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Bijbels toekomstblad 

Zoekt in het Boek des 
Heeren en leest; niet een 
van dezen zal  er feilen, het 
een noch het ander zal men 
missen 
                Jesaja 34:16a 
 

          Jaargang 17 - nummer 1  –  maart  2003 
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Bij de voorplaat:  De Menorah.  Menorah is het Hebreeuwse woord voor kandelaar, luchter, lichrdrager. 
De menorah is een van de voornaamste Joodse symbolen, welke dan ook telkens wordt afgebeeld. Het volk 
van de twaalf stammen heeft de grote bestemming om straks het licht in de hele wereld te verspreiden. Het 
zal tot een grote zegen worden voor alle volken op aarde! Er zullen de komende maanden en jaren nog 
ontzettende pogingen worden gedaan om dit volk te vernietigen, en het kon ook nog wel eens langs de 
rand daarvan heen gaan, maar al haar vijanden zullen het onderspit delven en Israël zal verhoogd worden! 
De God van Israël gaat in het gericht treden met alle volken die Zijn volk hebben aangerand en de 
uitkomst zal heerlijk zijn! 

ç   Hoewel maar in een klein gedeelte van het blad de 
oorlog in het Midden-Oosten ter sprake komt, heeft in 
feite het grootste deel van het blad er toch mee te 
maken. De (wereld)geschiedenis wordt immers be-slist 
in die regio en van daar uit begint de nieuwe 
geschiedenis! De recente gebeurtenissen hebben ook 
alles te maken met de oosterse en met de westerse 
antichrist.  
 
ç   Vijanden en onkundigen mogen smalend spreken 
van het berijden van “stokpaardjes” als het gaat over 
de komende grote wereldgebeurtenissen – “de slechte 
gelooft alle woord; maar de kloekzinnige merkt op zijn 
gang”! 
 
 
Wij wensen u allen gezegende en leerzame uren toe 
met het lezen en bestuderen van dit nummer van 

“Verwachting” 
 
**** 

 
 
“En inderdaad, de Schrift gaat overal als met open 
armen het einde der wereld tegemoet, alsof dan bijna 
alle mensen op aarde de genade en barmhartigheid 
Gods zullen ontvangen: “De aarde zal vol van kennis 
des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee 
bedekken”, Jes. 11:9 en Hab. 2:14. De menigten der 
volken zullen tot de Heere bekeerd en als inwoners 
van Jeruzalem worden opgenomen. En let hier op: 
deze beloften zullen vervuld worden in het laatste der 
dagen, wanneer de laatste fiool wordt uitgegoten, de 
tijd als de laatste der zeven bazuinen weergalmt; want 
dan zal deze stad gebouwd, en Lucifer, de grote draak, 
uit de hemel geworpen worden.” 
 
Het bovenstaande zegt John Bunyan over het 
duizendjarig rijk in zijn boek “De heilige stad”! Maar 
wie gelooft Bunyan nog, al het gedweep met Bunyan 
ten spijt? Het bouwen van de graven der profeten is 
iets geheel anders dan het gelóven van de profeten!!   
 
 

***** 
 

 
Colofon 

 
 
Verwachting is een Bijbels 
toekomstblad voor allen die 
uitzien naar de luisterrijke 
heilstijd op aarde als de satan 
gebonden wordt en naar de 
erkentenis van het volk van 
Israël, dat Jezus van Nazareth 
de beloofde en gekomen 
Messias is. 
 
 
"Verwachting" verschijnt 
eenmaal per kwartaal onder 
redactie van: 
 
C.J. Buijs 
Sparreweg 6 
2803 JT  Gouda 
 
Tel./Fax: 0182-572867 
Postbankrek. : 3496856 
 
 
Abonnement: € 13,60  per 
jaar. Betaling door middel van 
acceptgiro, welke wordt 
ingesloten bij het eerste 
nummer van de nieuwe 
jaargang. 
 
 
Opzegging: Ten minste een 
maand voor het einde van de 
lopende jaargang. 
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IRAK IN STAAT TOT BIOLOGISCHE OORLOGSVOERING luidt een bericht in 
het R.D. van 5 november 2002. Het gaat verder: "Zonder internationale controle is Irak in 
staat binnen een week een biologisch wapen te bouwen dat honderdduizenden Israeliërs of Iraniërs 

de dood in kan jagen”, aldus dr. David Kelly, die aan het hoofd gestaan heeft van 35 
Unscom-wapeninspecties in Irak. Irak bezit de zeer giftige antraxbacterie, waarmee ze 
gehele landen kunnen uitroeien. 
 
Het huidige regiem van Irak is een uitgesproken vijand van Israël en vooral van de God 
van Israël. Het wapenarsenaal van Irak is mede, en misschien wel in de eerste plaats, 
bedoeld om Israël te kunnen treffen. De roeping van Irak is om in nauwe samenwerking 
met Egypte en Israël tot een zegen te zijn in het midden van de aarde. Het gaat bjzonder 
om Jesaja 19:23-25! Daar gaat het om in deze oorlog; het gaat erom de omstandigheden 
te scheppen dat deze profetie haar vervulling krijgt en dat zal gepaard gaan met “bloed, 
vuur en rookdamp.” 
 
Terwijl we dit schrijven zijn de Amerikanen en Britten op weg naar Bagdad. Het leger is 
ingesteld op chemische en biologische wapens. Het zal moeten blijken, als de troepen in 
de buurt van Bagdad komen, of Irak deze wapens kan inzetten. Zullen ze er dan nog 
gelegenheid toe krijgen? Heeft Saddam Hoessein zijn wapentuig zo verborgen kunnen 
opstellen dat hij de geallieerden een vreselijke klap zal kunnen geven? Deze 
onvoorstelbare schurk zal het ongetwijfeld doen als hij dat kan. En hij is in staat om 
miljoenen van zijn landgenoten mee te sleuren in zijn ondergang. En bij zijn naderende 
ondergang zal hij ook Israël niet met rust laten. Maar het hele beleid is van de HEERE! 
Wij weten niet wat in Gods raad bepaald is. Maar we weten wel dat het einde van de 
oude wereld gekomen is en dat we alleen nog maar schrikkelijke gebeurtenissen te 
wachten hebben, welke de nieuwe wereld zullen inluiden. De wereld waarin Christus zal 
heersen als de meerdere Salomo en de satan gebonden zal zijn en er over de hele wereld 
grote vrede zal zijn. De oorlog zal niet meer geleerd worden! 
 
 
Wat er ook zal gebeuren  
in de komende dagen en weken en hoe deze oorlog zal aflopen – we staan nog maaraan 
het begin van een reeks van vreselijke oorlogen. En het is met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid te zeggen dat er een oorlog komt met Iran en een vreselijk treffen met 
Noord-Korea, een land met gerichte atoomwapens. We denken dat het bijna niet 
mogelijk is in woorden uit te drukken wat ons allen te wachten staat. 
 
Wat een noodzaak voor ons en onze kinderen door het waarachtige geloof verenigd te 
zijn met onze Schepper en om met Hem in heiligheid te leven de tijd die ons nog rest. 
 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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In de verzen 33 t/m 38 worden de grootste beloften voor Israël nog eens samengevat tot 
een krachtig besluit, namelijk dat Kanaän weer voor Israël gezegend, ja tot een paradijs 
zal worden, zoals dat eens de landstreek der Dode zee was, Gen. 13:10. Vele 
bedreigingen en daarop volgende beloften omtrent het volk Israël houdt men voor 
moeilijk en onverklaarbaar, omdat men wel inziet, dat die door de Babylonische 
ballingschap en het terugkeren daaruit niet geheel vervuld zijn, maar men toch aan de 
daarin voorzegde hedendaagse verstrooiïng over de ganse aarde niet denken mag, en nog 
veel minder aan de in Romeinen 11 zo bepaald beloofde laatste algemene bekering en 
vergadering van het eeuwige verbondsvolk. Men ziet voorbij, hoe de profeten doorgaans 
van het bijzondere en voorlopige tot het algemene en volkomene in het spreken 
overgaan. De Babylonische ballignschap was slechts een gedeeltelijke en korte verstoting 
van het verbondsvolk tot straf voor de zonden van afgoderij. Het werd, nadat het in de 
verstoting gedeeltelijk van afgodendienst was gereinigd, door terugvoering in zijn land, 
ook enigermate door een nieuwe verbondsgemeenschap met God weer begenadigd. 
Maar de maat zijn zonde, vooral van ongeloof en ongerechtigheid heeft Israël eerst door 
de verwerping der allergrootste zaligheid vol gemaakt, toen het Christus en Zijn 
Evangelie van zich stiet. Tot straf daarvoor is zijn theocratisch volksbestaan geheel en 
voor veel langere tijd vernietigd. Het is niet slechts onder naburige volken, maar over de 
gehele aarde verstrooid, en wordt op het zwaarst gekastijd. Wanneer het zich vervolgens 
van zijn ongeloof bekeert, wordt het, van alle goddeloosheid en Babylonische wereldzin 
geheel gereinigd, voor altijd in zijn land teruggebracht, en daar met de allerrijkste 
genade gezegend, en nu wordt de profetie aan hem op volkomen wijze vervuld. 
 
 
De aarde wordt dan niet in een hemel veranderd, maar daar er dan een rijk Gods op 
aarde is, zo zal het dan ook een graad van schoonheid en waardigheid bereiken, waarop 
het zich nog nooit had kunnen verheffen, onder de onmiddellijke inwerking en leiding 
van Hem, wien alle macht in hemel en op aarde gegeven is. Nu begint een toestand, die 
in ieder opzicht zo volkomen is, als het op deze aarde zijn kan, d.i. niet reeds bovenaards 
volkomen, maar toch van zeer veel geheel bevrijd, dat door des mensen eigen schuld, de 
aarde een schouwplaats van zoveel lijden, tot een verblijfplaats van zoveel onrecht, van 
voortdurende vrede en van alle welvaart, zo groot als die hier beneden te bereiken is. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
Het boven geciteerde vinden we in “Dächsel”, bij verklaring Ezechiël 36:33-38. De 
wereld wacht op de bekering van Israël!  Deze wereld, die aan de vooravond staat van 
verwoestende rampen op velerlei gebied, rampen welke de wereldbevolking op een 
apocalyptische wijze zullen treffen, krijgt straks door de bekering van Israel het leven. Als 
Israël op haar plaats gekomen is krijgt de gehele wereld vrede en zullen de volken de 
oorlog niet meer leren. Maranatha. Ja kom, Heere Jezus, ja, kom haastelijk. 
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WAAROM  WOEDEN  DE  HEIDENEN ? 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
In Psalm 2 lezen we: “Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De 

koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de HEERE en tegen 

zijn Gezalfde, [zeggende]: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die 

in de hemel woont zal lachen, de HEERE zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in zijn 

toorn, en in zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Zion, 

de berg mijner heiligheid.” 
 
Ja, waarom woeden ze? Omdat ze niet ondergeschikt willen zijn aan God, de 
Almachtige. Daarom al die drukte, zowel in de V.N. als in de EU wanneer het om Israël 
en het Midden-Oosten gaat. Ze weigeren Gods plan met Israël en de andere volkeren te 
aanvaarden. Wat een onbeschaamd gepraat over een Palestijnse staat in Israël! En over 
de zogenaamde Palestijnen, die hun land terug moeten krijgen, het land dat Israël 
“bezet” heeft – hoewel er nooit een Palestijnse staat en ook geen Palestijns volk is 
geweest. Toen de Britten nog het mandaat over Palestina hadden, weigerden de daar 
wonende Arabieren zich Palestijnen te noemen en een Palestijnse staat te aanvaarden. 
Maar plotseling, na de zesdaagse oorlog van 1967 was er een Palestijns volk ontstaan en 
toen moest er natuurlijk ook een Palestijnse staat komen en die moest natuurlijk in 
Israël liggen, want de Israëli’s hadden immers hun land gestolen! Hier geldt wel het 
oude gezegde “de wereld wil bedrogen worden.” 
 
Maar Hij, die in de hemel zetelt, de HEERE spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in 
zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. In zijn plan heeft Hij de Koning aller 
koningen al gesteld over Jeruzalem. Dan helpen geen rumoerige protestbijenkomsten 
meer, die wekken Gods toorn op. In Zach. 2:8 staat dat hij, die Israël aanraakt, Gods 
oogappel aanraakt. En in Joël 3:2 wordt een hard oordeel aangekondigd over hen die 
Israëls land verdelen, het land dat God “mijn land” noemt. In Jes. 8:9-10 vinden we ook 
ernstige waarschuwingen: “Vergezelt u tezamen, gij volken, doch wordt verbroken; en neemt ter 

ore, allen gij, die in verre landen zijt; omgordt u, doch wordt verbroken. Beraadslaagt een raad, 

doch hij zal vernietigd worden; spreekt een woord, doch het zal niet bestaan; want God is met 

ons.” Maar volgens de bijbelse profetieën lijken ze hun goddeloze weg helemaal tot het 
eind toe te zullen gaan, tot hun eigen vernietiging en ondergang. 
 
In de Openbaring van Johannes 6:16 en 17 lezen we dat de koningen der aarde, de 
hoogwaardigheidsbekleders en de opperbevelhebbers, de rijken en de machtigen, alle 
slaven en vrijen,  zich in de spleten en rotsen van de bergen verborgen hielden. En ze 
zeggen  tot de bergen  en rotsen:“Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht desgenen die 

op de troon zit, en van de toorn des Lams; Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan 

bestaan?” 

 
Het zal wat zijn als het Lam Gods als de Leeuw uit Juda’s zal brullen in grote toorn en 
grimmigheid, zodat hemel en aarde zullen beven. En toch – welk een dag zal dát zijn! 

≈≈≈≈≡≡≡≡≈≈≈≈≡≡≡≡≈≈≈≈≡≡≡≡≈≈≈≈≡≡≡≡≈≈≈≈≡≡≡≡≈≈≈≈≡≡≡≡≈≈≈≈ 
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G o d s   l i e f d e   v o o r   I s r a ë l 
 
 
Hosea drie is een bijzonder hoofdstuk, een Schriftgedeelte dat een antwoord geeft op 
vele vragen. Van groot belang is het de symbolische betekenis van het eerste vers van dit 
hoofdstuk te verstaan. De taal is heel alledaags en voor onze “beschaafde” oren mogelijk 
wat plat. De vrouw die hier wordt genoemd was een onwaardig persoon. Maar om de 
onbegrensde liefde van God voor zijn volk te doen uitkomen, wordt aan de profeet 
bevolen een publieke vrouw -een hoer- lief te hebben en tot zijn vrouw te maken.1 Het 
volk Israël was in de toestand waarin de profeet deze vrouw vond. De liefde van God 
voor Israël heeft zeker niet als oorzaak dat dit volk zo beminnenswaardig was. Verre van 
dat!  
 
God heeft met dit volk een verbond gesloten. Hij beminde dat volk, Hij huwde het. 
Maar inplaats dat het volk Israël bij haar echtgenoot bleef, keerde het zich van Hem af 
en beminde de afgoden. En toch bleef God Israël liefhebben. Het onderscheid tussen 
menselijke liefde en de liefde van Jehovah is, dat deze laatste onveranderlijk is! In dat 
opzicht is de liefde Gods voor Israël een type van zijn liefde ook voor ons, als we door 
een waarachtig geloof Hem zijn ingelijfd. Dan is en blijft Hij onze God voor tijd en 
eeuwigheid beide! Een nooit geëvenaarde liefde! 
 
Deze liefde van God voor zijn Israël bleef, zelfs toen Hij verplicht was het volk over te 
geven aan zijn vijanden. Ik heb -zo sprak Hij- de beminde mijner ziel overgegeven in de 
hand van de vijand. Maar toch bleef zij de enig beminde des Heeren. Geen andere 
profetie geeft in zo’n kort bestek deze waarheid te zien als in dit hoofdstuk. Wat Israël is 
en zal zijn wordt in Hosea 3 duidelijk aangewezen. Vooral het vierde vers is een 
uitnemende profetie aangaande de tussentijd -- de periode tussen de verwerping en de 
aanneming. Dit Bijbelgedeelte tekent de ontzaggelijke staat waarin het volk zal komen te 
verkeren. De heerschappij van het volk zal weggenomen worden. Zelfs Joodse 
schriftverklaarders geven toe dat dit vierde vers een duidelijk beeld geeft van de toestand 
waarin het volk is komen te verkeren. “Vele dagen” 2 is een Hebreeuwse uitdrukking 
voor een lange, een onbepaalde periode.  Maar het is er ook een bewijs van dat geen 
macht ter wereld dit volk zal kunnen uitroeien! Wij staan achter een groot deel van de 
geschiedenis, het deel van de geschiedenis waarin de satan “de overste van de macht der 
lucht” is. En we weten hoe de satan getracht heeft het Joodse volk uit te roeien. Hoe hij 
gewillige instrumenten vond onder het gevallen mensdom. Nero, de pauselijke kerk, 
Stalin, Hitler en vele anderen, hebben er alles aan gedaan de gedachtenis van Israël uit 
te roeien. Het is waarlijk niet aan de mensen te danken dat er nog één Jood op aarde is! 
Eeuwenlang, hoeveel de volkeren onderling ook verschilden, zij waren het volkomen 

                                                 
1 De uitleggers zijn verdeeld in hun visie op deze gebeurtenis. Is Hosea werkelijk met een publieke vrouw gehuwd 
of gaat het om een doorleefd visioen. Calvijn acht dat Hosea dit alles heeft meegemaakt in een visioen,  hoewel het 
hem bekend is dat er ook een andere mening is. Hij zegt ervan: “Want diegenen zijn te grof in hun denkbeelden, 
die menen, dat de profeet een vrouw huwde, die een hoer geweest is. Het was dus slechts een visioen, alsof God 
het volk een schilderij voor ogen hield, waarop hun gedrag was afgebeeld.” 
2 De kanttekening van de Statenvertaling wijst erop dat “sommigen” van mening zijn dat de “vele dagen” een einde 
nemen met Israëls bekering, zoals in Romeinen 11:25 staat! En ze hebben vast geloofd aan deze bekering, zoals uit 
hun commentaar op Romeinen duidelijk blijkt! 
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eens in de gedachte: laat ons de nakomelingen van Abrham, Izak en Jacob van de aarde 
uitroeien, zodat de naam van Israël niet meer gedacht worde! Maar God sprak: De 
kinderen Israëls zullen blijven. Alle machten en krachten van de afgrond zijn niet bij 
machte Gods gemaakt bestek te doorkruisen. Israël’s bestemming is tot een 
onvoorstelbaar grote zegen van en voor de hele aarde te worden! 
 
Hoe zijn de kinderen Israëls “gebleven”? 
Hosea 3:4 zegt het ons:  
   “Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning en 

zonder vorst, en zonder offer en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim.” 
 
Ze zijn gebleven: 
 
1. Zonder koning en vorst. 
2. Zonder offer en beeld. 
3. Zonder efod en terafim. 
 
En zoals elke Goddelijke profetie is ook deze profetie volkomen vervuld.  
 
Zonder koning en vorst wil zeggen: zonder koning door God ingesteld en zonder vorst 
van hun eigen keuze.3 De profeet kon het gedruis van het leger van Assyrië bijna reeds 
horen, dat op weg was om het noordelijk rijk Israël te verwoesten en de bevolking weg te 
voeren. We denken dat de profetie ook betrekking heeft op de hele Joodse natie. Het 
geografisch middelpunt van de profetie is Jeruzalem, behalve wanneer er een plaats 
wordt genoemd als Samaria. Eer Juda weggevoerd werd was er nog een andere profeet 
gezonden met een zeer merkwaardige boodschap. We lezen daarvan in Ezechiël 21. De 
scepter zou weggenomen worden. God zou niet toelaten dat deze er zou zijn en als 
iemand zou trachten de troon van David weer op te richten, dan zou God dit niet 
toelaten, voordat Hij zal komen die er recht op heeft, de grote Zoon uit het Huis van 
David. En zoals God spreekt gebeurt het. Wat mensen profeteren en doorgaans menen 
van God ontvangen te hebben is in de meeste gevallen voor het wegblazen. Er komt 
niets van uit. Maar wat God spreekt wordt tot in de kleinste onderdelen vervuld.  Nooit 
is de  troon  van  David weer hersteld. God heeft elke poging daartoe verijdeld. Israëls 
rechtmatige Koning is God. Deze God zond zijn goddelijke Zoon,  de Messias. Maar 
inplaats van Hem op de berg Sion te kronen, kruisigde Israël Hem buiten de legerplaats. 
Zo blijft Israël zonder koning, hetgeen een bewijs is voor het Koningschap van Jezus. 
Want zolang Israël voor Hem niet buigt zal het zonder koning blijven. En dit alles is 
gekomen omdat God het zo verordineerd heeft. Want Christus moest gekruisigd 
worden om de raad Gods te volvoeren tot behoud van Jood en heiden!  
 
 

                                                 
3 Waar de Joden ook terecht zijn gekomen, ze hebben nooit een eigen regering gehad, nimmer een eigen vorst of 
koning. Ze zijn altijd onderworpen geweest aan vreemden. Ja, in vele gevallen zijn ze verdrukt en vervolgd, 
verdreven en uitgemoord. In ons land zijn ze als volk geduld, en dat niet alleen, maar ze zijn veelal uitnemend 
behandeld. Maar ook in Nederland hebben ze geen eigen overheden gehad, ze moesten zich onderwerpen aan de 
wetten van ons land. Ze hadden geen eigen burgerlijke regering. Goddelijke profetie komt uit – wordt vervuld!! 
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Zonder offer en zonder opgericht beeld.  Het “offer” wordt hier genoemd als het 
symbool van de ware dienst van Jehovah en het “beeld” als het symbool van de afgoderij. 
Geen woord drukt beter uit wat de ware godsdienst van Israël is, dan het woord  “offer”. 
Daarin ligt voor Israël het feit van de verzoening in opgesloten, zoals onder het Nieuwe 
Testament het begrip verzoening met het kruis is verbonden. In de “vele dagen” zal het 
volk de ware godsdienst niet kennen, maar het zal ook geen afgoderij bedrijven. 
Treffend beeld van het verstrooide Israël.  
 
 
Zonder efod en terafim.  Ook dit zal het volk in hun ballngschap niet kennen. Zie voor 
“efod” Exodus 28:6 en van afgodische efods buiten Gods ordinantie Richteren 17:5, 
enz. De “terafim” is weer verbonden met afgoderij. Zie kanttekening nr. 15 bij Hosea 3.  
 
Het arme Israël in haar eeuwenlange ballingschap heeft veel gaven, veel ijver, maar geen 
offer, geen bloed der verzoening, geen middel om nader tot God te komen. Het heeft de 
ware godsdienst niet gekend, maar het heeft ook geen afgoden gediend! De profetie van 
Hosea 3 is werkelijk in deze zaken volkomen vervuld. Wat moest er een diep medelijden 
voor het arme Israël geweest zijn! Maar we weten hoe het veelal door de volken van de 
wereld behandeld is, waar we nu niet verder op ingaan. Maar welk een God heeft Israël, 
een God wiens woord stand houdt in eeuwigheid, in de oordelen en… in de beloofde 
zegeningen! 

