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Bijbels toekomstblad 

                Jaargang 17 - nummer 4  -  dec.  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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 “Als de mensen godloos worden, worden de 
overheden radeloos, de leugens grenzeloos, de 

schulden talloos, de besprekingen vruchteloos, de 
politici karakterloos, de christenen gebedsloos, de 
kerken machteloos, de volken vredeloos en de 

misdaden mateloos” 
 
Het boven geciteerde kwam ons onlangs onder 
ogen. Het typeert onze samenleving – christelijk of 
niet. Als het bovenstaande wáár is, dan leven wij in 
een verschrikkelijke tijd. En wie zal durven 
ontkennen dat het zo is? 
 
Ontbinding. De islam maakt zich op mét het 
roomse Europa het christendom te ontbinden, te 
vernietigen, hetgeen niet moeilijk is, daar het 
christendom van binnenuit al volop in ontbinding 
is. De heer Van Hoorn behandelt in het bijzonder 
de oorsprong en ontwikkeling van de oosterse 
antichrist. Zeer belangrijk om dit te weten, omdat 
we van dag tot dag meer met deze vijand in ons land 
geconfronteerd worden.  
 
Veel geniepiger is de westerse antichrist – het 
pausdom. We dienen goed te weten wat de rol van 
deze grote vijand Gods in de geschiedenis is geweest. 
U leest ervan. Maar we hopen u ook te vertellen wat 
ze nóg altijd is. We dienen de vijand goed te 
kennen, te ónderkennen. Dat is echt bittere 
noodzaak, daar de machten der duisternis op volle 
toeren draaien en Rome ‘achter de schermen’ haar 
duivelse val aan het uitzetten is, en met succes. 
 
Het Midden-Oosten zal het wereldbeeld van het jaar 
2004 op een uitzonderlijke wijze blijven bepalen. 
Ook al is Saddam Hoessein gepakt. We denken ook 
aan Iran dat een grote bedreiging is vanwege het 
nucleaire programma. 
 
We  blijven echter niet steken in het aanwijzen van 
alle vijanden die tóch aan de rand van het 
ondergang staan, hoe fel ze dan ook nog zullen 
woeden! Op meerdere plaatsen en wijzen in dit 
nummer leest u veel over de grote toekomst die er is 
voor de kerk uit Joden en heidenen. De toekomst is 
niet aan satan, maar aan de grote Davidszoon! 

 

 
 
 
 

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.  “Raakt dit land weder onder de tyrannie der Spanjaarden, zo zal in elk ander land 
de Godsdienst, menselijkerwijs gesproken, voor altijd uitgeblust worden, zonder dat er één vonk van 
overig zij”, zo schreef Willem van Oranje in het zo menig opzicht bange jaar 1574. Deze geloofsheld 
werd door het monsterlijke Rome lafhartig vermoord. Van zijn stervende lippen klonk zijn gebed 
om de genade Gods voor zijn ziel en voor het arme volk. Van het Huis van Oranje zei Bilderdijk: 
“Oranje is groter naam, dan al wat scepter torst.” Zien wij op het afvallig nageslacht, ten dele al 
rooms en verder zó roomsgezind dat onze Vorstin aan de mis deelnam, dan mag onze bede wel zijn 
tot God om zich te ontfermen over het ten ondergaande Oranjehuis. 
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“Wat zo het algemeen betreft  dan wordt het steeds duisterder en het nieuwe licht, of 
liever de oude duisternis, neemt van jaar tot jaar toe. Wijze en dwaze maagden slapen en 
sluimeren samen voort. Evenwel schijnt het mij uit vele profetieën uit Gods Woord en 
de tekenen der tijden toe, dat onze tegenwoordige tijd voorbereiding maakt voor 
gewichtvolle gebeurtenissen. Het blijkt uit menigvuldige voortekenen, dat de tijd nadert 
dat de vervloekte vijgeboom van het Joodse volk begint uit te botten.  
 
