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            Jaargang 17 - nummer 3  –  sept.  2003 

Zoekt in het Boek des 
Heeren en leest; niet een 
van dezen zal  er feilen, 
het een noch het ander 
zal men missen 
                Jesaja 34:16a 
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ç  Het is niet onder woorden te brengen zóveel 
als er in onze dagen omgaat in de wereld. De 
gebeurtenissen rollen a.h.w. over elkaar heen. Het is 
voor een blad als “Verwachting” wel eens moeilijk om 
te kiezen. Wat is belangrijk, belangrijker en 
belangrijkst? Dat was ook het dilemma voor en van dit 
nummer. Hoewel we denken dat alles wat in dit 
nummer staat zeker belangrijk is. Het heeft dan ook 
alles te maken met het “laatste van de laatste dagen” 
waarin wij gekomen zijn.  
     
çççç  Het zou dus zo moeten zijn dat vooral de 
christenheid intense belangstelling heeft voor hetgeen 
God aan het voorbereiden is voor de gehele wereld. 
Niets is echter minder waar. En dat geldt met name 
het Refo-christendom. “Laat ons eten, drinken en voor 
ónze toekomst zorgen”, is de leuze die het in deze 
kringen goed doet. De uitzondering bevestigt 
ongetwijfeld deze ontzettende regel.  
 
 
çççç   U leest in dit nummer van de ontzaggelijke 
macht en het grote gevaar van de islam. Het Midden-
Oosten heeft er ook veel mee te maken. In Irak kon 
het wel eens geheel mis gaan. Voor Israël zijn de meest 
benauwde tijden op handen. De hele wereld staat 
trouwens terreur op terreur te wachten.  
 
 
çççç  Rome als de westerse antichrist, en o.i. de 
door de Schrift getekende antichrist, krijgt mogelijk 
nog een top-openbaring. U leest er D.V. binnenkort 
meer van. Ook van het naar de “Romana” 
hunkerende afvallige protestantisme. 
 
 
çççç    Dit nummer laat ook andere klanken horen. 
Het Vrederijk van de Messias is komende en zal de 
gehele aarde vervullen. Tegen “de steen zonder 
handen afgehouwen” zullen alle machten van de 
afgrond het moeten afleggen!. Want: “Hij komt, Hij 
komt, om de aarde te richten, de wereld in 
gerechtigheid.” Niets en niemand kan die komst 
tegenhouden! 
 

 

  

 
 
 
 

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 
 
Telefoon: 0182-572867 
E-mail : verwachting@filternet.nl 
Postbankrek. : 3496856 
 
 
Abonnement: € 13,60  per jaar. 
Betaling door middel van acceptgiro, 
welke wordt ingesloten bij het   laatste 
nummer van de jaargang. 
 
 
Opzegging: Ten minste een maand 
voor het einde van de lopende 
jaargang. 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Bij de voorplaat.  De premier van Israël, Ariël Sharon, mogen wij wel bijzonder gedenken in onze 
gebeden. Als leider van de kleine staat Israël staat hij voor de gigantische taak zijn aan de gaskamers van 
Dachau ontkomen volk, te beschermen tegen een nieuwe Holocaust. Omgeven door doodsvijanden en 
op de vingers gekeken door een wereld die -hoewel zij schijnheilig het terrorisme bestrijdt- een super 
terrorist als Yasser Arafat steunt, welke er op uit is het volk en de staat Israël te vernietigen. We kunnen 
ook diep medelijden hebben met Israëls krachtige leider, die niet wil erkennen dat Jezus van Nazareth 
Israëls Vorst en Koning is. Ach, dat hij tot die erkentenis mocht komen. Laat het ons gebed voor hem 
zijn.   
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Zal er oorlog uitbreken in Irak? Wat voor gevolgen zal dat hebben voor heel het Midden-
Oosten? Het lijkt even afgewend, maar Israël is en blijft het mikpunt en het Midden-
Oosten is het kruidvat van de wereld. Eén vlammetje kan de zaak doen ontploffen en 
onze wereld totaal veranderen. De dreiging van het wereldwijde terrorisme houdt 
grootmachten van deze wereld in hun greep. Waar zullen ze toeslaan? In het 
havengebied van Rottterdam, de toegangspoort van Europa? Ons land gaat voorop in de 
zonde. Zou het ook niet voorop kunnen gaan als Gods oordelen losbreken? Zal Noord 
Korea de kernwapenen gebruiken die het schijnt te hebben? Zal er een kernoorlog 
uitbreken tussen India en Pakistan? In Soedan woedt al jarenlang een burgeroorlog die 
al aan miljoenen het leven heeft gekost. Oorlogen en geruchten ervan.  Ze zijn er volop. 
 
In het zuiden van Afrika worden meer dan tien miljoen mensen met de hongersdood 
bedreigd. En hoevelen zijn er al omgekomen? In Ethiopië is een hongersnood 
onafwendbaar. Als niet tijdig hulp wordt aangeboden, zullen er 14 miljoen mensen van 
honger omkomen. In Irak zijn de afgelopen 10 jaar 700.000 kinderen gestorven wegens 
gebrek aan goed voedsel en medische voorzieningen. De komende jaren zullen tientallen 
miljoenen mensen aan aids bezwijken. Het aantal jonge mensen dat reeds is 
omgekomen in zuidelijk Afrika berooft de maatschappij daar van voldoende 
werkkrachten. Het aantal aidswezen beloopt al in de miljoenen. En nog is er geen kruid 
tegen gewassen en is het einde niet te zien. Enkele maanden geleden beefde de aarde vijf 
maal in één week… 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
Het bovenstaande zijn niet de woorden van uw redacteur. We lazen ze in “De Banier”  
van 22 november 2002 en ze zijn van de hand van de voorzitter van de SGP, de 
hervormde predikant van Waarder, Ds. D.J. Budding. Het kan wel eens goed zijn ook 
van een geheel andere kant te horen hoe hoogsternstig de wereldsituatie is en dat we 
zware oordelen Gods te vrezen hebben.  Jammer is het dat dominee Budding daar alléén 
oog voor heeft en niet voor het luisterrijkste tijdperk der wereldgeschiedenis dat áchter 
de gerichten Gods ligt, het Vrederijk van de Messias, als Hij zal heersen als de Koning 
van Israël! Wat zou het een weldaad zijn als de predikant van Waarder eens zijn 
aandacht ging besteden aan de beloften Gods voor Israël en de gemeente en als hij Gods 
beloften voor het Messiaanse Vrederijk eens ging geloven. Het zou veel nuttiger werk 
zijn dan vele andere zaken, die ten diepste geen enkele waarde hebben voor de 
eeuwigheid en waarmee ook geen enkele leiding gegeven wordt aan jong en oud, nu we 
aan de vooravond staan van uitermate zware tijden.    
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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DE  ZALIGMAKER  DER  WERELD 
 
 

Op tweeërlei wijze kan het van ons genomen en verstaan worden, dat de Heere Jezus 
hier een Zaligmaker der wereld genaamd wordt: 

 
 

1. In een algemene zin, voor zover Hij algemeen aan de ganse wereld tot een Zaligmaker 
en Verlosser wordt aangeboden en voorgesteld, en alle zondaars en zondaressen, die het 
Evangelie horen prediken, tot de Heere Jezus geroepen worden, en ook vrij tot Hem 
mogen komen met hun harten, als tot hun Zaligmaker, die hun van God uit loutere 
genade geschonken wordt, wanneer zij geheel met hun zonden belast en beladen zijn. 
 
 
Zo is de Heere Jezus voor de gehele wereld een Zaligmaker, waar het Evangelie gepredikt 
wordt. Hij roept hen allen tot zich, die vermoeid en belast zijn, Mattheüs 11:28. Hij 
belooft in het gemeen, dat Hij geenszins uit zal werpen of verstoten, die tot Hem komt, 
Joh. 6:37. Ieder arm, verlegen zondaar mag vrijelijk tot Hem komen, eveneens als een 
medicijnmeester of geneesheer, die is de geneesmeester van de gehele plaats, niet omdat 
hij hen allen in de plaats waarlijk en dadelijk geneest, maar omdat hij zonder 
onderscheid ten dienste van al het volk is, en allen die ziek zijn hem halen mogen.  
 
 

2. Doch in een bijzonder en krachtiger zin wordt de Heere Jezus hier ook een Zaligmaker 
der wereld geheten, te weten der uitverkoren en gelovige wereld, want de uitverkorenen 
en gelovigen zijn allerwege in alle landen en plaatsen der wereld verspreid. (…) 
 
Het is geenszins genoeg te horen, te weten en te geloven, (1) op een algemene wijze, dat 
de Heere Jezus een Zaligmaker der wereld is, en dat Hij zondaren verlost, behoudt en zalig 
maakt. O neen! Zulk een algemeen geloof kan ons in het bijzonder niet behouden en 
zalig maken; want dat geloven de duivelen en alle goddeloze mensen ook wel, zonder dat 
zij zichzelf nochtans waarlijk om verkrijging der zaligheid tot de Heere Jezus wenden. 
Ook is het geenszins genoeg, (2) zomaar los ter neder te stellen, om zonder grond op te 
dringen en stijfhoofdig in te beelden, dat de Heere Jezus ook onze Zaligmaker is, en dat 
Hij ook ons zal verlossen en zalig maken. Neen, geenszins! Maar wij moeten daartoe met 
het hart in de Heere Jezus geloven, en onszelf geheel verzaken, om maar alleen in de 
Heere Jezus gevonden, en alzo om niet gerechtvaardigd te worden, uit Gods genade door 
de verlossing, die in Christus Jezus is, Rom. 3:24. 
 
O mijn geliefden! Is er een zaak in de wereld, die gewichtig is en waar wij allen het 
hoogste belang bij hebben, het is deze, dat wij mogen weten, dat wij ook mogen 
aanschouwen, en naar waarheid getuigen, dat wij de Heere Jezus, die in’t gemeen de 
Zaligmaker der wereld is, ook in het bijzonder hebben tot onze Zaligmaker, en dat wij 
door een waar geloof met Hem voor  eeuwig verenigd zijn. 

 

(UIT : Th.v.d. Groe – H.C. Zondag 11) 
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NAAR EEN NIEUWE WERELDORDE ? 

 
- 1 - 

 

Heeft Irak ermee te maken? 

Waarmee? Met een nieuwe wereldorde!  

 
Er is heel veel aan de hand in de wereld. Daar zijn we allemaal wel van overtuigd! Maar 
of we er allen van overtuigd zijn dat er ”achter de schermen”, achter de schermen van de 
wereldpolitiek, veel meer aan de hand is dan wij met z’n allen kunnen vermoeden, is 
een geheel andere vraag.  
 

De antichrist op komst? 

Meerderen in onze wereld zijn van mening dat de Verenigde Staten van Noord- Amerika 
het voortouw hebben genomen om te komen tot een nieuwe wereldorde. President 
Bush zou daarvan ook één van de warme voorstanders zijn. Nu zijn wij met dit alles te 
weinig op de hoogte om daar een goed gefundeerde mening over te kunnen geven. Zij 
die deze gedachte zijn toegedaan hebben sterk de overtuiging dat de VS zich almeer 
zullen profileren als een politieagent om allerwegen in de wereld  -zo nodig- de orde te 
herstellen, en als de noodzaak er is, om ook met de wapens dit doel te bereiken. Er zou 
een “plan” zijn om wereldwijd opzettelijk een enorme chaos te creëren. Om zo de wereld 
rijp te maken voor een werelddictator, de… antichrist, die als niemand meer raad weet, 
álle wereldproblemen zal oplossen. Velen zijn óók van mening dat het pausdom dáárin 
een geduchte rol zal spelen. De huidige wereldgebeurtenissen zouden ook door Amerika 
niet in de hand gehouden kunnen worden, maar de bemoeiingen van de VS zouden wel 
het begin stadium zijn voor de komst van een man die in de gehele wereld alles op orde 
gaat stellen; nogmaals… de antichrist! Het zal met name voor Israël zo benauwd worden 
dat de antichrist zich als een pseudo-messias zal presenteren en de Joden zullen hem met 
graagte aanvaarden als hun verlosser. Hij zal niet alleen voor Israël de problemen 
oplossen, maar ook voor de hele wereld. Dan zal er een nieuwe wereldorde aanbreken! 
Dat er veel aan de hand is mag duidelijk zijn. In het RD van 14 juli stond een artikel 
met als ‘kop’ “Blair roept op tot nieuwe wereldorde”: “De Britse premier Blair roept westerse 

leiders ertoe op in te stemmen met een nieuwe wereldorde die landen de macht geeft om volken te 

bevrijden ‘die onnodig lijden’.” Dat we daar veel kanten mee uit kunnen en ook een geheel 
verkeerde is zeker benauwend.   
 
IS ALLES BEDROG? 
De Verenigde Staten gaan zeer selectief te werk. De Russen mogen gerust als beesten te 
keer gaan in Tsjetsjenië, in Soedan (waar al miljoenen doden zijn door het geweld!)  en 
andere Afrikaanse landen mogen de  mensen  als  ongedierte  ver delgd worden. China 
mag doen en laten wat het wil en in  vele  andere  landen ge-beuren de meest gruwelijke 
dingen – Amerika laat het zoals het is!  Speelt “eigen belang” een geducht woordje mee? 
Zojuist lazen we dat Idi Amin is overleden, de grote bruut van Uganda die -naar 
schattingen- 500.000 tot 800.000 mensen gruwelijk heeft omgebracht. Duizenden 



 6 

mensen heeft hij levend voor de krokodillen laten werpen. Het was zijn vermaak ernaar 
te kijken! Amerika heeft niets gedaan om er een eind aan te maken. Israël wist wél raad 
met hem! Zie nummer 2 van dit jaar: Het wonder van Entebbe! Als de VS gewild 
hadden zouden ze honderdduizenden onschuldige levens hebben kunnen redden. Maar 
er was geen noodzaak… 
 
Het is van lieverlee wel duidelijk geworden dat de VS  -koste wat het kost- Irak wilden 
aanvallen. Het zou beschikken over een heel arsenaal van massavernietigingswapens en 
dat Saddam Hoessein deze ook zou inzetten tegen de Amerikaans/Britse coalitie, was 
voor president George Bush de helderste zaak van de wereld. Waarom hij dit zo goed 
weet? Omdat ook Amerika volop hels materiaal aan Irak geleverd heeft om er die 
massavernietigingswapens mee te maken. Van daar! Dat er véél bedrog in de politiek is 
kan voor honderd procent duidelijk zijn. Maar president Bush is toch een christen? Het 
hangt er maar van af wat we onder een christen verstaan. Zoals gezegd wisten Bush en 
zijn voorgangers -met vele anderen in deze wereld- heel goed dat er 
massavernietigingswapens in Irak zijn. Hoe kan het ook anders! Zowel de VS als diverse 
landen in Europa hebben Irak rijkelijk voorzien van vreselijke giffen om deze wapens te 
maken. Met welk gif heeft Saddan honderdduizenden Koerden en anderen gedood? Wie 
heeft dit allemaal aan hem geleverd? Daar weten Amerika en Europa heel veel van af. 
Het naarstige zoeken naar vreselijke wapens in Irak heeft nog niet tot resultaat geleid. 
Maar als deze wapens niet gevonden zijn – waar zijn ze dan? 1 

Was Irak wel zo gevaarlijk? 

Dat deze vraag gesteld wordt is heel begrijpelijk. Zoals reeds gezegd heeft men nog niets 
gevonden.  De voormalige chef van de VN-wapensinspecteurs Hans Blix zei in een 
vraaggesprek dat premier Blair een fundamentele vergissing maakte toen hij zei dat de 
Iraakse dictator Saddam Hoessein binnen drie kwartier massavernietigingswapen kon 
activeren. Volgens Blix heeft men de beschikbare gegevens over het wapenarsenaal van 
Saddam Hoessein ‘overgeïnterpreteerd.  
 
 

MERKWAARDIG IS DAT BLAIR GEWEIGERD HEEFT EEN AMERIKAANSE ONDERSCHEIDING 

TE ONTVANGEN, DIE HET AMERIKAANSE CONGRES HEM WILDE GEVEN ALS DANK DAT HIJ 

EEN ‘BETROUWBARE EN VASTBERADEN BONDGENOOT’  WAS VOOR  DE  STEUN  IN  DE  

STRIJD  TEGEN    IRAK. DE BRITSE KRANT “DAILY MIRROR” MELDDE DAT BLAIR EN DE 

AMERIKAANSE PRESIDENT BUSH DE UITREIKING HEBBEN GESCHRAPT WEGENS DE 

                                                 
1  In “Het Zoeklicht” van 14 juni lazen we het volgende: “Een Israëlische inlichtingendienst, DERKA, onthulde 
onlangs dat Saddams wapens tussen de 10e januari en de 10e maart via Syrië naar Libanon gebracht zijn. In 
reusachtige tankauto’s zijn de massavernietigingswapens naar de beruchte Bekaa-vallei gereden en daar op een 
diepte van ongeveer dertig meter door Syrische legertechnici begraven. De grond er boven is weer omgeploegd en 
opnieuw beplant. Deze operatie was zo’n tien dagen voor de aanval op Irak begon, klaar. Minister Powel schijnt 
van Syrië geëist te hebben hem een kaart met de exacte locaties van de putten waarin de wapens liggen, te 
overhandigen.”  Het blad wijst verder op het grote gevaar dat deze chemische en biologische wapens gemakkelijk in 
handen kunenn komen van terroristen. Het door “Het Zoeklicht’ geplaatste bericht hebben we nergens elders 
gelezen. De vraag klemt: zouden de Amerikaanse spionage-satellieten dit transport dan niet ontdekt hebben? Of is 
er een politieke reden om deze zaak “geheim” te houden? Mogelijk dat één en ander nog eens geheel duidelijk 
wordt! Wat wel duidelijk is? Leugens en misleiding zijn schering en inslag in de nationale en internationale 
politiek. 
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GROEIENDE CONTROVERSE OVER DE WETTIGHEID VAN HET GEWAPEND INGRIJPEN. DE 

“ZELFMOORD” VAN DE BEROEMDE BRITSE WAPENEXPERT KELLY, ROEPT DE NODIGE 

VRAAGTEKENS OP. HIJ WAS EEN GROOT DESKUNDIGE OP HET GEBIED VAN HET IRAAKSE 

WAPENPROGRAMMA. “THE TIMES” SPRAK VAN DE “GROOTSTE CRISIS IN DE 

NAOORLOGSE GESCHIEDENIS.”  HOE ZAL DE  GESCHIEDENIS  OVER  DIT  ALLES 

OORDELEN? MAAR DAT DE IRAAKSE BEVOLKING VAN EEN SUPERSCHURK VERLOST IS EN 

DAT ISRAËL VAN EEN ZEER GEVAARLIJKE VIJAND BEVRIJD IS, STAAT TOCH ALS EEN PAAL 

BOVEN WATER! 

Toch een zeer groot gevaar 

En daarom zijn we niettemin van mening dat het Irak van Saddam Hoessein een groot 
gevaar betekende, al was het alleen maar voor Israël! Maar dat er heel veel is wat wij niet 
kunnen begrijpen blijkt uit alles. Of de nabijë toekomst ons meer duidelijkheid zal 
verschaffen? Dat zullen we moeten afwachten. Momenteel lijkt een groot gevaar voor het 
hele Midden-Oosten afgewend. Maar deze situatie kan zo maar veranderen. Het recente 
nieuws is dat twee zonen van Saddam zijn gedood door de Amerikanen. Het waren 
superschurken! Zal hun vader hetzelfde lot delen? Of zullen we nog nieuw onheil van 
hem hebben te duchten? De tijd zal het ons leren. 
 
Voor Amerika en zijn bondgenoten is het moeilijk te verteren dat Saddam Hoessein niet 
in hun handen is gevallen, hetzij dood of levend. Het is zeer verdacht dat er momenteel 
nog steeds Amerikaanse militairen door aanslagen worden omgebracht. Als het correct 
is zou Saddam Hoessein -die zich nog in Irak zou bevinden- opgeroepen hebben tot een 
querillaoorlog! De huidige aanslagen zouden met kleine kernen gepleegd worden, geleid 
door Hoessein en zijn medewerkers. Als dit waar is dan zullen er nog vele Amerikaanse 
levens te betreuren zijn en, naar te vrezen is, ook Nederlandse levens. En dat voor de 
“Nieuwe Wereldorde”??  De grote vraag is wat op dit alles het antwoord van de VS zal 
zijn. We dienen ook dit af te wachten. Maar het is wel duidelijk dat Irak nóg heel 

gevaarlijk is. 

 

Een zeer vuile oorlog 

De oorlog in Irak? Ja! En ook daarvan zullen velen -en vooral kinderen- het slachtoffer 
zijn en vooral worden. Wat bedoelen we? De economische blokkade van Irak heeft niet 
Saddam Hoessein getroffen, maar de gewone bevolking. Saddam bouwde in die tijd 
meer paleizen dan ooit tevoren, juist in die periode. De bevolking krepeerde. Vlak voor 
het westerse ingrijpen liet Saddam duizenden mannen en vrouwen, politieke 
gevangenen, maar ook ordinaire boeven en misdadigers, vrij.  Om zo zijn ‘populairiteit’ 
op te schroeven.   Zij  maken  nog  altijd  de stad onveilig. “Criminaliteit op straat 
tijdens Saddam maakte nauwelijks 1 procent uit van wat er nu gebeurt”, zegt een 
Nederlandse journalist. In de nacht was het gewoon rustig.  Nu grijnst de misdaad  en 
het geweld  aan alle kanten.  Het  valt  te   
bezien of de westerse coalitie in staat zal zijn rust en vrede te brengen. Persoonlijk vrezen 
we het ergste. De komende tijd zal het ons allemaal leren. Uiteraard gaan we er absoluut 
niet aan voorbij dat het monster Saddam veel ellende heeft veroorzaakt en dat het alleen 
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maar positief is dat hij verdwenen is, zoals al meer opgemerkt. De vraag kan ook worden 
gesteld, wie de volgende dictator zal zijn. 
 
Niet alleen het kind!  “Het kind van de rekening”  zijn ook de ouderen,  óók ónze 
westerse militairen in Irak. Ook ónze jongens! Al was het alleen maar de gevolgen van de 
“vuile wapens” die in deze oorlog gebruikt zijn. In de gebruikte wapens is verarmd 

uranium verwerkt. Deze wapens doorboren met het grootste gemak pantserplaten; het is 
dus zeer geschikt voor het maken van munitie, variërend van kogelhuizen tot 
clusterbommen. Bovendien is het snel ontvlambaar. Maar wat is het allerergste? Veramd 
uranium (afgekort DU) heeft een dodelijke eigenschap: haar radioactiviteit. We hebben 
er veel gegevens over, maar weergave ervan wordt te veel en te ingewikkeld. 
 
Maar wat is er nu zo erg van? De nasleep!  
We putten uit de gegevens: 
       Als uranium ingeademd wordt, verhoogt dat het risico op 
longkanker. Tevens neemt de kans op botkanker toe. Leukemie kan ook het gevolg zijn. 
Uranium nestelt zich ook in het zachte weefsel, zoals de geslachtsklieren, waardoor de 
kans op erfelijke ziektes, aangeboren afwijkingen en spontane abortussen toeneemt. Uit 
een onderzoek is gebleken dat er bij Golfoorlogveteranen (het werd ook in de 1e 
Golfoorlog gebruikt!) tien jaar na hun verblijf in Irak nog uranium in de urine is 
aangetroffen. Achtduizend geallieerden overleden aan het zogenaamde Golfsyndroom. 