***** 
 
De volle vervulling nabij gekomen 
 

“Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken de HEERE hun God en David hun 

Koning; en zij zullen vrezende komen tot de HEERE en tot zijn goedheid, in het laatste der 

dagen.” 

 
Daarna, na de “vele dagen”. Er komt een tijd in de geschiedenis van het volk Israël dat 
ze zich bekeren, dat ze zich keren tot de God van Israël, dat ze hun gekomen Messias 
zullen omhelzen. En dat zal volgens Romeinen 11 en Zacharia 12 een nationale bekering 
zijn, een volksbekering. Of dan de gehele bevolking zal bestaan uit ware gelovigen, uit 
ware Messias-beljders? Zou voor de HEERE iets te wonderlijk zijn? U weet wel wat de 
kanttekenaren van de SV zeggen? Ze gaan wel heel ver: “Want dat is, niet enige 
weinigen, maar een zeer grote menigte, en gelijk als de ganse Joodse natie”, zeggen zij. 
Het zou wel eens zo kunnen zijn, dat God, om Zijn almachtige kracht te tonen en zijn 
Naam over de gehele wereld te verheerlijken en om Israël heerlijk te maken, inderdaad 
het gehele volk bekering ten leven te geven,  en dat ze Hem allen zullen kennen van de 
kleinste tot de groot ste. En… daar zal de gehele wereld in delen. Het is de tijd waarvan 
George Hutcheson spreekt in zijn commentaar op Hosea 3:5: 
       
       “Ofschoon Israëls vergadering en bekering 
lang achterwege blijft, zo hebben wij die nochtans vast te geloven, als een zaak die zeker 
voor het einde der eeuwen geschieden zal; want het zal zijn in het laatste der dagen: welke, 
ofschoon die menigmaal de gehele tijd van de bedeling van het Evangelie betekenen, in 
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deze voorzegging nochtans genomen moet worden voor die tijd, welke het einde van de 
wereld meer onmiddellijjk voorafgaat.”   
 
In zijn werk “De verbonden Gods met de mens” spreekt Prof. Hermanus Witsius ook 
duidelijk over het herstel van Israël: 
    “Onder de goederen van het Nieuwe Testament kan ook 
geteld worden de herstelling van het tevoren verworpen Israëlische volk en hun 
wederbrenging tot de gemeenschap Gods in Christus.” 
 
 
Witsius gaat er uitvoerig op in en zegt o.a.: 
     “Nademaal dit tot nog toe niet is geschied ten 
opzichte van het lichaam en algemeenheid van Jacobs volk, en de Schrift nochtans 
vervuld moet worden, zo heeft de apostel met recht besloten, dat het in de laatste tijd 
volkomen zal worden uitgevoerd. Want nademaal de grondslag van deze zaak het 
verbond Gods met Israël is en dit vast, bestendig, onveranderlijk en aan geen 
twijfelachtige voorwaarden is hangende, zo kan het niet geschieden, dat alle de dingen, 
gelijk ze beloofd zijn, niet zouden gebeuren.”  4 
 
 
Het leven uit de doden 
Dit zal het gevolg zijn van de bekering van Israël. Na het nationaal en geestelijk herstel 
van het oude Bondsvolk volgt het Vrederijk van de Messias. Daar heeft Witsius ook op 
gewezen. We citeren van hem als volgt: 
      “Eindelijk zal met deze herstel-ling van Israël 
gevoegd zijn een rijkdom der ganse gemeente en gelijk als een leven uit de doden. De 
apostel geeft te kennen, dat er veel groter en onbekrompener goederen op de christelijke 
gemeente zullen volgen uit der Joden volheid en wederaanneming, dan er uit haar val en 
vermindering tot de heidenen zijn gekomen. Groter zeg ik, in overvloedigheid en 
onbekrompener in uitbreiding. Wat aan-gaat de overvloedigheid zo wordt 
vooruitgesteld, dat omtrent de tijden van de bekering der Joden de wereld der heidenen 
zal zijn gelijk dood, gelijkerwijs Christus bijkans de gemeente van Sardis beschrijft.” 
 
 
 çççç  Witsius zegt nog veel meer, maar dat laten we nu gaan. We wijzen er ten slotte op, 
dat één van de uitingen van het “gelijk als dood zijn” van de wereld buiten Israël, voel- 
en tastbaar is om ons heen, omdat men de Goddelijke profetie over de grote heilstijd 
na de bekering van Israël niet meer gelooft. Zeer krenkend voor de Messias! 
 

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

 
 

                                                 
4  Degenen die in het bezit zijn van het werk “Israëls aanneming – Het leven uit de doden”, verwijs ik naar de 
bladzijden 102 t/m 105, waar ik iets meer geciteerd heb van deze belangrijke vaderlandse theoloog. 
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**  Een zwaar oordeel. Het zware oordeel Gods, het richterlijk oordeel is dat hij ons 
volk heeft overgegeven aan vele valse leiders - de Farizeeën, die het wel zeggen, maar niet 
doen. Wat hebben we aan alle zwaarwichtige en vals-vrome betuigingen en betogingen, 
wanneer men toch blijft samengaan en alles toelaat en accepteert? 
 

**** 
 
**  Om naar van te worden.  Er is opnieuw een “studie” verschenen over het “aanbod 
van genade”. Daar is al wat over te doen geweest! Een man als dr. Steenblok heeft veel 
moeite gedaan om de verantwoordelijkheid van de mens weg te werken en deze zó door 
de predestinatie te laten beheersen, dat de mens vrijuit gaat. Is het nu écht nodig om 
altijd maar weer over deze zaken te disputeren en artikelen en boeken te laten 
verschijnen? Laten we ons toch eenvoudig aan de Schrift houden, welke de mens 
volledig verantwoordelijk stelt voor zijn eigen ondergang. De HEERE zal met vlammend 
vuur wraak doen over degenen die Hem niet kennen en het Evangelie niet gehoorzaam 
zijn geweest. Een predikant als Theodorus van der Groe heeft dit goed begrepen als hij 
zegt in een biddagpredikatie over Handelingen 17:30: “God, de Heere biedt Zijn genade 
aan zonder onderscheid aan alle mensen, wanneer zij maar in Zijn Zoon willen geloven, 
en zich tot Hem bekeren. Doch de mensen sluiten zichzelf vrijwillig buiten Gods 
genade; omdat zij die alzo, gelijk God hen laat aanbieden, niet willen aannemen noch 
ontvangen; maar liever onbekeerd willen blijven, en buiten Christus in de zonden leven; 
want de zonde is hun te zoet, zij kunnen die niet verlaten.”  Elk verder commentaar is 
hierbij overbodig. 

 
**** 

 
**  De vierde plaag. De Nederlandse veehouderij kampt met de vierde plaag in zes jaar. 
Na twee keer varkenspest en mond- en klauwzeer, welke enorm veel schade hebben 
veroorzaakt, treft nu deze ramp de pluimveesector. Tienduizenden kippen zijn al aan de 
ziekte bezweken en miljoenen dieren zijn ‘preventief’ geruimd. Wie kan keren de hand 
des Heerem? Hebben deze plagen er mee te maken dat de veehouderij enorm 
verzakelijkt is? Koeien, varkens, kippen, enz., worden allang niet meer bechouwd als 
levende have, maar als productiemiddelen die moeten zorgen voor een optimaal 
bedrijfsresultaat. Alles is in de war. Ach, het ganse schepsel zucht en is als in barensnood 
tot nu toe. Koeien, varkens en kippen, lijden om de zonde van de mens. Ze zijn aan het 
misbruik van de gevallen mens onderworpen. Zie b.v. kanttekening 59 bij Romeinen 
8:20. De misbruikte dierenwereld wacht op de openbaring der kinderen Gods. Ook 
deze creaturen zullen delen in de zegeningen van het komende Vrederijk! 
 

**** 
 
 **   Kennis minimaal.  Wij maken onze kinderen zo gauw mogelijk wegwijs met de 
nieuwe soorten van techniek. Vooral op het gebied van de computer. Zij blijken 
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daarvoor ook geweldig veel belangstelling te hebben. Maar op het punt van de 
kerkgeschiedenis laat het veelal te wensen over. Hoeveel kinderen, of ook zelfs ouderen 
hebben de Dordtse leerregels bijvoorbeeld nog nooit gelezen?           (“Calvijn”-januari 
2003) 

**** 
 
**  Jona en de vis.  Op de jaarlijkse predikantencontio van het hoofdbestuur van de 
Gereformeerde Bond, als toerusting voor predikanten, is door dr. A. Noordegraaf 
gesproken over “Hermeneutische vragen in de omgang met de Heilige Schrift.” 
‘Voorzichtig’ wordt in twijfel getrokken of Jona wel echt door een grote vis is ingeslikt! 
Dr. M.J. Paul heeft daar in het RD van 23 januari jl. gedegen op geantwoord! Luisteren 
wij hier wat de bekende I. da Costa ervan zegt: “De Heere nu beschikte een grote vis om Jona 

in te slokken. Volgens het spraakgebruik van het volk zou men menen, dat die vis de 
walvis is geweest; doch men bedenke dat in onze taal het woordje wal groot betekent in 
walvis en walnoot. Neen, de keel van de eigenlijke walvis is te klein om een mens door te 
laten, maar het is de zogenaamde potvos of cachelot, die aan al de vereisten van de grote 
vis in onze tekst  voldoet. En nu moet men niet dwaas zijn, om met geweld te willen 
hebben, dat het toch niet anders dan een walvis geweest is, daar God machtig was bij het 
ene wonder het andere wonder te doen, en de keel van de walvis te verwijden. Eerst 
wanneer er geen andere grote vis zou bestaan, die de vereiste wijdte van de keel heeft, 
zouden wij het dubbele van het wonder moeten aannemen. Nu echter is het een 
wonder, niet van opheffing der natuurlijke orde, maar van Goddelijke regering, leiding 
en besturing.“   

 
**** 

 
**  Een vreselijke tijd.  “Beseffen we wel in welk een vreselijke tijd we leven?”, vroeg ds. 
A. van Voorden (predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, te Uddel), 
zich af, op een bidstond te Garderen, vlgs. RD van 22 januari. Deze bidstond werd 
gehouden aan de vooravond van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ds. D. 
Heemskerk (Hervormd predikant) en ds. C.A. van Dieren (predikant Ger.Gemeenten, 
synodaal), spraken er eveneens. Het zal waar zijn dat we in een vreselijke tijd leven en 
dat kan niet genoeg beklemtoond worden. Verwoesting en ondergang staan ons te 
wachten als we ons niet bekeren. De kerk ligt verscheurd en als het ware dood en 
gebleekt als de beenderen aan de mond van het graf.  Één der oorzaken van de 
“vreselijke tijd”!! De jonge mensen kunnen smaak noch geur bespeuren in de 
“godsdienst” van de ouderen. “Het mocht nog eens komen staan te gebeuren”, heeft 
veelal de plaats ingenomen van waarachtige bekering en het leven in de vreze Gods. En 
óf de jeugd dat opmerkt! Wereldsgezindheid viert hoogtij bij zwaar en licht. En enig 
Bijbels zicht op de toekomst is er vrijwel niet. Met recht een vreselijke tijd. 

 
**** 

  
**  Refo-levensstijl.  In het RD van 14 december is een artikel geplaatst “Een leefstijl die 
het Evangelie afzwakt.” Er wordt gewezen op de onvoorstelbare weelde “onder ons”, welke 
zo schrijnend afsteekt tegen de barre ellende en armoede in vele landen in deze ten 
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ondergaande wereld. Het materialisme is in reformatorische kringen zeer groot. 
Bankrekeningen, huizen, auto’s enzovoort, is doorgaans het ene nodige onder vele 
belijders. De genotscultuur van een groot deel van de Refo-jeugd is benauwend. Velen 
van hen beschikken over veel geld en dit blijkt met hen ten verderve te zijn. Het artikel 
eindigt als volgt: “We kunnen niet anders concluderen dat de levensstijl van westerse 
christenen een groot gevaar begint te worden voor de geloofwaardigheid van het 
westerse christendom voor christenen die niet consumeren maar overleven. In dit licht kan 
een gloednieuwe Mercedes wel eens meer aanstoot zijn voor het Evangelie dan een in de 
gereformeerde gezindte niet geaccepteerd kledingstuk.” 

 
**** 

 
**  Goddeloos Nederland. Vlgs. RD van 25 jan. werd in de gereformeerde basisschool 
De Cirkel in Assen, in het kader van de ‘kunstschooldagen’ in groep 8 (dus kinderen van 
ca. 11 en 12 jaar!!) een toneelvoorstelling gegeven met grove schuttingtaal en vuile, 
smerige, obscene gebaren, onder het thema “verliefdheid”. Het was een vieze, platvloerse 
voorstelling. Zo wordt de jeugd van ons land vergiftigd en almeer rijp gemaakt voor een 
vreselijke ondergang. En met deze “kerk” wil men samen op weg. Inderdaad: Samen op 
weg…  naar de ondergang, de eeuwige nacht.   

 
**** 

 
**  Pret-predikanten.  Het is weer zover en dat kunnen we in veel advertenties lezen. In 
het RD van 27 januari een grote kleuren-advertentie van Amicitia over “bootreizen”. Er 
worden 8 predikanten in genoemd als “reisleider”. Enkele reizen wachten nog op zo’n 
meneer. We zullen het weer vele malen lezen. Predikanten als “reis-manager”. Binnen en 
buiten Europese reizen – de weleerwaarde heren zijn er klaar voor. Een tip: Zou het 
mogelijk zijn bij de diverse opleidingen tot dienaar van het Goddelijke woord ook -al is 
het maar facultief- een onderdeel “reisleider” op te nemen? Wat moeten we toch van dit 
alles zeggen? De dreiging van een nucleaire vernietiging hangt op een vreselijke wijze 
boven grote delen van deze wereld. De allergrootste rampen staan te komen. Maar het 
volk en haar leidslieden zeggen: “Laat ons eten, drinken en vakantie houden, want 
morgen sterven we.” Waar zijn we toch mee bezig? Nogmaals: wat moeten we hier toch 
van zeggen/schrijven? We wijzen  u -en in het bijzonder deze predikheren- op Lukas 17:  
26-30.  

 
**** 

 
**  We worden vergiftigd. Niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk. De hoeveelheid 
kleur-, geur- en smaakstoffen in ons voedselpakket is formidabel. En hoe we ook ons 
best doen er aan te ontkomen door een verantwoorde keuze te maken, het is haast niet  
mogelijk er aan te ontkomen. Hoeveel ziektes ervan het gevolg zijn is moeilijk in te 
schatten, maar zeker veel meer dan we vermoeden. Ook is het bekend dat b.v. de 
toegevoegde E-stoffen kinderen hyperactief kunnen maken. Onlangs is weer gewezen 
(RD 28/1) dat de stof “thaxanthin” –waaraan zalm haar mooie felroze en eigeel haar 
diepgele kleur krijgt, hoogstwaarschijnlijk schade aan de ogen veroorzaakt.  
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**  Niet praten, maar spréken.  Gepraat is er genoeg, vooral zinloos gepraat. Praten over 
zonde is geheel anders dan spreken óver en tégen de zonde. Wat bedoelen we? Als er over 
zonden wordt gesproken en de zonden worden níet met name genoemd, dan is het 
zinloos gepraat. Een briefschrijver uin het RD wees daar zeer terecht op. Hij schrijft, 
“dat bidden zonder het nalaten van de zonden een vruchteloos bidden is, ook al zitten 
de kerken op de biddag boordevol. Nodig is waarachtige bekering, bestaande uit 
schuldbelijdenis en het nalaten van de zonde. En dan maar niet te veel naar de wereld 
kijken, maar naar onszelf: de kerk.(..)Hier ligt zeker een taak voor de predikanten: de 
zonden concreet aanwijzen, ook van het eigen volkje.” Dus voorgangers: noem de 
zonden met name, wijs ze aan van de ten dode wankelende jeugd, maar spaar ook de 
ouderen niet. Spaar ook uzelf niet, maar spréék. De briefschrijver eindigt zijn 
“ingezonden” aldus: “Laten we onze oudvaders niet alleen prijzen met de mond, maar 
hen navolgen. Dan kan er, ook in 2003 en later, nog zegen vallen. Een andere weg is er 
niet.”  Inderdaad: zonder deze weg  is de ondergang niet meer te voorkomen. 

 
**** 

 
**  Luther over het gevoel.  “Ik geloof met mijn gevoel en dat is een verrukkelijke 
ervaring. Ik geloof echter ook zonder mijn gevoel. En ik geloof ook vaak dwars tegen mijn 
gevoel in. Dan klem ik mij alleen vast aan Gods beloften.”   

 
**** 

 
**  Vreselijk gif.  De vergiftiging van onze geest is nog veel erger dan die van het 
lichaam. De geest vergiftigt onze ziel en maakt almeer rijp voor de ondergang. In het RD 
van 9 januari staat een paginagroot artikel over een getrouwde man die verslaafd is 
geweest aan de porno op Internet.  Het relaas is zeer voorzichtig en decent geschreven. 
Niettemin is het duidelijk genoeg. Wat moeten we toch met internet? Is de oplossing 
een “geschoond” net? Kunnen we er echt niet buiten? Wat zal het een zegen wezen als 
de HEERE ons gaat verlossen van de techniek – ook van Internet! 

 
**** 

 
**  Genade vervreemdt ons van de wereld.  Deze woorden van Matthew Henry tonen 
ons schrikbarend duidelijk hoe het met het huidige christendom gesteld is. De 
godsdienst is grotendeels liberaal geworden. Vrij met de wereld meedoen. 

 
**** 

 
**  Emancipatie?  “Die enige bediening in de staat of in de kerk heeft, moet daar geen 
rekenschap van geven aan zijn vrouw; in zodanige dingen is de stilzwijgendheid altijd 
best; een man die alles tegen zijn vrouw zegt, maakt zich verachtelijjk”. -  “God heeft 
gemaakt dat alleen mannetjes van de vogels zingen om de vrouwen als een voorbeeld van 
nederigheid en stilzwijgendheid te wezen.”  Mogelijk wat al te kras uitgedrukt door Ds. 
Pierre du Moulin (1568-1658) ?  Niettemin het overdenken waard…                 
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**   Bio-aanval.  Terwijl de mensheid zich angstig afvraagt of Saddam Hoessein 
biologische wapens zal inzetten, heeft een natuurlijke biologische aanval plaats die 
wereldwijd wel eens veel levens kan gaan kosten. Er is wereldwijd groot alarm geslagen 
vanwege een dreigende epidemie van een niet bekende griep. We lazen: “Zo’n 
grieppandemie kan, net als de vreselijke Spaanse griep begin vorige eeuw, miljoenen 
slachtoffers maken.” De HEERE kan met vele oordelen de wereld slaan. 

 
**** 

 
**   Een protestant?   “Ik zou het geweldig vinden als ik nog zou beleven dat we hier de 
katholieke kerk van Nederhemert kregen.” Zo eindigt een artikel in “In de rechte straat” 
van februari 2003, onder de titel: “Uitzien naar de katholieke kerk van Nederhemert”, 
van de hand van Dr. W.J. op ’t Hof. Deze predikant heeft al meer blijk gegeven van zijn 
‘liefde’ tot de “Romana”. Wijlen ds. A. van der Kooij verfoeide in hoge mate de visie op 
de roomse kerk van zijn (Hervormde!!) collega. Een Chr.Ger. predikant die op de 
hoogte gesteld werd van het bedoelde artikel zei: “Vreselijk, vreselijk”, en wij zeggen het 
met hem. Bij leven en welzijn hopen we in het volgende nummer uitvoerig op deze 
valsheid terug te komen. 

**** 
 
**  Verzot op Rome.  “Nog eens, het blijkt hier ook, dat velen op Rome zo verzot zullen 
zijn in haar te bewenen, zelfs na haar ondergang; hetwelk zekerlijk niet zou kunnen, 
indien zij de profetieën verstonden.”                                  (Jac.Durham-Openb.18) 

 
**** 

**  De aanvechting is dat God niet betrouwbaar is, maar dat wil de duivel ons wijs 
maken. 

 
**** 

 
**  Rechtvaardiging. Over de tollenaar in de tempel - Lukas 18:13. Deze plaats leert ons op 
het duidelijkste, wat het eigenlijk is gerechtvaardigd te worden, en wel, voor God te 
staan, alsof men rechtvaardig is. Immers, de tollenaar wordt niet gerechtvaardigd 
genoemd, omdat hij op eenmaal een nieuwe hoedanigheid heeft verkregen, maar omdat 
hij door het belijden van zijn schuld en het afstand doen van zijn zonden, genade 
verworven had. Hieruit volgt, dat de rechtvaardigheid in de vergeving der zonde gelegen 
is. Gelijk dan het vals vertrouwen van de farizeeër zijn deugden besmette en bezoedelde, 
zodat zijn in het oog der wereld loffelijke rechtschapenheid, bij God geen waarde had, 
zo verkreeg de tollenaar rechtvaardigheid zonder enige verdienste van goede werken, 
alleen door het gebed om vergiffenis, omdat hij op niets anders dan alleen op de 
goedertierenheid Gods zijn hoop stelde.                  (Joh. Calvijn-commentaar) 

 
**** 

 
**  De goedheid van God behoort onze slechtheid te overwinnen en ons tot bekering te 
leiden. Hoe meer wij van God bereidheid zien om ons na berouw in gunst aan te 
nemen, des te meer reden zullen wij zien om beschaamd te zijn over onszelf, dat wij ooit 
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kunnen zondigen tegen zoveel liefde. Hard is inderdaad het hart, dat zodoende niet 
vertederd wordt.                                                                                  (Matthew Henry) 

 
**** 

**  De waarheid is zo nauw met de Godsvrucht verbonden, dat wie een vijand is van 
de ene, ook een vijand is van de andere.                        (Fruytier-Sions Worstel. 602) 

 
**** 

**  SoW-verraders.  Dat de voorgaande kreet zonder meer waarheid is behoeft weinig 
bewijs. Deze verraders voeren de kerk van Nederland in de armen van het pausdom. 
Maar ook ten opzichte van Israël voert dit monsterlijke lichaam een verraderlijke koers. 
We laten de bekende G. Philip Mok aan het woord: “Als men zich wenst te solidariseren 
met moordenaars, dan denk ik: Laat dat toch. Als iemand nu moreel wil zijn, wees dat 
solidair met het enige morele land in die regio.” -- “In hoeverre komt solidariteit met 
Israël onder druk te staan in een tijd van pogroms, anders gezegd, de holocaust après la 
lettre?” Mok hekelde het geven van financiële steun door de SoW-kerken aan de 
Palestijnen. “Dat komt niet bij de arme Palestijn terecht, maar op de Zwitserse 
bankrekening van Arafat.” Dit zijn gegevens uit het RD van 13 mrt., naar aanleiding van 
een conferentie waar o.a. dr. B. Plaisier sprak met bisschop A. van Luyn en, zoals het 
RD het verwoordde: “waar G. Philip Mok, journalist en oud-colomnist van het Nieuw 
Israëlisch Weekblad, scherpe kritiek leverde op de stellingname van de SoW-kerken ten 
aanzien van het Israëlisch-Palestinnse conflict. 