Het is mij reeds voor enige jaren opgehelderd uit Gods Woord, dat de herleving der 
Kerk wacht op de bekering van het Jodendom. En nu weet ik het niet, maar daar 
beginnen wel knoppen en bloeisels zich te vertonen en dit heeft mij aanleiding 
gegeven om nog een tiental leerredenen uit te geven omtrent de naderende 
verwachting, “dat Israëls verlossing uit Sion kwame.” 
 
 
Het boven geciteerde is een woord van de bekende “kruisdominee” Elias Fransen. Het is 
te vinden in een brief van zijn hand aan “een vriend te Harskamp, gem.Ede”, en de brief 

is gedateerd 31 mei 1832. 
 
 
En nóg is Israëls verlossing niet gekomen. Ds. Fransen heeft niet kunnen denken dat het 
nog zolang zou duren; zólang, eer dat het “leven uit de doden”, het duizendjarig rijk 
waar hij zo sterk naar verlangde, gekomen zou zijn. Wat is het een weldaad dat de 
HEERE het voor ons verborgen houdt. Als de HEERE het hem had doen zien dat het 
nog wel meer dan honderd jaren zou duren eer die grote beloften vervuld zouden 
worden, mogelijk was hij dan in moedeloosheid terneer gaan zitten. De HEERE weet 
wat het beste voor ons is! En wij zien ook nu nog altijd verwachtingsvol uit naar de tijd 
dat de aarde vol zal zijn van de kennis des HEEREN, gelijk de wateren de bodem der zee 
bedekken. Wat zijn er vele tekenen gekomen sinds ds. Fransen leefde! Het gróte teken 
van de staat Israël! De vijgeboom die zo aan het uitbotten is. We zouden haast zeggen, 
dat het niet lang meer kan duren. De hele wereld staat als het ware op springen; 
apocalyptische rampen zijn uit de lucht te grijpen. Wij weten echter niet welke gerichten 
er nog allemaal vooraf zullen gaan aan de aanneming van Israël. Allernodigst is het voor 
ons allen voorbereid te zijn op Gods werken. Dat we zo voorbereid het nieuwe jaar 
mogen ingaan. En voor dat jaar wensen wij u allen Gods zegen toe en dat Zijn 
bewarende hand over u allen mag zijn. 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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DE AANBIEDING VAN CHRISTUS 
 

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

 
Er zijn mensen die zeggen: “Ach ja, of ik het recht doe, weet ik niet. Ik stem al die 
dingen toe, maar ik kom telkens tot het besluit dat ik het geloof mis.” We zullen u die 
zo spreekt, eens een vraag stellen. Gij hebt het geloof niet, zegt ge. Kunt ge nooit 
bemerken dat er in alles voor u een ledigheid is? Ledigheid in het lezen van de Schrift, 
ledigheid in de prediking, ledigheid in de ontmoeting met Gods kinderen? Kortom, in 
alles een onuitsprekelijke ledigheid? Legt uw oor eens te luisteren naar uw binnenste. 
Kunt ge het op het ogenblik niet zo beantwoorden, probeert het dan nog deze avond, 
wanneer ge op uw bed neerligt of wanneer ge in de eenzaamheid zijt. Als u de ledigheid 
in alles gevoelt, dan is Christus juist voor u! 
 
Christus komt tot zulke mensen. Ga uit uw ledigheid tot de volheid van Christus en gij 
zijt er! Ik weet wat u zult zeggen. U zult zeggen: “Ik kan niet!” Dat weet ik wel, maar u 
behoeft het niet te kunnen. Als u het zoudt kunnen, zou het mis wezen. Christus werkt 
het Zelf, als Hij u openbaar wordt. Ge denkt misschien dat Hij nog komen moet, maar u 
ziet niet dat Hij alreeds is gekomen. En de oorzaak dat ge dit niet ziet, is uw ongeloof, 
dat als een deksel op uw gelaat ligt. Het deksel van het ongeloof, dat op u ligt, moet 
worden weggenomen en als dat gebeurt, dan ziet u het in uw onmidddellijke nabijheid, 
in uw hand, in uw mond, in uw hart. U zult niets anders hebben te doen dan u te laten 
zaligen, en dát is nu het geloof. 
 