Ook in de Balkan werden militairen ziek met dergelijke klachten. Waarschijnlijk zijn 
ook zij blootgesteld aan “verontreinigd verarmd uranium”. 
 

Maar verarmd uranium eist vooral burgerslachtoffers. In Irak stierven sinds de eerste 
Golfoorlog 1,5 miljoen mensen, waaronder eenderde jonger dan 5 jaar oud, aan de 
gevolgen van de vuile wapens. Vaak aan leukemie, kanker of aangeboren afwijkingen. In 
de Tigris en bij Basra zijn grote hoeveelheden veramd uranium gevonden. En 
waarschijnlijk is het via vlees en vis in de voedselketen terechtgekomen. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat de gevolgen van de tweede Golfoorlog nóg verschrikkelijker zullen 
zijn. Ze zullen de burgers van Irak treffen, de Amerikaanse, Britse en ook Nederlandse 
militairen. Van regeringswege zal het niet toegegeven worden. De militaire artsen zullen 
het niet rondbazuinen. We worden immers bedrogen waar we bij staan!? 

Nederland, let op uw saeck! 

Hoe we ook over de “Nieuwe Wereldorde” moeten denken, het is een feit dat ook 
Nederland wereldwijd in conflicten  betrokken raakt en is.  Er  bevinden  zich  ook 
Nederlandse mariniers in Irak en er zullen er zeker nog meer volgen. Gaan onze jongens 
vechten voor volk en vaderland? Dat zou er in begrepen kunnen zijn, maar het is lang 
niet zeker. Mogen we heel voorzichtig zeggen dat ook wij voor Amerikaanse belangen 
moeten (gaan) vechten? En wat denkt u wat er zal gebeuren als de tijd komt dat alle 
volken zich tegen Israël zullen stellen? Dan zijn ook wij verplicht onder de banier van 
de Verenigde Naties -of mogelijk wel onder de roomse antichrist- de levens van onze 
jongens te offeren op het strijdveld. Laten we toch goed beseffen wat er gaande is in de 
wereld waarin wij leven.   
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Nu kan men tegenwerpen dat niemand verplicht is ‘dienst te nemen’, bijvoorbeeld bij 
een keurcorps als de mariniers, dat al heel snel wordt ingezet in crisis- en oorlogs 
situaties. Het is inderdaad geheel vrijwillig! Men dient echter wel te beseffen dat het niet 
zomaar een avontuur is of een goed betaalde baan. Nu kan men uit idieële overwegingen 
de wapenrok aantrekken om eigen land en volk te verdedigen. Door de eeuwen heen is 
er immers een leger geweest en daaraan hebben we meermalen -in de middelijke weg- 
onze vrijheid te danken gehad! Maar de verhoudingen zijn geheel anders geworden. 
Nogmaals: we dienen goed te beseffen dat we nu alleen maar in internationaal verband 
opereren. Daarvan zijn de gevaren niet alleen zeer groot, maar het zal ook almeer zonde 
voor God worden in dienst te zijn van een vreemde mogendheid. Het zou regelrechte 
dienst onder de antichrist kunnen worden. In elk geval dienst bij een atheïstische club 
van de Nieuwe Wereldorde. Alles is veel ernstiger dan we denken. Laten we er toch niet 
lichtvaardig over denken. 
 

Demonische achtergronden 

Vele websites vertellen ons dat president Bush Jr., evenals zijn vader, Dick Cheney en 
Colin Powell, hoge vrijmetselaars zijn. Mogelijk is deze informatie net zo onbetrouwbaar 
als het christen-zijn van Bush. Ten diepste weten we niets over het christen-zijn van 
Bush, omdat het deel is van de propaganda. We lazen dat Dr. W. Ouweneel er het 
volgende van zei: “Je kunt in de VS moeilijk president worden als je geen “christen” 
bent – maar ik vind dat je ook moeilijk president van de V.S. kunt worden als je wél 
christen bent”! We laten Dr. Ouweneel nog even aan het woord over de confrontatie 
met Irak: 
 
     Bush is in sterke mate afhankelijk van de Texaanse 
oliebronnen; dat verklaart zijn verzet tegen ingrijpende en millieu-beschermende 
maatregelen en zijn belangstelling voor de Iraakse olie. Nog belangrijker is dat Bush en 
de zijnen (vooral Cheney en Runsfield) dromen van een Pax America, een wereldvrede 
en –orde naar Amerikaanse snit, die de hele (derde) wereld moet worden opgelegd. 
Daarmee wordt Amerika echt een “wereldrijk”, vergelijkbaar met het Romeinse rijk, dat 
zijn Pax Romana aan de toenmalige wereld wilde opleggen. De culturele erfgenamen van 
het oude Romeinse rijk wonen vandaag niet alleen in Europa, maar ook in Noord- en 
Zuid-Amerika, en elders (..). Nergens staan  zoveel Romeinse  zuilen,  zuilengangen en  
imitatie-tempels  als in Amerika, Washington voorop. De regering zetelt er weer in het 
Capitool en de schooljeugd draagt bij officiële gelegenheden weer de Romeinse toga, 
enz. 
 
Het boven geciteerde is uiteraard de mening van Dr. Ouweneel. We vonden het toch 
belangrijk aan u door te geven. Nadrukkelijk merken we op dat, hoe dan ook de 
godsdienstige gesteldheid en gezindheid van George Bush mag zijn, de Almachtige hem 
ongetwijfeld gebruikt heeft en nóg gebruikt ter bescherming van zijn oude volk Israël. 
Koning Kores werd daartoe gebruikt en zo ook president Bush. Maar dat Bush dit mág 
en móet blijven doen heeft de toekomst voor ons nog verborgen. We hopen er D.V. nog 
iets meer van te zeggen.                        (slot volgt) 
 



 10 

WAAROM KOMT ER GEEN OPWEKKING ? 

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

 
Het is duidelijk dat er een oordeel gaat over de kerken en groepen in ons land. Wij 

allen ondervinden de gevolgen van dit oordeel. Het ergste is dat we onze jeugd 

verliezen! 

 
Het bovenstaande is geen woord uit Oud Gereformeerde kringen of van een 
vertegenwoordiger van “Het gekrookte riet”, maar van iemand uit de Evangelische 
wereld. In een nummer van “Het Zoeklicht” (denkelijk 1996) , vonden we een ar-tikel 
van de hand van de bekende Drs. J. van Barneveld. Het laatste deel, dat direct volgt op 
het boven geciteerde van dit artikel, geven we in het geheel aan u door: 
 
Alle kerken en ook veel ouders kampen met dit probleem. D. Koole schrijft in het 
Chr.Ger. blad “De Wekker” van 12-07-96: “Ook in onze kerken zal nauwelijks nog een 
gemeente zijn, die er niet mee te maken heeft, met jonge mensen die de kerk verlaten..” 
Dan geeft Koole negen mogelijke oorzaken voor de uittocht van de jeugd uit de kerken. 
Maar hij steekt niet of nauwelijks de hand in eigen boezem. De belangrijkste oorzaak 
noemt hij niet: De tiende oorzaak is de kerk zelf! Wij hebben het vuur en de radicaliteit 
van het Evangelie verruild voor een gezapig, makkelijk en oppervlakkig welvaartsgeloof. 
Wij hebben de “wet” overboord gezet en met de “wet” is ook het Evangelie van de 
liefde ondergesneeuwd. “Verkild” zegt Jezus Zelf hierover! Wij zelf zijn schuldig. 
 
Sinds het begin van de tachtiger jaren hebben verschillende groepen verontruste 
gelovigen opgeroepen tott ‘inkeer en omkeer’, tot verootmoediging en berouw. Veel is er 
gebeden om een opwekking. Binnnenkort zal het ERO (Evangelisch Reformatorisch 
Ontwaken) na veel persoonlijk gebed en verootmoediging de indringende brochure 
“Nederland kom tot inkeer!” uitbrengen. Bekende predikanten en voorgangers, zoals 
o.a. de predikanten ds. Den Boer, Bottenbley, Geuze, Hegger, Sybrandi en de broeders 
O. de Bruijne, H. Goudswaard, W. Ouweneel en F. ter Velde zijn uitgenodigd om mee 
te bidden en mee te werken. De brochure roept op tot schuldbelijdenis voor een groot 
aantal concrete zaken en doet een beroep op Gods belofte aan koning Salomo: “Zo Mijn 

volk over wie Mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt en zij Mijn Aangezicht 

zoeken en zich bekeren, zo zal Ik uit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen”, 2 
Kron. 7:14. Moge de HEERE dit initatief, waar wij van harte achter staan, zegenen met 
Zijn genade over kerk en samenleving in ons land. 
 
Maar toch… er zit mij iets dwars. Er moet meer aan de hand zijn dan de noodzaak tot 
verootmoediging en bekering. Deze oproepen klinken al meer dan jaren lang en de 
achteruitgang is nog lang niet stopgezet. Er is zelfs “geen wolkje als de hand van een  
man”  aan  de  horizon  te  bespeuren.  Wat  is  er mis? Welk bijbels licht zou hierover 
kunnen schijnen? Leest u de geschiedenis uit 2 Kronieken 34 eens door. De 
hogepriester Hilkia vindt de lang vergeten wetsrol en geeft die aan de schrijver Safan, die 
het Boek aan koning Josia voorleest. De koning schrikt heel erg en komt tot diepe 
veroormoediging en bekering. Dan wordt het feest; in 2 Kron. 35 lezen we van het 
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geweldige Paasfeest dat gevierd wordt. Ook bij de oplevingen en het herstel onder Ezra 
en Nehemia speelt de “wet” een belangrijke rol. Welke rol speelt de “wet” nog in ons 
geestelijk leven? In evangelische kringen heeft de volmaakte, heilige en goede “wet” (de 
Thora, Gods heilige onderwijs) zelfs een negatieve klank gekregen. Terwijl toch de Heere 
zegt: “Ik zal Mijn wetten in hun verstand leggen en Ik zal die in hun harten schrijven”, Hebr. 
8:10.  
 
De meeste gemeenten willen de “wetten” niet eens meer in de oren horen; dat is 
“wettisch”. Vandaar de grote chaos. Zeker, de “wet” kan geen gerechtigheid of heil 
brengen. Wij kunnen de “wet” niet volbrengen. Maar Jezus wel! Bovendien is het Gods 
onderwijs aan Israël via de Bergrede van de Heere Jezus verscherpt aan de Gemeente 
doorgegeven. Als we Gods heilig onderwijs verwaarlozen, kan het niet anders dan 
verkeerd gaan. Laten we onze oren en harten weer openstellen voor Gods heilige Thora 
in het Oude Testament én in het Nieuwe Testament. Dan pas is er weer hoop, ook 

voor onze jeugd! 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
Uit het bovenstaande kan al duidelijk zijn waarom er geen opwekking komt. Onder een 
“opwekking” verstaan we een krachtige werking van Gods Geest, een opwekking uit de 
doodslaap van vele christenen, jong en oud. Drs. Van Barneveld legt duidelijk de vinger 
bij de zere plek. Waarom komt er geen opwekking? Nog heel anders gezegd: Waarom 
onttrekt Gods Geest zich steeds meer van ons christendom? Waarom  horen we zo 
weinig van wáre bekeringen? 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

ZIJ HEBBEN UW WET VERBROKEN 
 

Met Drs. J. van Barneveld menen wij dat er nooit een opwekking zal komen zolang de 
kerk niet in de schuld komt. We lezen van Edwards en Whitefield dat ze op een 
ontzaggelijke wijze hun toehoorders confronteerden met de Heilige Wet van God en 
onbevreesd de zonden van de belijders aanwezen. Dát is de taak van alle predikers en in 
het bijzonder van hen die ‘ijveren’ voor een opwekking. Zolang ze dat niet doen is al 
hun werk tevergeefs en zullen ze zeer schuldig staan in het gericht Gods. Al hun “vrome 
fratsen” zullen niets baten als ze het volk niet voorgaan in het wijzen óp en afbreken ván 
de zonden, met name de zonden van onze tijd, de vreselijke wereldgelijkvormigheid die 
Gods gemeente vergiftigt.       
 
Dat ook de door Drs. Van Barneveld genoemde ERO het land geen behoudenis heeft 
aangebracht is wel duidelijk. We zullen hier geen namen noemen dan alleen de naam 
van Ds. H.J. Hegger, wiens veranderde houding t.o.v. het pausdom een gruwel is voor 
God en allen die door genade écht reformatorisch mogen zijn. 
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LEERZAME  BURENPRAAT 
 

over de dingen die haast geschieden moeten 

 

 

- 21 - 

 

Aart  -  Blij je weer te zien, Geert. Het is alweer een tijdje geleden dat we elkaar hebben 
gesproken en zoals je weet moeten we het vanavond opnieuw hebben over een zeer 
omstreden facet van het chiliasme, n.l.: de “tweeërlei opstanding”! 
 
Geert  -  Ja, ja, je hebt gelijk, maar ik heb me heel wat op m’n hals gehaald. Ik wenste 
wel dat we het konden laten rusten, want… 
 
Aart  -  Ik had al een vermoeden, buurman,  dat je tegen deze avond opziet. En het 
belooft inderdaad een moeilijke avond te worden. Ik heb me de laatste tijd nogal vrij 
uitvoerig in deze materie verdiept en dan zeg je wel eens bij jezelf: “Laten we het maar bij 
het post-chiliasme van onze vaderen houden, dan zijn we van veel problemen af.” 
 
Geert  -  En daarin val ik je van harte bij! Dit heb ik ook meermalen overwogen. Kun je 
me misschien zeggen wat in jouw opinie het “voordeel” is om het maar bij het “post” te 
houden? Graag zou ik je mening horen! 
 

Aart  -  Denkelijk allereerst, dat we dan niet strijd komen met artikel 37 van onze 

geloofsbelijdenis. Hoewel dat toch ook weer niet het zwaarste moet gelden, dunkt me, daar degenen 

die voorheen het “pre” hebben aangehangen -ik denk nu vooral aan de bekende professor A. 

Driessen die nota bene hoogleraar was aan de universiteit te Franeker in de godgeleerdheid- niet 

veroordeeld zijn door de kerk, al kwamen zij dan in strijd met de Belijdenis! Dat is toch wel heel 

veel zeggend! 

 
Geert  -  Daarin val ik je bij. Wel wijs ik je erop dat prof. Driessen een ‘halve’ pre-chiliast 
was. Hij heeft wel heel nadrukkelijk de tweeërlei opstanding verdedigd, maar met de 
persoonlijke komst van Christus aan het begin van het millennium, had hij moeite. Hij 
vond daartoe de bewijzen niet overtuigend. 
 
Aart  -  Soms is het voor mij net omgekeerd, maar daar spreken we nog wel over. Maar 
nu het ‘voordeel’ van het post-chiliasme. De hete hangijzers van de tweeërlei opstanding 
en de persoonlijke komst van Christus zijn er dan immers niet.  Bij het post-chiliasme 
denken we aan een heel bijzondere periode in de geschiedenis van Gods Kerk, waarin de 
satan volledig is uitgeschakeld. Na de bekering van de Joden zal het Evangelie alle volken 
bereiken en alle volken zullen het aannemen. Christus zal op een buitengwone wijze 
(geestelijk) aanwezig zijn, en vanuit de he mel door zijn dienstknechten de wereld 
besturen. Dan zal psalm 72 volledig in vervullng gaan. Christus zal dan de wereld 
richten met gerechtigheid en de volken met zijn waarheid. Als we dit vasthouden 
omzeilen we alle moeilijkheden die het pre-chliasme op ons bordje legt. Maar ik wil juist 
de moeilijkheden níet uit de weg gaan! 
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Geert  -  En daarvoor zijn we deze avond bij elkaar! Ik denk wel eens, wat zou het gemakkelijk 

zijn, als we de  opstanding van Openbaring 20:4 net zo letterlijk zouden nemen als die waarvan 

in vers 5 wordt gesproken! 

 
Aart  -  Ja, wat bedoel je precies? Zeg het maar onomwonden! 
 
Geert  -  Nou, heel concreet. Als de 2e opstanding letterlijk is -en die nemen we 
letterlijk!- waarom dan niet de 1e opstanding? Dan zijn we er gelijk uit, hoewel er dan 
nog wel vragen overblijven, hoe het alles ligt. Maar daar hebben we het de vorige keer 
ook al over gehad en ik wil niet in herhalingen vallen.  
 
Aart  -   Maar we zijn niet tot een slotsom gekomen, áls we al zover kunnen komen. We 
zijn ook blijven steken met het gegeven dat over zielen wordt gesproken die weer opstaan 
in de eerste opstanding. De post-chiliasten menen dat dit betekent, dat de geest van de 
bloedgetuigen en martelaren dan weer aanwezig zal zijn in de dan levende gelovigen. 
Maar ik krijg daar toch wel steeds meer moeite mee. 
 

Geert  -  Ja, er wordt steeds weer op gewezen dat het hier geen lichamen met de ziel betreft, 

maar dat er gesproken wordt van zielen. Eerlijk gezegd heb ik daar ook veel moeite mee. Het 

Hebreeuwse woord “nephesh”, dat ziel betekent, en het Griekse woord “psyche”, dat ook ziel 
betekent, wordt in de Bijbel gedurig gebruikt om mensen aan te duiden, b.v. in Gen. 12:5: 

“Abraham nam de zielen, die zij verkregen hadden in Haran”; in Joz. 10:28: “Hij verbande 

henlieden en alle ziel die daarin was”; in Exodus 12:4: “Neem een lam, naar het getal der zielen”; 

in Hand. 27:37: “Wij waren nu in het schip in alles tweehonderd zes en zeventig zielen.” Je kunt 

denkelijk wel begrijpen dat je dan voorzichtiger wordt en niet zomaar zonder meer de verklaarders 

gelooft. 

 
Aart  -  Gelukkig dat jij er ook zo over denkt. We moeten niet slaafs de uitleggers volgen. 
Ik wil nog wat aan je woorden toevoegen. Wanneer in een passage, die over twee 
opstandingen spreekt, bij die eerste opstanding “zielen leefden”, en bij de tweede 
opstanding de overigen der doden pas gaan leven op het einde van een in bijzonderheden 
genoemde periode na de eerste – indien wij bij Openb. 20:5 en 6 onder de eerste 
opstanding moeten verstaan een geestelijke opstanding met Christus, terwijl de tweede zou  
betekenen de letterlijke opstanding uit het graf, dan zou je haast tot de conclusie komen 
dat dit het einde is van elke betekenis der taal en houdt de Schrift op een bewijs te zijn 
voor wat dan ook.  Indien de eerste opstanding  een  geestelijke  is,  dan is de tweede 
opstanding  dat  immers  ook,  en als de tweede opstanding letterlijk genomen moet 
worden, dan moet men dit ook met de eerste doen. Zo zou je het althans kunnen 
stellen, als je heel onbevooroordeeld bent! 
 
Geert  -  Daar zeg je zo wat, want we brengen allemaal natuurlijk onze nestharen mee! 
Maar wat is het heel moeilijk om onbevooroordeeld te zijn! Ten diepste genomen ben je 
in onze dagen, ‘onder ons soort mensen’, al een ketter als je het post-chiliasme 
aanhangt. Men is wel wat voorzichtiger geworden, maar als het puntje bij het paaltje 
komt, ben je echt een ‘vreemdeling’ als je vasthoudt aan de leer van bijvoorbeeld een 
Van der Groe, dat de oordeelsdag nog in geen duizend jaar kan komen, omdat éérst het 
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1000-jarig rijk nog moet komen. Als je ruimte gaat laten voor het pre-chiliasme vrees ik, 
dat de eerste trap van de kerkelijke censuur al als het zwaard van Damocles boven je 
arme hoofd hangt. Trouwens: bij vele post-chiliasten is het pre-chiliasme óók een 
ketterij!  Het is ingewikkeld genoeg! Maar over die kerkelijke censuur zullen we ons 
maar niet angstig maken. De tucht is vrijwel weg en dat is een zeer groot kwaad. Want 
waar de tucht niet functioneert is de kerk er ten diepste ook niet. Het is overigens te 
vrezen dat, waar nog wel eens tucht geoefend wordt, dat voornamelijk degenen treft die 
de waarheid voorstaan! 
 
Aart  -  Nu je het toch over de tucht hebt mag er best eens op gewezen worden hoe ook 
hier de ellende van afscheiding openbaar komt. Ik zou predikanten kunnen noemen die 
een zeer scheve schaats hebben gereden wegens de zonde tegen het zevende gebod en 
daardoor onder de kerkelijke censuur zijn gekomen en uit hun ambt gezet zijn. En wat is 
meermalen gebeurd? Een ‘andere’ kerk neemt ze gerust aan en zet ze weer in het ambt 
of… ze gaan “voor zichzelf” beginnen. En het kerkelijk “niemandsland” kan heel veel 
geknoei aan… 
 
Geert  -  Nu, laten we daar maar verder over zwijgen. Het is Gode tergend en onterend. 
Spurgeon moet gezegd hebben dat, als een predikant in die zonde valt, hij een nieuwe 
roeping moet krijgen om weer predikant te kunnen worden. We kunnen ons natuurlijk 
wel afvragen of zo iemand ooit roeping heeft gehad. Maar genoeg over al dit geknoei. Je 
wordt er alleen maar moedeloos van als je erover spreekt. Terug naar ons onderwerp.  
 
Aart  -  Ja, laten we trachten tot en afronding te komen. We weten dat onze vaderen met 
de meeste Puriteinen niets wilden weten van de lichamelijke opstanding van de 
gelovigen aan het begin van het Vrederijk. De “zielen” uit de Openbaring zien zij als 
personen zonder lichaam en het “opstaan” ervan als een “herleven” van de geest van de 
martelaren. Dat zie ik toch goed? 
 
Geert  -  Deze verklaring wordt inderdaad wel gegeven.  De volgende ‘verklaring’ wordt 
ook wel gegeven. Men wijst dan op het Bijbelwoord “ontwaakt gij die slaapt,  en staat op 

uit de doden,  en Christus zal over u lichten.”  En dat betekent dan dat de eerste 
opstanding de wedergeboorte is. Die kant gaan ook de kanttekenaren  van de Staten 
Vertaling uit. De ‘eerste opstanding’ is bij hen, de opstanding uit de dood der zonden. 
“Gelijk de val in de zonde de eerste dood is, en het eerste sterven van de mensen naar de 
geest.”  
 
Aart  -  Het is toch wel erg moeilijk voor me om dat te geloven. We hebben het er de 
vorige keer over gehad dat ‘zielen’ toch vaak wordt genomen voor ‘mensen’ in de Bijbel. 
Waar ligt nu toch de grens, wat worden zielen genoemd en zijn toch eigenlijk mensen, 
of waar zijn zielen inderdaad de zielen zonder lichaam? Wie zal toch het verlossende 
woord spreken? 
 