 
**** 

 
**  Nu erger dan toen.  “O! het ganse volk van Nederland ligt in een diepe doodslaap, 
wijl zij de levendmakende stem van de Zone Gods, de Zaligmaker der wereld, weigeren 
te horen. Het is nu alles als een vallei van zeer dorre beenderen, wat beweging er in het 
godsdienstig werk en in het aardse, ook gemaakt wordt, daar is geest noch leven  in hen, 
Ezechiël 37.”     (Van der Groe in een biddagpreek over Spreuken 1: 24-28.) 

 
**** 
 

**  Als we ons gevoel voor geloof houden en daarop steunen, dan zal, als we dit gevoel 
kwijt zijn, het geloof ons geen nut meer doen. Er is veel aandoening zonder genade, 
maar er is geen genade zonder aandoening. 
 

 
 

****** 
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DDEE    TTOORREENN    EENN    ZZIIJJNN    KKOOSSTTEENN  
 

- slot - 
 

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

In onze dagen horen we nog wel “bevindelijk” spreken. Waar is echter de wáre 
bevinding, wáár het beoefenen van de praktijk der godzaligheid. Waar zijn de vruchten 
des Geestes? Waar zijn zij die om Christus wil het kruis dragen en álles over hebben 
voor hetgeen zij met de mond belijden? Zeker: altijd eerst de hand in eigen boezem en 
dan zal deze er zeker melaats uitkomen. 

WAT ZEGT SPURGEON ER ZELF VAN? 

 
En voorts zegt de Heiland, dat wij, zo wij Hem willen volgen, ons kruis moeten dragen. 
“Wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn.” Dat kruis komt 
somtijds in de vorm van ons geloof belijden voor tegensprekers. “Ach” zegt het 
beschroomde hart: “Indien ik dat doe, dat zal ik al mijn vrienden tegen mij in het 
harnas jagen.” Neem uw kruis op! Het is een deel der kosten van het ware discipelschap. 
“Ik zal nauwelijks in staat zijn mij staande te houden in mijn beroep, als ik voor mijn 
godsdienst uitkom.” Neem uw kruis op mijn broeder, of gij kunt Christus’ discipel niet 
zijn! “Maar het zal een gehele omkering teweegbrengen in mijn dagelijks leven.” Laat die 
omkering plaats hebben, mijn broeder, of gij kunt des Heeren discipel niet wezen. 
“Maar er is iemand die mij zeer dierbaar is, die ik beschouwd heb als mijn toekomstige 
levensgezel, en ik weet, dat hij (of zij) mij zal verlaten, indien ik mij niet langer naar de 
eisen der wereld wil schikken.” Welnu, hoe zwaar  uw verlies ook zal zijn, laat hem 
(haar) gaan, indien gij Christus niet kunt volgen zo gij u met hem (haar) verbindt, want 
Jezus moet gij volgen of voor eeuwig verloren gaan. Welke hartontdekkende woorden 
zijn dit! Hoe wordt er de geveinsdheid van menig belijdend christen door aan het licht 
gebracht! Hebben zij zich ooit afgescheiden van de wereld? O neen! Zij volgen haar 
manieren, gelijk dode vissen met de stroom afdrijven. Hebben zij een kruis te dragen? 
Wordt hen door iemand verweten, dat zij te stijf en te puriteins zijn? O neen, want zij 
hebben een godsdienst, die bij de wereld in aanzien is, en bijgevolg is het een 
godsdienst, die door God verafschuwd wordt. Zo iemand de wereld liefheeft, de liefde 
des Vaders is niet in hem, en wie de goedkeuring der goddelozen wegdraagt, moet het 
ongenoegen Gods verwachten. 
 
Doch meer. Als volgende post op de rekening der kosten eist de Zaligmaker dat zijn 
discipel zijn kruis opneemt en Hem navolgt; dat is: hij moet handelen, zoals Christus 
gehandeld heeft. Indien wij niet bereid zijn Christus tot ons voorbeeld te nemen, ja, 
indien het onze grootste eerzucht niet is, te leven zoals Hij geleefd heeft, dan kunnen 
wij Zijn discipelen niet wezen. 
 
Eindelijk, wij moeten zonder enig voorbehoud alles aan Jezus overgeven.  Luistert naar 
deze woorden: “Een iegelijk van u, die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet 

zijn.” Het zou er toe kunnen komen, dat een vervolging ontstaat en dat gij in waarheid 



 17 

en werkelijkheid alles zult moeten verlaten. Wij moeten daar op voorbereid zijn. Gij 
behoeft wellicht niets hoegenaamd te verlaten, maar de overgave moet in uw hart 
werkelijk plaats hebben gehad, alsof het ook in letterlijke zin geschieden moest. 
Niemand heeft zich in waarheid aan Christus gegeven, of hij heeft ook gezegd: “Heere, ik 

geef u heden mijn lichaam, mijn ziel, mijn gaven en vermogen, mijn goederen, mijn huis, mijn 

kinderen, alles wat ik heb. Van nu voortaan zal ik alles slechts van U ter leen hebben en het als 

Uw huismeester gebruiken of besturen, het is alles het Uwe. Wat mij aangaat, ik heb niets, ik heb 

alles aan U overgegeven.” Met mindere kosten kunt gij Christus’ discipelen niet zijn. Als gij nog 
een penning bezit als uw eigendom en niet uws Meesters is, dan is Christus uw Meester 
niet. Het moet alles het Zijne zijn. Elke tittel of jota van uw bezittingen en ook uw leven, 
of gij kunt de Zijne niet zijn. 

 
Dat zijn hartontdekkende woorden, maar nog eens herinner ik er u aan, dat het niet 
mijn woorden zijn. Indien ik in de verklaring ervan gedwaald heb, dan doet mij dit leed, 
maar ik houd er mij van overtuigd, dat ik niet gedwaald heb naar de kant van al te grote 
strengheid. Ik erken, dat het mogelijk is, dat ik met te veel toegeeflijkheid gesproken 
heb. De woorden van de tekst leggen de bijl aan de wortel, en zijn zo volstrekt mogelijk. 
O, wilt dan de kosten overrekenen! En indien iemand uwer een godsdienst heeft 
aangenomen, die u niets kost, zo werp hem van u, want hij zal uw vloek wezen en uw 
verderf. Is het mogelijk zonder deze kosten in de Hemel te komen? Neen. Maar kunnen 
wij geen christenen zijn zonder deze offers te brengen? Gij kunt namaaksels zijn, gij kunt 
geveinsden zijn, gij kunt broeders heten als Judas, maar ware christenen kunt gij niet 
wezen. Die kosten zijn onvermijdelijk, er kan geen penning af. God stelle u in staat om 
u er aan te onderwerpen. 
 
Als we nu aan het bovenstaande het leven toetsen van het christendom, als we óns leven 
er aan toetsen, moeten we dan niet klagen en wenen? Moeten we niet wegzinken in onze 
schaamte en schande vanwege onze ontrouw, onze hardheid, ons niet of nauwelijks 
beantwoorden aan hetgeen onze schuldige plicht is? Luisteren we opnieuw naar deze zo 
ernstige prediker van het Evangelie: 
 
Let wel, indien gij de kosten niet overrekent, dan zult gij niet in staat zijn uw voornemen 
uit te voeren. Het is een groot gebouw, een grote oorlog. Geen vergissing kan groter zijn 
dan het idee, dat er om verlost en behouden te worden niets anders nodig is, dan 
gedurende enige dagen een zekere mate van gemoedsaandoening te gevoelen, en hetgeen 
men in het een of ander beslissend uur gelooft. Als ik zulk een leer zou prediken, dan 
zou ik uw zielen misleiden. Geloof en bekering zijn niet het werk van een paar weken, ze 
zijn een levenswerk. Zolang de christen op aarde is,  moet hij zich bekeren,  en wat het 
geloof betreft,   dat bestaat niet in te zeggen: “Ik geloof in Jezus en dus ben ik behouden,” 
Nee, het is een dagelijkse genade, het betrouwen van een geheel leven. De christen blijft 
geloven en zich bekeren, todat hij begint te triomferen in de eeuwige heerlijkheid. Het 
geloof brengt daarenboven voortdurend vruchten der heiligmaking voort in het leven 
van de gelovige, want anders bezit hij het ware geloof niet. Die in Jezus Christus gelooft 
is behouden, maar indien er een tijdelijk, voorbijgaand geloof zou kunnen bestaan, dan 
zou er ook een tijdelijke, voorbijgaande verlossing wezen. Die zich waarlijk bekeert van 
de zonde is een nieuw mens: maar indien bekering van de zonde iets voorbijgaands was, 
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dan zou het leven, dat er door wordt aangeduid, ook spoedig voorbij zijn. Gij moet u 
niet vergenoegen met een valse, voorbijgaande godsdienst. Gij begint een krijg, die 
nooit zal eindigen, vóór gij het zwaard voor de palmtak kunt verwisselen. 
 
Vriend, indien gij besluit een christen te zijn, zo besluit een wezenlijk christen te zijn, 
een beslist christen, een christen door en door! Want, ofschoon de mensen u dan niet 
in het aangezicht zullen prijzen, zo zullen zij u toch achten, en zelfs degenen die u haten, 
zullen u op prijs weten te stellen. Maar indien gij niets anders dan een halfslachtig 
christen zijt, dan zullen zij wellicht niet komen en in het aangezicht hun minachting 
tonen, maar terwijl zij voorbijgaan, zullen zij de neus voor u ophalen en meer achting 
hebben voor een volslagen wereldling dan voor u, omdat hij is wat hij zegt te zijn en niet 
iets anders. Welk een ellendig wezen is een nagemaakte christen! Ik ken geen slechter 
daad dan de voortreffelijkheden van de Zaligmaker onbeschaamd na te bootsen. Wat 
groter belediging zoudt gij de Majesteit Zijner heilige deugden kunnen aandoen, dan 
Zijn heiligheid en volmaaktheid na te apen? 
 
Indien gij rechtvaardigmaking wilt hebben, dan moet gij heiligmaking hebben. Indien 
gij vergeving wilt hebben, dan moet gij heiligheid hebben. Indien gij één wilt zijn met 
Christus, dan moet gij u afscheiden van de zondaren, indien gij de gouden straten hier 
Boven wilt betreden, dan moet gij de weg der heiligheid bewandelen hier beneden. God 
geve u Zijn Heilige Geest ten einde u hiertoe in staat te stellen, en Hem zij de lof in 
eeuwigheid. 
 
We nemen nu afscheid van Spurgeon. Het zal wel duidelijk geworden zijn dat deze 
gezalfde Godsman geen vriend kan zijn van ons huidige christendom; een christendom 
dat vrijwel in niets meer beantwoordt aan hetgeen Spurgeon ons voorhoudt. Deze 
woorden van Spurgeon zijn een verschrikking voor de meesten van hen die Spurgeon 
verwerpen, omdat… hij zo licht is! Maar ook de oppervlakkige, de zogeheten 
“Evangelische godsdienst”, walgt ervan zoals Spurgeon de wáre christen omschrijft. Of 
ervaart u het anders? Dan vernemen we dat heel graag van u! Maar wij ervaren het zo, 
dat de meeste godsdienst zonder de vreze Gods is. En voor zo’n godsdienst heeft 
Spurgeon zeer indringend gewaarschuwd. Dat deed ook “bisschop” J.C. Ryle, van wie 
het volgende overnemen uit zijn commentaar op Johannes 15:9:25: 
 
In dit gdeelte kunnen we lezen wat ware christenen in de wereld moeten verwachten – 
haat en vervolging.  Als de discipelen vriendelijkheid en gunst van de wereld 
verwachten, zullen ze snel teleurgesteld raken. Zij moeten er op rekenen net als hun 
Meester slecht behandeld te worden. “Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u 

gehaat heeft. Indien ze Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen: indien ze Mijn woord 

bewaard hebben, zij zullen ook het Uwe bewaren.” Feiten, hele pijnlijke soms, leveren het 
overvloedige bewijs dat de waarschuwing niet voor niets gegeven werd. Vervolging was 
het lot van de apostelen en van hun medestanders, waar zij ook heengingen. Niet meer 
dan één of twee stierven rustig op hun eigen bed. Vervolging is het lot geweest van  elk 
gelovige door 20 eeuwen christelijke geschiedenis heen. Wat de romeinse keizers, de 
roomse pausen en de Spaanse inquisitie deden, bevestigt het verhaal steeds weer. 
Vervolging is het lot van alle mensen die God echt dienen. Hoe de onbekeerden 
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tegenover het christendom staan, blijkt wel uit hun spotten, lasteren en verdraaien van 
feiten. Zoals het in de dagen van Paulus was, zo is het nog steeds. In het openbare en het 
privé-leven, op school en op de universiteit, in huis en daar buiten, “allen die 
godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.” 
 

 
Alleen maar lid van een kerk te zijn en een uitwendige belijdenis hebben kosten een 
mens natuurlijk niets. Dat is een goedkope godsdienst. Maar een levend christendom 

zal altijd een kruis met zich meebrengen. 
 

Wij hoeven ons niet te verbeelden dat wij vrienden van Christus zijn als we niet de 
gewoonte hebben Zijn geboden in praktijk te brengen. Het is heel opvallend te zien hoe 
vaak de Heere Jezus terugkomt op de grondbeginselen, dat gehoorzaamheid de grote 
toets is voor het levende christendom en dat het doen het echte kenmerk is van het 
zaligmakend geloof. Mensen die zichzelf “Gods volk” noemen en ondertussen in zonde 
leven en de dagelijkse geboden van Christus verwaarlozen, bevinden  zich op de brede 
weg die naar het verderf leidt. 
 
Tot zover ds. Ryle, die op hetzelfde aambeeld slaat als Spurgeon! De weg naar de Hemel 
is een weg van strijd en kruis, een smalle weg, maar een zékere weg. Degenen die deze 
weg betreden worden al zeldzamer, hoewel er denkelijk méér zijn dan we ogenschijnlijk 
vermoeden. Ds. Spurgeon heeft een heel eerlijke raad gegeven:  
 
 
“Mensen, besef wat u doet! Denkt u naar de Hemel te willen, zit dan eerst eens neder 

en overzie de “kosten”, opdat úw willen niet een grote teleurstelling wordt. 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Leer mij, o HEERE, de weg, door U bepaald, 

Dan zal ik die ten einde toe bewaren; 

 Geef mij verstand, met Godd’lijk licht bestraald; 

Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren; 

Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt; 

Dan zal zich ’t hart met mijne daden paren. 

 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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DE WAARHEID VAN DE COMPUTER ! 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
Niet zo lang geleden stond er in een Amerikaans tijdschrift een artikel waarvoor we 
dankbaar mogen zijn. Het houdt verband met de ruimtevaart. Ook in De Saambinder is 
er meer dan eens op de schaduwzijden van de ruimtevaart gewezen. Ook in Amerika zijn 
er velen, die of om redenen van godsdienstige aard of om financiële redenen protesteren 
tegen de gehele opzet en praktijk van de ruimtevaart. De mening dat het 
ruimtevaartprogramma opkomt uit de wortel van het “als God willen zijn”, en uit het 
allertreurigste streven om hetgeen in de Bijbel geschreven staat belachelijk te maken, 
wordt ook in Amerika meer dan eens in kranten en tijdschriften op onmiskenbare wijze 
duidelijk gemaakt. Dat God regeert, ook over al dat menselijk gedoe, blijkt echter 
duidelijk uit het volgende! 
 
In het ruimtevaartcentrum in Green Belt, Indiana, is er onlangs iets gebeurd, dat op zeer 
frappante wijze heeft aangetoond, dat enkele bijbelgedeelten, waarmee de “geleerden” 
talloze malen de spot gedreven hebben, op waarheid berusten. Het gaat over de 
bijbelgedeelten, waarin vermeld staat, dat in Jozua’s tijd de zon eens heeft stilgestaan in 
het midden des hemels omtrent een volkomen dag en dat in de dagen van Hiskia de 
schaduw tien graden achterwaarts ging in de graden van Achaz’ zonnewijzer. 
 
Op zekere dag waren de astronauten en geleerden te Green Belt, Indiana, bezig om de 
positie te bepalen van de zon, maan en sterren over 100 en 1000 jaar. Ze moeten dat 
doen om te voorkomen, dat op een of ander tijdstip een botsing zou ontstaan bij het 
omhoogzenden van een satelliet. De ruimte moet worden “verdeeld” naar gelang de 
levensduur van de satelliet zal zijn en waar de planeten zullen zijn om te voorkomen dat 
het programma “vast zou lopen”. Men liet derhalve de computer heen en weer lopen 
over de eeuwen. Op een gegeven moment stopte de computer onverwachts. Er 
verscheen een rood signaal in de computer, hetgeen betekent dat er iets verkeerd was òf 
met de informatie, waarmee de computer “gevoerd” was, òf met de resultaten van het 
rekenwerk ten opzichte van gezette standaards. De onderhoudsdienst werd ingeschakeld 
om uit te vinden wat er aan de hand was. Men vond niets. De chef van de 
onderhoudsdienst vroeg: “Wat is er verkeerd?” Het antwoord was: “We hebben 
geconstateerd, dat er een dag ontbreekt aan de in het heelal vergane tijd.” Ondanks alle 
geredeneer en gepieker kon er geen bevredigend antwoord worden gevonden voor het 
ontbreken van 24 uur in de berekening der vervlogen tijd. Mr. Harold Hill, de president 
van de Curtis Engine-Company in Baltimore en een adviseur in het ruintevaart-
programma, verhaalt het volgende verloop: 
 
Een godsdienstig lid van het team zei: “Wacht eens,  ik heb op zondagsschool gehoord, 
dat de zon eens heeft stilgestaan.” De overige leden van het team geloofden hem niet, 
maar zij konden ook geen antwoord geven op de gerezen vraag, zodat ze zeiden: “Laat 
het ons eens lezen.” Hij pakte daarop een Bijbel en sloeg het boek Jozua op, waar zij een 
verklaring vonden,  die iemand met een  ”gezond”  verstand  lachwek kend aandoet. 
Daar lazen ze dat Jozua, na gesproken te hebben tot de Heere, voor de ogen der 
Israëlieten zei: “Zon, sta stil te Gibeon, en gij maan om het dal van Ajalon.”  En… de 
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zon stond stil en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken 
had. “De zon nu stond stil in het midden des hemels en haastte niet onder te gaan 
omtrent een volkomen dag”, Jozua 10:12-13. De mensen van het ruimtevaartcentrum 
zeiden: “Daar is de dag die we missen!” Opnieuw werd de computer aan het werk gezet 
om terug te gaan tot de tijd van Jozua en… ze vonden uit dat het er dicht bij kwam, maar 
niet dicht genoeg! De tijd, die ontbrak, terug tot op de tijd van Jozua, was 23 uur en 
twintig minuten… Dus niet een hele dag. Zij keken opnieuw in de Bijbel, maar zij zagen 
dat de zon zich niet haastte onder te gaan omtrent een volkomen dag, dus geen hele dag. 
Ofschoon het woordje “omtrent” zeer belangrijk was in dit verband, toch liet het de 
mensen van het ruimtecentrum in grote moeite, want als je geen 40 minuten kunt 
verantwoorden, dan kom je over 1000 jaar, van nu af gerekend, in grote moeilijkheden. 
De veertig minuten moesten gevonden worden, want het kan vele malen 
vermenigvuldigd worden in de ruimte.  
 
Tenslotte ging de religieuze teamgenoot opnieuw een licht op. Hij herinnerde zich dat 
ergens in de Bijbel gezegd wordt, dat de zon achterwaarts gegaan was. De mensen van 
het ruimtevaartecentrum vertelden hem, dat hij van zijn verstand beroofd was. Maar… 
de Bijbel kwam opnieuw ter tafel en daar lazen ze in 2 Koningen 20, dat ten tijde van 
Hiskia’s ziekte de profeet Jesaja hem boodschapte, dat hij niet zou sterven. Hiskia heeft 
daarop tot Jesaja gezegd: “Welk is het teken dat de HEERE mij gezond zal maken en dat 
ik op de derde dag in het huis des HEEREN zal opgaan?” Jesaja zeide: “Zal de schaduw 
tien graden voorwaarts gaan, of tien graden achterwaarts keren?” Toen zeide Hiskia: 
“Het is der schaduw licht tien graden nederwaarts te gaan; neen, maar dat de schaduw 
tien graden achterwaarts kere.” En Jesaja, de profeet, riep de HEERE aan en Hij deed de 
schaduw tien graden achterwaarts keren in de graden, die zij nederwaarts gegaan waren 
in de graden van Achaz’ zonnewijzer. Tien graden… zijn precies veertig minuten! Drie en 
twintig uur en twintig minuten ten tijde van Jozua en veertig minuten ten tijde van 
Hiskia vormen tezamen precies de 24 uur, die volgens de computer ontbraken in de 
tijdrekening van het heelal. 
 
In het artikel dat verscheen in The Evening World (een nieuwsblad, dat verschijnt in 
Spencer, Indiana) besloot Mr. Harold Hill zijn artikel met de uitroep: “Is het niet 
verbazingwekkend? God wrijft de neuzen der ruimtevaartmensen in de waarheid.” Ik 
heb het artikel voor u vertaald, omdat ik er van overtuigd ben, dat het in deze tijd, 
waarin meer dan ooit de betrouwbaarheid van de in de Bijbel vermelde historische 
feiten in twijfel wordt getrokken en openlijk geloochend, helaas zelfs vanaf vele kansels, 
het ook u tot blijdschap en verwondering zal strekken, dat zelfs de computer mee moet 
werken om de waarheid van Gods Woord te bevestigen. 
Hartelijk gegroet,  

Uw vriend Ds. A. Elshout 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
We vonden het zeer de moeite waard dit artikel -uit “De Saambinder” van 18 juni 1970- 
aan u door te geven! 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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DE  ZOON  DES  VERDERFS 
 

(De mens der zonde) 
 

2 Thessalonicensen 2:3 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
Nee, we gaan u niet de visie van Johannes Calvijn, Maarten Luther en mannen als John 
Knox, John Owen, Wilhelmus à Brakel, Theodorus van der Groe, ook niet van ds. 
Pieter Zandt, voorhouden over het pauselijk Rome. We laten nu evangelist Toon 
Vanhuysse aan het woord. Hoe is zijn visie op de kerk van Rome? We vonden deze o.a. 
in het blad “In de rechte straat” van december 1991. Van vrij recente datum dus. Hij 
heeft het geschreven naar aanleiding van het boek “Stadhouders van Christus” van Peter 
de Rosa – uitgave Arbor-Baarn. We laten Toon Vanhuysse aan het woord. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

STADHOUDERS VAN  CHRISTUS 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
  

Reeds vanaf de proloog wordt de geest van Rome uit de sierlijsten gehaald, zodat scherp 
en duidelijk de ware toedracht van haar hele systeem aan het licht komt: honger naar 
absolute macht in handen van “Pontifex Maximus” van de “onfeilbare” kerk van Rome. 
Vanaf het begin was het zo dat Jodenhaat niet weg te cijferen was uit het roomse en 
pauselijke hart. Dit blijkt uit de meer dan honderd anti-semitische documenten die 
tussen de 6e en de 10e eeuw zijn gepubliceerd. De anti-semitische geest heeft het roomse 
gewaad gekleurd! Op bladz. 10: 
 
 
“In 1936 had bisschop Berning van Osnabrück een onderhoud van ruim een uur met de Führer 

Hitler verzekerde de bisschop dat er tussen het nationaal-socialisme en de R.-K.Kerk geen 

fundamenteel verschil van mening bestond. Had dee kerk immers niet, zo betoogde hij, eveneens de 

Joden altijd als parasieten beschouwd en hen in getto’s opgesloten? ‘Ik doe precies hetzelfde’, zei hij 

trots, ‘als wat de kerk vijftienhonderd jaar lang heeft gedaan, alleen doe ik het veel doeltreffender.” 