Weet u wat u doen moet? U moet op het ernstigst Gods Woord lezen, en niet overal 
heenlopen. Deze leer van de aanbieding van Christus is zo goed als weg in Nederland. 
Verzuim ook niet de geschriften te lezen van de gestorven leraren die de Kerk van 
Christus in vorige eeuwen hebben gediend. Onder het lezen moet u blijven opzuchten 
tot God, als ge kunt hele dagen lang blijven opzuchten tot God. Wie weet of er dan niet 
spoedig wonderen met u gebeuren, zodat ge vol verwondering zult zeggen: Ik heb de 
eeuwige dood verdiend en nu schenkt God mij het eeuwige leven; Christus zegt tot mijn 
ziel: “Zie, hier ben Ik. Ik ben uw Heil”, Jes. 58:9 en Ps. 35:3. En nu weet ik wat Jacob 
bedoelde toen hij zei: “Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is 
gered geweest”, Gen. 32:30. 

 
 

(Ds. J.P. Paauwe-Dagboek 4 december) 
 
 

 
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
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HET  PAUSELIJKE ROME 
 
     ALTIJD DEZELFDE   

 
 
- 3 - 

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

 
 

 
Engelse Kerk wil pedofiele priesters weren. Londen (AFP)   
 
Priesterstudenten in de Engelse Rooms-katholieke Kerk worden voortaan grondig 
ondervraagd om pedofilieschandalen te voorkomen. Tot dusver zijn tussen 1995 en 
1999 in totaal 21 priesters in Engeland en Wales veroordeeld wegens seksueel misbruik 
van minderjarigen. Het hoofd van de Engelse RK-Kerk, kardinaal Cormac Murphy-
O'Connor, heeft vorig jaar een onafhankelijke commissie ingesteld die voorstellen 
moest doen om herhaling van de pijnlijke gebeurtenissen te voorkomen. 
 

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
Het bovenstaande onder “De zedelijke ontaarding van Rome” schreven we al in 
“Verwachting” nr. 3 van 2001. We herhalen dit als inleiding op de vloed van 
zedenschandalen die sindsdien van de heilige priesters openbaar zijn gekomen en        
over het perfide Rome zijn verschenen, waarover meer in deze serie. Opnieuw bewijzen 
we dat Rome Semper idem is - altijd dezelfde! Als het ooit zover zou (moeten) komen 
dat Rome ook in ons land de toon aan kan geven – wee dan ons, vanwege het 
monnikengespuis, om met Spurgeon te spreken. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
HOE  ERG  HET  WAS… 
Er zijn boeken vol over geschreven hoe erg de ontaarding van het pausdom was. Veel 
wat beschreven is zouden we niet eens af willen drukken. Er zijn werken die er wel heel 
erg gedetailleerd over schrijven. Het is om te huiveren wat deze satanskerk de eeuwen 
door heeft gedaan. Hoe ze de mensen lichamelijk en geestelijk heeft vergiftigd. In een 
lezing van het Katholiek Nederlands Persbuerau wordt indringend gewezen op de 
vuiligheid van Rome. We willen er iets van aan u doorgeven. Deze lezing is gehouden op 
11 oktober 1997 door Drs. R.J. Bleeker. De heer Bleeker merkt op: 
          
    “We kunnen rustig stellen dat het overgrote deel van de 
pausen bestond uit een verzameling losbollen, moreel gedegenereerden en tirannen.” 
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We nemen het volgende uit de lezing over: 
 
De roomse kerk heeft veel pausen gekend die elkaar  tegenspraken  en  veroordeelden. 
Er zijn pausen geweest die zich in het openbaar te buiten gingen aan excessief 
drankgebruik, Er zijn pausen geweest die het dagelijkse leven doorbrachten met gokken 
en het verkwisten van grote sommen geld. Pausen die jonge meisjes van 5 en 6 jaar naar 
de brandstapel lieten brengen. Leo X was waarschijnlijk de eerste homosexuele paus en 
organiseerde feesten die bestonden uit enkele tientallen gangen. Schranspartijen waarbij 
naakte jongetjes uit grote puddingen sprongen. Paus Johannes XII stond zijn priesters 
officieel toe, tegen betaling van een belasting, er maitresses op na te houden. En er was 
ook een paus die vlak voor het begin van een concilie 1200 dames van lichte zeden naar 
Rome liet aanrukken, dit alles ten gerieve van de deelnemers aan een belangrijke 
kerkelijke bijeenkomst. 
 