Geert  -  Ik in elk geval níet! Als vooraanstaande godgeleerden en oprechte kinderen 
Gods zowel voor het één als voor het ander gekozen hebben en daarvoor ook Bijbelse 
argumenten hebben aangedragen – wat zullen wij dan? In een uitgesproken “post”-
verklaring las ik nog het volgende: “Er is geen enkele grond noch aanleiding, hier voor 
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‘zielen’, ‘mensen’ te lezen. Er staat immers “dergenen” die onthoofd waren; moest 
‘zielen’ als ‘mensen’ gelezen worden, dan had er gestaan: “de zielen DIE onthoofd 
waren!”  Daar is ook wat voor te zeggen! 
 

Aart  - Daar moet ik eens over denken. In het algemeen vind ik de argumenten tégen een 

lichamelijke herleving niet bepaald overtuigend. Maar Geert, je hebt het meermalen gehad over 

professor A. Driessen en zijn visie op de eerste opstanding. Hij geloofde er wel aan. Wat zijn dan 

zijn argumenten? 

 
Geert -  Dat is niet met een enkele zin uit te leggen. Maar ik heb goed nieuws voor je en 
voor mij erbij! Mij is ter ore gekomen dat in het blad “Verwachting” binnenkort een 
uitvoerig artikel verschijnt over de exegese van deze tekst door professor Driessen, wiens 
colleges bezocht werden door jongelui uit geheel Europa. Het zal voor ons dan ook wel 
de moeite waard zijn om hetgeen deze godgeleerde te zeggen heeft ernstig te overwegen. 
Laten we nog even geduld hebben.  
 
Aart  -  Akkoord. Maar voor ik het vergeet wil ik je eerst nog vragen of er waarheid in zit wat mij 

pas verteld is dat de bekende MacCheyne en ook William Huntington beiden geloofden aan een 

tweeërlei opstanding. Ze zouden dus beiden pre-chiliast zijn. Weet jij daar iets van? 

 

Geert  - Daar kan ik je wel iets van zeggen. Wat MacCheyne betreft: Het is me niet 
bekend of hij geloofde aan een opstanding der doden aan het begin van het 1000-jarig 
rijk. Maar wel geloofde hij aan een persoonljke komst van Christus aan het begin van 
het Vrederijk. Niet dat hij daar in het bijzonder over geschreven heeft. Wél over de 
bekering der Joden en de de daarop volgende heilstijd voor de kerk. Zo geloofde hij 
bijvoorbeeld ook dat de HEERE voor Schotland betere leraars  “in voorraaad”  heeft dat 
het ooit heeft gehad.  Toch  is het wel  duidelijk dat hij pre-chiliast was. Daar kunnen we 
gewoon niet omheen. Zijn vrienden Horatrius en Andrew Bonar -die beiden volop pre-
chiliast waren- hebben hem ongetwijfeld hierin beïnvloed. Zij weken af van het post-
chliasme dat de meeste oude Schotse theologen aanhingen. Van veel belang is ook 
ongetwijfeld geweest het zeer radicale standpunt van Edward Irving (1792-1834). Irving 
ging heel ver. In onze kringen wordt niet zo mild geoordeeld over Irving, die later ging 
ijveren voor “tongentaal”, etc. Maar MacCheyne was mild in zijn oordeel over hen die 
hij in elk geval zag als oprechte kinderen Gods. Ondanks de extreme opvattingen van 
Irving schreef hij bij diens overlijden: “De dood van Edward Irving vernomen. Op hem 
zie ik terug met dezelfde heilige eerbied, als waarmee ik de heiligen en martelaars uit 
vorige tijden beschouw. Een heilig man, ondanks al zijn waanideeën en dwalingen. Hij 
is nu bij zijn God en Zaligmaker, voor Wiens zaak hij zo weinig verrichtte en Die hij 
toch, daar ben ik van overtuigd, oprecht liefhad. Hoe nodig is het dat wij al onze 
wijsheid niet in onszelf, maar alleen bij de God van alle genade zoeken.” 
 
Aart  -  Dat moet voor ons dan wel een reden zijn om niet zo snel iemand te verwerpen 
die anders denkt dan wij denken! 
 
Geert  -  Akkoord, maar zelf zou ik toch wel uiterst voorzichtig zijn met een theoloog 
waarvan ik overtuigd ben dat hij dwaalt en waanideeën heeft! Zoals gezegd is 
MacCheyne ongetwijfeld beïnvloed door zijn vrienden wat het pre-chiliasme betreft, 
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hetgeen ook weer niet wil zeggen dat hij deze zaak zelf niet gedegen onderzocht zal 
hebben. De toekomst van Gods Koninkrijk op aarde hield hem zeer bezig. Hij handelde 
er ook over. In zijn dagboek lezen we b.v. bij 23 december: “Een belangrijke bijeenkomst 
gehad met een Commissie uit de Joden. In de avond velen van Gods volk gesproken. De 
afkeer, die vele vrome zielen in Glasgow koesteren van de verwachting van een 
persoonlijke komst van Christus, is zeer sterk, terwijl hun tegenwerpingen ter zelfder tijd 
zeer zwak blijken te zijn.” Het is duidelijk dat het hier gaat over de persoonlijke komst 
van Christus aan het begin van het Millennium. Laat ik je ook even voorlezen, Aart, wat 
er direct onder staat. “31 dec. – Jeugdige avondmaalgangers. Twee onder de elf jaren 
hebben verzocht toegelaten te worden; vier, die niet ouder zijn dan veertien, drie van 
vijftien of zestien jaren.”  
 
Aart  -  Wat is dat bijzonder, Geert. Welk een tijden hebben we toch gehad; welk een 
grote genade. Waar zijn zulke jeugdigen nu nog te vinden? Ik zou niet graag zeggen dat 
ze er niet zijn, maar waar ik woon ken ik ze niet, dan alleen wat opgeklopt namaakwerk. 
Och, dat het de HEERE behaagde nog eens te werken We mogen terecht wel vragen: 
“Waar is de genade des oude tijds gebleven?” Maar je zou me ook nog wat over 
Huntington vertellen. Daar ben ik heel benieuwd naar. 

 

Geert  -  Het is je uiteraard bekend dat ook Huntington chiliast was. Ach, wie van de 
“ouden” was het niet? Al werden de accenten dikwijls verschillend gelegd. Het is voor 
mij duidelijk geworden dat Huntington geloofde aan een tweeërlei opstanding.  We 
lezen dit heel duidelijk in zijn correspondentie met zijn collega en vriend J. Jenkins. In 
de zestiende brief schrijft hij o.a.:  “Deze verkregen bezitting is thans wonderlijk 
verspreid. Vele zielen, de geesten der volmaakt rechtvaardigen genoemd, zijn nu in de 
hemel. Twee van de lichamen der heiligen zijn in de hemel, zowel als hun zielen. 
Henoch zowel als Elia. De lichamen van duizenden der heiligen liggen nu in het stof, 
hun zielen hebben de lichamen in het geloof achtergelaten om te rusten in hoop. Een 
gedeelte der gekochten is in een strijdende staat; een ander deel ligt in de verderfenis 
van de val; sommigen in de baarmoeder der vrouw, sommigen in de lendenen van de 
man, en sommigen in onbestaanlijkheid. Maar bij de eerste opstanding moeten zij allen 
bijeenvergaderd worden; allen, wier namen in de hemelen zijn geschreven, de gehele 
kerk van de Eerstgeborene. En dit zal de grote samenroeping zijn, of de “alegemene 
vergadering”, Hebr. 12:23. De apostel nu zegt ons, dat wij verzegeld zijn door de Heilige 
Geest tot deze dag der verlossing, hetwelk aantoont dat géén dan verzegelde personen 
zullen opstaan in de opstanding der rechtvaardigen. Geen dan dezulken, die uit het 
geloof zijn, en die alzo gelovende, verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte, 
kunnen opstaan in de eerste opstanding, want zij, en zij alleen, zijn zalige en heilige 
mensen: Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de 
tweede dood geen macht, Openb. 20:6.”  Het zou zeer de moeite waard zijn om alle 
gedachten van Huntington over de toekomst eens “op een rijtje te zetten”. We vinden 
heel diepzinnige gedachten van deze diepe denker over hetgeen de HEERE bereid heeft 
voor zijn gemeente op aarde. Ik denk in het bijzonder aan zijn werkje over de “Vijf wijze 

en de vijf dwaze maagden”. Mogelijk kunnen we daar nog eens aandacht aan besteden. 
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Aart  -  Wel, als we het lezen zoals het er staat, dan moeten we concluderen dat Huntington bij de 

‘eerste opstanding’ van Openbaring 20 gedacht heeft aan een letterlijke en lichamelijke verrijzenis 

van de ontslapenen. Zullen wij het dan daar ook maar bij houden, Geert? 

 
Geert  -  Je wilt me zeker voor het blok zetten, waarde buurman? Maar ik wil toch nog 
dieper op het één en ander ingaan. De mening van een man als Huntington is me veel 
waard – daar niet van. En het is bij mij zeker geen ketter, maar een groot van God 

geleerde, voor wie ik vrijwel alle Godgeleerden van onze dagen prijsgeef. Zeker wat de 
“leer der laatste dingen” betreft. Dat klinkt wel niet zo prettig voor de heren theologen, 
maar het is mijn diep overtuigde mening.  
 
Aart  -  Nou ja, daar kunnen ze toch geen bezwaar tegen hebben. Ik heb meermalen 
gehoord en gelezen dat ze zichzelf  “nachtpitjes” noemen. 
 
Geert  -  Ja, maar als jij of ik ze zo aanspreken is het “foute boel”!  Dat weet je best wel.  
Nu nog even duidelijk wat het “pre” betreft: Ik durf voorhands niet verder te gaan dan 
het standpunt van de eminente geleerde Joseph Charles Philpot: ik laat het met hem 
(vooralsnog) in het midden.  
 

Aart  -  Toch hoop ik -en ik zie er naar uit- dat je nog eens tot een definitief stand- 

punt komt. Maar ik besef terdege je moeite en je aarzeling. Het is met mij net zo! De 
meesten nemen maar gewoon een mening aan, zonder veel bewijs te leveren. 
 
Geert  -  Toch wilde ik er voor vanavond mee stoppen, Aart. Je hebt weer genoeg te 
overdenken en te overwegen voor de volgende keer, maar ik wilde je nog wel wat 
“huiswerk” meegeven, namelijk het volgende: In Daniël 12:2 staat: “En velen van 
degenen, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en 
genen tot versmaadheden [en] tot eeuwige afgrijzing.”  De volgende keer D.V. wil ik 
jouw visie er eens op te horen! Deze tekst lijkt aan te geven dat er een gezamenlijke 
opstanding is van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat is vraag  één en vraag twee: 
“velen van degenen” – dus niet “allen” én tevens… een gedeeltelijke opstanding van 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen! Zijn er dan meerdere opstandingen van goddelozen 
en rechtvaardigen tegelijk? 
 
Aart  -  Dat is niet mis, Geert! Ik hoop er over te denken en het na te speuren. Maar we 
zien wel weer dat het het állerbelangrijkste is er op toe te zien of wij zullen behoren bij 
die rechtvaardigen. Het geloof aan de toekomst van Israël en de komst van het 1000-
jarig rijk maakt ons nog niet tot een rechtvaardige. Maar ik heb nog wat. In “Het 
Zoeklicht” lees ik regelmatig een advertentie over de verklaring van de profeet Daniël 
door de heer Gert van der Weerd. De advertentie vermeldt ook een lijst van degenen 
die dit boek zeer aanbevelen. Daarin komt o.a. de naam voor van Prof. W.H. Velema 
(Chr.Ger.)   Ik snap hier geen snars van. De heer Van der Weerd is volbloed Pre-
Chiliast. In de kerk van Prof. Velema  moet je het echt niet in het hoofd halen pre-
chiliast te zijn, zeker niet als ambtsdragers. Gegarandeerd dat je onder censuur komt en 
als predikant wordt afgezet. En middels Dr. Velema wordt het pre-chiliasme, inclusief de 
‘opname van de gemeente’ aanbevolen. “Nu breekt me de klomp”, zouden ze in Drente 
zeggen. Nu, bij mij breekt die “klomp” ook… 
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Geert  -  Aart, de zichtbare kerk is een chaos van verwarring. In de Chr.Ger.Kerk is het 
pre-chiliasme een veroordeelde leer en geen predikant in die kerk zal het in z’n hoofd 
halen het post-chiliasme te leren. De meeste predikanten geloven niet eens in de 
toekomst van Israël, zoals onze “ouden” dat aan ons hebben nagelaten, laat staan dat ze 
durven geloven áán en te spreken óver een 1000-jarig vrederijk. En toch worden boeken 
over het pre-chiliasme door predikanten aanbevolen, die het van hun kerk… niet mogen 
leren! Nu, als jij het snapt, snap ik het ook. Maar het valt niet te snappen en daarom 
zullen we er maar geen moeite meer voor doen 
 
Aart  -  Ik word er helemaal akelig van. Is er dan helemaal geen oprechtheid en eerlijkheid  meer 

te vinden? Ik heb wel gelezen dat Ds. J.H. Velema meermalen op toogdagen van “Het Zoeklicht” 

gesproken heeft. Hoe kan dat toch allemaal? 

 
Geert  -   De waarheid struikelt op de straten en wat recht is kan er niet door. En betrof 
dat alléén maar de “Toekomstleer”. Het is christelijk en kerkelijk: Magor Missabib – 
Schrik van rondom. Het kerkendom is ten einde gekomen. Dat zal almeer blijken. Alles 
wacht op de bekering van Israël! Tot de volgende keer D.V. 
 
 

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

 
 

 

MOORD  EN  DOODSLAG  
 
     
Dat gaat in ons land gewoon door. We lazen een “ingezonden” over de moord op een 
jongen in Tilburg om geld, een gsm en een fiets. Een gedeelte van het “ingezonden”: 
“De straf  voor dit soort vergrijpen moet levenslang zijn, en daarmee bedoel ik echt 
levenslang. Van “deskundige instanties” hoor je dat zwaarder straffen geen effect heeft. 
Dan maar geen effect, maar we zijn dan wel van dit tuig verlost. En het doet nog een 
heel klein beetje recht aan de ouders, want die hebben wel levenslang gekregen. Het 
moet eens afgelopen zijn dat dergelijke figuren nog een tweede kans krijgen in onze 
maatschappij.” De roep in Nederland wordt groter om de criminaliteit -dikwijls gepleegd 
door buitenlanders, zoals ook in Tilburg door 4 Antillianen- hard aan te gaan pakken. 
Allerwegen in ons land is het ‘moord en doodalag’. We schreven almeer dat dit land als 
het ware schreeuwt om een dictator, om met heel harde hand op te treden. We vrezen 
dat de tijd nabij is dat het volk het recht in eigen hand gaat nemen, vanwege het 
zwakzinnige beleid van onze regering. 

 

Enige tijd geleden grepen twee medewerkers van een AH-filiaal een winkeldief. Dit 
ging niet al te zachzinnig. Het gevolg? Beide medewerkers werden door de 
politierechter veroordeeld tot een flinke geldboete! Wat gebeurde verder? Prins 
Bernhard was hierover zo verstoord dat hij de geldboete heeft betaald! In Ouderkerk 
aan de IJssel grepen twee winkeliers ook een winkeldief. Er vielen wat zware klappen. 
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Wat gebeurde? De twee winkeliers hebben enkele dagen… vast gezeten! Ze moeten 
nog voor de politierechter verschijnen om verder gestraft te worden… 

 

Het bekende “Blokker-concern” heeft enorm veel last van, ja heus, buitenlanders. In 
het verschenen jaarverslag van Blokker wordt fel uitgehaald naar de buitenlanders. 
Een zinsnede uit het rapport: “Helaas is het onontkoombaar te melden dat voor het 
zoveelste jaar in successie het aantal pistolen tegen het hoofd en messen op de keel 
van onze medewerkers weer is gestegen.” Vooral voor de illegalen onder hen zijn 
winkels de gemakkelijkste prooi om te bestelen en winkelmeisjes het gemakkelijkst te 
terroriseren.” Het concern -en zeker niet Blokker alleen!- krijgt almeer gruwelijk veel 
last van druggebruikers, die met hun agressief gedrag de winkels teisteren. Zo staat het 
in dat rapport! “Verslaafden zijn verantwoordelijk voor driekwart van het geweld en 
agressie tegen winkelpersoneel bij diefstallen”, schrijft Blokker. Dit zijn uiteraard niet 
alléén buitenlanders. 

 

Agressie in het openbaar vervoer wordt ook steeds erger. Op bepaalde lijnen van de 

NS is het verschrikkelijk. De straten worden steeds onveiliger, vooral in het donker. 

Bendes Marokkanen zijn daarin actief. Afgezien van heel wat doodslagen in de laatste 

jaren, zijn vele mensen verwond door de boeven op straat, die welhaast ongestoord 

hun gang kunnen gaan. In Tilburg wil men nu vooral de Antillianen hard aan gaan 

pakken. Maar wat is “hard” bij deze regering? Wat zou dé methode zijn? Op moord 

de doodstraf. In de andere gevallen zware straffen en na het volbrengen daarvan “over 

de grens zetten”. Zijn deze mensen dan ook niet te beklagen doordat velen geen werk 

en niets om het hand hebben? Het is een levensgroot probleem en dat wordt alleen 

nog maar veel groter. Dé schuld ligt bij onze regering, ligt bij ons allemaal, omdat we 

allemaal God verlaten hebben.  Maar dat is allemaal toch geen reden om ons (straks) 

te laten afslachten door deze vijanden. 

 

Dit waren zo maar enkele impressies van gewelddadig Nederland. Hoe is het toch met 
de “kerkjeugd” vraagt u zich mogelijk af?   Daar leest u D.V. binnenkort meer over. 

 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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P R O F E T E R E N  = 
        

     I   In de eerste plaats Gods Woord verkondigen. De 
boodschap van zonde en genade laten klinken en doorgeven. Dat is de last van een ware 
profeet. Oproepen tot geloof en bekering! Dit is altijd de primaire boodschap. Het gaat 
om hemel of hel, eeuwig wel of eeuwig wee. 

 

Voorts is het óók: toekomstige gebeurtenissen bekendmaken van Godswege; aangeven hoe 
Hij zal werken in de geschiedenis. Met name de profeten van het Oude Verbond 
hebben daar veel over gesproken. Zij hebben de eerste komst van de Messias in het vlees 
‘geprofeteerd’. Zij hebben de verwerping van Israël moeten profeteren. Zij hebben óók 
heel veel voorzegd over het herstel van Israël, de vernietiging van de antichrist en alle 
andere vijanden en de HEERLIJKE STAAT VAN DE KERK in de laatste dagen; het 
duizendjarig rijk. 

 

Bij HEEL GROTE UITZONDERING heeft de HEERE in de loop der geschiedenis 
bepaalde gebeurtenissen zijn kinderen te zien gegeven. Met name in de Schotse kerk in 
de vervolging. Daar zijn échte profeten geweest! 

 

Luther zei, dat de satan de AAP van Christus is. Hij probeert Christus NA TE DOEN. 
Vandaar dat er de geschiedenis door vele ‘voorzeggende’ geesten zijn geweest uit de 
afgrond. Zij spreken in zeer duistere taal, willen niet naar Gods Woord luisteren en 
ontsporen altijd; op welke wijze dan ook. 

Een zeer duidelijk kenmerk van zulke geesten die niet uit God zijn is, dat ze doorgaans 
zeer op zichzelf gericht zijn. Het gaat om eigen inzicht, eigen belangen, enzovoort. 

  

Ze zijn doorgaans HELEMAAL NIET BEZIG MET DE BIJBELSE PROFETIEËN! De 
échte Bijbelse profetieën over de toekomstige gebeurtenissen laten ze liggen. Ze letten op 
hun eigen fantasieën, maar niet op de TEKENEN DER TIJDEN! En ook als ze spreken 
over de “Toekomende Dingen” gaat het dikwijls om “openbaringen” die tegen Gods 
Woord ingaan.  

Let daar vooral op!   

 

De valse profeten roeren zich hevig. We wezen al meer op de valse profeten La Haye en 
Jenkins, de schrijvers van hele series boeken over de “eindtijd”. Deze boeken staan vol 
met fantasie… met leugens. In de VS zijn 43 miljoen van deze “onzin boeken” over de 
toonbank gegaan. Ook in Nederland en Duitsland lopen deze boeken als een trein. Zelfs 
onder orthodoxe christenen zijn deze boeken heel populair. Wij achten dit een zwaar 
oordeel Gods te zijn. De mensen zijn overgegeven om de leugen te geloven. Voor de 
waarheid Gods inzake de eindtijd -zoals deze door onze vaderen is verwoord- is geen 
belangstelling. De schrijvers van al deze dwaze fantasie-boeken zijn inmiddels multi-
miljonair. En de profeten profeteren maar door. In “Israëlaktueel” van september 2002 
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lazen we een advertentie van “Het Zoeklicht”, waarin hun jaarlijkse toogdag wordt 
aangekondigd. Als novum van die dag wordt vermeld de presentatie van een nieuw boek 
“De Here tegemoet” door Tim LaHaye.  Zoals u wel begrijpt gaat dit nieuwe boek over 
de “Opname van de gemeente”. Dat er een opname van de gelovigen is, de HEERE 
tegemoet in de lucht, is volkomen Bijbels. Het tijdstip en de omstandigheden ervan 
worden verschillend gezien. Het nieuw te presenteren boek had ook een ander facet van 
“de leer der laatste dingen” kunnen belichten. Het gaat er om u te attenderen op deze 
waardeloze boeken. Geloof ze niet! Het is verschrikkelijk dat er van hetgeen, waar onze 
vaderen zo hartstochtelijk naar hebben uitgezien -en vooral van de Goddelijke profetieën 
over Israël en het Vrederijk- prettig ‘leesvoer’ wordt gemaakt, om de lezers met 
spannende, spookachtige en zelfs bloedstollende beschrijvingen, uren ‘leesgenot’ te 
geven en de bankrekeningen van de heren Jenkins en LaHaye almeer te spekken. Men 
maakt van de Bijbel een horror-roman! Het is al vele tientallen jaren geleden dat “Het 
Zoeklicht” een vervolgverhaal in haar blad over “De Opname” moest beëindigen, 
vanwege protest van haar lezers. Men vond het te griezelig! Nu ‘smullen’ vele 
reformatorische mensen van deze eindtijd-onzin. Allerwegen wordt de leugen 
verheerlijkt en de waarheid veracht en ten onder gehouden.  
 