 

MACHT EN NOG EENS MACHT 

Als een bijna buitenaards wezen wordt de paus door miljoenen getrouwen verheerlijkt. 
Woorden zijn te eng om de lof en de roem op zijn persoon te beschrijven: “Hij is de 
verpersoonlijking van integriteit”, “Hij straalt majesteit uit”, “De laatste der absolutische 
vorsten”, “Het hoogste orakel”, “Toegerust met schier goddelijke onfeilbaarheid”, “De 
enige door wie God spreekt”, “’s Werelds sterkste bolwerk tegen het communisme”, en 
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nog vele andere termen worden gebruikt om de paus  als  “hoofd van de wereldkerk”  en  
“plaatsbekleder van Christus”  te  ver heerlijken. Deze exentrieke pausverheerlijking 
komt uiteraard ten goede aan het grote doel: alle volken brengen onder het juk van 
Rome! 
 
“De paus weet dat de kerk verantwoordelijk is geweest voor de Jodenvervolging, voor de inquisitie, 

voor het bij duizenden ter dood brengen van ketters, voor het in Europa invoeren van foltering als 

onderdeel van de rechtspraak. Hij moet echter voorzichtig zijn. De kringen die voor die 

gruweldaden verantwoordelijk waren, zijn nog altijd de pijlers onder zijn positie. De methoden 

mogen verschillen, maar het doel is gelijk gebleven. De hele wereld moet tot de erkenning van 

Christus en Zijn kerk worden gebracht. De R.-K.-Kerk, geregeerd en geleid door de paus, bezit als 

enige de universele waarheid, die door andere religies op zijn best kan worden benaderd.”  Hoe zou 

wie ook het recht kunnen hebben iets als waar te verkondigen, terwijl de Kerk leert dat het onwaar 

of immoreel is! Evenals iedere paus vóór hem beschouwt hij (Johannes Paulus II) het als 

vanzelfsprekend dat de Kerk overal waar zij macht bezit, die macht moet gebruiken om alles wat 

zij veroordeelt onwettig te verklaren.” (pag. 29) 
 

Is dit niet de ware gedaante van het roomse systeem? Och, ik weet het wel, we kunnen er 
niet over blijven “zeuren”. Maar de konsekwenties van dit systeem zijn zo ingrijpend 
voor de r.-k.-mens, dat het ons zeker niet onberoerd kan laten. Immers, zijn eeuwig 
zieleheil wordt afhankelijk gemaakt van zijn trouw aan dit kerksysteem! O rampzalig 
systeem, dat de mensen dwingt tot gehoorzaamheid aan een paus en zijn leugenleer! 
Het feit alleen al dat hij beweert Plaatsbekleder van Christus te zijn, is God-onterend en 
God-lasterend! Een zondig en onrein mens wordt in de plaats gesteld van de Reine en 
de Heilige Jezus Christus! O heilloze godsdienst, die Christus en Zijjn Heilige Geest 
meent te mogen binden aan zijn geestverdervende traditie! Hoe is toch mogelijk dat één 
man, ongehinderd, zoveel macht en zoveel eer naar zich kan toehalen! 
 

DE VATICAANSE STAL 

“Jezus kwam in een stal ter wereld. Tijdens Zijn prediking had Hij geen plaats om Zijn hoofd ter 

ruste te leggen. Zijn Plaatsbekleder van vandaag zetelt in een stalletje van vijfhonderd vertrekken. 

Voorts is er nog Castelgandolfo aan het Albanmeer, waar de pausen heen plegen te gaan om de 

hitte van de zomer te ontlopen. Bij het prachtige Castelgandolfo, dat iets groter is dan het vaticaan 

zelf, heeft Johannes Paulus II voor zijn persoonlijk gebruik een niet bepaald goedkoop zwembad 

laten aanleggen. Jezus predikte: ‘Verzamel u schatten in de hemel.’ De plaatsbekleder van Christus 

is echter aan alle kanten omringd door schatten, waarvan er sommige van heidense oorsprong zijn. 

De grote dichter Perearca bescheef in de 14e eeuw een pauselijke mis in Avignon, die veel minder 

luisterrijk was dan de ceremonieën van vandaag in de St. Pieterskerk. ‘Ik was versteld’, schreef 

Petrarca, ‘als ik terugdenk aan de voorgangers van de paus en deze met goud behangen en in 

purper geklede mannen voor mij zie. Het is alsof we hier de koningen der Perzen of Parthen voor 

ons hebben, voor wie wij ons allemaal in het stof laten vallen om hen te vereren. O, apostelen en 

vroege pausen, gij haveloze en verouderde mannen, is dit waarvoor gij hebt gwerkt?”  (pag. 37) 
Peter de Rosa vergoeilijkt de machtshonger van Rome niet, met de voor velen 
nootlottige konsekwensties:  “In strijd met Jezus’ gebod zouden christenen andere mensen 

aandoen wat zij niet wilden dat anderen hèn zouden aandoen, of nog veel erger. De leiders van een 
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religie, die er zo trots op waren dat zij door lijden over vervolging hadden getriomfeerd, werden zelf 

de felste geloofsvervolgers die de wereld ooit heeft gezien.” (pag. 47) 

 

HET PONTIFICAAT OP ZIJN HOOGTEPUNT 

Het is bijna niet te geloven dat mensen -laten het dan pausen zijn- zo sterk gedreven 
kunnen worden om macht en eer te verwerven, dat zij daarbij niets en niemand ontzien! 
Zo iemand was paus Gregorius VII, zoon van een dorpstimmerman, maar die als een 
“pausgod” over kerk en koning zijn wet zou dicteren! Al zijn beslissingen werden 
ingegeven door de gedachte dat de geestelijke staat superieur was aan de lekenstaat. Dit 
was zijn filosofie: “Was ooit een leek naar een keizer gegaan om hem om Gods 
vergiffenis te smeken? Waar was de keizer die iemands ziel kon verlossen, of brood en 
wijn tot het Lichaam en Bloed van Christus kon transformeren door zijn lippen te 
bewegen? Zelfs een man zonder hersens kon nog begrijpen dat priesters superieur waren 
aan koningen! Hoe ver verheven boven hen moest een paus dan niet zijn, de opvolger 
van Petrus? Was het niet zijn plicht om vorsten op hun plaats te zetten en hen een lesje 
in nederigheid te geven?” 
 

DICTATUS PAPAE 

Machtswellust was de drijfveer van heel zijn optreden! Vanaf het begin van zijn 
pontificaat stelde hij een “Dictaat” op, dit is een lijst van stellingen die de omvang van 
zijn macht als “Petrus’ plaatsvervanger” aanduidde. 
 
Hier volgen enkele van zijn vermaarde stellingen uit het “Dictatus Papae”: 
 
• De Kerk van Rome is gesticht door de Heer alleen. 
• Alleen de bisschop van Rome kan universeel genoemd worden. 
• Alleen hij kan de bisschoppen afzetten en absolveren. 
• Alleen hij kan de keizerlijke eretekenen gebruiken. 
• Hij is de enige mens, wie alle vorsten de voeten kussen. 
• Hij is de enige wiens naam moet worden uitgesproken in alle kerken. 
• Het is hem toegestaan de keizers af te zetten. 
• Zijn uitspraak kan door niemand herzien worden en hij alleen kan die van allen 

herzien. 
• Hij kan door niemand geoordeeld worden. 
• De Kerk van Rome heeft nooit gedwaald en, zoals de H. Schrift getuigt, kan zij nooit 

dwalen. 
• Die niet met de Kerk van Rome is, kan niet als katholiek beschouwd worden. 
•••• De paus kan onderdanen ontslaan van de eed van trouw, afgelegd aan 

omrechtmatige vorsten. 
 
 
 
 
 



 25 

Valsheid in geschrifte 
Het merendeel van zijn stellingen beruste op valse ducumenten! Zo’n vals document was 
de “Pseudo-Isdorische Decretalen”. Deze zijn een verzameling van decreten van concilies 
en uitspraken van pausen van de eerste zeven eeuwen, waarvan de samensteller de H. 
Isidorus van Sevilla zou geweest zijn. De collectie wordt ook genoemd “Collectio 
Isudorus Mercatoris”, omdat zij begint met de woorden: “Isidorus Mercator, servus 
Christu lectori salutem.” Deze decretalen moeten ontstaan zijn na de synode van 
Epernat in 847 en werden voor de eerste keer gebruikt op de synode van Soissons in 
853. Kardinaal De Jong zegt daarover het volgende in zijn “Kerkgeschiedenis”: 
“Onmiddellijk na de synode in Epernay- gingen enige personen aan het werk: zij 
schreven op fiches duizenden fragmenten en uittreksels uit oude echte en onechte 
teksten, legden deze daarna als een legkaart of als steentjes voor een mozaiek bijeen, 
fabriceerden met deze oude bewoordingen nieuwe canones en capitularia, plaatsten deze 
op naam van een paus of concilie, Frankische synode of rijksvergadering van vroeger tijd 
en schreven het geheel toe aan een of andere bekende persoonlijkheid.” 
 
Tot in de 16e en 17e eeuw werden deze decretalen gebruikt om aanspraken van pausen 
te wettigen! Gregorisus VII had zelfs een complete school voor vervalsers in bedrijf! 
Peter de Rosa schrijft daarover in zijn boek: 
      “Zij produceerden het ene na het andere 

“historische” document, dat van het pauselijk zegel was voorzien, teneinde aan al zijn behoeften 

tegemoet te komen. Vele documenten van oudere datum werden zodanig geretouceerd dat ze het 

tegendeel beweerden van hun oorspronkelijke boodschap.” (pag. 80) 

 

Dit document, waarin zelfs geschreven stond dat alle vormen van contract met 
geëxcommiteerden verboden was, was een dankbaar instrument in handen van 
Gregorius VII om eigen machtspositie te handhaven en om hen, die de pauselijke macht 
betwijfelden, van antwoord te dienen. 
 
Gratianus 
Hoe groot de invloed was van dit valse document blijkt uit het feit dat in de 12e eeuw 
een benediktijnermonnik Gratianus de vele documenten in deze decretalen heeft 
gesistematiseerd tot een canoniek wetboek.  “Het was gekruid met de vervalsingen van drie 

eeuwen en de op grond van die vervalsingen getrokken conclusies, en verrijkt met zijn eigen fictieve 

toevoegingen. Van de 324 uitspraken of beslissingen van pausen uit de eerste vier eeuwen zijn er 

slechts 11 authentiek gebleken.” Deze Gratianus verklaarde zelfs dat de paus de bron is van 
alle wetten en als zodanig boven alle wetten verheven zonder uitzondering, en om die 
reden op voet van gelijkheid staat met Gods Zoon! Dit werk van Gratianus werd later 
door Thomas van Aquino gebruikt als bron voor citaten van pausen en kertkvaders in 
zijn vermaarde werk “Summa Theologica”. 
 
Absolute macht 
Gregorius VII heeft op grond van deze valse documenten ingrijpende hervormingen 
kunnen doorvoeren. Allereerst probeerde hij, om zeker te zijn dat kerkelijke bezittingen 
nooit zouden worden weggegeven, een einde te maken aan de algemene “omtucht”, het 
huwen van geestelijken. Het gevolg van deze verplichte celibaatswet was dat duizenden 
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onschuldige echtgenotes van kleine geestelijken de status van prostituée werd 
opgedrongen! Hij trok ook ten strijde tegen de simonie, het kopen en verkopen van 
heilige dingen. Iedere priester die zijn levensonderhoud liet bekostigen door rijke leken, 
werd geëxcommuniceerd. Alle bisschoppen moesten persoonlijke trouw zweren aan zijn 
persoon. Dit alles maakte deel uit van zijn streven naar absolute macht! In één klap 
verloren alle bisschoppen hun onafhankelijkheid, die zelfs het tweede Vaticaanse 
concilie niet kon teruggeven.  
 
Het was dezelfde paus die Hendrik VI excommuniceerde en hem dwong om naar 
Canossa te komen en zich openlijk te vernederen voor deze despoot!  
 
“Klappertandend en wit van de kou gehoorzaamde Hendrik. Met ontbloot hoofd en op blote 

voeten stond hij tot aan zijn enkels in de sneeuw, gehuld in het boetekleed van de smekeling. In 

zijn ene hand hield hij een bezem, in de andere hand een schaar, als teken van zijn bereidheid zich 

te laten geselen en kaalknippen. De Keizer van het heilige Roomse Rijk, de erfgenaam van Karel 

de Grote, bleef zo drie dagen en nachten staan, vastend vanaf het krieken van  de dag tot op het 

moment waarop de glinsterende sterren zichtbaar werden. Het was een zo smadelijke aanblik, dat 

zijn familieleden op de muren luidkeels snikten, niet langer in staat het aan te zien. Uur na uur 

bleef Hendrik, wiens haren en wenkbrauwen stijf bevroren waren, schokkend en zuchtend God en 

de paus om genade smeken. Hendrik heeft moeten zweren dat hij zich aan het oordeel van de paus 

zou onderwerpen!” 

 
Deze paus is later heilig verklaard! 

T. Vanhuysse 
 

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

Het bovenstaande is een weinig naar voren gebracht uit de “Roomse beerput”. Volgens 
het woordenboek van Van Dale is een “beerpuit” een put waarin de ‘beer’ van één of 
meer privaten zich verzamelt. Het is een stinkende massa. Welnu: dat is nu precies wat 
de kerk van Rome is. Het is voor de verfijnde neus van het met Rome heulende 
protestantisme niet aangenaam deze geur op te snuiven. Maar ook degenen die eigenlijk 
niets van Rome willen weten zijn doorgaans geprikkeld als ze met de neus op de bizarre 
en walgelijke feiten gedrukt worden. Zij moeten het dan maar niet lezen! In enkele 
afleveringen hopen we vooral aan te tonen wat de pauselijke kerk nog altijd is, maar ook 
haar goddeloosheid uit de geschiedenis aan te wijzen. We wensen niet aan sensatie te 
doen, maar u nuchtere feiten te vertellen. Dat die feiten vreselijk zijn kunnen wij niet 
helpen. Dan moet u zich maar beklagen bij o.a. kardinaal Simonis!  
 
 
Het artikel van de heer Vanhuysse is een uitnemende ‘inleiding’ op hetgeen wij u D.V. 
hopen te vertellen! De paus staat op voet van gelijkheid met de Zoon van God, zoals uit 
het artikel blijkt  Met recht: de zoon des verderfs! En hoe roomse “bewijzen” tot stand 
komen weten we nu! “Bewijzen” om haar misdaden te verdoezelen. Voor het vervalsen 
van documenten moet u in die beerput zijn. Daar zult u zeker meer van horen! 
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DE  OOSTERSE  ANTICHRIST 
- 2 - 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
“Zonder God is 11 september 2001 slechts het begin”, aldus de Amerikaan Ben 
Shapirom in een artikel in het RD. We zijn diep van deze waarheid overtuigd. We letten 
eerst op ons eigen land. De oosterse antichrist is brutaal, buitengewoon brutaal. Deze 
verschrikkelijke vijand zal haar godsdienst uit de hel trachten door te drukken, in elke 
samenleving waar zij wortel heeft geschoten. Almeer krijgt ze haar zin wat het dragen van 
‘hoofddoekjes’ betreft. Zoals u weet dragen moslimvrouwen en -meisjes hoofddoekjes, 
als zij althans niet “verwesterd” zijn. Met zoiets zou je nog vrede kunnen hebben.1 Er zijn 
echter grenzen. Heel strenge moslimvrouwen en –meisjes, bedekken hun gezicht met 
een sluier, terwijl dan alleen de ogen (nauwelijks) zichtbaar zijn. Nu blijkt almeer dat 
fanatieke moslims dit ook in onze samenleving trachten in te voeren. Zij willen dat b.v. 
vrouwen en meisjes zo gesluierd achter de kassa zitten in winkels en meisjes op de 
scholen zuch eveneens zo kleden. Deze gezichtsbedekkende sluiers -chadors- zullen we 
ook hier moeten accepteren, als deze vreselijke religie ons land verder in haar greep zal 
krijgen. Nog is het juridisch mogelijk dat werkgevers en scholen dit niet accepteren. Het 
is te begrijpen dat men dit niet wil. Het is ook werkelijk geen gezicht als vrouwen en 
meisjes zich onherkenbaar maken. Werkgevers en leraren zouden dan op de duur 
moeten gaan raden wie ze voor zich hebben! Als dit ooit toegelaten zou worden en er 
opnieuw een knieval gemaakt wordt voor Allah en zijn profeet, is het hek van de dam. 
En dát is het grootste argument om dit te (blijven) verbieden.  

DE JIHAD 

In de islam heerst een eeuwige jihad, een eeuwige “heilige oorlog” tussen het “huis van 
vrede”, dat door de islam wordt vertegenwoordigd, en het “huis van oorlog” van de 
ongelovige niet-moslimvolken. Alleen zij die tot de islam behoren horen bij het “huis 
van vrede”, terwijl alle ongelovigen samengevat worden in het “huis van oorlog”, een 
oorlog die geen einde mag en kan hebben voordat de hele wereld islamitisch is 
geworden. Deze heilige oorlog wordt gevoerd in drie fasen: als eerste wordt aan de 
wereld door de islam haar gematigde en voorbeeldige kant  getoond. In de tweede fase 
streeft de islam een politiek van compromissen na,  een proces dat net zolang duurt tot 
de islam sterk genoeg is voor de  derde fase:  dat  is de  militaire  veroveringsoorlog.  Het 
is begrijpelijk dat degenen die  nooit gehoord hebben van de drie fasen, de echte 
bedoeling van de islam niet onderkennen. Het zier ernaar uit dat we al aan de grens 
staan van de tweede naar de derde fase, waarin de compromissen plaatsmaken voor de 
aanvalsoorlog. De tekenen daarvan worden al duidelijker, met name in West-Europa, 
maar ook elders in de wereld kunnen we het voor ogen zien dat de islam, waar zij de 
overheersende religie is, geen andere godsdienst naast zich duldt en de christenen geen 
plaats geeft, ja ze vervolgt en doodt. Dit is absoluut ook onze toekomst, tenzij de enig 

                                                 
1 Er dient wel opgemerkt te worden dat fundamentele moslims óók tot beschaming zijn van onze Redo-godsdienst. 
Het vrouwelijk geslacht van de aanhangers van Allah en zijn profeet, lopen doorgaans op straat, etc., gehuld in 
lange gewaden, met het gelaat voor een deel bedekt. Er werd eens aan een moslimvrouw gevraagd waarom zij zo 
liep. Haar antwoord was: “Ik stel mijn huwelijk veilig en ik bescherm het uwe.”  
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ware God -de HEERE- dit niet toe zal laten, hetgeen onze stille hoop en verwachting is. 
Maar als we ons daarin vergissen is op termijn het christendom in ons land en de 
omliggende landen, veroordeeld ‘ondergronds’ te gaan.  

 

OOK DEZE ANTICHRIST IS ZEER GEVAARLIJK 

Dat de Islam niet de door de Schrift geschetste “zoon des verderfs” is wil allerminst 
zeggen dat ze niet levensgevaarlijk zou zijn. Ook in ons land wacht deze “vijfde colonne” 
op de hiervoor genoemde “derde fase”, de militaire veroveringsoorlog. Nee, zover is het 
nog niet, maar het houdt wél in dat ook hetgeen aan de uitvoering van die ‘derde fase’ 
voorafgaat heel gevaarlijk is en voor enorm veel problemen zal gaan zorgen. ‘Moord en 
doodslag’ valt zeker niet uit te sluiten. We worden het gewaar em we zullen het alméér 
gewaarworden dat we de vijand in huis hebben gehaald en hem als een vriend hebben 
vertroeteld. 
 
Heeft u wel eens gehoord van de AEL, de Arabisch-Europese Liga? Volgens voorman 
Abou Jahjah is de Nederlandse afdeling een feit. Als deze partij nu mee zou doen aan 
verkiezingen zou ca. een kwart van de Marokkanen op deze club stemmen. In België is 
men al volop actief. Hun blad “Contrast” van de Nederlandse afdeling meldt dat de 
aanhang vooral te vinden is onder jonge Marokkanen. De AEL kwam vorig jaar vooral 
in het nieuws bij de rellen tussen moslims en politie in Antwerpen. In België is het AEL 
heel agressief. Wij hebben dit nog tegoed. Op het gevaar dat ons bedreigt wordt wel 
gewezen maar het is vrijwel uitgesloten dat onze regering maatregelen zal nemen om dit 
kwaad te keren. 
 
èèèè  Hoe gevaarlijk het AEL is kregen we juist onder ogen uit een artikel in “Elsevier” van 
1 februari j.l. Het is van de hand van Arendo Joustra en we geven het  hier onder aan u 
door: 

SCHRIKBEELD 

Jahjahs plan voor etnische moslimpartij 
toont gevolg van grootscheepse immigratie 

 
 
De uiterste consequentie van immigratie kan zijn dat de oorspronkelijke bevolking 
wordt weggestemd. Dat dit geen theorie behoeft te zijn, werd afgelopen weekeinde 
duidelijk toen de Belgische voorman Dyan Abou Jahjah van de Arabisch-Europese Liga 
aankondigde dat de Nederlandse tak van zijn beweging gaat meedoen aan de komende 
gemeemteraadsverkiezingen. 
Het is een onschuldig begin, maar de wetenschap dat binnen een paar generaties de 
meerderheid van grote steden als Amsterdam en Rotterdam uit moslims zal bestaan en 
dat buitenlanders bij raadsverkiezingen mogen stemmen, is beangstigend. Wat als deze 
etnische partij voor de belangenbehartiging van de Arabische gemeenschap lokaal een 
beslissende politieke macht wordt? 
 
Aan sussende woorden geen gebrek: de verdeeldheid onder moslims is groot en politiek 
hebben ze al onderdak gevonden bij de gevestigde partijen. Maar als de Amsterdamse 
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PvdA-burgemeester Job Cohen onder het motto “de boel bij elkaar houden” nu al het 
gedrag van moslimdemonstranten vergoeilijkt, hoe zal het dan gaan als er in de 
hoofdstad een invloedrijke moslimpartij bestaat? Hoe ver gaan andere partijen om die 
niet voor het hoofd te stoten? 
 
Jahjah zet de discussie op scherp, en dat is goed beschouwd een zegen. Jonge moslims 
hebben nu een welbespraakte leider die hun frustraties verwoordt en anti-
moslimgeluiden kan tegenspreken. Beter een verbale burgeroorlog dan een echte. En de 
voorstanders van immigratie beseffen door Jahjah hopelijk waartoe hun ruimhartigheid 
uiteindelijk kan leiden. 