Paus Sixtus legitimeerde zelfs alle bordelen in Rome en kwam met de bepaling dat 
aflaten ook van toepassing waren op doden. Nabestaanden zorgden zo weer voor wat 
extra muntjes in de Vaticaanse schatkist. Er waren pausen die complete 
vervalsingsateliers runden waar aan de lopende band namaakzegels, oorkondes, 
kerkelijke decreten, pauselijke documenten en heiligenlevens gefabriceerd werden. Van 
één paus is bekend dat hij lid was van een vrijmetselaarsloge. Van een andere paus is 
bekend dat hij in de Sint Pieter een toast uitbracht op de duivel. Paus Clements XI 
verbood zijn onderdanen om in de bijbel te lezen. De onfeilbare paus Sixtus V kwam op 
de proppen met zijn eigen bijbelvertaling, die hij authentiek liet verklaren, totdat twee 
jaar later zijn onfeilbare opvolger Clementius VIII verklaarde dat deze bijbel barstensvol 
fouten zat en verordineerde dat er een andere versie gemaakt moest worden.  
 
Paus Alexander VI vermoordde op 12-jarige leeftijd een jongetje met een mes. Dat was 
geen enkele reden om hem een aantal jaren later niet tot paus te benoemen. Van deze 
paus wordt gezegd dat hij tien buitenechtelijke kinderen verwekte. Een van zijn 
opvolgers, paus Pius II, die in 1464 het veld moest ruimen, maakte de opmerking dat 
Rome de enige stad ter wereld is die door bastaards werd bestuurd. Van hem is bekend 
dat hij openbare colleges hield waaraan hij methoden doceerde om vrouwen te 
verleiden. Paus Julius II is onder andere bekend van het organiseren van schandalige 
vreetpartijen, het liefst tijdens de vastentijd. Zijn liefste hobby was het uitroeien van 
ketters. 
 
Paus Clemens VI bracht delen van zijn tijd door in zijn eigen paleis in Avignon waar hij 
martelkamers had laten bouwen. Bovenin zat een luik dat open moest blijven staan als 
mensen gemarteld werden. Hij genoot intens van het geschreeuw en gegil. Volgens paus 
Innocentiua II moesten alle ketters ‘vermorseld worden als een nest giftige slangen.’ 
 
De tegenpaus Johannes XXIII werd tijden het Concilie van Konstanz in 1415 afgezet 
omdat tientallen getuigen hem schuldig verklaarden. Vast was komen te staan dat hij 
‘een onverbeterlijke zondaar was, schuldig aan moord, vergiftiging en andere ernstige 
misdaden, zoals het bedrijven van simonie’, dat is het verkopen van geestelijke ambten 
of gaven. 
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Het bonst maakte het wel,  de meest waanzinnige en meest  goddeloze paus  die de 
roomse kerk ooit  heeft  voortgebracht:  Paus Innocentius III,  de  motor  achter  de 
Inquisitie en de man die de leer van de transsubstantiatie heeft geïntroduceerd.  Hij   
kan persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor de afslachting van 20.000 
mensen. Hij was ook verantwoordelijk voor het feit dat joden gele hoeden moesten 
dragen en in getto’s werden ondergebracht. Een praktijk die zich tot het begin van deze 
eeuw voortzette in de Italiaanse hoofdstad.  
 