Chiliastische dwalingen.   Onlangs. werd er in Gouda een conferentie gehouden voor 
jongelui die studeren aan Universiteiten etc., uitgaande van het Deputaatschap voor 
Studerenden van de de Gereformeerde Gemeenten. Ds. C.J. Meeuse heeft een lezing 
gehouden over “De toekomst van Israël”. Volgens de aankondiging zou hij spreken over 
welke onvervulde beloften er in Gods Woord staan voor het oude bondsvolk en welke 
plaats de kerk heeft bij de vervulling ervan. Verder zou dit vergeleken worden met 
enerzijds de chiliastische dwalingen en anderzijds de misvatting, dat Israël geen plaats 
meer zou hebben in Gods heilsplan. En nu maar hopen dat drs. Meeuse in élk geval de 
jeugd heeft voorgehouden -en er zelf mee ingestemd!- dat onze vaderen als à Brakel, Van 
der Groe, Witsius, Vitringa -om niet meer te noemen- en ook mannen als ds. Elias 
Fransen hebben geleerd, dat ná de bekering van Israël, het Duizendjarig Vrederijk 
aanbreekt en dat het waarlijk geen “chiliastische dwalingen” zijn, waar deze mannen 
heilbegerig naar hebben uitgezien. We vrezen echter het ergste. 
 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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** Wie tegenwoordig nog durft te beweren dat de kerk in de plaats van Israël is 
gekomen, moet er op rekenen dat hij op de straten van kerkelijk Jeruzalem gestenigd 
kan worden. De vervangingstheologie is bijna een ketterij geworden, zo lijkt het wel, en 
soms worden degenen die haar nog huldigen mede verantwoordelijk gesteld voor de 
rampen van de holocaust.                         (Ds. A. Moerkerken in “De Saambinder” van 

11-2-99) 

**** 

 

**  Men wil ons doen geloven dat de oudtestamentische grenzen van het land Kanaän de 
grenzen zijn die de huidige staat Israël voor zich moet en mag opeisen en dat die grenzen 
ook het rijk van Israël zullen markeren binnen het komende duizendjarige vrederijk.                                    
(Ds. A. Moerkerken in “De Saambinder” van 11-2-99) 

 

**** 

 

**  En dus zal Hij het land nog eens wederom met een gunstig oog kunnen aanzien, om 
het opnieuw te zegenen en naar de wijze van andere delen der aarde te doen bewonen. 
De steden zullen waarschijnlijk worden herbouwd om mede te behoren tot de zetel van 
de Messias, ten einde Hij ook aldaar triumfere, waar Hij tevoren veroordeeld was.                               
(P. Curtenius [1716-1790] in leerrede over Deut. 32:43) 

 

**** 

 

**  Krijgen we armoede? Dat zal nog wel meevallen. Maar het gaat van lieverlee wel veel 
minder best met onze economie. Veel bedrijven gaan failliet. Vele “leaseauto’s blijven in 
de garages staan omdat het bedrijf over de kop is. Dezer dagen zei een advocaat het 
momenteel drukker te hebben met faillisementen dan met echtscheidingen. De 
dagbladen meldden dezer dagen dat in het midden- en kleinbedrijf in Nederland dit jaar 
circa 100.000 arbeidsplaatsen vervallen. Het grote warenhuisconcern V & D gaat ca. 
2.200 werknemers ontslaan van de 14.000 die het heeft. Van de 70 warenhuizen 
worden er 12 tot 24 gesloten. Supermarktketen Laurus schrapt 360 banen. 
Computerbedrijf Baan gaat honderden werknemers ontslaan. Grootgrutter Albert Heijn 
gaat eveneens honderden werknemers een ontslagbrief geven. Een nieuw aangenomen 
“topman” moet het bedrijf gaan redden. Daarvoor krijgt hij een  beloning die kan 
oplopen tot… tien miljoen euro per jaar.  Als hij eventueel in de toekomst ontslagen 
zou moeten worden vanwege wanprestaties(!!) kan hij rekenen op een gouden handdruk 

van 10 miljoen euro! Geen wonder dat er verzet komt in Nederland. Er worden veel 
“gouden handdrukken” gegeven aan managers die gefaald hebben. Dat is bekend 
genoeg. Uiteraard (dat is nu eenmaal zo) zijn de ‘gewone’ werknemers de dupe. Zij 
komen -als ze geen ander werk vinden- op termijn in de “bijstand” terecht, hetgeen 
waarlijk geen vetpot is. Gaat het economisch zo slecht in Nederland? De “room” is er af, 
dat is wel duidelijk. Maar meerdere bedrijfstakken kunnen allerlei vakmensen nog best 
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gebuiken. Zou het kwaad kunnen als onze tot en met verwende bevolking eens een 
stapje, of een grote stap terug moest doen? Er moet trouwens heel wat gebeuren als we 
geen “water en brood” meer zouden hebben!! 

 

**** 

**  Naar wij vernamen heeft ds. A. den Hartog, Hervormd predikant te Kesteren, 
onlangs te Reeuwijk in een Bijbellezing gezegd, dat het duizendjarig rijk is begonnen met 
de verbreiding van het Evangelie door de apostelen en dat het zal eindigen met de 
wederkomst van Christus. We zullen genoemde predikant enkele nummers van 
“Verwachting” zenden. Hopelijk is het een eye-opener voor hem! 

 

**** 

 

**  Wij moeten ons nooit door blinden in de sloot laten leiden. Wij moeten ons nooit 
door moderne “Hogepriesters en Schriftgeleerden” ertoe laten brengen Christus 
opnieuw te kruisigen. Wij moeten alle leraren toetsen aan het Woord van God. Het 
maakt niets uit wie iets zegt in de godsdienst, maar wat hij zegt (Jesaja 8:20).      (J.C. 

Ryle-4-11) 

**** 

 

**  Samen op weg naar… de ondergang. “Aan onze hervormde geloofsgenoten”, is de 
titel van een brief die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond op 3 juli 
publiceerde in “De Waarheidsvriend”. De Gedeformeerde Bond adviseert de hervormde 
gemeenten, ondanks de bezwaren tegen “Samen op Weg”, toch met de fusie mee te 
gaan. “Samen op weg naar Rome”,  noemde wijlen ds. A. van der Kooij het vreselijke 
streven van de afvalligen in de Hervormde Kerk. Ds. J.P. Paauwe heeft de Hervormde 
Kerk in brand zien staan. Hoe nabij is deze dag al gekomen? 

 

**** 

 

**  De Lutherse Wereld Federatie (LWF) streeft naar vrede tussen de 
wereldgodsdiensten. De algemeen secretaris van de SoW-kerken, dr.E.Plaisier (als 
adviseur-waarne-mer) kondigde vorige maand aan dat de toekomstige Protestantse Kerk 
in Nederland (PKN), die behalve uit lutheranen vooral uit hervormden en 
gereformeerden zal bestaan, lid zal worden van de LWF. Dit alles volgens het RD van 
23 juli.  Op weg naar een “nieuwe wereldorde” en alles Samen-op-Weg naar de 
ondergang? 

**** 

 

**  Er is nog nooit zoveel aan evangelisatie en bijbel verspreiding gedaan als in onze tijd, 
een tijd waarin de zichtbare kerk nog nooit zo verscheurd en verdeeld is geweest als nu. 
Een tijd waarin Gods Geest zich almeer onttrekt en “godsdienst” veelal de plaats heeft 
ingenomen van Godsvrucht.  Een tijd waarin de wereldgelijkvormigheid in de kerk zo 
verschrikkelijk is, dat het niet meer de vraag is of de wereld in de kerk is gekomen, maar 
hoeveel er nog van de kerk in de kerk is overgebleven. 
 

*** 
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**  “En terwijl men door bijbelgenootschappen en zendingsverenigingen het 
christendom tracht in stand te houden, verdwijnt het al meer en meer en wordt het 
pausdom overheersend.”   (Dr. H.F.  Kohlbrügge in vr. en antw. 16-17 van Heid. Cat.) 

 

*** 

 

**  Rooms en protestant zoeken samenwerking. Dat ‘kopte’ het RD van 14 juli. Zij 
verwijst naar het blad van de Evangelische Alliantie “Uitdaging”. Het initiatief komt van 
dr. John Akers van de Billy Graham Evangelistic Association (BGEA). Dat Billy Graham 
-goede vriend van president Bush- een grote vriend van Rome is weten we. We weten 
ook dat de kooi van Rome van Rome almeer gevuld wordt met “al het onrein en hatelijk 
gevolgelte” (Bunyan!) en dan weten we vooral dat de vernietiging van het pausdom en 
het afvallige protestantisme naderbij komt.  Laten de predikanten in de Hervormde 
Kerk, die ja noch nee zeggen, eens een onverbiddelijk NEE laten horen!     

 

**** 
 
**  De ware christen.  De ware bruid van Christus zal dan ook ten bloede toe 
tegenstaan, strijdende tegen de zonde; zij wil zich liever aan de toorn en het ongenoegen 
der ganse wereld wagen, dan verdragen, dat de Bruidegom zijn aangezicht fronst; 
daarom zal zij, zich als een reine maagd aan Christus voorgesteld hebbende, zich 
benaarstigen haar kuisheid en reinheid te bewaren.               (E. Erskine-Matth. 25:6) 

 

**** 

 

**   De zogenaamde christelijke kerken konformeren zich zodanig met de de door de 
duivel aangespoorde naaktheidsmanie, dat de hel bevloerd zal zijn met predikanten, 
ouderlingen en diakenen, die deze zonden niet bestraffen.            (“Bible Advocate”) 

 

**** 

 

**  Het kan ons nooit genoeg op het hart worden gedrukt, dat bekeringsgeschiedenissen 
en vrome praat volslagen waardeloos zijn, zolang wij ons geloof niet uitdragen in de 
praktijk. Het is nutteloos de mond vol te hebben van bekering, als we ons in het 
dagelijks leven niet gedragen als bekeerde mensen.                         (J.C. Ryle-dagboek 3 

febr.) 

**** 

 

**  ‘Zwaar’ spreken en preken gaat dikwijls samen met een ‘licht’ leven. 

 

**** 

 

**  God wil, dat de mensen geen verontschuldiging zullen hebben, door dat aanbod 

van genade, dat hen in het Evangelie gedaan is. Het zal een getuigenis tegen hen zijn 

ten laatste dage.                                 ( Dr.John Owen in een preek over Ezech.47:11) 

 

**** 
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**  Het RD geeft een serie, “Over kerken die in de zomermaanden veel toeristen 
verwelkomen”. In het nummer van 24 juli wordt over de Chr.Ger.Kerk te Nunspeet 
geschreven. In die plaats zijn 2 gebouwen van de Chr.Ger.Kerk. De twee gebouwen 
typeren duidelijk de verdeeldheid van de kerk van 1834. In de “Oenenburgkerk” wordt 
ritmisch gezonden, in de “Dorpskerk” niet. Ritmisch zingen kan op zichzelf genomen 
niet verkeerd zijn. Maar het is wel zo, dat het in onze dagen in het kerkelijk leven een 
synoniem is van achteruitgang en verval. Zo ook te Nunspeet. In de kerk waar ritmisch 
wordt gezongen heeft het merendeel van de vrouwen en meisjes geen hoed op; in het 
andere gebouw wél. Het is veelzeggend.  . 

 

**** 

 

**  Nogmaals valse profeten. Geestdrijvers hebben altijd aanhang, hetzij weinig of veel. 
Volgens het RD van 19 augustus is de beruchte geestdrijver H.J.A. van Geene 
aangeklaagd door ex-volgelingen. “Profeet” Van Geene wist zeker dat op 14 november 
2001 de wereld zou vergaan en dat zijn volgelingen konden rekenen op een plaats in de 
hemel. Van Geene zegt dat hij de profeet “Elia” is. Een van zijn ex-volgelingen heeft zijn 
zaak en huis verkocht en de ontvangen f. 700.000.-- kwamen in de kas van het Efraïm 
Genootschap, dat is…  in de beurs van de ‘profeet’! Een andere vrouw mocht niet 
geopereerd worden. Van Geene zei dat ze genezen was. Ze is nu dodelijk ziek. Haar 
man(!!), is nog lid van de club van Van Geene en is daarom van zijn vrouw gescheiden. 
Velen hebben hun huis verkocht, hun baan opgezegd en braken met hun familie. Van 
Geene werd ca. anderhalf miljoen gulden rijker! Geestdrijverij maakt mensen en 
families kapot. Er zijn vele voorbeelden te geven. Onder het mom, dat het “van de 
Heere” is, is het de zwarte klauw van de satan. We denken dat er meer personen, ook in 
onze kringen, occult belast zijn dan we vermoeden. 
 

**** 

 
**  Afgoden.  Neem de afgod “voetbal”. Het RD is ook al “om”, en niet alleen hiermee 
helaas. Op 10 mei ging het eerste deel van een serie artikelen over gemeentelijke steun 
aan het profvoetbal van start in de rubriek “Accent”. De redactie heeft de zoveelste 
wissel omgezet, waarmee ze steeds duidelijker aangeeft dat “Reformatorisch” veelal 
alleen maar de vlag is die de lading moet dekken.  De “top-afgoden” in het voetbal 
hebben salarissen van miljoenen euro’s per jaar. Het “wegkopen” van een topspeler van 
andere clubs kost eveneens miljoenen bij miljoenen. En dat geld moet ergens vandaan 
komen! Van u en van mij, van de belastingbetaler! De voetbalarena’s moeten worden 
gebouwd en onderhouden en de salarissen betaald. Opbrengst kaartverkoop? Veel te 
weinig! Enige gegevens: Onderzoekbureau KPMG heeft openbaar gemaakt dat in de 
laatste tien jaar gemeenten ruim 300 miljoen euro in de voetbalsector hebben gestoken. 
Den Haag als koploper gaf 34,5 miljoen euro, die wordt gestoken in de bouw van een 
nieuw stadion en infrastructuur. Amsterdam volgt met 29,4 miljoen. Enzovoort. 
Voldoende geld voor de zorg is er niet! Waarschuwt uw predikant de ten ondergaandc 
jeugd wel eens tegen en voor deze afgoden, die ze mee slepen naar het eeuwig verderf?  Is 
dat nodig? In vele “zware” gezinnen zijn de jongens voetbalfans en toloreren de ouders 
dat platen en bladen dienaangaande in hun huis zijn. 
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**  Grote en kleine stelen. Het is in het verleden voorgekomen dat een Goudse 
winkelier in rookartikelen zijn pijpen met lange steel aanprees als volgt: “Grote stelen en 
kleine stelen, maar grote stelen het meest”. Het werd hem door de overheid niet in dank 
afgenomen; het was te duidelijk dubbelzinnig. Er is niets nieuws onder de zon: Groten 
stelen en kleinen stelen, maar groten stelen het meest! Het lijkt alleen steeds erger te 
worden. Welke Nederlander kent niet de benaming “Bouwfraude”? Alle grote bouwers 
deden mee en benadeelden de samenleving voor vele honderden miljoenen. De 
bouwfraude: onderzocht in een parlementaire enquete, té omvangrijk voor Justitie om 
adequaat te vervolgen en volgens insiders nog steeds geen verleden tijd. De bouwfraude 
schetst een beeld van een samenleving die diep gezonken is. En het erge is: dit beeld past 
naadloos in de cultuur van onze tijd. Hoeveel “hoge koppen” zouden er sneuvelen als 
dit alles tot de bodem zou worden uitgezocht? De belastingbetaler is mede de dupe van 
deze georganiseerde dievenbende. Zei professor G. Wisse al niet: “De handel is niet veel 

meer dan een georganiseerde roversbende”?   

 

**** 

 

**  Kindslaven.  Het verhandelen van kinderen is wereldwijd de snelst groeiende 
georganiseerde misdaad, concludeert het kinderfonds van de VN in haar in Londen 
verschenen rapport. Europa is een van de belangrijkste markten ervoor. UNICEF kent 
het exacte aantal kindslaven niet, maar schat dat in Europa per jaar een half miljoen 
vrouwen en jonge meisjes worden verhandeld en ook steeds meer jongens, vooral voor 
de seksindustrie. In Afrika worden jaarlijks 200.000 kinderen verhandeld voor de 
Europese markt. Ze dienen o.a.  voor het leveren van organen voor donatie of voor de 
seksindustrie. Het rapport is verbijsterend. En wij in het decadente en rijke westen maar 
steeds meer uitgeven voor onze exhorbitante vakanties van twee, drie of nog meer per 
jaar en het leed der wereld van ons afschuiven. “Gewis daar is een God Die leeft, en op 
deez’ aarde vonnis geeft.” Wat zal dat vonnis vreselijk zijn als het geduld van de 
lankmoedige Heere ten einde is en Hij ter verantwoording zal gaan roepen. 
 

**** 

 
**  In zijn boek “Op weg naar het einde der tijden” van de bekende Hall Lindsey, komt 
ook het “getal van de antichrist, 666” en de genezing van de dodelijke wonde van het 
beest ter sprake. Op blz. 120 lezen we: “Wij kennen het getal van de antichrist, maar 
niet zijn naam. Hij zal echter gemakkelijk worden herkend. Een lid van de Europese 
Gemeenschappelijke Markt zal lijden aan een hoofdwond, die normaliter fataal zou zijn. 
Op wonderbaarlijke wijze zal hij herstellen. Dat zal een onmiskenbaar teken zijn.” Zoals 
u weet neemt Lindsey deze profetie geheel letterlijk. De antichrist is één persoon en zal 
een dodelijke wond aan zijn hoofd krijgen, welke geneest. Daardoor zal de hele wereld 
zich verwonderen achter het beest, zoals we in Openbaring 13:3 lezen. We lezen daar dat 
een van zijn hoofden als tot de dood wordt gewond.  Wij denken dat we heel veel 
letterlijk moeten nemen in de Schrift. Maar er zijn ongetwijfeld ook profetieën die een 
ándere betekenis hebben. Als we deze profetie van het “beest” echt letterlijk moeten 
nemen zoals Lindsey het doet, dan moeten we hier denken aan een man van de 
Europese Gemeenschappelijke markt (!!), die rondloopt met zeven hoofden en tien 

hoornen! Zie Openb. 13:1. Of zien wij het verkeerd?! 
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**  Gij zult niet doden. Een Nederlandse rechter sprak onlangs uit dat een gehandicapt 
meisje niet had moeten leven. De verloskundige, die de moeder hielp het meisje, Kelly, 
ter wereld te brengen, zit fout. Zij had prenetaal onderzoek moeten adviseren aan de 
moeder, dan had een abortus kunnen volgen. Nu is Kelly, volgens de Haagse rechter dit 
voorjaar, ten onrechte geboren. De rechter kende een schadeclaim toe aan het 
gehandicapte kind en haar ouders. Er wordt nu ook al gepleit voor een 
“geboortedagrecht” voor ouders. Zij moeten op de dag van de geboorte alsnog het recht 
hebben een gehandicapt kind te (laten) doden. We leven in een samenleving die in 
ijltempo op weg is naar de afgrond. Almeer zal het blijken dat de rechtvaardiging van 
een zaak gegrond zal worden op het ‘statistische midden’ van de publieke opinie. Vindt 
de meerderheid het goed – dan is het goed.  Hoelang o heilige en rechtvaardige Rechter 
zult Gij ons goddeloze volk en regering nog verdragen? 
 

**** 

 

**  De verzwegen verschrikking.  Dankzij de Paarse kabinetten met minister Borst op 
gezondheid en de VVD op justitie is onze abortuspractijk aanzienlijk verruimd. Maar 
wat gebeurt er echt als de mens – geïnspireerrd door de boze geest achter het 
humanisme gaat heersen over dood en leven. Een beschrijving uit die praktijk: De 
zogenaamde partiële geboorteabortus is de late abortus vanaf de 16e week tot wel de 24e 
week en soms nog later. Eerst zoekt de aborteur met behulp van echoscopie de beentjes 
van het kindje. Dat vlucht in paniek weg, maar heeft geen schijn van kans. De aborteur 
trekt de levende baby met een tang aan de voetjes naar buiten via het geboortekanaal, 
behalve het hoofdje. Dat wordt net vóór de opening van de baarmoeder gehouden. Hij 
maakt een snede in het hoofdje waardoor een slangetje wordt ingevoerd. Dan wordt de 
schedel leeggezogen. Dit zorgt ervoor dat de schedel als ’t ware in elkaar zakt. Nu kan de 
baby  -gestorven onder vreselijke pijnen- eruit worden getrokken, zodat er  niets 
achterblijft.                                                              (“Het Zoeklicht”-17-5-03) 

 

**** 

 

** O God, dat Gij de goddeloze ombracht! En gij mannen des bloeds, wijkt van mij.                              
 (Psalm 139:21) 

 

 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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S atan       

             O ndermijnt 

              W oordwaarheden 
 
 
Kan een kerk die heult met de aartsvijandin van ons land -het Pausdom- een kerk die de 
“Stedehouder van Christus” op haar synode ontving en hem een eervolle plaats gaf, kan 
een kerk die de zonde -waardoor Sodom en Gomorra met zwavel en sulfur van de hemel 
verdelgd werden- nog een  “ware kerk” genoemd worden? Wat denkt u? 

 

Ik onderstreep alleen dat de Luthersen niet gereformeerd genoemd willen worden, daarom onder 

andere mag de grondslag van de nieuwe kerk niet exclusief gereformeerd genoemd worden. Dat mag 

ook niet omdat de gereformeerden niet gereformeerd zijn en de massa der hervormden dat ook niet 

is en wil zijn, omdat ze bijvoorbeeld de Dordtse Leerregels niet onderschrijven en remonstrantser 

zijn dan Arminius ooit geweest is! Daarbij wil ik nog een opmerking maken: de lutherse belijdenis 

accepteren op weg naar Rome toe is wezenlijk iets anders dan haar accepteren vanuit Rome, bij 

Rome vandaan! Dat laatste was destijds aan de orde. De Lutherse belijdenis onderstreept de breuk 

met Rome en nu wil de nieuwe kerk naar Rome toe, samenwerken, eenheid, alsof Rome niet nog 

steeds hetzelfde oude onveranderde Rome is. Wie dat ontkent, is ziende blind en wil blind 

blijven! 

 
Het cursief gedrukte is het slotgedeelte van een artikel in “Het gekrookte riet” van 11 
september jl. Het spreekt voor zich en bevestigt hetgeen wij hier boven schreven. Het 
eindstation van de SoW-kerk is Rome, zoals wijlen Ds. A. van der Kooij het meermalen 
heel duidelijk in dit blad heeft aangetoond. Maar men is inderdaad ziende blind en men 
wil ook blind blijven. Waarom dit toch alles en waarom moet het zo gaan? Omdat de 
HEERE déze kerk wil verdelgen?  Zou dat niet ten diepste de oorzaak kunnen zijn van 
de huidige verharding en verblinding? 
 
Er worden allerlei drogredenen aangevoerd om toch maar aannemelijk te maken dat we 
mee moeten gaan met de PKN, de Protestantse Kerk Nederland. Er is de laatste tijd 
heel veel aangetoond dat er maar één mogelijkheid is in de vreze Gods – níet meegaan 
met degenen die Gods Woord en de Belijdenis vertrappen. We kunnen alles heel 
eenvoudig uitdrukken, zoals we het onlangs lazen van de hand van ds. D. Heemskerk te 
Garderen: Meegaan met de PKN betekent instemmen met de opheffing van de NHK 

en aanvaarding van belijdenissen die in strijd zijn met de Drie Formulieren van 

Enigheid. 