 

BLIJVEN WIJ ZWIJGEN? 

Onze regering zal wel blijven zwijgen of een dusdanig protest laten horen zoals we dat -
om een voorbeeld te geven- kennen in de kerkelijke wereld. U weet wat Calvijn zei?  
 “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.” 

 

 

Als we het wel zeggen, maar niet doen, is een protest waardeloos. En we kunnen het ook 
zo flauw zeggen, dat het ook niet de minste waarde heeft. En als we zwijgen als het om 
de eer van de grote God en Zijn Koninkrijk gaat, zijn we verraders. 
 
De staat Israël heeft geen recht van bestaan en dient te verdwijnen. Dat zegt de 
Nederlandse afdeling van de AEL Volgens het RD van 1 maart komt Abou Jahjah 
volgende week naar Nederland om hier zijn vreselijk gif te spuien. Zijn achterban 
koestert hem als een idool, zijn tegenstanders noemen hem de nieuwe rattenvanger van 
Hamelen. Jahjah die o.a. in Antwerpen zoveel haat verspreidde, waardoor grote onlusten 
uitbraken, heeft van de Nederlandse afdeling “hoge verwachtingen.” Hij vindt dat de 
multculturele samenleving moet worden behouden en uitgebouwd. Met zulke zaken en 
zijn duivelse haat tegen Israël komt hij ons land “bezoeken”. Natuurlijk wil hij geen 
integratie, geen opgaan van de islam-vijand in onze samenleving. Hij wil een islamstaat 
in ons land. Dat is het duivelse plan wat hij hier komt brengen. Ons regeringsbeleid dat 
integratie van allochtonen nastreeft, noemt hij zelfs… racistisch. Wat zegt hij 
bijvoorbeeld? “Jullie zijn geen gastheren, want wij zijn geen gasten. Dit is ons thuis. 
Dus willen wij ook meepraten over de inrichting van het huis.” Hij zegt nog net niet 
“óns huis”, maar dat bedoelt hij wel! 
 

TTEE  VVRREESSEELLIIJJKK    OOMM    AAAANN    TTEE    DDEENNKKEENN  

De wetenschap dat de vijanden die we binnen hebben gehaald straks de overhand 
kunnen krijgen over de oorspronkelijke bewoners in onze grote steden -als een voorspel 
op wat verder gaat gebeuren- is zeer beangstigend. Dat hebben we te danken aan de van 
God vervreemde overheid die de grenzen wijd heeft opengezet voor vijanden van de 
HEERE en zijn Woord. Maar wat er te komen staat is ook een uitvloeisel van de zo 
geroemde democratie, die almeer in demoncratie ontaardt. Als we het hebben over 
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moslims die straks méé gaan regeren, hebben we het over mensen van de tweede, derde, 
en wellicht zelfs vierde generatie. We moeten dan spreken over “Nederlanders”! En… de 
wil van de meerderheid geldt! Dit principe, stammend uit de Franse revolutie, is óók 
van toepassing op een meerderheid die bestaat uit moslims die hun stemrecht 
gebruiken… 
 
Het gaat uitnemend met de “fases” waarin en waardoor de islam de macht aan zich zal 
trekken. Ze heeft de tijd en… ze krijgt al de tijd, de gelegenheid en de kansen van de 
regeringen in West-Europa, om het zwaard van Mohammed te wetten, om  straks -als de 
derde fase geheel is aangebroken- onbarmhartig de zondag- en zaterdagchristenen, te lijf 
te gaan. Iets anders hebben we van de oosterse antichrist niet te verwachten. Mogelijk 
zullen we eerst nog gedoogd worden, als we ons maar niet verzetten tegen de vijanden 
die dan de overhand hebben, maar we zullen dan niet meer dan tweede en derderangs 
burgers zijn en van het openbaar belijden van onze godsdienst zal dan geen sprake meer 
zijn. En of we het nu geloven of niet geloven: dit is het doel en streven van de islam en 
zij zal dit in de praktijk brengen, middels het zwaard van Mohammed. Laten we ons 
geen enkele ilussie maken dat het niet zo zal gaan. 

 

LATEN WE TOCH SPREKEN! 

Protesteren is onze schuldige plicht! Het is ons aller plicht te waarschuwen voor het 
gevaar dat ons bedreigt. De vertegenwoordigers van ons christenvolk bij de  Kamers, de 
provincies en de gemeenten, dienen uit de keel te roepen en niet in te  houden. Ze 
zullen ons uitwerpen? We zouden bedreigd kunnen worden? Zijn er nog meer bezwaren? 
Ongetwijfeld nog veel meer. In “De toren en zijn kosten” spreekt Spurgeon over het 
“christen zijn”. Het is geen gemakkelijke zaak om christen te zijn. Spurgeon noemt vele 
bezwaren die ons ervan weerhouden een ware christen te zijn, maar hij maakt er korte 
metten mee. De grote vraag is: Zijn wij échte christenen? Dat klemt voor u en voor mij. 
We zullen elkaar zo nodig krijgen in de komende tijden! 
Onze samenleving, maar vooral onze christelijke samenleving, wordt ernstig bedreigd 
door de “Oosterse antichrist”. Veel geniepiger is het gevaar van de “Westerse antichrist”, 
waar we D.V. in het vervolg op zullen wijzen. Laten we dag en nacht de HEERE smeken 
Zijn beloften te vervullen om alle vijanden te verdelgen en Israël te verhogen tot zegen 
voor de gehele wereld! 

 (wordt vervolgd) 
 
 
 

 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
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LEERZAME  BURENPRAAT 
 

over de dingen die haast geschieden moeten 
 

- 20 - 
 
Geert  -  Zo beste Aart, nu zullen we toch eindelijk vanavond eens spreken over hetgeen 
jou zo bezighoudt, het pre-chiliasme. 
 
Aart  -  Nou ja Geert, zó bezighoudt. Gelukkig is het chiliasme voor mij niet het één en 
het al, want dat moet toch altijd het ene nodige zijn en dan mag ik toch zeggen dát dit 
ook bij mij zo is. Maar de leer van de toekomst gaat mij wel al het aardse ver te boven. 
 
Geert  -  Zo mag ik het horen jongen. De godsdienst die ons omringt heeft doorgaans 
genoeg aan het zien- en tastbare en van de leer der toekomst maakt het zich af door 
vroom te zeggen, dat het maar om het ene nodige gaat! Maar dat weet je net zo goed als 
ik, en dan weet je vooral, dat het ene nodige allerminst zo’n grote plaats in hun leven 
inneemt, als ze zo mooi vroompjes voorgeven. Maar kom, vanavond zullen we het 
hebben over één facet van het pre-chiliasme, n.l. de “tweeërlei opstanding”, maar laten 
we eerst nog heel duidelijk vaststellen en beseffen dat het Bijbelgedeelte waar we het nu 
over hebben direkt volgt op de ondergang van de antichrist en alle boze machten en 
krachten. We zijn dan gekomen aan het begin van het duizendjarig rijk. Er vangt een 
heel nieuw tijdperk aan; het tijdperk van de Christusregering. We laten de dwaallichten 
die het beter denken te weten dan onze oude theologen maar aan hun plaats. We ruilen 
de oude wijn nog maar niet in voor het ranzige mengsel dat in deze dagen wordt 
geschonken en waarvan men smult. 
 
Aart  -  Ik heb naar deze avond uitgezien, want eerlijk gezegd heb ik het er moeilijk mee. 
De laatste tijd heb ik me er wat in verdiept, maar ik loop steeds weer vast met onze 
belijdenis, die er absoluut geen ruimte voor geeft. Maar nu wil ik je even voorlezen wat 
ik bij Da Costa vond, hetgeen me wel aan het denken heeft gezet. Hij zegt in een 
Bijbellezing over Matth. 13:1-53 - dl.5-blz.206, het volgende: “De een wil het oude, de 
andere het nieuwe, doch wij moeten beide hebben en behouden. Door Gods genade is 
dit ook mijn streven. Zo houd ik met de ene hand de uitnemende en getrouwe 
geloofsbelijdenis der vaderen vast, doch mijn andere hand houd ik vrij, en ik neem er 
alles mee aan en op wat die geloofsbelijdenis kan aanvullen en volmaken. Men moet op 
een oude grondslag staan, en daarop ontvankelijk zijn voor al het nieuwe, dat er mee 
kan samengaan.”  Je weet dat deze uitnemende man pre-chiliast was, maar je ziet wel dat 
hij af durft te wijken van onze Belijdenis. 
 
Geert  -  Dat is een opmerkelijke uitdrukking en ik ben heel blij dat je  die  gevonden 
hebt. Zelf ben ik deze nog nooit tegengekomen. Het is denkelijk wel een goed 
uitgangspunt voor het gesprek van deze avond!  Misschien is het wat gewaagd als   ik 
voorstel om eerst even onze goede Belijdenisgeschriften te vergeten   om dan straks  -als 
we zover komen vanavond- terug te keren naar onze Geloofsbelijdenis en degenen die 
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het pre-chiliasme hebben voorgestaan. De post-chiliasten komen uiteraard ook ter 
sprake! 
 

Aart  -  Akkoord. Maar zeg Geert, zie ik het nu verkeerd als ik meen dat, als er in vers 4 
en 5 van Openbaring 20 gesproken wordt over een “eerste opstanding”, dit immers 
inhoudt dat er ook van een tweede opstanding wordt gesproken en als wij menen -en 
dat doen we toch!- dat de tweede opstanding een opstanding is van personen, moeten 
wij er dan ook niet van uitgaan dat het in de eerste opstanding óók over een 
lichamelijke opstanding van personen gaat? 

 
Geert  -  Hoewel Openbaring 20 niet de term “tweede opstanding” gebruikt mogen we 
inderdaad concluderen dat op de eerste opstanding ook een tweede volgt. In vers 5 lezen 
we: “Maar de overige der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd 

waren. Deze is de eerste opstanding.” De ‘overige doden’ staan aan het einde van het 1000-
jarig rijk op, zodat het duidelijk genoeg is, dat zij tot de tweede opstanding behoren.  
 
Aart  -  Er wordt gesproken over de “overige doden” die niet levend werden, de doden 
van de tweede opstanding. Dezen krijgen hun lichaamen bij deze 2e opstanding. Daar is 
geen geschil over! Maar dan is het toch logisch dat de doden van de eerste opstanding 
aan het begin van het 1000-jarig rijk, óók hun lichaam krijgen,  zoals de doden na het 
Vrederijk? Dus een letterlijke opstanding! Zie ik dat juist? 
 
Geert  -  Correct, daar valt niets op af te dingen. Het gaat in beide gevallen over 
gestorven mensen. Maar we moeten er wel op letten dat in vers 4  gesproken wordt over 
zielen  en niet over lichamen. Johannes zag de zielen van de bloedgetuigen. 
 
Aart  -  Ja, dat valt zeker op en het is de laatste tijd een gedurige bron van onderzoek en 
overweging voor me geweest. Het zou vrij wat eenvoudiger geweest zijn, als er gestaan 
had “en ik zag degenen die onthoofd waren” inplaats van “ik zag de zielen dergenen die onthoofd 
waren.” Je zult er me ongetwijfeld op wijzen dat er van “zielen” en niet van “lichamen” 
gesproken wordt. Vader Brakel zegt dat daarom niet van een lichamelijke opstanding 
gesproken wordt. Toch kan ik bem niet helemaal volgen. Onder XVIII.10 zegt hij o.m.:  
“De heerlijke staat der kerk, en de binding van satan, komen eerst na de verwoesting van 
Rome en na de vernietiging van de antichrist, gelijk uit de samenhang van dit 20ste 
hoofdstuk met het vorige 19e blijkt; alsmede, omdat degenen, die heersen zullen, die 
zullen zijn, die onthoofd waren om het getuigenis van Christus, en die het beest noch deszelfs 

beeld niet aangebeden hebben, en die het merkteken niet ontvangen hebben aan hun voorhoofd.. 

Dies is de duizendjarige binding en heersing  niet  voorbij: want Rome is nog niet 
verwoest, de antichrist nog niet vernietigd.” Wat hij verder zegt begrijp ik niet zo best. Is 
het jou duidelijk?  
 
Geert  -  Niet helemaal! We dienen goed voor ogen te houden wat ds. Van Andel (1839-
1910) schrijft in “Handleiding der Gewijde Geschiedenis” (uitgave 1886, blz. 386): 
“Voorzeker blijven hier vele vragen onbeantwoord over, en tot zolang dreigt het gevaar, 
dat de een zich de Messiaanse heerschappij op zinnelijk-aardse wijze voorstellen zal, en 
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de andere de profetie zal vervluchtigen, door het Messiaanse rijk tot een onzienlijk-
geestelijke machtsbetoning te beperken. Eerst de profetie des Nieuwen Verbonds zal 
meerder, eerst de vervulling zelve het volle licht geven. Intussen staat als hoofdsom der 
profetie vast, dat de geschiedenis dezer aarde sluiten zal met zulk een openbaring van 
Christus en Zijn volk aan de wereld, dat deze Zijn Koningschap en dat van Zijn heiligen 
niet langer zal kunnen weerspreken en weerstaan, wijl zij zich even goed tot de zinnen 
als tot de consciëntie richten zal.” Ds. J. van Andel werd bij alle gereformeerden in grote 
eer gehouden. Algemeen stemt men toe dat hij een geest was van meer dan gewone 
diepte, scherpzinnigheid en smaak. Hij achtte zich van God geroepen om de Schrift, 
niet voor geleerden, maar voor de eenvoudigen uit te leggen. Tot het einde van zijn 
leven was hij uit volle overtuiging het chiliasme toegedaan. Resultaat van diepgaand 
onderzoek der Schrift! Hij was een uitnemend Godgeleerde -bekend om zijn zeer 
uitdiepend Schriftonderzoek- heeft veel werken geschreven, waarvan zijn “Handleiding” 
als hoofdwerk genoemd wordt. 
 
Aart  -  Ik heb nooit geweten dat deze vrome predikant ook chiliast was! Wat hebben we 
ons toch door Dr. A. Kuiper laten bedriegen, die de leer van onze vaderen over het 
Vrederijk, “onhoudbare en averechtse voorstellingen” noemde. Maar Geert, wij kunnen 
nu toch meer weten dan in de tijd van ds. Van Andel? 
 
Geert  -  Dat ben ik volledig met je eens en je moet mijn citeren van ds. Van Andel niet 
zo opvatten alsof ik me van je vraag over à Brakel af wil maken. Zeker niet, maar ik wilde 
er toch even nog nadrukkelijk op wijzen, dat er vragen zullen blijven en dat de vervulling 
van de profetie de “beste uitlegging” zal zijn, zoals onze Hermanus Witsius het 
verwoordde! Maar het is inderdaad wel zeker dat wij nu méér weten dan  ter tijde van 
ds. Van Andel en onze geachte oudvaders.. En dan wijs ik alleen maar op Israël! Het 
hele Midden-Oosten staat welhaast in vuur en vlam en dat alles ter wille van Israël. Wat 
zullen we er nog veel van horen! 
 
Aart  - Ik kom nog even terug op het geciteerde van ds. Van Andel. Wat vind ik het 
mooi van hem door erop te wijzen, dat straks de wereld het Koningschap van Christus 
en Zijn heiligen niet langer zullen kunnen weerspreken en weerstaan, als de geschiedenis 
van de aarde zal eindigen met de openbaring van het luisterrijke Koningschap van de 
Messias! Wat buitengewoon dat deze predikant het duizendjarig rijk de hoofdsom der 
profetie noemt. Die man zou nu als een ‘ketter’ aan de kant zijn geschoven door de 
leidslieden die de “sleutel der kennis” hebben weggenomen en hardnekkig volharden in 
hun ongeloof en verschrikkelijke onkunde. 
 
Geert  - Heel goed dat je daar nog even op attendeert! Het zal wat zijn als straks onze 
gezegende Heere alle krachten en machten uit de afgrond zal te niet doen en Zèlf het 
bestuur van de wereld in Zijn  doorboorde  handen zal nemen!  De  wereld zal verstomd 
en verbijsterd zijn. Maar de godsdienst zal het niet minder zijn. Zij zal het ‘besterven van 
schrik’ zoals de profeet A.  Peden het uitdrukte. 
 
Aart  -  Nou, dat is wel zeker. Ook ik ben er van overtuigd dat de godsdienst radeloos zal 
zijn als het blijkt dat zij het mís heeft gehad. Zij zal het Koningschap van Christus dan 
niet langer kunnen weerspreken en tegenstaan! Wat moet het straks zijn voor onze 
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godsdienstige leidslieden als al hun meningen ijdelheid blijken te zijn en als openbaar 
gaat komen dat ze de hun toevertrouwde zielen niet hebben gewezen op de ontzaggelijke 
gebeurtenissen; die de christenen zal overvallen temidden van haar weelde en welvaart, 
haar meedoen met de wereld.. 
 
Geert  -  Dat zal inderdaad een ontzettende zaak zijn. De leiders zullen openbaar komen 
als vérleiders die nooit hebben gewezen op hetgeen de HEERE zo duidelijk heeft 
geopenbaard. Ze hebben niet gewezen op het grote heil dat te komen staat, maar ook 
niet op de verschrikkingen die er aan voorafgaan. Maar nu terug naar je vraag over ds. à 
Brakel. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik hier vader Brakel niet op z’n best vind. Eigenlijk 
zegt hij er heel weinig van en wát hij zegt is voor mij behoorlijk duister. Hij legt wel de 
volle nadruk op het woord “zielen” en meent daarom dan ook dat hier niet van een 
lichamelijke opstanding gesproken kan worden. “De zielen herleven niet, de zielen zitten 
niet op tronen, de zielen heersen niet als koningen, dat is eigen aan mensen, en 
nochtans wordt het hier aan de zielen toegeschreven, waaruit men afnemen (afleiden) 
kan, dat hier niet van een lichamelijke opstanding gesproken wordt”,  aldus à Brakel. 
Verder moet ik uit hetgeen hij schrijft concluderen -je kunt dit nalezen in zijn verklaring 
van Openbaring 20 bij IV, de laatste 18 regels- dat hij stelt dat de zielen van de 
martelaren in de eeuwigheid met Christus heersen en met Hem als rechters oordelen. 
Welk oordeel bedoelt à Brakel hier? Dan zegt hij ook nog dat zij “leefden” en in het 
openbaar verschijnen!  Zoals ik je al zei vind ik het niet echt helder. Komen deze 
martelaren dan als geesten naar de aarde, dus onzichtbaar? Wel Aart, ik denk dat we 
verder hierin vader Brakel maar beter kunnen laten rusten en eens zien of de Schrift ons 
verdere aanwijzingen geeft. 
 
Aart  -  Dat vind ik uitnemend, want het is mij ook al opgevallen dat de geachte ds. à 
Brakel hier niet het verlossende woord heeft gesproken. Maar Geert, eerst nog even het 
volgende voor ik het vergeet. In vers 4 lezen we zo nadrukkelijk dat het gaat over 
christenen die onthoofd zijn door de antichrist, omdat zij het beest en zijn beeld niet 
hebben aangebeden en zijn merkteken niet ontvangen hebben, noch aan voorhoofd, 
noch aan hand. Hoe moet ik dat zien? Gaat het alleen over martelaren die ‘onthoofd’ 
werden en zijn de christenen die gedood zijn voor hun geloof op een andere wijze en 
ook onder een ander regiem dan dat van de antichrist, uitgesloten van de ‘eerste 
opstanding’? 
 
Geert  -  Dat is waarlijk geen kinderachtige vraag! En ik wil je er graag een antwoord op 
geven, voorzover me dit mogelijk is. Het is inderdaad opmerkelijk dat er gesproken 
wordt over martelaren die ‘onthoofd zijn’. Ze hebben door de eeuwen heen Gods 
heiligen ‘in stukken gezaagd’, ‘levend begraven’, ‘verbrand op de brandstapel’, 
‘verdronken’, ‘onthoofd’, ‘vreselijk gemarteld tot de dood er op volgde’, ‘van honger 
laten omkomen’, en meerdere gruwelen, waar met name de roomse antichrist zich op 
een vreselijke wijze aan schuldig gemaakt heeft. 
 
Aart  -  Ja, het is allervreselijkst wat de dienaren van satan de discipelen van Christus 
hebben aangedaan. Hoe ook de laatste eeuwen door de communisten in Rusland, in 
China en vele andere landen Gods heiligen zijn gemarteld en gedood, en niet te 
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vergeten hoe in het Duitsland van Adolf Hitler het Joodse volk is vermoord. Dat hebben 
ze goed afgekeken van het satanische Rome! En zezal het wéér doen als zij daartoe de 
macht heeft. 
 
Geert  -  Dat is een ding dat zeker is! Alle gruwelen zijn ontsproten aan het heidense, 
maar vooral het pauselijk Rome. En… al de heiligen die door deze duivelse machten zijn 
omgebracht, zijn beslist niet allen onthoofd! In Openbaring 6:9 lezen we van de zielen 
onder het altaar die “gedood zijn om het Woord Gods, en het getuigenis dat zij 
hadden”. Hier wordt dus gewoon gesproken over “doden”. Het grondwoord wat hier 
staat betekent eigenlijk “geslacht”. De gelovigen zijn als “schapen ter slachting”, en 
daaronder vallen alle ‘soorten’ van  ombrengen van de bloedgetuigen Christi. En dan 
weet je -het zij nogmaals gezegd- dat de goddeloze paus van Rome en zijn helse dienaren, 
‘specialisten’ waren in het uitdenken én uitvoeren van het martelen en doden van Gods 
lievelingen. In Openbaring 20 wordt voor het ‘onthoofden’ het Griekse woord 
“pelekizo” gebruikt, dat afgeleid is van “pelekys”, de tweesnijdende bijl, waarmee in 
Rome(!!) aanvankelijk terechtstellingen werden uitgevoerd. Later gebeurde dit met het 
zwaard (o.a. bij Paulus), terwijl het werkwoord in gebruik bleef. We kunnen er van 
uitgaan -en dat zijn alle verklaarders wel met elkaar eens- dat het hier dan ook gewoon 
‘ter dood brengen’ betekent. Het aantal martelaren omvat in ieder geval een veel groter 
aantal dan alleen diegenen die lettterlijk “onthoofd” zijn. Er is hier een algemeen woord 
gebruikt voor alle soorten van ter dood brengen. Duidelijker kan ik het niet zeggen. 
 
Aart  -  Dank je, het is voor mij duidelijk geworden! Maar dan wil ik nog graag van je 
vernemen of alleen de omgebrachte martelaren, en dan wel specifiek die door de 
antichrist zijn gedood, deel hebben aan de ‘eerste opstanding’, hoe we die dan ook 
moeten zien. En dan vraag ik me af of de gelovigen, die niet als martelaar gestorven zijn, 
géén deel hebben aan de ‘eerste opstanding’. Ik begrijp best dat het geen gemakkelijke 
vragen zijn, maar ik kan er toch niet aan voorbijgaan. 
 