U huivert misschien van wat u hoort, maar dit zijn historische feiten die door niemand 
ontkend worden of ter discussie staan. Eén van de weinig gunstige uitzonderingen op 
deze caroussel van liederlijkheid was, en daar kunnen we misschien nog een beetje trots 
op zijn, Adriaen Boeyens die leefde van 1459-1523, de latere paus Adrianus VI, de enige 
Nederlandse paus die er ooit geweest is. Hij preekte openlijk tegen de misstanden in de 
kerk, zoals de zedeloosheid van de priesters. Na een mislukte vergiftigingspoging 
benoemde Leo X hem tot kardinaal. Toen Leo stierf waren de kardinalen wekenlang in 
conclaaf en pas na tien stemmingen werd Adrianus tot paus benoemd. De kardinalen 
gunden elkaar de tiara niet. Een bisschop opperde dan maar om ‘een man te benoemen die 
als een heilige wordt beschouwd.’ Dat heeft Adrianus geweten! Aanvankelijk wilde hij geen 
paus worden, maar uiteindelijk reisde hij af naar Rome. Wat hij daar zag verbijsterde 
hem. Adrianus begon vol ijver met zijn zuiveringsplannen. Van de meer dan 700 
hovelingen, koks, pages, valkeniers, muzikanten, toneelspelers, componisten en 
stierenvechters werd het grootste deel ontslagen. Hij haalde de zweep over de 
kardinalen.  
 
Elke morgen bij het misoffer droeg hij eenvoudige mensen op, zelfs voor de Indianen 
die wreed waren behandeld werd gebeden. Zijn hervormingsplannen waren vergaand. 
Helaas, één jaar en acht maanden heeft Adrianus geregeerd. In 1523 openbaarde zich 
een mysterieuze ziekte, die hem uiteindelijk velde. Het roomse stadsbestuur van Utrecht 
wist destijds te melden: “De paus is gestorven, vermoe-delijk door vergiftiging”. 
 
 
Er is niets nieuws onder de zon. Ook van de vorige paus die slechts 33 dagen regeerde 
gingen zeer sterke geruchten rond dat ook hij vergiftigd was.1 Als je de financiële intriges  
van het Vaticaan wil blootleggen, steek je je neus inderdaad in een wespennest. 
 
                                                    

Tot  zover Drs. R.J. Bleeker geciteerd 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
 

                                                           
1  Bedoeld is paus Johannes Paulus I.  Moord en doodslag zijn geen onbekende zaken in de pauselijke kerk.  Er zijn 
niet alleen pausen vermoord door de Jezuïeten, maar dit zwarte keurcorps van de paus heeft ook de hand gehad in 
konings- en andere moorden. Het is het meest helse ‘keurcorps’ van de paus! 
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JA MAAR, ZÓ ERG IS HET TOCH NIET MEER? 
We weten wel dat het huidige protestantisme meent dat Rome veranderd is, dat de 
gruwelen die het voorheen bedreef nu ondenkbaar zijn. Als u dit meent dan willen we 
eerst opmerken dat we heel goed dienen te beseffen dat Rome, in een positie waarin zij 
in de minderheid is, een ánder gelaat heeft. Maar vooral zal Rome zich heel anders 
voordoen dan het is in dielanden waar  de  Reformatie  zich  nationaal heeft kunnen 
vestigen. Zoals door de invloed van de ware religie de wereld in toom wordt gehouden,  
zo geldt dat eveneens voor Rome!  Ook in landen waar het  
communisme of het socialisme de lakens uitdeelt, houdt Rome zcih wel koest. Rome 
heeft een kast vol met maskers en die zet ze naar believen op en af. Maar toch: “Dat was 
vroeger, maar nu is Rome heel anders”, kan men nog wel eens horen van onnozele 
mensen. Toch denkelijk niet alleen van onnozelen, maar ook van degenen die willens en 
wetens en in brute verharding hun ogen sluiten en hoereren met de hoer van Babylon. 
We denken alleen maar aan de synode van de   Hervormde Kerk die enkele jaren 
geleden de paus met alle egards ontving op haar synode, de synode van de 
Ned.Herv.Kerk, welke Rome “een zusterkerk” noemt.  
 