Maar als het dan zo eenvoudig is: Waarom zijn er dan zoveel “goede en ernstige”  
dominees die wèl meegaan? Omdat dit alles van de HEERE is, en omdat de kerk van 
Nederland de maat van haar zonden vol moet maken. 
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HET  IS  TIJD  VOOR  DE  HEERE 
  

 

HET IS TIJD VOOR DE HEERE DAT HIJ WERKE… 

 
 U kent dit woord waarschijnlijk wel. Christenen die er nog enige indrukken van 
hebben in welk een geesteloze en goddeloze tijd wij en onze kinderen leven, gebruiken 
dit woord nog wel eens om daarmee te zeggen, dat het nu de hoogste tijd is voor de de 
HEERE om op te staan, opdat Hij nog weer aan zijn eer mag komen en dat er opnieuw 
eer in ons land mag wonen. Als het recht met hen is dan wenen ze de HEERE achterna 
vanwege het schenden van zijn eer en deugden; het in verachting zijn van zijn Naam en 
zaak. 
 Nu, zo’n verlangen is zeker niet verkeerd te noemen en af te keuren. Heel anders 
is het echter als men de mening toegedaan is, dat het ‘nu toch wel eens hoog tijd wordt 
dat de HEERE een opwekking gaat geven’, want we hebben er nu al zolang om gevraagd; 
we hebben er zelfs al een vereniging voor opgericht om met elkaar over een opwekking 
te spreken en ervoor te bidden. Dat moet de HEERE toch wel zeer aangenaam zijn! We 
doen immers zo ons best voor Hem. En wel in die mate dat  ze er in hun 
“opwekkingsijver” geen bezwaar tegen hebben roomsgezinden mee te laten doen, en zo 
alleen maar bezig zijn de HEERE tot toorn te verwekken. 

Een halve tekst 

 
 Wat is nu het verschil tussen de twee genoemde groepen die een op-wekking  
begeren?  Het verschil is…  een halve tekst!  We lezen in ps. 119:26: 

 

“Het is tijd voor de HEERE dat Hij werke, want zij hebben uw wet verbroken.” 

 
Het is tijd voor de HEERE dat Hij werke, want zij hebben uw wet verbroken. Men kan 
met “opwekking” bezig zijn met een halve tekst, maar ook met een hele tekst.  
 
 
De bedoeling van de psalmist is geheel verschillend van hetgeen men er doorgaans mee 
bedoelt. Zeker, de psalmist zegt: “Het is tijd voor de HEERE dat Hij werke.” Maar waaróm 
zegt David dat het tijd is voor de HEERE om te werken? Calvijn vertaalt: “Het is tijd om 

te werken voor U, o Jehovah! Want zij hebben uw Wet verbroken.”  
 
De satan en de vrome mens werkt graag met halve teksten, met halve waarheden. Zeker, 
satan komt ook wel met hele teksten om mensen in een valse rust te laten vastroesten. 
Zo zegt Comrie, dat ook de duivel wel eens tot een mens zegt:  ”Ik heb u in de beide 
handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor voor Mij.” Maar doorgaans gebruikt 
de boze vijand én zijn dienaren een deel van de waarheid om de blinde mens blind te 
houden en een dwaalspoor als de waarheid Gods voor te stellen.  

De bedoeling van Psalm 119:126 

We laten nu het commentaar volgen van Johannes Calvijn: 
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è  De profeet willende bidden dat er wrake gedaan mag worden over de goddelozen en 
bozen, naar dat zij het verdiend hebben, zegt dat de gelegene tijd daar nu voor gekomen 
is, omdat zij zich al te hovaardig en onbeschaamd tegen God hebben verheven. En de 
algemene strekking van het woord werken verhoogt er nog meer de kracht van, alsof hij 
gezegd had, dat het zou kunnen schijnen, alsof God, zo Hij niet handelde als Rechter, al 
te lang toefde. Want het is het eigen werk van God de bozen in toom te houden, ja 
zulke strenge wrake over hen te doen, als Hij ziet, dat zij de paden te buitengaan. Als 
iemand nu zegt, dat hij anders bidt dan door de liefde vereist wordt, dan is de oplossing 
van die kwestie gemakkelijk, nl. dat hier gesproken wordt van de verworpenen, voor wie 
men geen hoop meer heeft dat zij zich zullen bekeren, want er is niet aan te twijfelen dat 
het hart van de profeet door de Geest der wijsheid is geleid geworden. Hier komt nog 
bij, dat hij niet klaagt over het persoonlijk onrecht dat hem aangedaan was, maar dat hij 
door een zuivere en oprechte ijver gedreven wordt om het verderf der goddelozen te 
wensen. Want hij voert niets anders aan dan het verbreken der Wet, waarmede hij toont, 
dat niets hem zo dierbaar of kostelijk is, dan de dienst van God en het waarnemen der 
Wet. Ik heb er reeds dikwijls op gewezen, dat wanneer het onrecht, dat ons persoonlijk 
is aangedaan, de drijfveer is, onze ijver verkeerd en zondig zijn zal. Daarom moet men er 
wèl acht op geven dat de smart van de profeet uit niets anders voortkwam, dan daaruit, 
dat hij het niet kon verdragen dat de Wet Gods werd geschonden. Waar het op 
neerkomt is, dat God orde zou stellen op hetgeen verward en verkeerd was. Nu blijft er 
nog over, dat wij uit het voorbeeld van David leren, om, wanneer wij de aarde vervuld 
zien van ongerechtigheid, zodat er geen eerbied meer is voor God, Hem te smeken, dat 
Hij zich de Wreker en handhaver zal betonen van zijn eer. Wat wij uit deze leerstelling 
voor ons hebben af te leiden is, dat wanneer God zijn oordelen langer opschort dan wij 
wel zouden wensen, Hij ons geloof en ons geduld zal versterken. Want eer de profeet het 
woord richt tot God, stelt hij dit beginsel, dat God, hoewel hij voor een tijd werkeloos 
schijnt te zijn, toch nooit zijn werk en ambt vergeet, maar dat Hij uit een rechtmatige 
oorzaak zijn oordelen uitstelt, om ze ter bestemder tijd te volvoeren. 

 

Bij vers 127 merkt Calvijn op, dat hoewel God voor een tijd zwijgt, de schending van 
recht en gerechtigheid toch niet ongestraft zal blijven. Hij wijst op David die,  hoe meer 
hij zag dat de goddelozen zich  in boosheid  te buiten gin gen, hoe meer hij door een 
heilige verontwaardiging werd aangegrepen, en zijn hart in liefde voor de Wet werd 
ontstoken. Wij behoren, zegt Calvijn, als de bozen zich een grenzeloze vrijheid, of liever 
losbandigheid, veroorloven, de oordelen Gods te beschouwen met het oog des geloofs 
en dan zullen deze oordelen ons ten spoorslag zijn om de Wet Gods met liefde waar te 
nemen. Calvijn zegt al van zijn tijd(!), dat indien er ooit behoefte was aan deze leer, wij 
heden ten dage wèl acht moeten geven, opdat wij in de boze samenspanning van schier 
geheel de wereld om de Wet Gods te verbreken, niet mede betrokken worden en, naar  
mate de verworpenen zich met des te meer woede verheffen, de eerbied voor en de 
verlustiging in de Wet bij ons dienen toe te nemen.  

 

***** 
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Gods Wet is niet alleen verlaten, maar ze is verbroken 

 

De burgerlijke overheid staat vrijwel alles toe wat God verboden heeft. Wat God 
verbiedt wordt tegengestaan en weggehoond. 
 

De kerk? 

Het is allang niet meer de vraag of de wereld in de kerk is, maar de vraag is veeleer, 
hoeveel er nog ván de kerk ín de kerk te vinden is. Vrijwel alle wereldse gebruiken en 
gewoontes worden ook in de gemeente Gods gevonden.   Een waarschuwende stem 
tegen de ingeslopen wereldgelijkvormigheid wordt zelden meer gehoord, laat staan dat 
er tucht geoefend wordt. Nu is het zeker waar dat door de eeuwen heen de kerk nog 
maar echt weinig op haar plaats is geweest, hoewel er  perioden van meer heiligheid zijn 
geweest. We denken aan de kerk in Genève en het Schotland van John Knox. En ook in 
ons land zijn er tijden geweest dat de kerk een weinig geschitterd heeft. Maar in het 
algemeen gesproken is alles nog maar voorbereidend werk geweest. Dé tijd voor de kerk 
is nog komende, namelijk als de koninkrijken der aarde Godes zijn geworden en de 
Messias zal heersen met ongekende kracht en macht over de gehele aarde. Alles wacht 
op de bekering van Israël! 
 

ZIJ HEBBEN UW WET VERBROKEN 

Al het spreken over “dat het tijd wordt dat de HEERE gaat werken” is volkomen 
waardeloos als het ons niet gaat om de ere Gods, omdat…“zij uw Wet verbroken 

hebben”. En dan kan een ieder van ons wel met de beschuldigende vinger naar zichzelf 
wijzen. Omdat wij er mede schuldenaars aan zijn dat er geen eer meer in het land 
woont. Dat de kerk verscheurd en verdeeld is als nooit tevoren. Dat de 
wereldgelijkvormigheid, de onheiligheid in de kerk, een vloedgolf is die door niets meer 
te stuiten lijkt. Zuchten wij met de zuchters uit Ezechiël 9 over alle gruwelen die er 
geschieden? Hebben wij, een ieder van ons persoonlijk, nood, gróte nood omdat Gods 
Wet verbroken is? Als we daar een weinig van gevoelen en doorleven mogen is het enkel 
Gods genade. 
 

WAT IS DE BEDOELING VAN PSALM 119:126? 

Zeer duidelijk lezen we dat in het commentaar van Matthew Henry bij dit 
Schriftgedeelte: 
 
1.  Een klacht over vermetele goddeloosheid van de bozen. In heilige toorn er over geeft 
David er op nederige wijze een voorstelling van aan God. “Heere, er zijn van de 
zodanigen, die Uw Wet verbroken hebben, U en Uw regering getrotseerd hebben, en alles 
gedaan hebben wat zij konden om de verplichtingen, die Uw geboden opleggen, teniet 
te doen.” Zij, die zondigen door zwakheid, overtreden de Wet, maar zondaren met 
opgeheven hand verbreken de Wet en doen haar teniet, zeggende: Wie is de Heere? Wat is 

de Almachtige, dat wij Hem zouden vrezen? Het is mogelijk, dat een Godvruchtige zondigt 
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tegen dit gebod, maar een goddeloze zou het gebod weg willen zondigen, zou Gods Wet 
willen opheffen en zijn eigen lusten ten troon willen verheffen. Dat is de zondigheid der 
zonde en de boosheid van het vleselijk hart. 
 

2.  Een begeerte, dat God zal verschijnen om Zijn eigen eer te handhaven. “Het is tijd 

voor de Heere dat Hij werke, dat Hij iets doe tot krachtdadige wederlegging van atheïsten 
en ongelovigen, en om hen tot zwijgen te brengen die hun mond tegen de hemel 
zetten.” Gods tijd om te werken is als de ondeugd het vermetelst is en de maat der 
ongerechtigheid vol is geworden. Nu zal Ik opstaan, zegt de Heere. Sommigen lezen het -
het oorspronkelijke laat die lezing toe- Het is tijd om voor U te werken, Heere; het is tijd 
voor iedereen in zijn plaats, om zich te stellen aan de zijde des Heeren, tegen de 
dreigende toeneming van onheiligheid en zedeloosheid. Wij moeten doen wat wij 

kunnen om de zinkende belangen van de godsdienst te ondersteunen, en dan met dat 

al toch God bidden, om het werk in Zijn eigen handen te nemen. 

 

Laten we er ernst mee maken 

Het is eigenlijk niet beter te zeggen dan met de woorden van Matthew Henry: Het is tijd 
voor iedereen in zijn plaats, om zich te stellen aan de zijde des Heeren, tegen de 
dreigende toeneming van onheiligheid en zedeloosheid. Wij moeten doen wat wij 
kunnen om de zinkende belangen van de godsdienst te ondersteunen, en dan met dat al 
toch God bidden, om het werk in Zijn eigen handen te houden.  
 
 
è  Wat zou het een zegen zijn als op alle bijeenkomsten die voor jongeren belegd 
worden opgeroepen werd tot verootmoediging, het breken met de zonde en het 
aanwijzen welke weg een christen heeft te gaan, bijzonder in deze dagen, waar vrijwel 
niets meer als zonde gezien wordt en waarin we allemaal zozeer meegegaan zijn met de 
“goden van de tijd”. En dat geldt zeker niet alleen de jongeren! De ouderen zijn veelal in 
het verkeerde voorgegaan en hebben niet gewaarschuwd. De jeugd is veelal stuur-loos 
geworden omdat ze het niet meer weten. Predikers! Versta toch uw roeping!! Want… zij 
hebben Uw Wet verbroken.                                                              

 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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HHEETT    DDUUIIZZEENNDDJJAARRIIGG    RRIIJJKK  
 

 ( Bijbel en geschiedenis) 

 

- 2 - 

 

Een stevige kapstok 

Zoals we reeds opmerkten wordt er wel eens smalend gezegd dat “de leer van het 1000-
jarig rijk alleen maar ‘hangt’ aan de kapstok van Openbaring 20”! “Wel”, zegt de 
doorsnee kerkganger, “Dat heeft de dominee maar weer eens goed gezegd – chiliasme is 
een ketterij”! 
 
Zouden we alle teksten uit de bijbel, die spreken over de Christusregering, verwijderen, 
dan zouden we waarlijk een zeer uitgedunde bijbel overhouden. Laten we enkele teksten 
bekijken uit de profeet Jesaja die ‘hangen’ aan de kapstok van Openbaring 20: 
 
 
Jes. 2:2-4: “En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEEREN 

zal vastgesteld zijn op de top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot 

dezelve zullen vele heidenen toevloeien. En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons 

opgaan tot de berg des HEEREN, tot het huis van de God Jacobs, opdat Hij ons lere van zijn 

wegen, en dat wij wandelen in zijn paden; want uit Zion zal de wet uitgaan en des HEEREN 

woord uit Jeruzalem. En Hij zal rechten onder de heidenen, en bestraffen vele volken, en zij zullen 

hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het [ene] volk zal tegen het [andere] 

volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren.” 

 
De profeet had het niet duidelijker kunnen zeggen! Deze profetie zal vervuld worden “in 
het laatste der dagen”. Het heeft niets met de eeuwigheid te maken. Gods Woord spreekt 
maar weinig of niet over hoe het in het hiernamaals zal zijn. De apostel Paulus heeft er 
iets van mogen zien toen hij opgetrokken is geweest in de ‘derde hemel’ en vanwege de 
grootheid daarvan heeft hij er niets van mogen en kunnen vertellen. De profeten 
spreken over aardse toestanden. Dit moet onder ons volkomen zekerheid hebben! De 
“laatste dagen” zijn de dagen die het tijdvak behelzen tussen de Hemelvaart en het 
laatste oordeel. In die dagen leven wij ook. Maar het meeste wat voorzegd is van die 
‘laatste dagen’ moet nog vervuld worden! Zo ook deze 3 teksten. Het ziet op de tijd als 
de satan gebonden zal zijn; het veel weersproken, maar niet te weerspreken 1000-jarig 
vrederijk! We leven nu in de tijd van oorlog op oorlog. De meest vreselijke wapens 
worden aan de lopende band vervaardigd. Het zal eens ophouden – hier op deze aarde. 
Nu leren alle volken de oorlog. Als satan uitgeschakeld is zullen de oorlogen ophouden. 
Dan zal het waarlijk zijn: Vrede op aarde! 

 

Jes. 11: 6-9: “En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok nederliggen,  

en het kalf en de jonge leeuw  en het  mestvee tezamen, en  een  klein jonksken zal ze drijven.  De 

koe en de berin  zullen  tezamen weiden,  haar  jongen zullen [tezamen] nederliggen, en de leeuw 

zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder, en een 
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gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen noch 

verderven op de ganse berg mijner heiligheid; want de aarde zal vol kennis des HEEREN zijn, 

gelijk de wateren [de bodem] der zee bedekken.” 

 

Is dit nog niet duidelijk genoeg of is het te eenvoudig in haar duidelijkheid? Ook deze 
teksten hebben weer absoluut niets te maken met hemel en eeuwigheid. In de hemel 
zijn geen zoog- en speenkinderen. Duidelijk genoeg! Waarom zouden wij deze heerlijke 
toekomst voor de aarde niet verwachten, geloven en er met een biddend verlangen naar 
uitzien? Te ongeestelijk? Te ongelofelijk? We zeggen met Da Costa: “Ezau verkocht zijn 
eerstgeboorterecht voor een linzenkooksel, zouden wij de belofte van God inwisselen 
voor de ingebeelde verwachtingen van ongelovige staatslieden, wijsgeren en theologen?”  
 
 

Dit waren twee heel bekende teksten uit Jesaja. Nu twee minder bekende: 
 
Jesaja 30: 25-26: “En daar zullen op alle hoge berg en op alle verheven heuvel beekjes en 

watervlieten zijn, in de dag der grote slachting, wanneer de torens vallen zullen. En het licht der 

maan zal zijn als het licht der zon, en het licht der zon zal zevenvoudig zijn als het licht van zeven 

dagen, ten dage als de HEERE de breuk zijns volks  zal verbinden, en de wonde, waarmede het 

geslagen is, genezen." 

 

Ook in deze verzen wordt weer gesproken over aardse toestanden. Laten we toch niet 
‘geestelijker’ willen zijn dan de Bijbel zelf, want dan zijn we ten diepste zeer ongeestelijk! 
In de uitgave Dr. Van Deventer wijst Joh. Calvijn in deze verzen op de ongehoord grote 
en algemene zegen die de aarde zal krijgen. We citeren: “Zoiets kan bezwaarlijk op iets 

anders dan op het rijk van de Zaligmaker worden toegepast, en dan nog alleen op de heilstaat, die 

daaruit zou voortvloeien, als de gehele mensheid zich oprechtelijk tot de reine leer van Christus 

bekeert, wat vooralsnog in genen dele het geval is.” Bij vers 26 lezen we o.a.: “Met nog veel 

sterker kleuren dan in het vorige vers gaat Jesaja voort met de toekomende heilstaat te beschrijven, 

waaromtrent ik naar het hierboven aangetekende verwijs. De wonderbaarlijke versterking van het 

licht der hemellichamen is hier niets anders dan een beeldspraak, om de luister te schilderen, 

waarmee de Heere de godvruchtigen zal beschijnen.” 

 
Het zal u duidelijk zijn dat deze tijd nog geheel toekomende is. Het is de tijd als de aarde 
vol zal zijn van de kennis des Heeren; de heilrijke periode na de bekering van Israël, als 
de satan uitgeschakeld zal zijn. De Bijbel staat vol van verwijzingen naar de tijd als het 
Evangelie zal héérsen op de aarde! Over de eeuwigheidstoestand is de Bijbel heel sober. 
Dat is voor ons niet te bevatten! 7 
 
 
Jesaja 49:6: “Verder zeide Hij: Het is te gering, dat gij Mij een knecht zoudt zijn, om op te 

richten de stammen van Jacob, en om weder te brengen de bewaarden in Israël: Ik heb u ook 

gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.” 

                                                 
7  Professor Campegius Vitringa geeft een heel mooie exegese bij deze verzen. Drs. Meeuse zou zeggen, dat hij het 
er eerst het ‘ingelegd’ en daarna’uitgehaald’, maar wij houden het op veel licht van Boven aan hem gegeven. Het 
wordt te uitgebreid de gedachten van Vitringa hier weer te geven. D.V. hopen we er nog eens een apart artikel aan 
te wijzen. 
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Ook in dit gedeelte wordt gesproken over een nog toekomende algemene heilstijd.  
Calvijn zegt er het volgende van: “… Onze tekst is één der Bijbelplaatsen, die de uitbreiding der 

ware leer over het ganse aardrijk in uitzicht stellen. Al schijnt die heerlijke toekomst nog in een ver 

verschiet te liggen, eenmaal zal ongetwijfeld ‘des Heeren heil’ ook het heil des mensdoms zijn.” 

 

Interessant is ook de mening van de bekende Schriftverklaarder Matthew Henry: “… De belofte 
is reeds gedeeltelijk vervuld en zal verder vervuld worden, wanneer de tijd zal komen, 

waarvan de apostel spreekt, dat de volheid der heidenen zal ingaan.” 

 

De oude kerk en het chiliasme 

We gaan u niet een veelheid van gegevens voorleggen. We moeten u dan overspoelen 
met zoveel gegevens, dat alles te onoverzichtelijk wordt. Het is ook niet nodig. We 
kunnen het best eenvoudig houden, terwijl het tóch duidelijk voor allen kan zijn. Met 
veel woorden zaken verduisteren wordt al genoeg gedaan… 
 
De eerste kerkvaders leerden in overeenstemming met de Schrift nog een 1000-jarig 
vrederijk. We spreken dan over de eerste eeuwen na de tijd van de apostelen. De 
bekende Justinus de martelaar heeft hoogstwaarschijnlijk de apostel Johannes nog 
gesproken! In al deze eeuwen was de leer van een duizendjarig vrederijk aan het einde 
der tijden algemeen. Er dient nog opgemerkt te worden dat al de kerkvaders pre-chiliast 
waren; d.w.z. men geloofde dat de HEERE in persoon op de aarde komt aan het begin 
van het 1000-jarig rijk. De eerste aanval op de leer van het 1000-jarig rijk kwam in de 
derde eeuw van de kerkvader Origenes, die meende dat alles symbolisch moest worden 
verstaan. Origenis is op een gegeven moment door de eerste kerk als een ketter 
veroordeeld! Deze man ontkende de eeuwige straf en ging zelfs zover in zijn leer 
dienaangaande, dat niet alleen alle mensen, maar ook alle duivelen eens zalig zullen 
worden!  
 
De grote kerkvader Augustinus moeten we -wat de gezonde Bijbelse leer aangaat van het 
Vrederijk- zien als de grote boosdoener. Hij is degene die de kerk ging zien als het rijk 
Gods. Augustinus heeft het millennium opgevat als een kerkhistorische periode. De 
satan zou gedurende de eeuwen van de kerkgeschiedenis gebonden zijn. Deze opvatting 
is trouwens later -en tot in onze dagen!- in allerlei variaties verdedigd. We moeten eerlijk 
stellen dat in dit opzicht Augustinus veel kwaad heeft gedaan. Hij wordt terecht 
beschouwd als de eerste christelijke theoloog die systematisch vorm gaf aan een niet-
letterlijke interpretatie van het 1000-jarig rijk. Deze visie zette hij bijzonder uiteen in zijn 
bekende werk “Over de staat, of Stad Gods”, waarin hij beweert dat de Kerk het 
Koninkrijk van God op aarde is. Ook bij Rome is Augustinus in grote achting en vooral  
de  praktijk  van  Rome  is geënt op deze voorstelling van Augustinus. De roomse kerk 
werd het grote rijk Gods op aarde! Ongetwijfeld heeft de Heere ook hierin en hiermee 
zijn hoge en wijze bedoelingen gehad. Dit beseffende en dat erkennende zullen we 
bewaard worden voor velerlei vragen en twijfelingen. 
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Het licht wijkt meer en meer 

Nogmaals: ten tijde van Augustinus was het licht over de toekomst van Gods Gemeente 
al ver weg. Het werd helemaal overwoekerd door de dwalingen van het pauselijk Rome, 
dat zich al meer en meer ontplooide. En wie niet bukken wilde voor haar grote macht -
zij was immers het rijk Gods- moest als “ketter” afgemaakt worden. Dit heeft zij op 
ontzettende wijze, ook letterlijk gedaan, hoewel ze dit schijnheilig in handen gaf van de 
wereldlijke overheid, welke geheel aan haar onderworpen was.  
 