Geert  -  En aan een antwoord op je vragen wil ik ook niet voorbijgaan! De waarheid 
moet dat kunnen hebben, maar of ik er in zal slagen is wat anders. Allereerst wijs ik op 
degenen die menen dat de  periode  dat  de  antichrist  zal  heersen  maar zeven jaren zal 
duren. Ze vereenzelvigen de periode van de antichrist met de zeventigste jaarweek 
waarvan we lezen in Daniël 9. Met name in het laatste vers wordt van de laatste zeven 
jaren van deze bedeling gesproken. Hiermee ga ik je nu niet verder vermoeien. Ik heb 
gehoord dat in het blad “Verwachting” in één van de volgende nummers uitvoerig op 
deze materie wordt ingegaan. Het is in elk geval heel belangrijk. Ter zake. In de tweede 
helft van die laatste ‘jaarweek’ zal de antichrist voornamelijk zijn ware aard tonen en de 
christenen vervolgen. Er zullen er velen gedood worden en dat zijn degenen waarvan 
Openbaring 20:5 spreekt. Zo denkt vrijwel de hele Evangelische beweging. 
 
Aart  -  Dus als ik het goed begrijp worden hier alleen maar de martelaren van de laatste 
zeven jaar voor de aanvang van het Vrederijk bedoeld! Zijn dat dan ook alleen degenen 
die volgens deze visie bij de ‘eerste opstanding’ behoren? Staan zij alléén op bij de 
aanvang van het 1000-jarig rijk? 
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Geert  -  Zo simpel ligt het nu ook weer niet. De pre-chiliasten van de moderne tijd -laat 
ik het zo dan maar eens uitdrukken- zien het als volgt: De eerste opstanding is een 
opstanding in diverse fasen. 1. Christus – de Eersteling uit de doden.   2. De christenen 
en de heiligen van het Oude Testament worden opgewekt bij de komst van Christus in 
de lucht. Dit is de zogeheten “Opname der gemeente”, vlak voor de openbaring van de 
antichrist. En dan 3. De gelovigen die gedood zijn onder de vervolging van de 
antrichrist, welke opstaan bij de openbaring van Christus als Hij naar de aarde komt. 
Dan is de ‘eerste opstanding’ voltooid. Deze visie vinden we in de kringen van de 
Maranatha beweging, de “Broeders”, en is bijzonder ‘gepromoted’ door Hall Lindsey. 
Het ‘klassieke’ pre-chiliasme ziet het anders en is van mening dat dat de ‘eerste 
opstanding’ alle gelovigen van alle tijden en plaatsen omvat, welke zal plaatshebben bij 
de persoonlijke komst van Christus op de Olijfberg. Dit was b.v.de gedachte van 
Spurgeon, Ryle, MacCheyne, de gebrs. Bonar en vele anderen in de Angelsaksische 
wereld. In ons land heeft men dit doorgaans verworpen, hoewel Professor A. Driessen 
en dominee Kees v.d. Oever ook de tweeërlei opstanding hebben geloofd en geleerd. 
 
Aart  -  Dus Geert, als je gelooft in een opstanding vóór en ná het duizendjarig rijk, en je 
daardoor in botsing komt met de geloofsbelijdenis, ben je geen ketter? Of mag ik dat 
niet zeggen? 
 
Geert  -  Hoewel ik uiterst voorzichtig wil zijn durf ik predikanten als Ryle en 
MacCheyne, enzovoort, niet als Schriftbedervers aan de kant te zetten. Net zomin als 
professor Driessen, door wie Alexander Comrie is opgeleid en meerderen met hem. Het 
is natuurlijk een duidelijke zaak dat iemand die meent dat er een lichamelijke eerste en 
een tweede opstanding is, niet als een ketter gebrandmerkt moet worden. Ook als onze 
Belijdenisgeschriften daar geen grond voor geven. Zo zie ik het althans. Als we er van 
overtuigd zijn dat de Schrift ons dit wél leert zou het toch een bitter ding zijn als we de 
Schrift om  moeten buigen   naar  de  Belijdenis!  
 
Nu  kan  allicht tegengeworpen worden dat we dan b.v. ook ruimte moeten geven aan 
degenen die de uitverkiezing loochenen, als zij stellen dat ze dit niet in de Schrift 
vinden, terwijl de Belijdenis toch krachtig de uitverkiezing geheel als de klare waarheid 
Gods beschrijft. Je moet toch wel heel ver van het pad af zijn als je niet allerduidelijkst 
de uitverkiezing in de Schrift vindt! Rechtzinnigen hebben er nooit aan getwijfeld. Maar 
met de eerste en tweede opstanding ligt het m.i. heel anders. We moeten dus wel 
voorzichtig zijn. En wat het in strijd komen met onze geloofsbelijdenis betreft, daar 
spreken we nog wel over. We moeten er nu eerst uit zien te komen wie met de 
martelaars van Openbaring 20:4 zijn bedoeld en daarna zullen we verder spreken over 
de opstanding der doden.. 
 
Aart  -  Wil je wel geloven, Geert, dat alles me wat gaan duizelen? Is het mogelijk dat we 
de volgende keer D.V. over dit onderwerp verder spreken? 
 
Geert  -  Daar heb ik geen bezwaar tegen. Wel wil ik voor vanavond nog dit opmerken, 
dat als we lezen in vers 4 van Openbaring 20, van die ‘onthoofd waren om het 
getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods’, we zeker kunnen aannemen dat het hier 
de martelaars van álle eeuwen betreft, te beginnen met de eerste martelaar Abel! Dan 
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blijft de vraag: “zijn dan degenen van Gods kinderen die niet de marteldood zijn 
gestorven uitgesloten van deze ‘eerste opstanding’? Behoort Johannes Huss, die op de 
brandstapel zijn leven liet wél bij deze opstanding en Dr. Maarten Luther die op bed is 
gestorven niet? En zo zijn er vele, vele voorbeelden te noemen. Was Luther niet net zo 
goed ‘martelaar’ als Johannes Huss? Als je met deze stof bezig bent vermenigvuldigen de 
vragen! Voor ons volgend gesprek wil ik nog wat onderzoek doen en dan hopen we D.V. 
de volgende keer tot een slotsom te komen. We hebben nog wat tijd over en misschien 
heb jij nog een vraag. 
 
Aart  -  En die heb ik zeker! De laatste tijd hoor ik nogal eens spreken over een 
opwekking en dat deze in ons land zeker zal komen. Er wordt dan ook gewezen op de 
zogeheten “jongerenavonden”, waar Gods Geest zou werken. Heb jij daar wat gedachten 
over? 
 

Geert  - In sommige kringen wordt inderdaad veel gesproken over deze dingen. Meerderen 

verwachten een wereldwijde opwekking, waar ook ons land in zal delen. Als de Heere ons land zal 

sparen ga ik met die opvatting mee. Er komt een wereldwijde opwekking, zoals de wereld nog nooit 

heeft gekend. De grote opwekking, waardoor de aarde geheel doordrenkt zal zijn met de waarheid 

Gods. Je weet dat die opwekking komt na de aanneming van Israël. Daarvan zal Nederland niet 

uitgesloten worden. 

 
Aart  -  Ja, maar dát bedoelen ze geloof ik niet. Ik zeg niet dat er onder hen geen zijn die 
de Schrift geloven, welke spreekt van een 1000-jarig Vrederijk, maar zij verwachten zo’n 
opwekking in onze dagen. Ja, er zijn er die menen dat die opwekking al begonnen is, 
met name onder de jeugd van Nederland. 
 
Geert  -  Aart, ik ben een onverbeterlijke optimist! Ik ben zó optimistisch dat ik voor 
honderd en meer procent geloof dat alle volken van de wereld het Evangelie zullen 
krijgen en dat de grootste oogst van de wereld nog binnengebracht moet worden. Na de 
ondergang van de antichrist en de wederaanneming van Israël komt die “zalige tijd op 
de aardbodem”, zoals Van der Groe het gezegd heeft. Maar een optimisme zoals jij 
noemt is mij vreemd.  
 
Aart  -  Dus jij denkt dat ons land geen opwekking meer zal krijgen? Ik bedoel in onze 
dagen en op korte termijn? 
 
Geert  -  Daarvan lees ik niets in het Woord, maar ook niet dat het niet zal gebeuren. Nu 
zijn er mensen die geloven dat het wèl zal gebeuren, maar ik behoor daar niet toe. 
Waarmee ik absoluut niet wil zeggen dat in Nederland geen mensen meer bekeerd 
worden. Wie het waarlijk om God te doen is zal zalig worden. Ook in de donkerste en 
afvalligste tijden. Niemand behoeft te wanhopen. Maar waar men op grond dat 
Nederland nu een opwekking zal krijgen is een duistere zaak. Mogelijk zijn er wel in ons 
land die zeggen dienaangaande “iets van de Heere te hebben gekregen.” Bewaar me voor 
de profeten en profetessen onzer dagen.. 
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Aart  -   Heb jij dan geen enkele hoop voor ons land? 

 

Geert  - Beste Aart, het is binnenkort Biddag. Weet je nu wat ik hoop, hoewel ik het 
bijna niet meer durf te verwachten? Dat alle predikanten van Nederland met “De 
wekker der leraren” van Jacobus Koelman de kansel op zullen gaan. Niet letterlijk, maar 
dat ze uit de keel gaan roepen tegen de zonden van de christenheid, zoals Koelman dat 
voorhoudt. Dat ze eens concreet de zonden gaan noemen. Dat ze gaan wijzen op de 
grote wereldgelijkvormigheid in velerlei facetten -ook godsdienstige- en dat ze eens 
helder en klaar jong en oud de scherpte van Gods Heilige Wet gaan voorhouden. Wat 
hebben naast Koelman ook mannen  als John Owen, Van der Groe en  anderen volk en 
voorgangers opgeroepen te breken met de zonden. Aart, als er eens zó gehandeld zou 
worden, ach, het zou kunnen dat de HEERE erin meekwam. De heidense koning van 
Ninevé mocht eens tot voorbeeld zijn. 

 

Aart  - Dat is taal die im versta, Geert. Ik moet je gelijk geven. Nu denk ik aan de 
opwekkingspredikers van voorheen. Ze hebben zo gepredikt dat de mensen sidderden. 
Ze spaarden geen vlees. En de Heere is er in mee gekomen. Nog even snel – ik vroeg er 
al naar!  Wat denk jij van de huidige jongerenavonden? 
 
Geert  -  Als de jongeren opgewekt worden tot waarachtige bekering en een leven in de 
vreze Gods en ze opgewekt worden tot een breken met de zonden en een leven naar 
Gods heilige geboden, wel, dan ben ik voor honderd procent voorstander van zulke 
bijeenkomsten. Maar ik weet er momenteel te weinig van af en daarom spreken we er 
D.V. nog wel eens over. 
 
 

 
 

������� 
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DDEE  HHEEEERREE  RREEGGEEEERRTT  

              

                                                          DDAATT  DDEE  VVOOLLKKEENN  BBEEVVEENN  
 

Morgen lachen ze u allemaal uit 

De watersnoodramp heeft veel aan het licht gebracht. Niet alleen over de staat van de 
dijken maar ook over de moed en daadkracht van de mensen in verschillende 
verantwoordelijke functies. Hoe reageerden de burgemeesters op de met het uur 
dreigender wordende situatie?  
 
 
De burgemeester van Oude Tonge had vrijdagavond een feestje gehad. Hij was daarom 
vroeg naar bed gegaan en gelijk in slaap gevallen. De burgemeester van Dreischor was 
niet thuis, hij had zijn vaste bridgeavondje. Als hij om 1 uur eindelijk thuiskomt is hij 
niet tot actie te bewegen. De burgemeester van Kruiningen vindt dat we vooral rustig 
moeten blijven, het geeft zo’n paniek als we nu meteen het hele dorp wakker maken.  
 
Maar daar dacht Cor van de Hooft, de burgemeester van Willemstad, heel anders over. 
Hij is een van de twee burgemeesters die al voor middernacht begrepen dat er niet 
geaarzeld moest worden. Hij geeft zijn gemeentesecretaris opdracht de hele polder te 
evacueren. En hij laat zich niet van zijn stuk brengen als deze reageert met de 
opmerking: “Morgen lachen ze u allemaal uit”. “Dat zal ik heerlijk vinden, maar ik moet er 

niet aan denken dat er iemand verdronken is omdat wij hem niet op tijd gewaarschuwd hebben.” 

De marechaussee krijgt opdracht onmiddellijk de mensen in de polder te gaan 
waarschuwen. Nog geen uur later zijn ze bij het raadhuis terug. Een van de mannen rent 
naar binnen en roept vertwijfeld: Burgemeester, ze willen hun huizen niet uit. Ze geloven 

helemaal niet dat het zo erg is met het water!” 

 

Burgemeester Van de Hooft heeft intussen het slapende stadje in rep en roer gebracht 
en al meer aarzeling ontmoet. Hij gaat er zelfverzekerd als altijd – dwars tegenin: “Je doet 
het ook niet goed. Je moet een steen pakken en door de ruiten gooien bij de mensen en roepen: 

Vlucht…! Water…! Snel!… Vlucht…! Maak een beetje paniek. Laat ze merken dat het menens is.” 

Er zijn in Willemstad geen mensen omgekomen. 
   
Het boven geciteerde vonden we in het blad “De Oogst” van febr. 2003. Het spreekt 
voor zich. Er zijn weinigen die durven te waarschuwen. Doorgaans zijn er ook weinigen 
die luisteren. In Willemstad heeft men wél geluisterd en het is tot behoud geweest. De 
burgemeester verstond zijn taak! De redactie van “De Oogst” zegt o.a. nog het volgende:     
       
   “Een van de taken waarvoor we ons gesteld zien, is het laten horen van een 
profetisch geluid. In een onlangs verschenen brochure over ons werk wordt dit 
profetisch geluid omschreven als “het spreken van Gods woord in een wereld die dat 
eigenlijk niet wil horen.” In een wereld die er van overtuigd lijkt dat er echt niets ernstig 
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aan de hand is willen we met passie blijven roepen: “Breng je in veiligheid, anders kom je 

om!” Wij willen dat ook blijven doen als erom gelachen wordt. Als er geen helder geluid 
meer klinkt, maakt niemand zich meer op voor de strijd.” 
 

“EN  ZIJ  BEKEERDEN  ZICH  NIET” 

Dat is het droevige refrein na elke oordeelsaankondiging én uitvoering van dat 
oordeel, zoals we op meerdere plaatsen lezen in het boek “Openbaring”. Het 
beschrijft ook schrijnend de huidige omstandigheden; het is een treffend, maar 
vooral een zeer droevig beeld van het huidige christendom, het is hetgeen we 
opmerken bij de christenen die ons omringen en op onze weg geplaatst worden. Wat 
kan het tot bittere droefheid stemmen als we opmerken dat vrijwel alle mensen -alle 
christenen, alle reformatorische mensen- niet willen gewaarschuwd worden, maar dat 
ze met open ogen het verderf tegemoet snellen. De ouderen en de ouden willen niet 
gewaarschuwd worden voor het naderende onheil, ook onze jeugd wil van geen 
waarschuwend woord horen over de ontzaggelijke oordelen die nabij gekomen zijn. 
De uitzondering bevestigt ook hier de ontzettende regel. 

 
Een groot deel van onze jeugd -we laten de wereldse jeugd buiten beschouwing die zich 
aan allerhande vreselijke zonden te buiten gaan- gaat al feestend door het leven. Het is 
van het ene avondje van plezier naar het andere leven, het is uitgaan en gezelligheid, de 
ene vakantie is nog niet voorbij of ze zijn alweer de andere aan het voorbereiden en één 
vakantie per jaar is wel erg weinig geworden. 
 
“Drie keer per jaar op vakantie”, zo begint de bespreking in het RD van 8 januari van 
een boek over het huiselijk leven in de 20ste eeuw. Er worden voorbeelden gegeven van 
het zeer sobere leven uit de eerste helft van dit tijdperk, waarbij de recensent opmerkt, 
dat Nederland een decadent land is geworden. De volkomen doorgeschoten 
vakantiecultus is er één facet van. Het RD heeft dit goed begrepen, hoewel ze er best aan 
verdient, gelet op de grote advertenties van de reisbureaus, terwijl zij er zelf haar lezers 
genoeg opmerkzaam op maakt, door grote artikelen over “vakantieoorden”! Ze mocht 
deze pagina’s eens gaan gebruiken om te wijzen op de vreselijke gesteldheid van het 
christendom, de zo nabije verwoestende oordelen, en op te wekken, om inplaats van 
bezig te zijn met al dit veelal werelds gedoe, met smeking en geween de Heere aan te 
lopen als een waterstroom,  om  beveiligd te zijn als de fiolen van Gods gramschap over 
ons losbarsten. Ze zouden zeer wijs doen. Zeer wijs om op te wekken alles wat met het 
wereldse te maken heeft en we niet direct nodig hebben, van ons af te zetten en met 
elkaar ons voor- en toe te bereiden op de ontzaggelijke dingen die te gebeuren staan. 
Om wijs te zijn met de heidense koning van Ninevé,  om  sterk  tot  God  te  roepen  en  
ons te bekeren. Wie weet wat God dan doen zou!  Maar het is zeer te vrezen dat  de 
koning en de inwoners van Ninevé tegen dit christendom zullen getuigen in de dag  van  
het  oordeel. Dit geslacht heeft het vaste besluit genomen zich niet meer te bekeren. We 
kunnen dit aan alles merken. Het stopt de oren als er gewezen wordt op de nabij 
gekomen ondergang van kerk en staat. 
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In “Sions Worstelingen” van Jac. Fruytier lezen we dat “Godsvrucht” opmerkt: “Zo 
Nederland voorspoed kreeg, in korte tijd zou het erger worden dan Sodom, zo God het 
niet voorkomt door zijn krachtige genade.”  en  “Dit alleen voorzeg ik u, dat, zo God aan 
Nederland voorspoed en vrede geeft, men zich moeilijk kan verbeelden, hoe hoog de 
goddeloosheid en de godverzaking klimmen zal.”  Het is gegaan zoals deze mensen 
gevreesd hebben.  
 
 
 

Ons land wordt geteisterd door WWW:  Welvaart – Weelde – Wellust 
 
 
Bij een groot deel van jong en oud is dit in de plaats gekomen van het “ene nodige”. 
Hoe droevig het onder een deel van de Refo-jeugd is konden we onlangs lezen in het 
RD. “Bierfeesten” tot diep in de nacht. In de “zwaarste” plaatsen van ons land hebben 
deze goddeloosheden plaats. Velen “zwemmen” in het geld, hetgeen doorgaans tot een 
eeuwig verderf is. We weten dat er ook jeugd is met hogere waarden. Maar in z’n 
algemeenheid kunnen we zeggen dat er geen enkele “schrik der eeuwigheid” meer te 
bespeuren valt bij de jeugd en óók niet bij de ouderen. De dagen van Noach en Lot zijn 
op een ontzettende wijze het beeld van onze tijd. Zeer te vrezen is dat het einde niet 
anders zal zijn. Er is zeker nog wel “godsdienst”, godsdienst van eigen makelij en 
invulling, hetzij ”zwaar” of “licht”. 

≈≈≈≈≡≡≡≡≈≈≈≈≡≡≡≡≈≈≈≈≡≡≡≡≈≈≈≈ 

 

We zijn indringend gewaarschuwd 

Gods getrouwe knechten van voorheen hebben op velerlei wijze gewaarschwd. We 
denken aan mannen als Van Lodenstein en Fruytier, een Van der Groe en van latere 
tijd Ledeboer. En zovelen meer. Met name de Kralingse predikant Theodorus van der 
Groe heeft zeer indringend gewaasrschuwd; heeft gewezen op “de vloed van wee” die 
over ons komen zal. Het was in zijn tijd ook niet best gesteld, zoals we in zijn geschriften 
kunnen lezen. Daar zou eindeloos uit te citeren zijn. We kunnen weten dat Van der 
Groe van Godswege heeft gewaarschuwd dat, als we doorgaan in onbekeerlijkheid, God 
ons op een vreselijke wijze zal straffen. Hij heeft gewezen op vijandelijke overheersing, 
op verwoestende watervloeden, op pestilentiën en andere onheilen. Kerk en staat 
hebben niet naar hem geluisterd. Zijn sombere profetieën zijn al ten dele vervuld 
geworden. De na zijn dood gekomen gerichten hebben zijn profetieën bewaarheid. 
 
We noemen er enkele: 
A  Na zijn overlijden zijn we al snel een provincie van Frankrijk geworden. De  
HEERE zond Napoleon om ook Nederland te tuchtigen en we werden bij het 
atheïstische en roomse Frankrijk ingelijfd.  Onze  jongens  werden  gedwongen mee te 
doen met de Franse troepen om Rusland te onderwerpen. Velen zijn onder bittere 
omstandigheden omgekomen. In zijn grote lankmoedigheid heeft de HEERE ons van 
Napoleon verlost en Nederland weer een zelfstandig volksbestaan gegeven. 
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B  Onze vrijheid hebben we daarna misbruikt om de Gemeente Gods te verwoesten en 
te verscheuren. De negentiende eeuw heeft in het teken gestaan van veel eigenwillige 
godsdienst. Niettemin heeft de HEERE nog willen werken met zijn Geest ter bekering 
en Hij gedacht nog in de toorn des ontfermens. 
 
C  De eerste wereldoorlog (1914-1918) heeft Europa geteisterd, maar ons land is er niet 
bij betrokken geraakt. We werden niet verwikkeld in oorlogshandelingen en we zijn niet 
bezet geworden door een vreemde krijgsmacht. Wie kan Gods onvoorstelbare 
lankmoedigheid peilen? 
 
D  Na deze wereldoorlog is er opnieuw een geduchte sprake Gods in Europa geweest, 
waar ook ons land bij betrokken is geweest. De zogeheten “Spaanse griep“ heeft 
wereldwijd  miljoenen slachtoffers gevergd, méér dan de hele oorlog. Ook in ons land 
zijn er zeer, zeer velen aan gestorven. De sterkste personen stierven eraan in enkele 
dagen. En… we hebben ons niet bekeerd. 
 
E  Nadat ons land getuchtigd is door een grote economische malaise zijn we betrokken 
geraakt bij de Tweede Wereldoorlog. We zijn vijf jaren bezet geweest door Nazi-
Duitsland. In de beide wereldoorlogen zijn totaal ca. 60 miljoen mensen omgekomen. 
Ons land is er -ook in de 2e wereldoorlog en vooral gelet op de andere landen- 
betrekkelijk goed afgekomen. Afgezien van het ontzettende feit dat de meeste 
Nederlandse Joden zijn weggevoerd en vermoord. Helaas heeft het Nederlandse 
overheidsapparaat daar aan meegewerkt, hoewel anderen van ons volk hun leven 
hebben gewaagd om Joodse landgenoten te redden uit de klauwen van het Nazi-
monster. Daarna zijn we doorgegaan in uterste onbekeerlijkheid. 
 
F  In 1953 was er een ontzaggelijke sprake Gods. Wat niet meer mogelijk leek gebeurde 
toch. Grote delen van Zeeland en delen van Zuid-Holland werden overspoeld door een 
watervloed. Ter nauwernood kon men voorkomen dat de Schielandse Hoge Zeedijk 
brak. In dat geval zou een groot deel van Zuid-Holland verdronken zijn. Met nog geen 
2000 doden mogen we spreken van de grote lankmoedigheid Gods, ook in deze ramp. 
We hadden het ons waardig gemaakt dat heel Nederland verdronken zou zijn. 
 