 
Zoals het voorheen in Roomse landen was, zo is het ook in onze tijd waar Rome de 
absolute macht heeft. De bekende Schotse predikant Robert M’Cheyne heeft heel goed 
opgemerkt wie en wat Rome is, als zij de macht heeft. Op de terugreis van zijn 
zendingsreis naar het Joodse land, schreef hij het volgende aan zijn gemeente te Dundee, 
vanuit Breslau op 16 oktober 1839: 
            Het volgende koninkrijk waar wij 
doorheen zijn gekomen, was Oostenrijks Polen: het land van de gesneden beelden. Wij kwamen 

door haar voornaamste steden, Tarnapole, Brody, Lemberg en vandaar naar Krakau: een tocht 

van verschillende honderden mijlen. U zou er, net als ik, verbaasd van staan als u de gruwelijke 

afgoderij van dit land zou zien. Het rooms-katholicisme is de gevestigde godsdienst, en de regering 

bestaat uit bittere vervolgers van een ieder die verandert. Bij elk dorp staan tal van kruisen van 

enorme grootte, met het beeld van de Zaligmaker. Ook staan er langs de weg levensgrote 

standbeelden van de maagd Maria en van andere heiligen. Vaak zijn er houten kistjes 

aangebracht, die vol zitten met beeldjes. Dikwijls ziet men midden op een plein een klein overdekt 

vertrek vol met deze beeldjes van hout en steen, die dagelijks door deze mensen worden aanbeden. 

De Bijbel is een verboden boek in dit land. Al onze Bijbels, zelfs onze Hebreeuwse Bijbels, werden 

van ons afgenomen, opdat wij de Joden de blijde boodschap van een Zaligmaker niet zouden 

verkondigen. Geloofd zij God, zij konden deze boodschap niet uit ons geheugen of hart wissen. 

Moet u dit niet allen aansporen tot het gebed om de komst van de dag dat de torens van het 

pausdom ineen zullen storten? De dag dat God ons aan haar zal wreken? Want de Bijbel, die zij 

zozeer haat, zegt: “Daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood en rouw en 

honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt”, 

Openb. 18:8. Bid om die dag, want dit zal dezelfde dag zijn waarop God de breuk van Zijn volk 

Israël zal verbinden en de wond waarmee het geslagen is, zal genezen. Het zal de dag zijn waarop 

de vrouw des Lams zich in al haar schoonheid zal openbaren, en de Heere Jezus Zijn 

bruiloftskroon zal dragen. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Ja,  zo ging het in de tijd van Mc Cheyne in  de roomse  landen en zo gaat het nog, 
overal waar het pausdom de alleen macht heeft.  Denkt u  dat de roomse prelaten  in 
ons land ánders zijn? Als zij dan anders zijn laten ze dan ogenblikkelijk verklaren dat 
hetgeen de roomse kerk gedaan heeft duivels en uit de hel was. Laten zij ruiterlijk 
verklaren dat de regerende pausen uit de tijd dat Gods heiligen vervolgd en gedood zijn, 
monsters van goddeloosheid waren en dat ze alsnog -posthuum- in de ban worden 
gedaan en overgegeven aan de satan. Dat doen ze nooit. Ook kardinaal Simonis zal dit 
nooit doen!  Als dát zou gedaan worden, dan, ja dán willen we geloven dat Rome 
inderdaad veranderd is. Maar omdat het nooit is veranderd en nooit veranderen zal, 
wacht zij slechts op de gelegenheid opnieuw haar duivelsaard bot te vieren.  
 
Wat dan te denken van de protestanten die op 26 nov. 1999 tijdens het 
“Millenniumgebed” in de Domkerk te Utrecht, handje aan handje hebben zitten bidden 
met roomse afgodendienaars? Wat daarvan te denken? Ongetwijfeld hebben ze Gods 
vloek over zich gehaald. Wat te denken van een evangelist van “onze” richting die met 
jongeren de vervloekte paapse mis gaat bijwonen? Is het niet vreselijk? Laat hij met de 
jeugd gaan bidden om de vernietiging van Rome, zoals M’Cheyne het aanbeveelt, om de 
weg te banen voor de bekering van de Joden en het grote herstel van Gods Kerk. Als hij 
zich niet bekeert, zal hij mét Rome, en de arme misleide jeugd, voor eeuiwig omkomen. 
In die dag waarvan M’Cheyne schreef, de torens van het pausdom zullen ineenstorten, 
als de Heere het bloed van Zijn getuigen gaat wreken, en Rome, met allen die haar 
vleien, zal verwoest worden. Dat zal ook de dag zijn dat de Heere de breuk van Zijn volk 
Israël zal verbinden en de Heere Jezus Koning zal zijn over Israël en de wereld in het 
Vrederijk. MacCheyne sprak over hetgeen de Heere beloofd heeft en zéker zal komen. 
De huidige afvalligen spreken de satan na en doen zijn eigen werken. Het afvallig 
protestantisme -al het onrein en hatelijk gevogelte- gaat de kooi van Rome binnen en 
wordt met haar verwoest. U weet wel dat John Bunyan dit schreef in zijn werk “De val 
van de antichrist en het doden der getuigen”. Dit werkje van hem is veel, véél te weinig 
bekend. Waarom geeft de “Bunyan-Stichting” dit werk van hem niet uit? En waarom 
ook niet zijn magistrale werk “Het nieuwe Jeruzlem”, een prachtige beschrijving van het 
duizendjarig rijk? Onze tijd schrééuwt om zulke getuigenissen.  
 