We kunnen ons wel afvragen -en dan ook en vooral toegespitst op ónze dagen- waarom 
de leer van het Vrederijk tot aan Augustinus een gezonde Bijbelse leer was die algemeen 
erkend en aangehangen werd, en na Augustinus ketterij? En dan gebiedt de eerlijkheid 
ons de vraag te stellen: Waarom was de eerste kerk -die het naast stond aan de kerk van 

de apostelen- PRE-chiliast en waarom is dit nu ketterij, óók bij de voorstanders van 

het post-chiliasme? We hopen op die vraag nog terug te komen. 
 
We zijn nu in de donkere middeleeuwen gekomen. Letterlijk en figuurlijk was het toen 
een stikdonkere nacht. Er was voor een tijd als het ware geen levende zichtbare kerk 
meer te zien, zoals Ds. Van der Groe het uitdrukte. Alles werd verwoest vanuit de 
afschuwelijke beerputten van het pauselijk Rome. De gezonde leer des heils en van de 
toekomst werd verdaan en vertrapt en daarvoor in de plaats kwam de valse leer, de leer 
van Rome. Bijzonder de leer van de “rechtvaardiging van de goddeloze 8 werd door 
Rome om zeep geholpen. En voor Gods rijk was al helemaal geen plaats meer. Dat “rijk” 
werd vertegenwoordigd door de paus, als plaatsvervanger van God op aarde… 
 

Toen kwam de Reformatie 

De HEERE schonk toen in zijn oneindige ontferming de Reformatie! In de Reformatie 
gaf de HEERE voornamelijk de leer van de “Rechtvaardiging door het geloof van de 
goddeloze” terug. Helder schitterde deze leer en een man als Dr. Maarten Luther gaf de 
eerste stoot daartoe en ontvouwde deze leer magistraal. En laten we zeker de grote 
systematische denker en schrijver Johannes Calvijn niet vergeten! De HEERE gef weer 
geest en leven en de kerk stond als het ware op uit de doden. 9 Gaf de HEERE dus in de 
Reformatie voornamelijk de zuivere heilsleer terug -de kerk werd uitgeleid uit het 
roomse diensthuis- er kwam ook enig zicht op het rijk van Christus. De HEERE gaf aan 
Calvijn veel meer zicht op deze zaken dan Luther. Vooral Luther’s laatste levensjaren 
waren versomberd door zorgen. Hij meende dat het einde der wereld voor de deur 

                                                 
8  We zien het ook in onze tijd van groot verval van de leer en de zeden. De leer der rechtvaardigmaking waarmee 
de kerk staat of valt is een vreemde leer geworden. De vrome mens moet tot Christus gebracht worden! Hij moet 
door diverse stadia “opklimmen” tot de inlijving in Christus!  Zoals je bij Rome eigenlijk niet kan geloven en 
zekerheid van de zaligheid kan hebben, zo is het ook veelal bij het protestantisme geworden. “Twijfel” is eigenlijk 
het ware in vele kringen  En de “toekomstleer”? Even hard verdaan nu als door Rome toen. De “kerk” acht zich 
het “Koninkrijk Gods” en daarmee is de Bijbelse leer van het Vrederijk veracht geworden en verworpen. Het zal 
almeer gaan blijken dat men “rooms” in denken en handelen wordt, terwijl degene die de Bijbelse leer aanhangen 
veracht worden. Dit is al goed merkbaar. 
 
9  Ds. J. van Lodensteijn stelde dat de HEERE in de Reformatie een lichaam heeft gevormd, maar nog niet de 
Geest heeft gegeven. Deze zag hij tegemoet bij en na de bekering van Israël. Van Lodensteijn wijst er ook op dat er 
wel degelijk geest en leven geweest is, maar in vergelijking met wat komen gaat, heeft hij zo gesproken. Vitringa zegt 
dat de Reformatie maar een “voorspel” geweest is van hetgeen komen gaat! 
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stond. In 1540 hoopte hij dat de jongste dag niet ver meer weg was. Luther heeft wel 
gedacht dat hij die dag zou beleven. De Joden, voor wie hij aanvankelijk veel hoop had 
dat ze zich zouden bekeren, stelden hem erg teleur. Verbitterd heeft hij toen de Joden 
lang niet mals aangepakt. Mede door de Nazi’s zijn de meest grievend uitlatingen van 
Luther over de Joden bekend gebleven. Luther was echt een kind van zijn tijd. Men was 
toen niet mals in z’n uitdrukkingen! Wat bijvoorbeeld de dopersen te horen kregen van 
rooms en onrooms, is niet om aan te horen! We denken nu verder vooral aan het door 
het nationaal-socialisme gretig gebruikte geschrift van hem uit 1543: “Von den Jüden 
und ihre Lügen”. Al wás Luther dan een kind van zijn tijd – zijn spreken over het Joodse 
volk gaat alle perken te buiten. We moeten dat durven zeggen, zoals bijvoorbeeld ook 
dat in latere tijden de meest dwaze gezegden in omloop zijn gekomen wat de heilsleer 
betreft en de toepassing van het heil. Oprechte kinderen Gods hebben daarin zeer 
gedwaald en dwalen nòg. Het dwingt ons allen van geen mens een “afgod” te maken! 
Dus ook niet van de grote Luther! 
 

Toch wel enig licht! 

Calvijn is ook sober geweest over de gebeurtenissen van de voleiding. We kunnen dit 
niet anders dááruit verklaren, dat het opnieuw te voorschijn brengen van de Bijbelse 
heilsleer primair was; dáár had het volk allermeest behoefte aan. Het was de door de 
HEERE verordende tijd nog niet dat ook de zuivere toekomstleer weer zou schitteren. 
Het is alles bij de HEERE in goede handen. Hij gaf de Hervormers een ontzaggelijk 
groot werk te doen en in dat werk hebben ze enorm veel tegenstand ondervonden. De 
hele hel -middels de pauselijke kerk- was op de been tegen het leerstuk van de vrije 
genade. Mannen als Luther en Calvijn moesten de rechte Bijbelse leer steeds weer 
verdedigen tegen het afgodische pausdom. Ook hebben zij moeten zien hoe de gelovigen 
bloedig vervolgd werden; ja, op brandstapel en schavot terechtkwamen. De zuiverheid 
der heilsleer en het bestrijden van het pausdom nam  vrijwel al hun tijd en aandacht in 
beslag. Calvijn heeft alleen al een dagtaak gehad aan het bemoedigen per brief van 
gelovigen op vele plaatsen in Europa. 
 
Niettemin heeft juist Calvijn wel zicht gehad op de toekomst. Bij hem leefde sterk het 
besef dat op de tijd van zonde en onvolmaaktheid, van vervolging en brandstapel,  
eenmaal ook op aarde een betere tijd zou volgen.  Daaromtrent heeft  hij  zeer 
opmerkelijke uitspraken gedaan! Oh zeker: Calvijn heeft in de “Institutie” het chiliasme 
veroordeeld. We moeten er ons voor wachten een goede zaak schade aan te doen door 
de waarheid te verduisteren. Daar is niemand mee gebaat.  
 

Calvijn en het chiliasme 

Waarom was Calvijn zo voorzichtig? In de strijd der geesten keerden de Reformataoren 
zich niet alleen tegen Rome, maar ook tegen de Radicalen. Het doperse koninkrijk te 
Münster in Westfalen, met zijn excessen tot en met polygamie, was niet vergeten. Deze 
episode veroorzaakte een golf van schrik door heel Europa. Münster was een heel 
extreem geval. Hun heilloze streven naar een heilstaat, een “Koninkrijk Gods” hier en 
nu, had men er gestalte willen geven. Dat streven was door meerderen gepropagandeerd. 
Geestdrijverij is de pest voor de kerk! Een goed overzicht van de verschillende radicale 
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stromingen geeft dr. W. Balke in zijn dissertatie “Calvijn en de Doperse Radicalen”. 
Van de weersomstuit verwierpen de Reformatoren de verwachting van een toekomstg 
duizendjarig vrederijk. Dat deden Luthersen én Gereformeerden beiden. Zowel de 
Lutherse Augburgse Confessie als de Gereformeerde Confessio Helvetica verwierpen de 
“Joodse dromerijen dat er vóór de dag des gerichts een gouden eeuw op aarde zal zijn 
waarin de vromen het bewind over de wereld zullen ontvangen.” Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat Calvijn geen goed woord heeft voor de chiliasten. Hij schrijft in zijn 
Instututie (III,XXV,5): “(…)maar een weinig later zijn de chiliasten gevolgd die het Rijk 
van Christus beperkt hebben tot duizend jaren. Maar hun verzinsel is te kinderachtig 
dan dat het weerlegging zou nodig hebben of waardig zijn. Zij worden ook niet gesteund 
door de Openbaring van Johannes uit welke (20:4) zij ongetwijfeld hun dwaling een 
schijn van waarheid hebben willen geven; want in het getal van duizend jaren gaat het 
niet over de eeuwige gelukzaligheid der kerk, maar slechts over de verschillende 
beroeringen die de kerk, zolang ze nog op aarde streed, te wachten stonden.  
 
Hij schrijft meer en we zouden u willen aanraden -zo dit mogelijk is- het zelf na te lezen 
bij hem. Er blijkt duidelijk uit dat Calvijn de aanhangers van het toenmalige chiliasme 
niet ziet als broeders die een tussenrijk verwachten, maar als dwaallichten die de 

komende zaligheid beperken tot duizend jaar. Calvijn keerde zich voornamelijk tegen 
de beperkingen die de chiliasten naar zijn mening door hun tijdrekeningen oplegden 
aan de heerlijke erfenis die de kerk voor eeuwig beloofd is. En overigens, Calvijn was 
zo’n groot theoloog dat hij op velerlei plaatsen in zijn exegese stelt dat de laatste tijden 
van Gods kerk op aarde een bloeitijd zullen zijn! 10 
 

 

In het volgende nummer gaan we aandacht besteden aan datgene wat in de Reformatie 
nog bedekt is gebleven, maar wat daarna heerlijk heeft geschitterd! 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10  Zo de Heere wil en wij leven hopen we nog eens een uitvoerig artikel te wijden aan de ‘Toekomstverwachting” 
bij Calvijn en dan ook zijn visie op de Joden te belichten die heel wat evenwichtiger én Schriftuurijker was dan die 
van Maarten Luther! 
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DE  OOSTERSE  ANTICHRIST 
 

- 4 - 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

GEBEDEN VAN DE MOSLIMS 

De regeringsafdeling van de VS die informatie verzamelt over buitenlandse 
nieuwsuitzendingen heeft een aantal gebeden van imans in enkele moskeeën 
gepubliceerd. “Het Zoeklicht” nam een bloemlezing op: 
 
 
Het is om te huiveren: 

Sheik Bakr Abd-al-Razzaq al-Samarra’i bad in een directe uitzending voor de TV van Irak 
vanuit de Abd-a;Qadir al-Jaylani moskee in Bagdad het volgende: 
 
“O, Allah, vernietig tiran Amerika, het afvallige zionisme en de verwijfde bemiddelaar 
Engeland. O, Allah, vernietig de Joden, de kruisvaarders en uw vijanden; zij zijn immers 
in uw macht. Geef ons macht over hen, zodat wij hen met het zwaard der gerechtigheid 
kunnen doden. Wij zullen hen met uw woord doden. Wij wachten hier nu al zo lang 
op. O, Allah, laat onze crisis eindigen.” 
 

“O, Allah, steun hen die de islam steunen, bemoedig de ontmoedigde moslims en 
schenk wijsheid aan Mohammeds volk. O, Allah, schenk de overwinning aan onze 
broeders van de mujahidin in Palestina en overal elders. O, Allah, versterk hen en geef 
hun moed. O, Allah, vernietig de christenen en degenen die hen steunen, evenals hun 
volgelingen. Schud de grond onder hen, breng vrees in hun harten en bevries het bloed 
in hun aderen. O, Allah, vernietig hen, want zij zijn in uw macht.” 

 

NIET MEER TE STOPPEN 

Het aantal volwaardige moskeeën heeft zich in Duitsland in een jaar tijd bijna 
verdubbeld. In totaal telt het land nu 141 moskeeën. Zomer vorig jaar waren dat er nog 
77. Aldus het RD van 17 juli in een artikel “Aantal moskeeën in Duitsland stijgt fors”. 
Vergelijken we het met ons land en Engeland dan schijnt het nog wel mee te vallen. 
Maar dat doet het niet. Nog eens ruim 150 moskeeën worden op dit moment in 
Duitsland gebouwd – of er liggen plannen om dat te gaan doen. Daarnaast zijn er in 
Duitsland zo’n 2380 islamitische gemeenschaps- en gebedsruimten, dan wel 
gebedshuizen. Het is duidelijk dat dit op de duur allemaal moskeeën worden, welke zich 
verder als een vloedgolf over dit land zullen verspreiden. Maar ook over geheel Europa. 
Het is alarmerend. 
 
Het geweld is niet meer te stoppen. Dat is althans zeer te vrezen. We leven in een land 
waar de vijanden vrijwel alles mogen doen wat ze willen. Denk aan de slappe, ja, de 
schandalige houding van de burgermeester van Amsterdam,  Cohen.  Bij de 
dodenherdenking te Amsterdam mochten moslimjongeren de meest schandalige leuzen 
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uitbrullen tegen de Joden. Burgermeester met zijn gemeenteraad menen dat er 
“gesproken moet worden met deze jongeren.” Lariekoek. Ze moeten drastisch worden 
aangepakt. Het is toch ongelooflijk wat ze onze Joodse Nederlanders aan durven doen; 
vooral als we denken aan alle slachtoffers van 1940-1945. Het is de hoogste tijd dat onze 
regering harde maatregelen neemt om dit eens en voor altijd te beëindigen. Maar we zijn 
al zover weggezakt dat men niet meer op durft te treden. Het allerbeste zou zijn om deze 
straatboeven een enkele reis te geven naar het land van herkomst. Cohen is nota bene 
zelf een Jood! 
 
Nederland gaat ten onder aan tolerantie. 

Kerkelijk en godsdienstig zijn we uiterst tolerant wat de zonde aangaat. En in navolging 
van de “kerk” is ook de staat uiterst tolerant. In kerkelijke kringen geldt veelal “als in de 
dagen van Noach en Lot” – wat hebben we dan van de wereld te (ver)wachten? Als in de 
gemeente Gods de zonden al “uitgesproken worden als in Sodom”, hoe moet het dan in 
de wereld zijn? Nu, dat weten we. In de staat is zo ongeveer alles toegestaan. Als in Gods 
gemeente de tucht niet meer geoefend wordt, hoe zal het dan in de Gode vijandige staat 
en wereld zijn? Dat is voorspelbaar. Maar we wijzen nu alleen op de tolerantie ten 
opzichte van de moslim-vijand. We zijn uiterst lief voor onze mohammedaanse 
landgenoten. We mochten ze eens voor het hoofd stoten! 
 
In vorige afleveringen hebben we gewezen op de uiterst gevaarlijke Abou Jahjah die in 
ons land ongehinderd opruiende redevoeringen mag houden voor zijn organisatie AEL 
(zie o.a. blz. 27 en 28 van nr.1 van dit jaar). Deze fanatieke moslim heeft via internet 
zeer dreigende teksten verspreidt. Zo heeft hij bijvoorbeeld de tegentanders van het AEL 
gedreigd, “dat mensen van het AEL graag een bezoekje zullen brengen aan mensen die het AEL, 

waar dan ook, willen ondermijnen.” Alle reden zou je zeggen voor onze minister van justitie, 
Donner, det gevaarlijke individu op te pakken. Maar nee, we zijn immers zeer tolerant. 
Op schriftelijke vragen van het VVD-kamerlid Wilder heeft onze tolerante minister 
gezegd, dat er geen reden is tot vervolging, omdat zich niemand gemeld heeft die zich 

bedreigd voelde. Punt, uit. Of misschien niet? Wilders is niet tevreden met het 
antwoord van de minister. Maar of we er nog wat van zullen horen?! 
 
Het RD van 12 augustus berichtte ons dit. Zonder enig commentaar. Waarom niet de 
alarmtrompet geblazen en ons reformatorische volk opgeroepen in verzet te komen 
tegen de op gang gekomen uitlevering van ons allen aan de oosterse antichrist? Ach, we 
slapen en we zijn niet meer wakker te branden. Moet het zover komen dat we op een 
vreselijke manier zullen ontwaken als het te laat is? Het is de HEERE bekend. 
 
Er is veel meer aan de hand in Nederland dan we vermoeden. Het RD van 24 en 26 
april maakte er melding van dat de Eindhovense stichting Al Waqf al Islami een 
broeinest is van moslimradicalisme. Het is gebleken dat ze financiële steun krijgen van 
Bin Laden en zijn al-Qaida. Een bestuurslid Al Hussaini is aangetroffen op een lijst van 
twintig Saudische zakenlieden die  al-Qaida  financieel  ondersteunen. Deze stichting 
vindt onderdak in de Al Furkaan-moskee in Eindhoven, die al langer onder verdenking 
staat. De Amerikaanse Wall Street Journal schreef in een hoofdartikel over Eindhoven. 
Volgens deze krant leidt de stichting leerlingen op tot strijders in de heilige islamitische 
oorlog (jihad). Ze berichtte tevens dat vier jaar geleden Eindhoven werd bezocht door 
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ene Motassadeq, die eerder dit jaar werd veroordeeld tot 15 jaar wegens hulp aan de 
kapers van 11 september! Het RD noemt alles wat in Nederland gebeurt nog maar “het 

topje van de ijsberg”. Onze vraag: Zijn er regeringspersonen die gesteund worden vanuit 
Saudi-Arabië? 
 
Ook in Rotterdam is de vijand volop in actie. In deze havenstad is de al-Qaida zeer 
actief. Er wordt geld ingezameld voor de Palestijnse terreurbeweging Hamas. De minister 
weigert dit kantoor te sluiten. Welke duistere machten zijn er allemaal in het spel om 
ons land naar de afgrond te voeren? 
 
“Tegen de Joodse en christelijke goddelozen”. Deze tekst kwam openbaar in 
documenten van de oosterse antichrist, tijdens een proces in Rotterdam tegen 12 
vermeende terroristen te Rotterdam. De uit Parijs overgekomen getuige-deskundige A. 
Basbous trof zelfs een alinea aan die jonge martelaars na hun gewelddadige dood een 
“tweede kans op aarde” belooft. Er stond van dit proces een groot verslag in het RD van 
13 mei. Als we ons goed herinneren zijn ze  later vrijgesproken vanwege “gebrek aan 
bewijs”… 
 
De Universiteit van Amsterdam kreeg een protestbrief van een aantal Joodse 
organisaties omdat de gemeente een platform  geeft aan de Arabisch Europese Liga. Abu 
Jahjah kreeg vrijbaan voor het ventileren van zijn Islamitische ideeën, waaronder de 
vernietiging van de staat Israël en andere tot haat aanzettende gedachtespinsels. De 
Joden in Amsterdam worden toch al belaagd en uitgescholden in onze hoofdstad. De 
oosterse antichrist wint op alle fronten in Nederland. 
 

HET IS BEKEND GENOEG! 

We willen u niet overvoeren met nog meer bewijzen van deze duivelse machten in ons 
diepgezonken Nederland. Wie de dagbladen leest kan genoeg aan de weet komen. Wel 
wijzen we nog op een oud artikel uit het RD (10 nov.1984!) in de rubriek “Van het 
kerkelijk erf”, van de hand van de heer G. Roos. Onder de titel “Dreigende islam; 
kleerscheuren of hartekleed?” wordt indringend gewezen op het grote gevaar van de 
islam. Meneer Roos noemt (toen al!) vele voorbeelden van hun brutaliteit in Nederland 
en wat ze allemaal al mogen. Hij verwijst in dat artikel naar een uitzending van de 
Evangelische Omroep, waar Drs. M.K. Drost ingaat op de vraag of de islam een 
bedreiging is. We citeren: “Drs. M.K. Drost, zendingslector aan de Theologische 
Hogeschool van de Geref.Kerken Vrijgemaakt te Kampen, antwoordde daarop deze 
week in EO-tijdsein: het streven van de moslims is om de hele wereld in hun greep te 

krijgen. De moslims zullen zich er op richten steeds sterker te worden in Nederland 

en het Nederlandse volk te beïnvloeden, aldus Drs. Drost die zei dat de moslims die 
naar Nederland vertrekken instructies daaromtrent krijgen.” 
 
Niemand moet menen dat we overdrijven en ‘paniek willen zaaien’ door zo scherp 
stelling te nemen tegen de oosterse antichrist! “Het kerkelijk leven in Nederland is 
innerlijk vermolmd, losgeweekt van God en verbod”, citeert de heer Roos Drs. Drost! Ja, 
vermolmd; erger. Verrot tot in het gebeente, God verlaten en zijn geboden vertrapt. U 
kunt er veel van lezen in deze “Verwachting”. Laten we elkaar toch niets wijs proberen te 
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maken. We maken ons rijp, we hébben ons al rijp gemaakt voor de ondergang. De heer 
G. Roos moet toegeven dat de krasse uitspraak van Drs. Drost ook geldt voor de 
gereformeerde gezindte en, voegt hij er nog nadrukkelijk bij, “ook de rechterflank.” 

Wel, dat beklemtonen wij doorlopend en het is ons tot sterkte dit ook van meneer Roos 
te horen. 
 
De heer Roos verwijst naar Calvijn in Genève. We citeren hem opnieuw:  
 
        “Hij zou moslims geen vrijheid 
gegeven hebben om moskeeën te bouwen en te evangeliseren. Hij zond -inderdaad- 
degenen die niet wilden buigen onder de gereformeerde religie, desnoods heen. Hij 
kwam op voor Gods recht op àlle schepselen. Hij wisselde het alleenrecht van Gods 
Woord niet in voor parlementaire democratie voor de uitoefening van de gereformeerde 
religie. Ik moet wel concluderen dat sommigen die zich graag zonen van de Reformatie 
noemen, in dit opzicht weinig verwantschap vertonen met Calvijn. Het zijn degenen die 
artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, werkelijk een heel belangrijk artikel, 
hebben versneden. En zo krijgt de islamitische omroep straks ruim baan. Met 
medewerking van christenpolitici.” 
 

