse rondzendbrief verstuurt- naar een ander citaat van Comrie, te 
vinden in zijn werk “Eigenschappen van het zaligmakend geloof”. We hopen in het 
volgende nummer opnieuw terug te komen op “dromen en gezichten” en andere 
geestdrijverij. 

 

çççç   Dit nummer wordt ook gezonden aan hen die géén abonnee zijn. Tevens aan enkele 
personen die voorheen abonnee zijn geweest. U krijgt dit nummer ter (hernieuwde) 
kennismaking. Bij het eerste nummer van de nieuwe jaargang wordt altijd een acceptgiro 
ingesloten ter betaling van het abonnementsgeld. Dit moet voor de PTT uniform in elk 
nummer. U kunt dus het girobiljet als niet gezonden beschouwen. Maar als u er gebruik 
van wilt maken is dat uiteraard ook goed! Dan wordt u voortaan op de hoogte gehouden 
van hetgeen de HEERE gaat geven in Zijn gemeente op aarde.  
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çççç   Bij dit eerste nummer van de nieuwe jaargang is, zoals gebruikelijk, een acceptgiro 
gevoegd voor het betalen van het abonnement over het jaar 2002. We zijn alweer de 16e 
jaargang ingegaan. Tot hiertoe heeft de HEERE nog steeds wat kracht willen geven, 
hetgeen soms wel eens tot verwondering is. We zijn degenen zeer dankbaar die het 
afgelopen jaar extra financiële steun hebben gegeven. Het afgelopen jaar zijn we door 
overlijden, het opzeggen wegens ouderdom en andere oorzaken, een twintigtal abonnees 
kwijtgeraakt. De kosten zijn fors gestegen. Als we enige indrukken mogen hebben van de 
onzaggelijke nood der tijden en de niet te beschrijven gebeurtenissen die te komen 
staan, durven we u te vragen -met name als u dit nog nooit gedaan hebt en daartoe 
ruimschoots in staat bent- de middelen te verschaffen om de boodschap die 
“Verwachting” brengt, in groter verband bekend te maken. We denken nu met name 
aan onze jeugd, die geen enkele leiding krijgt en blind is voor de wereldbewegende 
gebeurtenissen die te komen staan. Maar we zeggen ook met nadruk dat zij, die door de 
HEERE niet gezegend zijn met tijdelijke middelen, zich absoluut niet aangesproken 
moeten gevoelen. Verre van dat. Mochten er onder onze abonnees zijn voor wie het 
abonnement bezwaarlijk is, dan willen we het blad u gratis zenden. Wil het dan even 
berichten. Door middel van een advertentie in het RD hebben we opnieuw getracht het 
blad onder de aandacht te brengen van ons reformatorische volksdeel, dat door haar 
leidslieden onthouden wordt wat de kerk der eeuwen ons als een rijke schat en troost 
heeft nagelaten.      
 
èèèè  Doordat de spellingcontrole niet geïnstalleerd kan worden is het mogelijk dat bij het 
lezen toch hier en daar een foutje is blijven zitten. Alvast excuses hiervoor! 
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