G   Ook daarna zijn we doorgegaan in tergende goddeloosheid. De staat is vrijwel 
Sodom en Gomorra gelijk geworden, zo we al niet erger zijn. De christenen leven 
doorgaans als de wereld; de kerken zijn almeer gedeformeerd en de grote goddeloosheid 
van een grote verenigde kerk, waar geen Godsvreze 
meer te bespeuren valt, zien we om ons heen, als we althans zelf niet van alle vreze Gods 
ontbloot zijn. En ondanks dit alles heeft de HEERE ons nog niet geheel en al verlaten, 
hoewel we ook als kerk Zijn Geest almeer smarten aandoen en wég zondigen. 
 
 

≡≡≡≡≈≈≈≈≡≡≡≡≈≈≈≈≡≡≡≡≈≈≈≈≡≡≡≡≈≈≈≈≡≡≡≡≈≈≈≈≡≡≡≡≈≈≈≈≡≡≡≡ 
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In zijn dagen waarschuwde dominee Van der Groe in zijn bekende biddagspredikaties 
o.a. als volgt: 

 
De Geest, de Geest is van ons geweken; en alle verdorvenheden hebben de overhand, 
zodat men een christen van een werelds- en onbegenadigd mens, nu nauwelijks meer 
kan onderkennen.                                                      (Lukas 19: 41 en 42)                                       
    
De getrouwen in het land verminderen, en die er nog zijn, hebben bijna de gehele kerk 
tegen zich. De onbekeerlijkheid en zorgeloosheid, krijgen zodanig de overhand, dat alle 
vrees voor God, voor hel, verdoemenis, eeuwigheid, enz., uit der mensenzielen weg 
raakt.                                                      (Openbaring 3: 15 en 16)      

 
 
O! het ganse volk van Nederland ligt in een diepe doodslaap, wijl zij de levendmakende 
stem van de Zone Gods, de Zaligmaker der wereld, weigeren te horen. Het is nu alles als 
een vallei van zeer dorre beenderen, wat beweging er in het godsdienstig werk en in het 
aardse, ook gemaakt wordt, daar is geest noch leven  in hen, Ezechiël 37.                                                                                    
(Spreuken 1:24-28) 

  
We zouden nog heel veel van deze predikant kunnen citeren, maar dat is nu onze 
bedoeling niet. Van Godswege heeft deze boetpredikant ongetwijfeld veel gezien van de 
rampspoed die over Nederland zou komen als het zich niet bekeert. Hij heeft een 
“schelle noodkreet” gegeven die in hart en oren had moeten klinken, maar we zijn 
almeer verhard geworden.  We weten ook dat deze godsman de Bijbel heeft geloofd in 
de profetieën van het nationaal en geestelijk herstel van Israël en de komst van het 
duizendjarig Vrederijk. De lezers van “Verwachting” is dit bekend genoeg en daar staan 
we nu niet bij stil. Wel wijzen we u op de drie geciteerde opmerkingen van hem. Deze 
uitspraken zijn in hun volle betekenis op onze omstandigheden toe te passen. 
 
WAT  STAAT  ER  NU  TE  GEBEUREN ? 
 Wat dezer dagen of weken in en rondom Irak zal losbarsten is een begin van de 
catastrofale gebeurtenisen in die regio; van hetgeen deze wereld te wachten heeft. We 
gaan hier niet ‘voorspellen’ wat er op korte termijn zal gebeuren aan verschrikkingen, 
maar we moeten wel enige mogelijkheden noemen. Er zijn allerlei denkbare scenario’s 
naar voren gekomen. Deskundigen en minder deskundigen hebben hun visie gegeven.  
De Verenigde Staten van Noord-Amerika  hebben  een onvoorstelbare militaire macht 
in het Midden-Oosten verzameld. Die is daar niet samengetrokken om er vakantie te 
houden. Het wordt oorlog en denkelijk een vreselijke. Het zal vele mensen, waaronder 
veel jongeren, in de eeuwigheid brengen. Het zal de dood betekenen van veel militairen 
aan beide kanten, maar ook veel burgers. De  mogelijkheid is aanwezig dat deze oorlog 
vrij snel afgelopen zal zijn, hoewel velen toch vrezen voor een langere duur, met name 
als er in de steden van Irak straatgevechten zullen plaatshebben.  Of Amertika het  op  
dit laatste  zal laten aankomen is zeer de vraag. Dat zou veel Amerikaanse jongens het 
leven kosten. Maar is dan niet het alternatief dat men steden als Bagdad met een 
miljoenen bevolking dusdanig moet verwoesten -waar de VS uiteraard makkelijk toe in 
staat is- dat alle verzet gebroken is? En wat gebeurt er als Saddam Hoessein de kans krijgt 
chemische en biologische wapens in te zetten? Het is welhaast zeker dat president Bush 
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dan besluit nucleaire wapens te gebruiken. Maar dan gaan we denken in termen van 
honderdduizenden doden en meer. 
 
Dan hebben we nog niet genoemd wat er zal gebeuren als Irak raketten op Israël afvuurt. 
Als deze een conventionele lading hebben zal het antwoord van Sharon en zijn regering 
er niet om liegen. Maar in het geval de lading van de raketten chemisch of biologisch  is 
het bijna voor 100% zeker dat het antwoord van Israël is… een atoombom op Bagdad. 
Sharon heeft al aangekondigd een ‘schroeivlek’ van Bagdad te maken. We kunnen dan 
vrezen voor miljoenen doden. 
 
Wat denkt U ? 
De abonnees van “Verwachting” kúnnen anders denken over de huidige gebeurtenissen 
dan de wereld en de doorsnee godsdienst. Zij die de Bijbelse profetieën geloven wéten 
dat de wereld er níets van weet en dat de godsdienst er nog minder van weet. 
Christenen mogen en kunnen bezig zijn met het Goddelijke houvast in een wereld die 
zwijnendraf slurpt op de rand van een gloeiende krater, waarvan de kokende en 
kolkende lava haar elk moment dreigt te verteren. En het diep tragische is dat christenen 
dit kunnen weten, maar niet willen luisteren naar het profetisch getuigenis van Gods 
Woord en daarom mede dreigen om te komen. 
 
WAT WETEN CHRISTENEN ? 
Nee, zij weten niet alles, maar zij weten wel véél! En wát weten ze dan wel? 
 
1. Dat we op de kentering van de bedelingen zijn gekomen. 
2. Dit houdt in dat Christus zijn Koninkrijk gaat oprichten, niet naast, maar in de plaats 

van alle koninkrijken der wereld. 
3. En dat betekent dat alle machten en krachten van het kwaad worden vernietigd. 
4. En die machten zijn met name: De roomse kerk en de islam als de twee 
hoofdvijanden. Alle heidense godsdiensten. Het atheïsme over de gehele wereld. 
Alles van het protestantisme dat met Rome heult en afvallig is. 

5. Deze genoemde machten zullen er alles aan doen de komst van het Koninkrijk Gods 
tegen te houden en daarom zullen ze zich allen  min  of  meer  tegen  het volk van 
God, tegen Israël keren. Israël zal ongetwijfeld vrienden blijven houden, maar de 
overheden van alle landen zullen almeer vijanden worden.  

6.  Israël zal door zeer bange  weeën gelouterd worden en in  uiterste nood om de  
     Messias gaan schreeuwen  en Hij zal haar  verlossen van haar  vijanden en van     
     alle ongerechtigheden.  
7.  Het uiteindelijke doel van Israëls God is de  hele wereld  aan  zijn  rijksscepter 
     te onderwerpen om aan de hele wereld vrede te schenken.  Dan zal het Evange- 
     lie héérsen op de hele wereld en openbaar kwaad zal niet  meer geduld worden.    
8.  Dit zal het zogeheten duizendjarig rijk zijn,  waarin satan gebonden  is en  geen  
     enkele invloed meer kan uitoefenen op het volkerenleven. 
9.  Dit alles zal vooraf worden gegaan door de  allergrootste  en  tevens  allervrese-      
     lijkste wereldweeën.  
10. Wat er momenteel gaande  is en dreigt heeft alles  met  het  bovengenoem-    
      de te maken. 
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DE HEERE REGEERT –  DAT DE VOLKEREN BEVEN 
 
 
Wij zijn in de dagen gekomen dat de Almachtige God datgene gaat werken waar onze 
vaderen heilbegerig naar hebben uitgezien. Zij hebben met groot verlangen uitgezien 
naar de bekering van Israël tot zegen en leven van de hele wereld. Zij hebben 
hartstochtelijk verlangd naar het meest glorieuze tijdperk in de wereldgeschiedenis – de 
Christusregering. Zij hadden de HEERE zó lief, dat ze intens hebben verlangd naar de 
tijd dat zijn Naam alleen groot en verheven zal zijn, dat Hij als de meerdere Salomo zal 
heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. Over deze 
dingen hebben ze ons heel veel nagelaten, maar ze hebben tevens gewezen op hetgeen 
aan dit glorierijke tijdperk zal voorafgaan – de grote schoonmaak van deze wereld en 
daarvan zeiden ze dat dit een ontzettend gebeuren zal zijn. De huidige christenen 
mochten wel beven vanwege het ontstellende feit dat ze de grote Zoon uit het Huis van 
David zoveel smaad aandoen door te ontkennen en te weerspreken dat Hij straks -naar 
de woorden van Philpot- op aarde zal heersen in ongekende omvang.  
 
 
ZIJN WIJ ER OP VOORBEREID ? 
Deze indringende vraag komt tot u, komt tot mij, komt tot ons allen. Het is 
“bangmakerij” zal dit christendom zeggen als er op gewezen wordt dat de tijd nabij 
gekomen is dat de wereldbevolking door ontzaggelijke gerichten zal getroffen worden. 
Wie wel eens gelezen heeft over de uitwerking van de Amerikaanse bombardementen op 
de grote Duitse steden in de Tweede Wereldoorlog is het bekend dat het om te beven is. 
Onvoorstelbaar erg. En het was echt maar een zwakke afschaduwing van hetgeen te 
komen staat, van hetgeen de wereld te wachten heeft. Een niet te beschrijven catastrofe 
zal de werel gaan treffen. 

 

Wordt het nu oorlog? 

Dat lijkt bijna geheel zeker. En áls nu de oorlog uitbreekt in het Midden-Oosten is  
het voor geen mens te voorspellen wat daarvan het gevolg zal zijn. Mogelijk een slachting 
zonder weerga. We leven in een ontzaggelijk tijdsgewricht en het wordt nog maar zeer 
weinig gezien. De kwade dag wordt ver weg geschoven. Doch dit zal niet mogelijk blijken 
te zijn. Wat in Jesaja 66:16 staat zou wel eens nabij kunnen zijn: “Want met vuur en met 

zijn zwaard zal de HEERE in het recht treden met alle vlees, en de verslagenen des HEEREN 

zullen vermenigvuldigd zijn.” En zoals Jeremia het zegt, 25:33a: “En de verslagenen des 
HEEREN zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der 

aarde” 

 

Het plan van Israëls God 

De HEERE voert zijn plan met deze wereld, zijn plan met Israël en de volken, op zijn 
eigen Goddelijke wijze uit. Dit grote plan heeft Hij in zijn Woord bekendgemaakt. Zijn 
plan, zijn vastgemaakt bestek wordt uitgevoerd. En in dat plan -om door Israël de hele 
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wereld te zegenen- zijn Bush, Sharon en Hoessein, en zovele anderen opgenomen. De 
HEERE gebruikt ze voor zijn hoge en wijze bedoelingen. De dag- en weekbladen staan 
boordevol met beschouwingen wat er allemaal kan komen. Het is niet alleen de oorlog 
met Irak waarvoor te vrezen is, maar een even groot gevaar is de aanwezigheid van de 
mohammedaanse vijand in Amerika en Europa. Het al-Quada netwerk bestaat nog altijd 
en de wereld kan het hart vasthouden voor hetgeen zij aan het uitbroeden is. 
Terreuraanslagen die niet alleen het gehele maatschappelijke leven kunnen ontwrichten, 
wat op zichzelf al een niet voor te stellen ramp zou zijn, maar ook het grote aantal doden 
dat er het gevolg van kan zijn is schrikwekkend om aan te denken. Niet voor niets zijn er 
alleen in ons land al 20 miljoen vaccins voorradig om de bevolking in te enten bij een 
aanval met pokkenbacillen. En er is een veelvoud meer aan biologische en chemische 
giffen die ons kunnen treffen. Als ons reformatorische volk eens een klein weinig 
besefte wat er kán en wat er staat te gebeuren, zij zouden zich in zak en as bekeren. Er 
zouden bijeenkomsten belegd worden om de HEERE te smeken met zijn Geest over ons 
te komen, alvorens we verteerd worden door de krachten en machten uit de hel. Nood, 
welke in de binnenkamer geboren moet worden over de ontzettende tijd waarin we 
leven, mocht de HEERE nog willen geven onder onze diep vervallen christenheid. Maar 
er is vrijwel niets van te merken dat de christenen om ons heen bekommerd zijn over de 
angstaanjagende gebeurtenissen. Verstandelijk lijkt men niet eens na te denken over de 
apocalyptische tijd waar wij en onze kinderen in leven. De verharding is zeer 
benauwend. Een groot oordeel over ons in het oordeel. Feestvierend gaat de wereld -en 
een groot deel van het christendom- de ondergang tegemoet. Doch God zal de wereld 
vernieuwen en ook de nabijë oorlog zal daar dienstbaar toe te zijn. Dat mag toch rust 
geven! 
 
We sluiten nu (15 maart) dit artikel af. Op de bladzijden 3, 53 en 54 hopen we nog in te 
gaan op de Tweede Golfoorlog  in en rondom Irak. 
 

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

TEUGELLOOS 
        ONBESUISD  
      ONSCHRIFTUURLIJK   
 
 
In het RD van 19 febr. wijdt ds. H. Russcher een vrij uitgebreide bespreking aan “De 
dingen die met haast geschieden moeten”, een tweedelig commentaar op het boek 
Openbaring. van de hand van ds. R. van Kooten te Soest. De recensent merkt op: “In 
een commentaar op de Openbaring is het altijd interessant kennis te nemen van de visie 
van de auteur op het twintigste hoofdstuk, een centrale tekst in de leer van het 
duizendjarig rijk.” Inderdaad! Wat blijkt? De binding van de satan is aangevangen met 
de Hemelvaart en eindigt met de wederkomst van Christus! Twee vragen aan de 
schrijver en de recensent. “Valt dan de ‘kleine tijd’ van de loslating van satan in de 
eeuwigheid?”  én  “Wordt   de Hemelvaart van Christus weer even ‘ongedaan’ gemaakt 
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als de satan losgelaten wordt?” Wat een dwaasheid allemaal. Dat krijg je nu als we 
denken het beter te weten dan de grote lichten aan de kerkhemel van weleer.  
 
Wat zei de bekende ds. J.C. Philpot ook weer?  
 
 
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 
waarachtige en bijzondere Zoonschap van onze aanbiddellijke 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 nu willen zij een andere van Zijn hoofd stoten, 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 geopenbaard 
in het Woord der Waarheid dat, naar onze mening, niets dan het meest brute ongeloof 
of ingewortelde vooroordeel het kan loochenen. 

 
We vertrouwen erop dat geen van de abonnees het ons kwalijk zal nemen dat wij het 
maar bij de visie van Philpot houden. We geven de genoemde predikanten de raad zich 
een tijdje op “Verwachting” te abonneren, vooral omdat we DV in het volgende 
nummer een aanvang hopen te maken met een uitgebreide serie over het duizendjarig 
rijk.  

 
 

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

IS  DE  ANTICHRIST  EEN  ENKEL  PERSOON ? 
 
 
Vrijwel de gehele christenheid onzer dagen meent dat de antichrist nog een geheel 
toekomstig persoon is. Niet alleen de Evangelische richting is die mening toegedaan 
maar ook vrijwel de gehele Reformatorische gezindte heeft afstand genomen van de kerk 
der eeuwen die stelde dat het pausdom de antichrist is. Vrijwel een ieder meent dat het 
één persoon is, die zal geopenbaard worden enkele jaren voor de komst van het 
Messiaaanse Vrederijk of het einde van de wereld, naar gelang men wel of niet 
chiliastisch denkt. 
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Men voert velerlei bewijzen aan tegen de visie der vaderen wat de antichrist betreft. Eén 
daarvan is dat de Bijbel spreekt over de antichrist als de “Zoon des verderfs” die in de 
tempel Gods zal zitten; duidelijk zou het dus over één persoon gaan. Ook in de 17e en 
18e eeuw waren deze tegenwerpingen bekend. Ze kwamen van de kant van Rome! 
“Oudvader” ds. Hendricus Brinck schreef een boekje over de antichrist, uitgegeven in 
het jaar 1688. Bij alerlei “tegen-bewijzen” die hij doorlicht, beantwoordt hij ook de 
vraag: 

 

“De antichrist, een enkele persoon?” 

 

Toen de lang verwachte en beloofde Messias in het vlees kwam, verhardden de Joden 
hun hart en wilden ze door hun ongeloof de Heere Jezus Christus niet als de Messias 
erkennen. Ze wendden zich liever tot allerlei verleiders. Op ongeveer dezelfde manier 
leggen degenen die tot de roomse kerk behoren -door dwaling verblind- de 
waarschuwing met betrekking tot de geopenbaarde antichrist naast zich neer, ook al 
wordt die vanuit de Schrift met al zijn boosaardige kenmerken aan hen voorgehouden. 
Laten we eens bekijken van welke tegenwerpingen en uitvluchten zij zich bedienen. 

 

Zij zeggen dat de komende antichrist een enkel op zichzelf staand persoon moet zijn, 
omdat hij in 2 Thess. 1:3 de ‘mens der zonde’ en de ‘zoon des verderfs’ wordt genoemd. 
Zij voegen nog toe de woorden van Johannes 5:43: “Ik ben gekomen in de naam Mijns 
Vaders, en gij neemt Mij niet aan: als een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij 
aannemen.” En daar menen ze ook dat er tegenover Christus, die immers een enkel 
persoon is, een bepaalde mens wordt gesteld, die de antichrist is. En hun  paus -zeggen 
ze- kan dus de antichrist niet zijn, want deze is immers geen enkele persoon, maar een 
reeks van elkaar door de eeuwen heen opvolgende personen. 

 

Antwoord:  Dat de antichrist geen enkele op zichzelf staande persoon is, is in het 
voorgaande al getoond en zal zo dadelijk nog nauwkeuriger worden getoond. Al wordt 
hij genoemd als een enkele persoon, dat betekent niet dat hij een enkele persoon moet 
zijn. Een verzameling van elkaar opvolgende personen kan passend als een enig mens 
worden aangeduid.  In het bijzonder is dat zo als er elk  moment maar één van bestaat.  
Zo is het ook in de profetie van Daniël,  hoofdstuk  7.  Daar wordt een hele reeks van 
elkaar vervangende koningen elk onder het zinnebeeld van een bepaald dier voorgesteld. 
Onder het zinnebeeld van een leeuw in vers 4, van een beer in vers 5, van een luipaard 
in vers 6, enzovoort. Zo moet het de roomsen niet vreemd voorkomen, dat hier iets 
overeenkomstigs aan de hand is.  
 

Te minder omdat ze zichzelf tevergeefs erg inspannen om bij Mattheüs 16:18, waar staat: 
“En Ik zeg u ook, dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal Ik Mijn gemeente bouwen” te beweren, 
dat het specifieke woord Petrus niet alleen op de persoon van Petrus, maar op alle 
pausen slaat. En wat dat Griekse lidwoordje betreft, dat hoeft gesteld vóór de genoemde 
woorden niet op een op zichzelf staand persoon te slaan. Want de Griekse taal brengt 
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dat niet noodzakelijjk met zich mee. Men plaatst daar ook wel zulke lidwoordjes voor 
zelfstandige naamwoorden, waar toch geen bepaalde persoon mee wordt bedoeld. De 
grondteksten van Marcus 2:27, Lukas 4:4 en 2 Tim. 3:17 kan men erbij halen. Hier staat 
wel een lidwoord, amar niet om zo een enkele bepaalde persoon aan te geven. En al is 
het meestal wel een teken van iets zekers en bepaalds -dat ontkennen wij niet- zo zou 
men kunenn zeggen dat dit hier ook wel zo is, al kan men dan ook geen enkele op 
zichzelf staande persoon van maken. Want daar er gewoonlijk maar één paus is en de 
eenheid alleen in opvolging bestaat, wat is er dan meer passend dan dat de Heilige Geest 
in Zijn woord ons op één enkele wijst? 

 

Dat de Heere Jezus in Johannes 5:43 zei dat er een ander zou komen in Zijn naam pleit 
ook voor ons. Want daar heeft de Zaligmaker het niet over één antichrist, maar over de 
valse Messiassen die zouden komen. De tekst is wat dat betreft duidelijk. Zoals Jezus de 
zijnen niet tegen een enkele valse Messias wilde waarschuwen, maar tegen al degenen die 
zich in latere tijd als de Messias zouden opwerpen. 

 

Tot zover Ds. H. Brinck van wie we nog eens D.V. meer hopen te plaatsen. 

 

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

 

 

**  Stokpaardjes.  Er worden heel wat stokpaardjes “bereden”! Voor een mens van 
nature is de zonde in allerlei vormen een stokpaardje. Het is het ‘element’ van de 
natuurlijke mens. Velen hebben “geld” als hun geliefkoosd stokpaardje. “De 
geldgierigheid is een wortel van alle kwaad” zegt de Schrift! Er zijn veel godsdienstige 
stokpaardjes. U wilt er enkele?  Uitverkiezing – Aanbod van genade – Evangelisatie – 
Duizendjarig rijk – Verbond – Israël – Dominees. En zo zouden w enog lang door 
kunnen gaan. Op zichzelf allemaal goede, ware en vooral Bijbelse zaken. Maar als ze in 
de plaats komen van het ene nodige kunnen we zulke ‘paardjes’ beter op stal laten 
staan, want dan moeten we beslist spreken van stokpaardjes = stellingen en meningen 
die het één en al zijn. Een heel verwerpelijk “stokpaardje” is om de zuivere leer van de 
toekomst -de ondergang van de antichrist, de aanneming van Israël en het 1000-jarig 
rijk- als een stokpaardje voor te stellen en  zodoende de HEERE en Zijn Koninkrijk 
smaadheid aan te doen. Dezulken zouden als “stokpaardje” met name de jeugd eens 
moeten gaan onderwijzen in de grote en doorluchtige zaken van de toekomst. 
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Over het verleden, het heden en de toekomst van het Joodse volk lezen we in de 
Bijbel op diverse plaatsen. Ook de terugkeer van het volk in 1948 wordt in 
verschillende Schrifgedeelten aangegeven. Neem b.v. Jesaja 43:5 en 6: "Vrees niet, 
want Ik ben met u (=Israël); Ik zal uw zaad van de opgang brengen, en Ik zal u 
verzamelen van de ondergang. Ik zal 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 Ezechiël 37:21: "Zo zegt de Heere, Heere; ziet, Ik zal de kinderen Israëls 
halen uit het midden van de heidenen (=niet-Joden), waarheen zij getogen zijn, en zal 
ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land..." 
 