 

èèèè  Dat is toch geen onduidelijke taal! Mocht die taal meer gehoord en gelezen worden; 
ook in en uit de kerkelijke richting van meneer Roos! Dit is heel wat andere taal dan we 
onlangs lazen van Drs. Theo Visser, die evangeliseert onder moslims. We moeten het als 
een “zegen” beschouwen dat er hier mohammedanen zijn gekomen, want die kunnen 
met het Evangelie in aanraking gebracht worden, zei hij onlangs! Nu, hij mag die 
“zegen” van ons hebben. Het is een vloek voor ons land dat we die vijanden van 
Christus hier hebben toegelaten. Of er geen mohammedanen tot Christus zullen 
komen? Dat ontkennen we niet, hoewel we zeker het optimisme van Drs. Visser 
dienaangaande niet delen. We weten wèl dat het altijd zo geweest is dat evangeliseren 
onder moslims een vrijwel onmogelijke taak en zaak is. Of er momenteel moslims tot 
waarachtige bekering komen laten we voor de Heere liggen. Als er door het werk van 
“Het heil des volks” te Amsterdam een prostituee tot echte bekering komt, dan kunnen 
we toch moeilijk zeggen dat de ‘hoerenkasten’ een zegen zijn! En als er bij evangelisatie 
onder Refo-jeugd op de Veluwe, die opgaat in drank, drugs en sex, mogelijk nog eens 
een jongere tot verandering komt, kunnen we toch niet zeggen dat wat deze verloren 
jeugd met haar bezoek aan disco’s op zaterterdagavond doet en haar uitleven in de 
zonde, een zegen is, omdat er mogelijk nog één gegrepen wordt! 1 
 

 

 

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

                                                 
1  Het blad “Koers” gaf onlangs een zeer schrijnende reportage over deze zaken die op de Veluwe gebeuren.  
“Zware” jeugd leeft zich op een vreselijke wijze uit. Mensen uit de Alblasserwaard (!) zien het als hun roeping deze 
jongeren aan te spreken. Deze jeugd geeft als antwoord aan deze mensen dat er toch maar een “paar 
uitverkorenen” zijn en dat ze ‘toch’ naar de hel gaan. Een “gevolg” van de prediking die ze horen? 
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Zeer verontrustende feiten 

Daarvan geven we er nog enkele: 
Enige tijd geleden zei sjeik Yousef el Badri uit Caïro: “Nederland is nog voor het einde 

van deze eeuw in meerderheid islamitisch.” Lange tijd werkte deze man vanuit Egypte 
als zendeling in verschillende westerse landen. Regelmatig verschijnen artikelen in de 
Egyptische pers die aantonen dat de islam in Europa groeit. “Een sterke Europese islam 
doet de invloed van de islam op de wereld toenemen”, aldus de sjeik. 
 
Het weekblad Al-Qahera, een uitgave van het Egyptische ministerie van Cultuur, 
publiceerde een interview met Mohammed El-Shorouty, een Marokkaan die zich al bijna 
40 jaar beijvert voor verdere verspreiding van de islam in Nederland. Hij gelooft dat de 
islam in Nederland “een veelbelovende toekomst” heeft. El-Shorouty prijst Nederland 
om zijn respect voor de vrijheid van godsdienst. Hij roemt daarbij ook de houding van 
de Nederlandse kerken(!). “Toen moslims geen plaats konden vinden voor de eerste 
moskee in Nederland, was het de kerk die ruimte bood. In een hoekje van een kerk 
werd de eerste moskee gerealiseerd.  
 
Voor sjeik El-Badri en voor veel andere moslims in Egypte is het artikel in Al-Qahera een 
indicatie voor het gemak waarmee de islam zich over Nederland weet te verspreiden. El-
Badri aan het woord: “Christenen zijn zelfs bereid hun kerken op te geven om moslims 
de gelegenheid te geven hun kerkgebouwen te veranderen in moskeeën. Dat is 
veelzeggend. Een kerk die in een moskee verandert, dat heeft grote symbolische 
betekenis. Het betekent dat christenen kennelijk bereid zijn hun geloof op te geven ten 
behoeve van de groei van de islam.”  Dat laat in de ogen van moslims tegelijkertijd de 
zwakte van het christelijk geloof zien. Veel moslims geloven rotsvast in El-Badri’s 
uitspraak dat Nederland in deze eeuw in meerderheid islamitisch zal worden. Onder de 
mohammedanen in ons land leeft de stellige gedachte: In Nederland triomfeert de 

islam over het christelijk geloof. 
 

DE KERK HEEFT DE GROOTSTE SCHULD 

Moslims wijzen op de gruwelen die in de kerken van Nederland plaatsvinden. In de 
breedte van de Egyptische pers verschijnen regelmatig publicaties die het beeld van de 
afvallige kerk in Nederland nog eens onderstrepen. Een artikel beschrijft bijvoorbeeld de 
kerkelijke inzegening van een homohuwelijk in de God tergende SoW-kerk. Dat is voor 
moslims een heel duidelijk teken dat het christendom helemaal niets voorstelt. Ze wijzen 
op de losse zeden in ons land onder christenen. Het bijna naakt lopen in de zomer op 
straat en vooral aan het strand. De meer dan ergerlijke omgang van de geslachten. De 
losbandigheid van de jeugd. Ja, ze weten heel goed wat er onder de ‘christelijke’ jeugd 
gaande is. Alcohol, sex en plezier maken, uitbundige vakanties en wat al niet meer, is 
hun beeld van het overgrote deel van ons kerkendom, zoals zij het gewaar worden. De 
christelijke kerk stelt voor de moslim niets, helemaal niets voor. Tenzij de HEERE over 
Nederland opstaat hebben we het ergste te vrezen. 
 

(wordt vervolgd) 
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De Oslo-zeepbel 
 

    is volkomen uiteengespat 
 

 - 1 - 

 

 

Toen in het jaar 1993 de toenmalige Israëlische premier het Osloverdrag 

ondertekende, werd algemeen aangenomen dat dit verdrag een stabiliserende factor 

in de regering zou zijn. Sommigen durfden zelfs te hopen dat het tot een echte, 

duurzame vrede zou leiden. Toch waren er velen die de Israëlische regering erop 

attent maakten dat het Osloverdrag voor Israël en het joodse volk wel eens een 

tragedie zou kunnen betekenen. Maar deze waarschuwing werd helaas in de wind 

geslagen. 

 

De weinigen in ons midden die het hele wereldgebeuren beoordelen aan de hand van 
het Profetisch Woord en die dáárom ook weten dat al het menselijk geknoei en 
gerommel met het volk en de staat Israël van nul en gener waarde is, maar dat het 
bovenal onder de toorn van de God van Israël ligt, hebben ook nooit anders verwacht. 
Het is heel belangrijk de geschiedenis van het gebied van het Midden-Oosten te kennen 
teneinde ook de uitwerking van het Osloverdrag te begrijpen.  
 
Er was nooit een stuk land dat aan de Palestijnen heeft toebehoord. Tot 1967 had 
Jordanië de gebieden Judea en Samaria ten westen van de Jordaan onrechtmatig  bezet. 
Vandaar ook de uitdrukking “westbank” of “westoever”. En Egypte had de strook van 
Gaza in bezit. Vroeger maakten de Palestijnen geen aanspraak op een eigen land of 
eisten ze van Jordanië of Egypte om aan hen land te geven. Het was de regering van 
Israël die de Palestijnse Autoriteit in het leven riep en de droom van een Palestijnse staat 
liet ontstaan. 
 
De oorzaak ervan heeft te maken met beider eigenbelang. Wamt nadat president Bush 
Sr. de eerste Golfoorlog had gewonnen, wilde hij vrede in het Midden-Oosten forceren. 
Hij dwong Israël in het zogenaamde vredesproces, waarbij Israël land voor vrede moest 
inleveren. Daarna werd in 1993 in Madrid de weg gebaand naar de beruchte Oslo-
Akkoorden, die een Palestijnse staat zouden brengen. Toen het Osloverdrag op het 
gazon voor het Witte Huis werd ondertekend is het onwaardige handen schudden door 
Rabin en Arafat wel de “de macht van de zwakken” genoemd. Met name Rabin was 
aangeland op het diepste en zwakste punt van zijn carrière. Vertwijfeld streefde Rabin 
naar een succes, terwijl hij afhankelijk was van de Arabische en extreem linkse partijen. 
Hij realiseerde zich ook niet dat hij, als de verantwoordelijke voor een vloedgolf van 
economische fiasco’s, de steun van het Israëlische volk zou gaan verliezen. Zelf heeft hij 
er het leven door verloren… 
 
Hoewel er voor Israël geen concrete voordelen bleken te ontstaan bij het zogenaamde 
vredesverdrag, konden de Palestijnen zeer reële winsten opstrijken. Tot 1993 was geheel 
Judea,  Samaria en Gaza  onder controle  van Israël,  maar  tussen 1993 en 1999 gaf 
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Israël op grond van Oslo I en het daaruit voortvloeiende Oslo II, haar meest waardevolle 
delen weg. Voor de eerste keer in de geschiedenis kregen de Palestijnen een eigen land. 
En op dat land hebben ze absoluut geen recht, wat de vijanden van Israël er ook van 
maken. En die ‘vijand’ is helaas onder ons. 

 

Wacht u voor de vijand onder ons! 

In het RD van 5 mei jl. stond op de voorpagina een artikeltje over twee Britten (gezien 
hun namen van Arabische afkomst) die een -gedeeltelijke- bomaanslag in Tel Aviv 
pleegden. Ze verborgen hun explosieven in de koran. Het RD maakte er melding van 
dat een van de terroristen zich vermoedelijk schuilhoudt in “de bezette gebieden”. Een 
zeer, zéér betreurenswaardige uitspraak voor een krant die pretendeert de Bijbel als 
Gods Woord te aanvaarden. Maar waarom dan zulke, tégen de Bijbel ingaande 
uitspraken? Waarom de vijand stroop om de valse mond smeren? Is het de mensen van 
het RD dan niet bekend dat de PLO de verdeling van het land Israël in 1948 heeft 
afgewezen en dat in de daaropvolgende oorlog Jordanië de westelijke Jordaanoever heeft 
veroverd en bezet en tot Jordaans grondgebied heeft verklaard? In 1967 heeft Israël dit 
gebied weer op Jordanië veroverd. Nee, bevrijd! De Westelijke Jordaanoever is nooit 
Palestijns gebied geweest en wordt alleen door de vijanden van Israël als “bezet gebied” 
beschouwd. Als nu de vrienden van Israël ook al van “door Israël bezet gebied” gaan 
spreken, wat kunnen we dan van de vijanden verwachten? Rome zegt dat Israël het land 
dat God hen beloofd heeft “bezet” heeft, maar een ware christen spreekt zo niet. Dat 
doet wel de antichrist, het pauselijk Rome. De antichrist haat Israël en de God van 
Israël. Laat het RD niet de schijn wekken dat zij zich in dát kamp bevindt. 
 
We gaan er van uit dat we de lezers van dit blad niet omstandig op de hoogte behoeven 
te brengen van de ontwikkelingen in Israël. De media besteedt er veel aandacht aan. 
Niet wat de grote toekomst van dit volk betreft. Helaas niet. Maar wat de politieke 
ontwikkelingen betreft worden we voldoende geïnformeerd. 
 
President Bush heeft bevolen dat er een Palestijnse staat moet komen. Gods Woord 
spreekt daar niet over. Ergo, president Bush heeft God en zijn Woord tégen. Dat zal een 
kwalijke zaak blijken te zijn. Want dan zal deze president toch moeten verdwijnen. Hoe 
dan ook. 
 

Na de zeepbel het hek 

Het is bittere noodzaak dat Israël haar bevolking beschermt tegen arabische terroristen. 
De uiterste consequentie van dit terrorisme is – alle Israëliërs de zee indrijven en de 
halve maan laten wapperen over het gehele land, het land dat God gezworen heeft te 
geven aan Abraham, Izak en Jacob. Het volk Israël leeft in gedurige angst. Wie een bus 
instapt kan immers elk moment  gedood  worden  door  een terreuraanslag. En niet 
alléén in de bus! De meeste geplande aanslagen kunnen verijdeld worden, maar ze zijn 
nooit geheel te voorkomen.  
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Het is eigenlijk te dwaas voor woorden, maar het is de werkelijkheid. Israël is nu bezig 
om een muur te bouwen tussen Israël en de Westelijke  Jordaanoever, waar vandaan 
vele aanslagen gepleegd worden. De muur moet 900 kilometer lang worden,  waarvan 
inmiddels een 150 km. gereed is.  De muur,  bestaande  uit beton  en prikkeldraad, 
moet zoveel mogelijk zelfmoordterroristen tegenhouden. Deze “veiligheidsmuur” gaat 
lopen van Salem, ten noordwesten van Jenin, tot het zuiden van Tulkarem. Er komen 
deuren in, welke door Israël geopend kunnen worden. Het is een schande der schandes 
dat dit noodzakelijk is. Uiteraard zijn de Filistijnen tégen en president Bush is er uit 
hoofde daarvan niet voor. Maar Ariël Sharon zet door. Het is zijn land en zijn volk. 
Eigenlijk is het Gods land en Gods volk en daarom juist is het een vreselijke muur. 
“Mijn volk”, zegt de HEERE in zijn Woord dikwijls tegen het afkerige Israël. Wat zal het 
vreselijk zijn om als “Gods volk” verloren te gaan! Hoe menigmaal heeft de Messias 
getracht Zijn volk te vergaderen als een hen haar kuikens onder haar vleugelen, maar het 
heeft niet gewild. Maar er komt een dag dat God ze gewillig zal maken door zijn 
Almachtige hand en dan zullen ze geen weerstand meer kunnen bieden! Dan zullen er 
geen “muren” meer zijn, ook geen terroristen meer, maar dan zullen alle volken -met 
Israël voorop- Hem dienen met een eenparige schouder! Dan krijgen oorlogsmakers en 
schurken als Yasser Arafat geen “Nobel-vredesprijs” meer! Zulke mensen bestaan dan 
trouwens niet meer. Dan zal alles door de vrede bloeien! Dan zal hetgeen al beloofd is in 
de engelenzang heerlijk in vervulling gaan! De HEERE zal weer heerlijk worden in Israël 
en straks zal uit Sion de wet uitgaan en des HEEREN woord uit Jeruzalem. 
 

Vanaf 1993 enkel geweld 

Het “Oslo jaar” 1993 heeft Israël enkel ellende opgeleverd. Er zijn er toen in de 
Israëlische regering die gezegd hebben dat het Osloverdrag wel eens een tragedie zou 
kunnen worden voor Israël en het joodse volk. Ze kregen helaas gelijk.  
 
 
Het zogenaamde vredesverdrag bracht Israël geen concrete voordelen. De Palestijnen 
konden zeer rijke winsten opstrijken. Tot 1993 was geheel Judea, Samaria en Gaza 
onder controle van Israël, maar tussen 1998 en 1999 gaf Israël op grond van Oslo I en 
het daaruit voortvloeiende Oslo II haar meest waardevolle delen weg. Voor de eerste 
keer in de geschiedenis kregen de Palestijnen een eigen land! Tot einde 1999 had Israël 
de Palestijnen 95% van de strook van Gaza en 40% van Judea en Samaria gegeven. De 
Osloverdragen leidden ook tot de oprichting van een leger van de PLO. De Palestijnen 
kondigden onmiddellijk aan  dat  de  nieuwe autonome staat, die in Gaza en Jericho 
begon, 30.000 gewapende politieagenten nodig had om de “vrede” te kunnen 
handhaven. Maar het eindresultaat was een leger van 50.000 terroristen die voor het 
grootste deel uit het buitenland werden geïnporteerd en door niemand anders dan door 
Israël werden bewapend! Rabin is met verblindheid geslagen geweest. Maar ligt de 
schuld van dit verschrikkelijke verloop niet bij Amerika, dat de terrorist Arafat de hand 
boven het hoofd houdt? 
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Rome duldt het nooit! 

Wat niet? Dat Israël krijgt wat God het heeft beloofd! Maar dat kan Rome toch nooit 
tegenhouden? Zeker niet, en daarom moet Rome verwoest worden, omdat het de 
HEERE en zijn Koninkrijk in de weg staat. Maar het pausdom zal wel al haar helse 
krachten in het werk stellen het raadsplan van God te  dwarsbomen.  En daarom 
drukken we al onze lezers op het hart niets van Rome te geloven als het vriendelijk 
spreekt tot en over Israël. En we kúnnen weten hoe Rome denkt, want van tijd tot tijd 
komt het toch openbaar. Zoals bijvoorbeeld een bericht in “Christenen voor Israël” van 
maart 1988. Citaat: 
      “Israël heeft geen toekomst. De paus heeft de 

Israëliërs niets te zeggen en zij kunnen bovendien niets vertellen wat hij al niet weet”, aldus de 
jezuïet prof. J. Schneider in een vraaggesprek met het Brabants Dagblad. Het blad citeert 
ook uit het boek van de jezuïet P. Micelli, getiteld “De antichrist”, waarvan inmiddels 
vele herdrukken zijn verschenen, terwijl het bisdom New York zijn officiele goedkeuring 
heeft gegeven aan de inhoud van dit boek. “De joodse staat is het wapen van de duivel tegen 

de wederkomst van Christus. De joodse staat is de collectieve personificatie van het egoïsme en het 

fundament van de satanische macht van de antichrist.”  Einde citaat. 
 
 
We zouden er zeer wijs aan doen deze uitspraken van Rome ter harte te nemen. Het 
Vaticaan onderhoudt zeer vriendschappelijke betrekkingen met de Israël-vijandige staten 
in het Midden-Oosten. De houding van het Vaticaan vloeit voort uit haar aanmatigende 
bewering dat Rome “de eeuwige en heilige stad” is. Volgens de  roomse theologie is de 
rooms-katholieke kerk het “Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller 
moeder” (Gal. 4:26). In Zacharia 14 lezen we over de eindstrijd van de volken tegen 
Jeruzalem. De antichrist zal die legers aanvoeren. Zal hij dan kunnen beschikken over 
het trouwe keurkorps van het “Maria-legioen? Maar al die machten zullen volkomen 
worden vernietigd. Want dan trekt de Heere uit en bindt Hij de strijd aan.“Maar dit zal 

de ramp zijn, waarmee de Heere al de volken zal slaan, die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken. Hij 

zal hun vlees doen wegteren, terwijl ze nog op hun voeten staan; hun ogen zullen in de kassen 

wegteren en hun tong zal wegteren in hun mond”, Zach. 14:12 (RKV). 

 

Geen vrede, noch door “Oslo”, noch door iets anders 

In de hoop dat er een echte en duurzame vrede zou ontstaan hield Israël zich aan haar 
verplichtingen ten aanzien van het Oslo-verdrag. De Palestijnse Autoriteit kwam haar 
beloften niet na, o.a. haar elementaire taak van het bestrijden van de terreur! Zijn 
onvervulde beloften zette Arafat om in nieuwe eisen! Zijn strategie na “Oslo” bestond 
erin zijn doel te bereiken door terreur en bloedvergieten, waardoor honderden 
onschuldige Joodse mensenlevens verloren gingen. We hebben er al meer op gewezen 
dat, elke keer als het ‘lijkt’ of de zogenaamde vredesbesprekingen kans van slagen 
hebben, er weer een nieuwe aanslag plaatsheeft, waardoor het alles weer op losse 
schroeven komt te staan. Nu het grote gevaar van Irak is afgewend komt de volle nadruk 
te liggen op het gevaar dat dreigt vanuit  Syrië en Iran. 
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Oud-minister Shimon Peres -die wij overigens zeer dubieus vinden, gelet op zijn 
waarderende woorden over Arafat- heeft gezegd dat Syrië de grootste bedreiging voor 
Israël is. Dat heeft te meer zeggenskracht als we bedenken, dat in het door Syrië 
bestuurde Libanon (mogelijk?) de massavernietigingswapens van Irak zijn opgeslagen! De 
huidige ontwikkelingen zijn uitermate ernstig voor Israël. Het zal nog moeten blijken 
hoe de rol van de VS zal zijn. Zal het van Israël concessies afdwingen? Momenteel lijkt 
het wel of Amerika Israël de vrije hand heeft gegeven om de terreur te vernietigen. Met 
hun eigen aanpak van de terreur kan Bush eigenlijk niet anders. Maar de 
omstandigheden kunnen heel snel wijzigen en zij zúllen wijzigen! Zal president Bush het 
nodig oordelen op een gegeven moment toch ook Syrië aan te pakken? Wat ervan te 
denken dat Iran zeker binnenkort in staat is een atoomwapen te vervaardigen? Dan zou 
er een situatie ontstaan die voor Israël direct levensbedreigend wordt. Moet Israël, moet 
Amerika, moet de wereld wachten en niets doen? Van welke kant we het ook bekijken, 
de nabijë toekomst oogst angstaanjagend. Irak is geen eindstation, maar slechts een 
begin. De weeën zullen niet meer ophouden tot Israël zijn Messias nodig krijgt.     
 
 

Het meest recente 

De meest recente ontwikkelingen zijn mogelijk al weer achterhaald als u deze 
‘Verwachting” onder ogen krijgt. Na de verschrikkelijke aanslagen te Jeruzalem en Tel 
Aviv heeft de regering van Israël het “principe-besluit” genomen Arafat te verbannen. 
De vijanden van Israël hebben gezegd, dat dan het hele Midden-Oosten in brand zal 
komen te staan. Dat zou trouwens wel mee kunnen vallen. Maar niets is uiteraard 
uitgesloten. Het is immers best mogelijk dat bij een aanval te Ramallah op het 
“hoofdkwartier” van deze super moordenaar van zoveel Israëli’s, de moordenaar zèlf zal 
omkomen. En dan zou inderdaad de vlam in de pan kunnen slaan. Hoewel er toch ook 
juist stemmen opgaan Arafat om te brengen en dat het dan mogelijk een paar weken 
onrustig zal zijn en het verder wel mee zal vallen. Men wijst er ook op dat bij verbanning 
de levende Arafat juist méér kwaad kan doen! Maar hoe dit dan ook af zal lopen en wat 
er met Arafat zal gebeuren – de gevolgen zijn niet te voorspellen. We denken daarom 
dat Sharon nog even een afwachtende houding zal aannemen. Maar het lijkt ons  als er 
opnieuw een zelfmoordaanval zal zijn met veel doden, Sharon dán zal doen wat hij 
gezegd heeft.  
 
Het is opvallend dat nu Israël zeer krachtige maatregelen heeft aangekondigd wat Arafat 
betreft, president Bush zegt te gaan korten op de fananciële hulp aan Israël, omdat het 
doorgaat met haar nederzettingen-beleid. Amerika wil kost wat kost het zogeheten 
“vredesproces” weer op de rails zetten. Maar waarom allang niet Arafat en z’n PLO 
gekort op de financiële steun die hij krijgt van Amerika en de EU? Dat klemt toch 
temeer omdat we allemaal weten dat een groot deel van die steun terechtkomt op de 
bankrekeingen van de grootste terrorist van het Midden-Oosten, Arafat. Wat betekent 
deze houding van de VS voor de toekomst? Toch gaat het goed. Want als Israël ten 
uiterste benauwd wordt komt de Verlosser ter redding! 

(slot volgt) 
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JERUZALEM, STAD VAN VREDE 
  

 

Jeruzalem behoort tot de oudste steden van de wereld. De stad ligt op bijna 800 meter 
hoogte in het bergland van Judea,  op een knooppunt van drie werelddelen: Azië, Afrika 
en Europa. Door deze unieke ligging bevond de stad zich in oude tijden op het 
kruispunt van grote beschavingscentra, o.a. Egypte,  Assyrië,  Babylon, Perzië, 
Griekenland en Rome. Jeruzalem is ook hét geografisch middelpunt van Gods 
heilsgeschiedenis, want in Ezechiël 5 lezen we: ”Alzo zegt de Heere, HEERE: Dit is 
Jeruzalem! dat Ik in het midden van de heidenen gezet heb, en landen rondom haar 
heen”. Het ommuurde deel van de stad bestaat uit vier wijken: een Joodse, Arabische, 
christelijke en Armeense wijk. Met de stad buiten de muur erbij telt Jeruzalem nu meer 
dan 600.000 inwoners.  
 