NOG  EEN  ÁNDERE  BRON ! 
De afvallige protestanten zullen tóch volhouden dat het niet zo erg is. En wie is die 
meneer van het KNP eigenlijk? Dat zal wel weer iemand zijn van een extreme club van 
lieden die nooit wat goeds profeteren. En wat ze naar voren gebracht hebben zal 
ongetwijfeld wel behoorlijk ‘gekleurd’ zijn. M’Cheyne wordt wel wat moeilijker, maar 
ach, die man was wat zwaarmoedig… 
 
Drs. R.J. Bleeker van het KNP verwijst ernaar dat zijn gegeven uit authentieke bronnen 
komen. Niemand behoeft eraan te twijfelen. We vinden het heel nuttig u nog op een 
andere bron te wijzen. Voor ons ligt aflevering drie van een serie “Rome en Babylon” 
van de hand van Hans Visser. Het heeft gestaan in het blad “Het Zoeklicht”. Jammer 
genoeg hebben we er geen datum bij vermeld. Het is van enkele jaren geleden: We 
citeren: 
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Wat de voormalige leiders van de rooms-katholieke kerk deden moet voor de hele 
christelijke wereld een blijvende les zijn. Afvalligheid kan iedere christelijke stroming, 
richting of denominatie overkomen. En hoe ver men kan afvallen blijkt uit veel 
hedendaagse ontwikkelingen, zowel in Nederland als daar buiten. De pausen van toen 
waren niet beter. Bij sommige voorvallen leek het wel of satan persoonlijk plaats had 
genomen op de Heilige Stoel. Berucht is de walgelijke kadaversynode onder paus 
Stehpanus VI (896-897). Hij wordt door historici gebrandmerkt als psychopaat en zijn 
daden waren er dan ook naar: 
 
Hij liet het lijk van Formiosus -één van zijn samenzwerende voorgangers- opgraven om 
berecht te worden. De vingers die de menigte gezegend hadden liet hij van het stoffelijk 
overschot afhakken. Dergelijke zaken speelden zich af onder leiding van hen die 
pretendeerden Christus’ waarheid na te volgen. Deze pauselijke periode wordt soms ook 
wel de “pornocratie” genoemd. Ondanks hun voorbeeldfunctie hadden veel pausen 
geen seksuele moraal. Niet dat de eeuwen na de pornacratie voor het pausdom zoveel 
beter werden. Er was ook een paus die vlak voor het begin van een concilie 1200 dames 
van lichte zeden liet aanrukken ten gerieve van de deelnemers aan een belangrijke 
kerkelijke bijeenkomstg. Paus Sixtus I legitimeerde zelfs alle bordelen in Rome, maar 
niet zonder belastingen te heffen die de Vaticaanse schatkist moesten verrijken.   
 
Tot zover “Het Zoeklicht”. We kunnen deze lijst aanvullen tot een dik boekwerk. Dat is 
niet de bedoeling. Alles is niet oorbaar op papier te zetten. We hebben boeken in huis 
gehad die we niet eens uit hebben willen lezen. Zo onvoorstelbaar goddeloos en 
schunnig is het wat de ‘heilige’ priesters in de kloosters etc. hebben gedaan. Weest u ten 
volle ervan overtuigd dat het overgrote deel der pausen gedegenereerden, tirannen en 
smeerlappen waren. 