Over die wonderlijke terugkeer willen we het hier nu hebben. 
 

Titus en zijn legioenen hebben drie jaar nodig gehad om de Joden, die tegen de Romeinse bezetting 

in opstand gekomen waren, ten onder te brengen. Jeruzalem werd in het jaar 70 na Christus 

verwoest, de tempel verbrand en de Joden, voor zover ze tijdens de belegering van de stad niet 

omgekomen waren, voor het overgrote deel als slaven naar Rome weggevoerd. Al van oude tijden af 

wonen Joden over heel de wereld verspreid. Toch hebben er alle eeuwen door Joden in Palestina ge-

woond, vooral rond Tiberias en Safad. Ze waren er toen het land bezet was door de Byzantijnen, 

de Arabieren, de Kruisvaarders, de Mammelukken, de Ottomanen (Turken) en de Britten. De 

Joden hebben het land dus niet van de Palestijnen afgepakt, zoals nogal eens beweerd wordt. 
 
In de 19e eeuw ontstond het zionisme, het verlangen om 'naar huis' terug te gaan. Er 
waren zoveel landen waar Joden gediscrimineerd, zelfs vervolgd werden - ook al pasten ze 
zich aan de regels van het land waar ze vertoefden aan - dat ze de enige oplossing zagen 
in een onafhankelijke Joodse staat in Palestina. Zo kwam de emigratie naar Palestina op 
gang. De eerste golf kwam uit Oost-Europa. Daar waren vervolgingen uitgebroken na de 
moord op tsaar Alexander II. (Er zijn toen ook veel Joden naar de Verenigde Staten 
gegaan.) In de 20e eeuw volgde de ene immigratiegolf op de andere. Het land dat ze 
aantroffen lag daar eenzaam, woest en ontvolkt terneder. Het land was zo kaal, dat een 
schaap of geit er nauwelijks nog voedsel vond. De eens zo vruchtbare vlakte van Jizreël 
was verwilderd, overwoekerd door onkruid; in de dalen van Samaria lagen de akkers en 
weidegronden met stenen bezaaid, als één grote woestijn. Ineens ontdekten de veraf 
wonende woestijnsheiks, die zich nooit om Samaria en Galilea bekommerd hadden, dat 
Palestina hún land was, waarover zij heerschappij wilden voeren.  Heel veel Joden 
sloegen na 1933 op de vlucht, het jaar waarin Hitler aan de macht kwam.  Engeland had 
in die tijd  het  beheerover Palestina. De Joden die in de periode van 1939-1948 naar 
het land der vaderen terug wilden, ondervonden enorme tegenstand van de Engelsen en 
van de in Palestina wonende Arabieren. Daarbij kwam nog, dat het verzet van Joden en 
Arabieren tegen het beleid van de Engelsen dermate groot was, dat de zaak volslagen uit 
de hand liep. De Britten gaven hun mandaat aan de Verenigde Naties terug. Deze 
kwamen met een verdelingsplan, dat op 29 november 1939 in stemming werd gebracht 
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en met 33 stemmen vóór, 13 stemmen tegen en 10 onthoudingen werd aangenomen. 
De Joden aanvaardden het, hoe mager ook, de Arabieren verwierpen het. Zij eisten het 
gehele land voor zich op. Voor de Joden was het zionistische doel - een eigen staat - 
bereikt, maar daarmee waren de problemen niet opgelost. Die kwamen pas. 
 
Onmiddellijk begonnen de Palestijnen met allerlei terreurdaden, die uitliepen op een 
oorlog toen David Ben Goerion op 14 mei 1948 de staat Israël uitriep. Egypte, Jordanië, 
Syrië, en Libanon vielen onmiddellijk aan. Ze dachten in een paar dagen door wat toen 
Israël was, heen te rennen. Zelfs Montgommery, de beroemde Engelse generaal uit de 
Tweede Wereldoorlog zei: Het is met de Joden gebeurd!  De Arabieren hadden, 
vergeleken bij Israël, een veelvoud aan wapens en manschappen. Israël had niet één 
kanon of tank, naast lichte wapens alleen een paar éénmotorige vliegtuigjes. Het leger 
bestond uit ondergronds geoefende soldaten.  Israël móest winnen om niet in zee 
gedreven te worden en ..... Israël won. Begin 1949 kwam aan de Onafhankelijkheidsoor-
log een einde, ook al bracht het geen vrede. De strijd had Israël 6000 soldaten gekost - 
1% van de totale toenmalige bevolking - waaronder niet weinig jonge mannen die aan 
de concentratiekampen ontkomen waren. 
 
Nu de Arabieren de strijd op het slagveld verloren hadden, begonnen ze de Joodse staat 
economisch ten gronde te richten. Het Suezkanaal werd voor Israëlische schepen afgeslo-
ten; landen, die met Israël handel dreven werden geboycot. Daarnaast vielen Arabische 
benden de nieuwe staat binnen om Israëli's te vermoorden, vee te stelen en 
citrusgaarden in brand te steken. En de Verenigde Naties deden of ze doof en blind 
waren. Bekend is dat ze de Arabieren aan geld en wapens hielpen. Nog tijdens de oorlog 
(!), op het moment dat Israël van alle kanten bedreigd werd,  kwamen de immigranten 
bij duizenden binnen. In twee jaar verdubbelde de bevolking. Aan deze Joden, die uit 
zeventig landen kwamen, moest eten en onderdak en werk verschaft worden.  Het waren 
nu niet de stoere idealisten, de pioniers met een uitstekende lichamelijke conditie die 
binnenkwamen, ook niet de zakenlieden, handelaren en handwerkslieden uit de jaren 
dertig met een eigen kapitaaltje; het waren volkomen berooide mensen, vaak 
lichamelijk, ook wel geestelijk gebroken, met verschrikkelijke tragedies achter de rug. 
Het waren Joden, afkomstig uit de Arabische landen en Noord-Afrika,  waar  ze  vaak  in 
armoede en  onwetendheid in getto's gewoond hadden en geterroriseerd waren,  Joden 
die verschillende talen spraken, een verschillende achtergrond hadden, verschillend 
voedsel aten en niets wisten van elkaars gewoonten en tradities. Het enige wat  ze  
gemeen hadden was, dat ze Jood waren. Onder de immigranten bevonden zich de 
25.000 Joden die door Engeland op Cyprus opgesloten zaten - een aangrijpend verhaal 
hierover vinden we in het boek "Exodus" van Leon Uris, in elke bibliotheek verkrijgbaar 
-, 75.000 uit de concentratiekampen van Duitsland en Oostenrijk, 88.000 uit Roemenië 
en nog eens duizenden uit de overige door Duitsland bezette Europese landen, 35.000 
uit Marokko, Tunesië en Algerije en 120.000 uit Irak, enz. Het meest indrukwekkend 
was de komst van de Joden, die al sinds mensenheugenis in Jemen woonden. Zij hebben 
daar streng geïsoleerd van de islamitische omgeving geleefd, in grote armoede, beroofd 
van burgerrechten, maar trouw aan hun geloof. Ze waren het eigendom van de imam 
van Jemen. Ze mochten geen handwerk uitoefenen dat voor niet-Joden openstond. Het 
was hun verboden aan dezelfde kant van de weg te lopen als de mohammedaanse 
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bevolking. Hun hoogste huis mocht niet hoger zijn dan het laagste islamitische huis. 
Van de tien kinderen stierven er bij de geboorte acht.  
 

Maar in tegenstelling tot de vele analfabeten onder de Jeminitische bevolking konden ze 
lezen en schrijven. Dat hadden ze in hun synagogetjes en in hun vanuit gebakken 
modder gefabriceerde schooltjes geleerd. Omdat ze haast geen boeken hadden, konden 
ze gemakkelijk ondersteboven lezen. De kinderen die in een kring om een boek zaten 
hadden geleerd vanuit elke gezichtshoek te lezen. Veel Joden waren in de loop der tijd 
Jemen ontvlucht, slechts weinigen hadden het Heilige Land bereikt. Toen ze hoorden 
dat de staat Israël geboren was, waren ze niet meer te houden. Ze namen in wanhoop en 
angst hun lot in eigen hand, lieten hun schamele bezittingen in de steek, verlieten de 
slavernij en gingen op weg naar de vrijheid met wat pitta's (platte broden), honing en 
dadels in hun ransel én hun bijbel. Zo bereikten de meesten - onderweg aangevallen 
door Arabische rovers - Aden, waar ze opgevangen werden door Israëlische artsen en 
sociale werkers. En daar werden 48.000 Jeminieten samengeperst in reusachtige 
omgebouwde vrachtvliegtuigen om ze naar Israël te brengen. Velen van hen hadden 
nooit eerder een vliegtuig gezien. En toen ze de lucht ingingen, kwam hun Jesaja 40:31 
voor de geest. Deze operatie staat bekend als 'de operatie van het vliegende tapijt'.  

 
Wat moet het een opgave zijn geweest om al deze mensen te voeden, te kleden, 
onderdak te verschaffen en onderwijs te geven. Onder hen waren zieke, gehandicapte, 
ondervoede mensen, ook mensen die ternauwernood de nazi-kampen hadden overleefd. 
Er kwamen er binnen met t.b.c., ringworm, malaria, tyfus, dysenterie, enz. Dokters en 
verpleegsters maakten vele, vele overuren. Menigeen had nog nooit een watercloset 
gezien, laat staan een badkamer. Aanvankelijk (1949) 'woonden' de immigranten met 
twee gezinnen, die meestal een verschillende taal spraken -  in  tochtige,  lekkende 
tenten  samen. Bij deze afschuwelijke tentsteden, die je overal verspreid in het land zag, 
stonden gaarkeukens en 'scholen', waar Hebreeuws onderwezen werd.  Voor dit alles was 
geld nodig. Dat was er nooit genoeg. In de Knesset werd ingestemd met de bouw van 
30.000 woningen zonder dat er één shekel voor was.  Omdat   het  defensiebudget 
krankzinnig  hoog  moest blijven en er voor de stroom binnenkomende immigranten 
ontstellend veel nodig was, kwam Israël chronisch geld tekort. Ook moest er aandacht 
worden besteed aan andere behoeften van de staat: scholen, ziekenhuizen, vervoer, in-
dustrieën, enz. Heel veel Israëli's hadden het financieel dan ook heel erg moeilijk. En de 
buikriem moest steeds meer aangehaald worden. Maar vrijwel niemand gaf blijk dat de 
last te zwaar was. Er moest werkgelegenheid geschapen worden, er moesten projecten 
ontworpen worden voor mensen die nog nooit een boor of een spa in handen hadden 
gehad. Maar onder leiding van een paar geschoolde mensen werden overal wegen aange-
legd, stenige stukken land bebost, akkers bebouwd, kale vlakten bevloeid, plantages 
aangelegd, vuile verwaarloosde nauwe straatjes gereinigd, alles met de meest primitieve 
middelen. Het grote probleem was steeds: hoe smeed je al die mensen tot een eenheid 
samen en hoe komen we aan geld. Regelmatig gingen Joodse regeringsleiders naar de 
Verenigde Staten en West-Europa, om hun financiële nood te klagen. Het zou allemaal 
nooit gelukt zijn als het wereldjodendom niet in de bres gesprongen was. 
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Hoe komt het toch dat alle strategen in hun voorspellingen rond Israël telkens weer 
hebben gefaald? Dr. Lapide, hoogleraar aan de universiteit van Jeruzalem, gaf het 
antwoord: "Niet wij hebben de strijd gewonnen. Zoveel wapens hadden we niet, ook 
niet zoveel wijze en moedige mensen. De strijd die wij strijden is Godes strijd". 

 
We doen er daarom goed aan ons niet aan dat volk te vergrijpen. Haman kwam 
ervoor aan de galg. Wie Gods volk aanraakt, raakt Zijn oogappel aan. Ons past 
bescheidenheid. De Joden zijn de beminden om der vaderen wil. God gedenkt aan 
Zijn verbond - ondanks de ontrouw van het volk - en Zijn genade-giften en roeping 
zijn onberouwelijk. En daarom is er toekomst voor de Jood! 

 

Middelharnis                                                                                                                                 
J. van Hoorn 
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Het bovenstaande geeft een uitnemend beeld over het ontstaan van de “nieuwe” staat 
Israël, hoewel het een terugkeer is in het “oude” land, het land door God gegeven aan 
Abraham, Izak en Jacob! De heer Van Hoorn heeft de gave oude en actuele 
gebeurtenissen -de vervulling van Bijbelse profetieën!- op een duidelijke, 
verantwoorde en populaire wijze weer te geven! Onze hartelijke dank daarvoor! 

 

****** 

 
 

W É L K E    
     O O R L O G ? 
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De al zo lang verwachte oorlog in Irak is op 20 maart begonnen. Er is wel op gewezen 
dat deze oorlog zou kunnen uitmonden in een Wereldoorlog, dus een oorlog waar min 
of meer de hele wereld in en bij betrokken raakt. We zouden nu al van een beperkte 
wereldoorlog kunnen spreken, daar vele landen politieke steun hebben toegezegd en in 
die mate ook bij deze oorlog betrokken zijn. Toch denken we niet dat déze oorlog een 
omvang zal krijgen zoals de tweede wereldoorlog uit de vorige eeuw. Ook ons land heeft 
die steun toegezegd voor de Amerikaanse aanval op Irak en een volgende stap zou zijn 
dat ook onze jongens naar het strijdtoneel moeten. Zover zal het nu niet komen, wél in 
de toekomst 
 

Wélke oorlog? 

Wat bedoelen we daarmee?  De tijd is aangebroken dat alle grote beloften Gods voor 
Israël en Zijn Gemeente vervuld gaan worden. Vanuit het bekeerde Israël zal straks het 
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heil over de hele wereld stromen. Het is ons allen bekend. Maar voor het zover is zullen 
onvoorstelbare rampen de wereld teisteren. We schreven daar al meer over en we 
stippen het nu maar aan. Wij leven in de tjd  van de barensweeën van het Messiaanse 
Vrederijk, of anders gezegd:  het 1000-jarig rijk. Deze weeën zullen ontzettend zijn. Het 
boek Openbaring spreekt er op zeer ontzaggelijke wijze over. Onze vaderen hebben er 
heel indringend op gewezen en ze hebben ons nagelaten dat de verschrikkingen die het 
Vrederijk vooraf zullen gaan die der jongste dag nabij zullen komen.  
 
Dat deze weeën voor een deel zullen bestaan uit verschrikkelijke oorlogen en voor een 
ander deel uit ontzaggelijke bovennatuurlijke gerichten, als een direkt ingrijpen van de 
Almachtige God, gaan we niet nader verduidelijken, maar kan voor degenen die dit blad 
regelmatig lezen, duidelijk genoeg zijn. 
 

Nogmaals: welke oorlog is aan de gang? 

In de eerste plaats moet één ding ons duidelijk zijn – de recente oorlog is één van de 
eindtijdoorlogen. Het is zeker niet de laatate oorlog die op deze aarde gevoerd zal worden 
en we zeggen ook niet de vóórlaatste. De profetieën zijn duidelijk wat de laatste oorlogen 
op aarde betreft. Waarmee we niet willen zeggen dat het geheel duidelijk is hoe en 
wanneer deze laatste oorlogen gevoerd zullen worden. Maar er valt wel meer van te 
zeggen dan we doorgaans denken. Het zou wel eens snel duidelijk kunnen zijn.  
 
Wij zijn van mening dat de voorlaatste oorlog wordt beschreven in Zacharia 14. Dit is 
ongetwijfeld de oorlog die uitloopt op een regelrecht ingrijpen van de Almachtige. Het 
is die oorlog dat werkelijk de gehele wereld zich tegen Israël zal keren. We moeten dan 
denken aan een oorlog onder auspiciën van de Verenigde Naties die gevoerd zal worden 
door de “beschaafde” westerse wereld en dan denkelijk uitgedacht door het pausdom. 
De tijd van een nationaal leger is nu al ten einde. Ook Nederlandse militairen kunnen 
nu al overal ter wereld worden ingezet en zo zullen ze in die dagen moeten vechten 
ónder en ten diepste ook vóór Rome. Dan zal de nood voor Israël ten hoogste stijgen en 
-als het dreigt vernietigd te worden- zal de grote Zoon uit het Huis van David met Zijn 
hemelse legermachten ingrijpen. Welk een tijd is nabij en welk een tijd beleven we nu 
al. En het wordt vrijwel niet opgemerkt wát er gaande is, daar men de profetische 
verwachtingsleer der Schrift niet kent en ook niet wil. 
 
Ongetwijfeld wordt de beschreven oorlog van Zachartia 14 op meerdere plaatsen in de 
profetieën genoemd. We denken dat de strijd die in Joël 3 beschreven wordt identiek is 
met de oorlog van Zacharia 14. Maar er is zeker meer te noemen.  
 
Een moeilijkheid is hetgeen in Zacharia 12 staat. Ook daar is sprake van een oorlog. Het 
zou kunnen zijn dat deze oorlog toch ook in relatie staat met die van Zacharia 14 en 
door de profeet als één geheel wordt gezien. Maar daar in hoofdstuk 12 wordt 
geschreven over vernietigende klappen die Israël uitdeelt aan de omliggende volkeren 
moet deze gebeurtenis die van hoofdstuk 14 voorafgaan. Is het erg gewaagd on de 
mogelijkheid te opperen dat -nadat Israël een verpletterende slag heeft toegebracht aan 
de islam-volken en min of meer tot rust is gekomen- aangevallen zal worden door de 
legers zoals in hoofdstuk 14 omschreven, welke, koste wat kost, het gehate volk van de 
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God van Israël proberen te vernietigen? Mogelijk heeft één van onze abonnees daar wat 
gedachten over? We horen het graag! 
 
 
Gog en Magog 
Naar onze mening wordt de laatste oorlog beschreven in Ezechiel 38 en 39. Het lijkt ons 
uitgesloten dat deze oorlog parallel loopt met die van Zacharia 14. We hebben geen 
ruimte meer om dit wat te verklaren. Indien we nog in de gelegenheid blijven dit werk 
voort te zetten komen we daar zeker nog op terug. Niemand weet echter hoe de 
wereldsituatie zich ontwikkelt en hoelang we nog werken kunnen. Als we de gegevens 
van Ezechiël 38 en 39 goed lezen wordt daar Israël beschreven als een land in volkomen 
rust, een land dat zich niet meer verdedigen kan. Wij raken almeer van mening dat hier 
een strijd beschreven wordt die zal plaatshebben in het begin van het Vrederijk! U kijkt 
daar mogelijk vreemd van op? Toch is het heel goed denkbaar. We moeten niet denken 
dat als Christus het Koningschap op zich neemt, dat dan plotsklaps de hele aarde zich 
voor Hem buigt. Wij denken dat dit van lieverlee zal gaan, al zal het wel snel gaan. Maar 
alle volken en alle mensen zullen moeten buigen onder Zijn rijksscepter. De volken die 
dat niet willen zullen vergaan. De Gog en de Magog zullen nog een uiterste poging doen 
dat gehate volk Israël, dat in rust en vrede woont en zonder afweermiddelen is, alsnog te 
vernietigen. Maar hun einde zal vreselijk zijn, omdat de Vredevorst voor Zijn volk zal 
strijden. Als we deze stof dieper gaan onderzoeken zal het blijken dat het echt niet 
ondenkbaar is dat de oorlog van Gog en Magog gevoerd zal worden ná de oorlogen uit 
Zacharia! 
 
 
We leven in een ontzaggelijk tijdsgewricht en het wordt nog maar zeer weinig gezien. De 
kwade dag wordt ver weg geschoven. Doch dit zal niet mogelijk blijken te zijn. Wat in 
Jesaja 66:16 staat zou wel eens nabij kunnen zijn: “Want met vuur en met zijn zwaard zal de 

HEERE in het recht treden met alle vlees, en de verslagenen des HEEREN zullen vermenigvuldigd 

zijn.” En zoals Jeremia het zegt, 25:33a: “En de verslagenen des HEEREN zullen te dien dage 

liggen van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde. 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 56 

DIVERSE  MEDEDELINGEN 
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è  Zoals gebruikelijk zijn bij dit eerste nummer van het nieuwe jaar de acceptgiro’s 
ingesloten ter betaling van het abonnement voor de jaargang 2003. Het zal duidelijk zijn 
dat degenen met wie we een ruilabonnement hebben of zij die op een andere wijze niet 
behoeven te betalen -bijvoorbeeld bij een geschenkabonnement- het biljet als niet 
gezonden kunnen beschouwen. 
 
è   Degenen die hun abonnement hebben beëindigd krijgen dit nummer ook nog 
toegezonden. Men zou van gedachte kunnen veranderen… 
 
è  We spreken een woord van dank uit aan hen die ook het afgelopen jaar het blad 
extra hebben gesteund.  De laatste jaren is de steun helaas  sterk teruggelopen vanwege 
diverse oorzaken. Het moge aanleiding zijn voor hen, die gezegend zijn met aardse 
goederen en nog nooit iets extra voor het blad hebben gegeven, in overweging te nemen 
hier iets aan te doen. Het werk heeft het nodig en o.i. is het ook niet onbelangrijk. 
Overigens wensen we niet te bedelen. Een ieder doe níet “wat goed is in zijn of haar 
ogen”, maar een ieder doe “wat zijn of haar hand vindt om te doen.”  
 
è  Men vraagt wel eens meerdere bekendheid aan “Verwachting” te geven. Dit heeft 
alles te maken met het voorgaande. 
 
è  We vragen uw begrip als er, ondanks controle, toch nog “tikfouten” of anderszins in 
het blad zijn blijven zitten. Het is helaas niet meer mogelijk de “spellingcontrole” te 
installeren. 
 
è  Ondanks dat we nu de zeventiende (!) jaargang van “Verwachting” zijn begonnen, 
lijkt het wel alsof de “stof” voor het blad vermenigvuldigt! We hebben een behoorlijke 
hoeveelheid onderwerpen in voorraad -geheel of gedeeltelijk compleet-, en er zijn er veel 
meer die “in gedachten” zijn, maar waar nog aan gewerkt moet worden.  
 
è  Dit nummer verschijnt iets later dan u gewend bent. Bij het afwerken van dit 
nummer werden we hevig geconfronteerd met noden van zeer nabij, waardoor stagnatie 
is opgetreden. Onze excuses daarvoor.    
 
è  Hoewel straks de waarheid universeel zal zijn is doorgaans de waarheid niet aan de 
zijde van de massa. Zeker in een tijd van afval en verval is die waarheid bij de enkeling.  
Zij die de waarheid voorstaan hebben vrijwel de gehele kerk tegen zich, zoals Van der 
Groe het al opmerkte.  
 
è  Door het inzakken van de Effectenbeurs zijn velen zeer veel geld kwijtgeraakt. Het 
ligt in de lijn van de profetie dat het financiële “Babel” gehéél ten onder zal gaan en dat 
alle rijkdom zal verrotten. Men denke bijzonder aan Openbaring 18. 