De naam Jeruzalem komt meer dan 600 keer in de Bijbel voor. Jeruzalem betekent: stad 
van vrede. Tussen de naam en de werkelijkheid bestaat een groot spanningsveld. De stad 
is in de loop van haar geschiedenis veel meer op tranen, leed en bloedvergieten 
gegrondvest, dan op vrede. En ook nu vormt ze een probleem voor de wereldvrede. De 
strijd  van vandaag spitst zich toe op het plein waar eens de tempel heeft gestaan en waar 
zich nu de zgn. Omar-moskee  bevindt. Deze plaats - de berg Moria - wordt wel de meest 
explosieve plaats ter wereld genoemd. 

 

HET TEMPELPLEIN EN DE KLAAGMUUR 

Naast de ontheiliging van de tempel - waarover in Daniël 8 wordt gesproken en 
waarvoor Antiochus Epiphanus verantwoordelijk wordt gesteld - is het diepste 
dieptepunt in de geschiedenis van het Joodse volk wel de verwoesting van de tempel. 
Aan de westkant van het tempelplein vinden we de zgn. klaagmuur, het enige 
overblijfsel van de geweldige muur die eens het tempelgebied omsloot. De stenen van de 
muur zijn enerzijds een symbool van vergane glorie, anderzijds een teken van hoop op 
verlossing. Niemand kan zich indenken hoeveel tranen hier vergoten zijn en hoeveel 
gebeden hier zijn opgestegen. Eens woonde op dat tempelplein de Heere temidden van 
Zijn volk; eens daalde hier de Heilige Geest neer; eens ging van hieruit de Kerk de 
wereld in. Op die plaats staat nu de indrukwekkend mooi uitgevoerde Omar-moskee 
met zijn gouden koepel en zijn Christus verloochende opschriften die aan de profeet 
Mohammed eer bewijzen.  De islam heeft deze plaats, waar de meest gewijde tradities 
van de christenheid liggen, aan de kerk ontrukt. 
 
De islam wil in de Omar-moskee en de daarnaast staande El-Aksa-moskee zijn 
superioriteit over het jodendom en christendom tot uitdrukking brengen. Al vanaf de 
zevende eeuw steken deze majestueuze bouwwerken met de daarbij behorende 
minaretten hun torens hoog boven de klaagmuur uit. 
 

De geschiedenis van de stad  



 50 

Rond 1000 vóór Chr. heeft koning David Jeruzalem veroverd. Hij maakte de stad tot 
hoofdstad van zijn rijk (1 Kronieken 11:4-9). Dat is nu ruim 3000 jaar geleden. Dat was 
niet het begin. We komen de naam (Jeru)salem in Genesis al tweemaal tegen. Hier vond 
de ontmoeting plaats van Abraham, de stamvader van de Joden, met Melchizedek, de 
priester-koning (Genesis 14) en op één van de hoogten van Jeruzalem moest Abraham 
zijn zoon offeren (Genesis 22). David wilde hier de tempel bouwen. Salomo voerde het 
werk uit. Maar liefst 150.000 arbeiders (2 Kronieken 2:18) hadden 7 jaar (1 Koningen 
6:37-38) nodig om dit wonderwerk te voltooien.  Op deze uitverkoren plaats wilde God 
Zijn tegenwoordigheid openbaren. De tempel wilde temidden van een heidense wereld 
een welsprekend getuigenis van de enige ware God zijn. Helaas begonnen Salomo en 
zijn volk goden van steen, hout, goud en zilver te vereren. Dat had tragische gevolgen. 
Onmiddellijk na zijn dood viel het rijk in tweeën uiteen. Vanaf dat moment was 
Jeruzalem alleen nog maar de hoofdstad van het zuidelijke rijk, van Juda. In de jaren 
605-586 vóór Chr. werd Juda in fasen naar Babylon – het huidige Irak – weggevoerd. 
Jeruzalem en de tempel werden totaal verwoest. Alles lag in puin. Zelfs de 
tempelschatten waren geroofd. Koning Kores (Cyrus) bracht na ± 70 jaar een wending 
in het lijden van het verbannen volk. Hij gaf het toestemming naar het eigen land terug 
te keren en de tempel te herbouwen. De teruggekeerden wachtten een moeitevol 
herstelwerk. Desondanks kon in 515 vóór Chr. de tweede tempel - een simpel bouwwerk 
- worden ingewijd. De jongeren juichten, de ouderen, die zich de oude tempel nog 
herinnerden, weenden omdat de nieuwe tempel ten enenmale de glans van de oude 
miste (Ezra 3). En… het Heilige der heiligen was leeg. Het inwonertal van de stad was 
toen laag en er stonden maar weinig huizen (Nehemia 7:4b).  De tegenwerking bij de 
herbouw was zo groot, dat lange tijd niets ondernomen werd. Pas nadat de Perzische 
koning Arthasasta een speciaal besluit had uitgevaardigd werd het werk hervat. Nehemia 
nam het initiatief en bouwde in 52 dagen een stadsmuur met 12 torens (Nehemia 2:9-
7:5). Daarna begon op de puinhopen de herbouw van de stad. 
 

HERBOUW VAN DE TWEEDE TEMPEL 

Koning Herodes, de kindermoordenaar, gaf opdracht de tempel volledig te herbouwen. 
Deze bruut wilde zich op deze wijze bij het Joodse volk geliefd maken. Duizenden 
arbeiders werden ingezet. Aan het totale tempelcomplex met alle bijbehorende 
gebouwen werd tientallen jaren gewerkt. Het mocht uiteindelijk tot één van de 
wereldwonderen van de oudheid worden gerekend. Het was niet het enige bouwwerk 
dat Herodes in de stad liet uitvoeren. Jeruzalem steeg in pracht en grootte tot een 
ongekende hoogte. 

DE STAD VAN JEZUS 

Het was ook bij uitstek de stad van de Grote Koning. Hij kwam er al toen hij nog maar 
8 dagen oud was. Op 12-jarige leeftijd ging Hij er met de pelgrimsstoet heen. Eens hield 
Hij er Zijn koninklijke intocht. Hij heeft er priesterlijk geleden en profetisch gesproken. 
Hij heeft over de onbekeerlijkheid van de stad geweend. Ook was Hij er de laatste week 
van Zijn leven. Zijn graf was in Jeruzalem.  Nadat Jezus Zijn  intocht in Jeruzalem 
gehouden had, kondigde Hij de ondergang van de stad aan (Lukas 19:41-44).  
 
Verwoesting van stad en tempel (70 na Chr.) 
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Veertig jaar later werd Jeruzalem in een wrede oorlog, die 5 maanden duurde, door de 
Romeinen totaal verwoest. Onbeschrijfelijk was het leed. Vele duizenden Joden kwamen 
door oorlogshandelingen of honger om. Per dag werden er zo’n 4000 lijken over de 
stadsmuur gegooid. Volgens Flavius Josephus heeft Titus, de aanvoerder van de 
Romeinse legioenen, al het mogelijke gedaan om de tempel te sparen. Maar een soldaat 
wierp in z’n argeloosheid een fakkel naar binnen en het bouwwerk ging in vlammen op 
(Mattheüs 24:1-2). Ongeveer 97.000 Joden werden als slaaf naar Rome afgevoerd. De 
triomfboog van Titus in Rome herinnert ons tot op de dag van vandaag aan de 
verschrikkelijke gebeurtenissen die toen (in het jaar 70) hebben plaatsgevonden. Het is 
niet voor te stellen wat een ontgoocheling de verwoesting van de tempel voor het volk is 
geweest. Het was of het hart uit het jodendom was weggesneden. Ongeveer eenderde 
van de wetten van Mozes had betrekking op de offerdienst in de tempel, wetten die nu 
niet meer in praktijk konden worden gebracht. Zestig jaar later (132-135) kwamen de 
Joden nog eenmaal in opstand. Hun leider, Bar Kochba, wilde de wederopbouw van de 
tempel mogelijk maken. Daarbij werd verbitterd om de stad gestreden. Het tempelplein 
werd als het ware omgeploegd. 
 

DE NACHT VALT 

Dan valt de nacht over het jodendom definitief. Iedere vorm van Joods geestesleven 
wordt onderdrukt. De besnijdenis, het vieren van de sabbat, zelfs de toegang tot de stad, 
het werd allemaal verboden. Keizer Hadrianus veranderde de naam Jeruzalem in Aelia 
Capitolina en hij liet op het tempelplein een tempel ter ere van Jupiter oprichten. Een 
grotere belediging voor het Joodse volk was nauwelijks denkbaar. Er was weinig meer 
over van het land, overvloeiende van melk en honing. ”Ik zal uw steden tot een woestijn 
maken, en uw heiligdommen verwoesten; en Ik zal uw liefelijke reuk niet rieken. Ja, Ik 
zal het land verwoesten, zodat uw vijanden, die daarin zullen wonen, zich daarover 
ontzetten zullen. Daartoe zal Ik u onder de heidenen verstrooien en een zwaard achter u 
uittrekken; en uw land zal woest, en uw steden zullen een woestijn zijn”, sprak de Heere 
(Leviticus 26:31-33). 
 
De nacht over Jeruzalem was nu definitief gevallen. De ondergang van stad en tempel 
was het begin van een enorme lijdensweg. Bijna 2000 jaar vertoont de geschiedenis van 
Israël het beeld van statenloze, verachte en vervolgde, van land naar land, en van getto 
naar getto trekkende Joden. Ze leefden over meer dan 140 landen in alle vijf 
werelddelen verstrooid.  Hoe ging in vervulling:  “Ik  zal  u  verstrooien onder alle 
volken, van het ene eind der aarde tot het andere eind der aarde; en uw voetzool zal 
geen rust hebben, want de Heere zal u aldaar een bevend hart geven en bezwijking der 
ogen, en mattigheid der ziel. En gij zult nacht en dag schrikken, en gij zult van uw leven 
niet zeker zijn. ‘s Morgens zult gij zeggen: Och dat het avond ware; en ‘s avonds zult gij 
zeggen: Och dat het morgen ware”. 
 
Oorlogen en verwoestingen hebben de stad geteisterd. Na de Romeinen kwamen de 
Byzantijnen. Ze braken de Romeinse tempels af en richtten kerken op. Vervolgens 
kwamen de Perzen (tot 638), de Arabieren (tot 1099), de Kruisvaarders (tot 1291), de 
Mammelukken (tot 1517), de Turken (tot 1917), de Engelsen (tot 1948) en de 
Jordaniërs (tot 1967). En zo zijn er in de loop der tijd golven van de felste strijd tegen de 
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stad aangestormd, alle eeuwen door, en ze zijn er overheen geslagen, meesleurend wat ze 
in hun  greep kregen. Geen plaats op aarde is zó met bloed doordrenkt en steeds weer 
onder het uitroepen van fanatieke religieuze leuzen. Ook de kerk was vergeten dat er een 
schat in aarden vaten verborgen lag; dat de Joden de beminden zijn om der vaderen wil. 
Toen de christelijke kerk haar Joodse wortels begon te verliezen, kwam ze tot de 
theologie: Het ware Israël, dat zijn wij! Het oude volk had afgedaan.  En ze zijn op weg 
naar Jeruzalem gegaan, de kruisvaarders, in de Middeleeuwen. En onder het vaandel: 
God wil het! hebben ze huizen geplunderd, vrouwen verkracht, kinderen vermoord, 
synagogen vernield en Joodse boeken verbrand. Ze hebben het zwaard van de krijg beter 
gehanteerd dan de banier van het Evangelie. Ze trokken sporen van macht en geweld, in 
plaats van barmhartigheid en vrede. En zo kwamen ze in Jeruzalem, waar ze opnieuw een 
bloedbad aanrichtten. Aan de oproep van Paulus om de Joden tot jaloersheid te 
verwekken is weinig gehoor gegeven (Romeinen 11:11).  

DE  HERRIJZENIS 

Maar de Heere gedacht aan het verbond, dat Hij met Abraham, Izak en Jakob gesloten 
had. Drie jaar nadat de geraamten uit de concentratiekampen van West-Europa te 
voorschijn waren gekomen, ontstond tot ieders stomme verbazing, op 15 mei l948 de 
staat Israël opnieuw. Had de Eerste Wereldoorlog het land vrijgemaakt voor de opvang 
van de Joden, de Tweede Wereldoorlog met z’n verschrikkingen had de Joden ertoe 
aangespoord naar het land der vaderen terug te keren. En de Verenigde Naties gaven de 
Joden hun eigen staat terug. Niet voor niets eindigt Paulus in Romeinen 11 zijn 
beschouwing over de toekomst van Israël met de lofzang: ”O diepte des rijkdoms, beide 
der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn  oordelen en 
onnaspeurlijk Zijn wegen. Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn  alle dingen”.  
 
 
De staat Israël was geboren, maar dat bracht niet de zo fel begeerde vrede. In-tegendeel. 
Vijf Arabische staten reageerden onmiddellijk. Zij vielen het drie uur oude Israël aan. 
De Joodse wijk van Jeruzalem - de buurt van antieke, armoedige woonhuizen en 
synagogetjes, die de eeuwen door ononderbroken Joden had geherbergd -  ging veertien 
dagen na de onafhankelijkheidsverklaring, verloren. Het verlies van dit kleine getto,  dat 
na een felle  strijd  in  het  Arabische Legioen  van Jordanië zijn meerdere moest 
erkennen, kwam hard aan. Daardoor viel ook de tempelberg nog buiten het Joodse 
gebied. 
 
De Zesdaagse Oorlog (1967) 

Dat veranderde tijdens de Zesdaagse oorlog (1967).  Grote delen van Israël kwamen toen 
weer onder Joodse heerschappij, maar het meest indrukwekkende daarbij was wel de 
terugkeer van de Joden na bijna 1900 jaar in de oude stad van David, waar de 
klaagmuur nog het enige was, wat uit oude tijden was overgebleven. Ook de tempelberg 
kwam weer in handen van de Joden. Letterlijk ging in vervulling: “En zij zullen op de 
hoogte van Sion juichen”. Hier klonk de ramshoorn ten teken dat de weg naar huis nu 
ten volle was afgelegd. Om zich niet de woede van de Arabische wereld op de hals te 
halen, streek Israël de Joodse vlag op de tempelberg en bepaalde dat deze plaats aan 
Israël zou toebehoren, maar dat de mohammedaanse heiligdommen onder islamitisch 
bestuur vielen. Daarmee waren de problemen echter niet opgelost. Herhaaldelijk werd 
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ook toen de wereld opgeschrikt door terreurdaden, begaan door extreme Palestijnse 
guerrilla-organisaties, waaronder de P.L.O. van Yasser Arafat. 

De Yom Kippoeroorlog (1973) 

In oktober 1973 vielen Syrië en Egypte opnieuw aan. Israël was op die strijd niet 
voorbereid. Hij brak uit op de sabbat der sabbatten, op Grote Verzoendag. Dan speelt er 
geen radio, dan is er geen t.v., dan ligt alles stil! Als door een wonder werd het land van 
de ondergang gered, maar de terroristische aanslagen op Israël duurden voort. In 1980 
verklaarde de Knesset (het Israëlische parlement) Jeruzalem tot ongedeelde en eeuwige 
hoofdstad van Israël. De Palestijnen daarentegen willen dat Jeruzalem de hoofdstad van 
een toekomstige Palestijnse staat wordt. Dat maakt Jeruzalem tot hét brandpunt van het 
Midden-Oosten. Meer dan ooit zal de wereldpolitiek zich op deze stad concentreren. De 
Verenigde Naties, het Vaticaan en de Wereldraad van Kerken spreken nu al openlijk 
van een internationale stad. 
 

DE STRIJD SPITST ZICH TOE 

Eigenlijk is de strijd om Jeruzalem al in volle gang. Zo vormt Jeruzalem met al zijn 
problemen en conflicten een gevaar voor de vrede en veiligheid van de gehele wereld. 
Jeruzalem is voor de islam één van de heilige steden, ook al komt de naam Jeruzalem 
niet eenmaal in de koran voor. Voor Israël is het dé heilige stad, de stad van koning 
David. Alles wijst erop dat de strijd zich op deze stad zal toespitsen. Het zijn evenwel niet 
de regeringsleiders, maar het is God die de geschiedenis schrijft. “Ziet, Ik zal Jeruzalem 
stellen tot een lastige steen; allen die zich daarmee beladen, zullen gewis doorsneden 
worden (Zacharia 12:3). Bij alle onzekerheden staat een ding vast: De Joden hebben 
Haman overleefd; ze hebben de kruistochten overleefd; ze hebben Hitler overleefd; ze 
zullen ook de moeilijke situatie, waarin ze nu verkeren,  overleven.  Maar het zou wel  
eens  door  een  diepe  weg  kunnen gaan. Er is desondanks toekomst voor Jeruzalem. 

HET GODDELIJK ‘TOTDAT’  

Nu zijn er nog spanningen, bomaanslagen en terreurdaden, maar er volgt een Goddelijk 
“totdat”, waarover ook Paulus spreekt, als hij zegt “dat de verharding voor een deel over 
Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal zijn  ingegaan. En alzo zal geheel 
Israël zalig worden”,  Romeinen 11:25-26. “Verlangt U naar een opwekking, een 
geestelijk ontwaken? Bidt dan om de bekering van de Joden”, zegt Thomas Boston. 
 

Hoe ontroerend treffend vat het volgende gedicht dit alles samen: 

 

Jeruzalem de stad van de vrede  
(Zacharia 3:10) 

 
***** 
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Onder de wijnstok kan ik niet schuilen 
Onder de vijgenboom vind ik geen rust. 

Ouders zijn bang, kinderen huilen, 
Onheil in ’t land, en dood aan de kust. 

Haat van rondom; de Palestijnen! 
De nieuwste wapens op ons gericht. 

 
Zal dan de nacht voor ons nooit meer verdwijnen, 

Blijft dan Uw morgen voorgoed uit het zicht? 
En toch blijf ik in Uw woorden geloven, 

Leg ik mijn hand op Uw profetie, 
Weet ik het nieuwe Jeruzalem zeker, 

De stad van de vrede, die ik nu nog niet zie. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Middelharnis                                                                                                                                 

J. van Hoorn 

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

 

 

 

 

 

WAT STAAT VOOR DE DEUR ? 
  
 

“Een wereldoorlog doordaverd van een wereldrevolutie staat voor de deur” 

 
 
Dit hebben we professor G. Wisse meerdere malen horen zeggen in een “tijdrede” en 
dat heeft hij ook in geschrift wel kenbaar gemaakt. De begaafde kanselredenaar Wisse 
zei dit in een tijdrede over Jertemia 13:16, onder de titel: “De weg terug tot God, eer 

het wereldonweder losbarst.”  

 

 

Wereldsgezinde en ingeslapen christenen -we denken dat daar ook nog wel van Gods 
ware volk onder zijn- nemen het niet in dank af als er gewezen wordt op de naderende 
gerichten die over de aarde zullen gaan. “Dat wordt al zolang gezegd”, wordt wel 
afwerend opgemerkt. Het kon wel eens zijn dat de tijdgenoten van Noach gezegd 
hebben: “Man, nu sta je al bijna 100 jaar te waarschuwen en alles blijft zoals het altijd 
geweest is. Hou eens op met je geklets” Maar na 120 jaar prediken en waarschuwen 
heeft God de eerste wereld verdelgd. Acht personen ontkwamen het oordeel. “Het 
wordt al zolang gezegd.” Jacobus zegt: “Ziet, de Rechter staat voor de deur.” De 
Zaligmaker heeft zijn volk indringend gewaarschuwd en gezegd dat ze ten onder zullen 
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gaan, als ze zich niet bekeren. Veertig jaar later werd Jeruzalem verwoest en een miljoen 
Joden werden omgebracht, terwijl de overlevenden als slaven werden weggevoerd en 
verkocht. 
 
De hele wereld is in rep en roer. De grote brand in het Midden-Oosten komt steeds 
dichterbij. Irak dreigt een tweede Vietnam te worden. De situatie in Israël wordt met de 
dag benauwder. Het is aanslag op aanslag, terreur op terreur. Het is geen vraag óf er hier 
en daar ter wereld een vernietigende aanslag komt, maar wannéér deze zal plaatshebben. 
De geest van revolutie waart over de gehele wereld. In Afrika worden honderdduizenden 
mede lot- en natuurgenoten afgeslacht. Het leed van miljoenen kinderen is niet te 
beschrijven. Het Westen baadt nog in in Welvaart, Weelde en Wellust. WWW beheerst 
de gehele westerse cultuur. En willen we gewaarschuwd worden? “Het wordt al zolang 

gezegd”! Val ons niet lastig: we hebben het te druk met de vakantiefolders van het 
volgende jaar, en we hebben nog zoveel andere dingen te doen. “Geniet van het leven, 
het duurt maar even.” Nee, dat zéggen we niet, maar we bedoelen het wél. Tot de 
zondvloed kwam en hen allen verdierf. 
 
“Een wereldoorlog doordavert van een wereldrevolutie staat voor de deur.” Ja, dat zei 
professor Wisse zolang geleden al. Ja, inderdaad, lang geleden. Toen waren er nog 
waarschuwende stemmen voor hetgeen dat zeker komen gaat en dat ongetwijfeld “voor 
de deur staat”.  
 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Belangrijke  aankondiging : 

 

 

 

Op donderdag 6 november DV zal er een belangrijke bijeenkomst zijn te Woerden. 

De lezers van ons blad herinneren zich nog wel de pennevruchten van wijlen dominee 
A. van der Kooij, Nederlands Hervormd predikant. Ds. Van der Kooij heeft in 
“Verwachting” veel gepubliceerd over de op te richten nieuwe kerk, de PKN. Het was 
voor dominee heel duidelijk: het is – Samen op weg naar Rome en zo ook samen naar 

de ondergang. Maar ds. Van der Kooij heeft in ons blad ook meermalen gewezen op de 
grote toekomst van Israël en van héél de kerk in het komende duizendjarig rijk. 
Een zoon van dominee Van der Kooij -Ir. H. van der Kooij- heeft het gedachtegoed van 
zijn vader over de “Toekomende dingen” -met name hetgeen hij schreef over het boek 
Openbaring- verzameld. De nalatenschap van dominee bleek een rijke bron te zijn! Het 
is een boek geworden van honderden pagina’s! 
 
Het is de bedoeling dit boek op 6 november a.s. te presenteren. Deze presentatie zal zijn 
op donderdagavond 6 november in de Maranathakerk (Molenvlietlaan 10) te Woerden. 
Ds. A. Belder van Nieuwe-Tonge hoopt de avond te leiden. 
De auteur -Ir. Van der Kooij- zal enkele hoofdlijnen van het boek schetsen, waarna het 
boek zal worden aangeboden aan de gemeenten die ds. Van der Kooij heeft mogen 
dienen: Nieuwpoort, Nieuwe Tonge, Zuilichem-Nieuwaal, Noorden en aan de gemeente 
van Woerden. 
 

De bijeenkomst begint om 19.45 uur en de kerk is open vanaf 19.15 uur. 

Belangstellenden zijn van harte welkom. Deze verklaring van de Openbaring is na afloop 
verkrijgbaar. In het boek komt helder naar voren in welke tijd wij leven en waar het 
heen gaat.  
 
We weten dat ds. A. van der Kooij volbloed chiliast was. Hij stond in de traditie van de 
puriteinen; een ziener als ds. Th. van der Groe, en zoveel anderen! Zonder meer een 
aanbeveling. We denken dat onze abonnees voor de bijeenkomst en het boek wel 
belangstelling zullen hebben! 

 

 

 
 