   
U zult het met ons waarderen dat ook een blad als “Het Zoeklicht” deze roomse 
gruwelen heeft bekendgemaakt. Er wordt nog op meerdere feiten gewezen, maar die 
laten we nu gaan. De meeste protestantse bladen verzwijgen al zulke feiten angstvallig. 
Daarom; hulde voor “Het Zoeklicht”! Zij beschouwt ook het huidige Rome als een groot 
gevaar en als een antichristelijke macht. Toch denken we dat ze te goede gedachten heeft 
over het Rome, dat  n í e t  aan de macht is. Dat kán ermee te maken hebben dat ze het 
pausdom niet ziet als de antichrist, niet als de “verborgenheid der ongerechtigheid”, 
hoewel het  blad toch de gruwelijke ongerechtigheden van Rome niet onder de tafel 
schuift. Hoe het dan ook zij: Temidden van een kerk en christenheid die Rome ziet als 
een “christelijke kerk”, is dit getuigenis een verkwikking. Maar hetgeen beschreven is 
over Rome is allerminst een verkwikking. En dan dienen we óók nog te bedenken dat de 
meest schunnige gruwelen verborgen zijn gebleven.  Wie zal  ooit  precies  weten  welke  
misdaden  er  met  vrouwen en meisjes zijn uitgevoerd in de pestholen van de kloosters 
door de wellustelingen die zich “priester” noemen, al zijn vele vreselijke feiten bekend. 
 
DE KERK DER MARTELAREN 
Daar zijn boeken vol over geschreven! Wie het Groot Martelarenboek in huis heeft en 
het niet ongelezen gelaten heeft weet meer dan genoeg over de ware aard van de roomse 
kerk. De roomse kerk zoals zij was en is als zij de macht heeft. De roomse kerk is niet de 
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vriendelijke en sympathieke kardinaal of pastoor die u mogelijk kent, maar dat is de 
kerk die Gods heiligen de eeuwen door heeft vervolgd en gedood. We willen er u nog 
iets van laten lezen met een tweeledig doel. Ten eerste u de duivelsaard schetsen van het 
pausdom en ten tweede u laten lezen wat Gods genade vermag door Zijn bloedgetuigen 
staande te houden en ze de geloofskracht te geven om onder de grootste smarten voor 
Zijn naam en zaak op te komen. Ons tot beschaming… 
 
 
Het ware Rome 
Daar weten de martelaren over mee te praten; dat heeft de kerk der eeuwen 
ondervonden. Het roomse beest onder de heidense keizers heeft haar duizenden 
verslagen, maar het beest onder het pausdom haar tienduizenden.. Moet en mag dat 
steeds weer “opgerakeld” worden? Ja, dat móet en dat mág! Vooral… dat móet. En 
waarom vooral? Omdat we gewaarschuwd dienen te zijn voor Rome in het Verenigd 
Europa, zodat we ons mogen wapenen voor de tijd als Rome weer de overhand zal 
krijgen. John Owen heeft ons een aparte verhandeling nagelaten over “Het nut van het 
geloof, indien het pausdom weer over ons zou komen”, waar we in deze serie nog op 
terug hopen te komen. Ook ds. Spurgeon heeft ons op velerlei wijze gewaarschuwd voor 
het altijd onveranderde Rome. Nu alleen dit van hem: 
 
 
“Op de pauselijke troon hebben mensen gezeten slechter dan duivels. Zelfs een 
vrouw, een hoer, heeft eens geregeerd als hoofd van uw vervloekte kerk. Ga de 
smerigheid van uw priesterschap afwassen, de liederlijkheid van uw kloosters en de 
helse smerigheid van uw moederstad, de oude hoer Rome. Spreek niet van vergiffenis 
schenken aan anderen, terwijl overspel toegestaan is in Rome zelf, en haar knechten 
tot de nek toe ondergedompeld zijn in zonde.” 
 
Dat is zeker gepubliceerd in de tijd van de papenhaters professor Wisse en dominee 
Kersten, en meer van die onverzoenlijke mensen, zeggen nu mogelijk de vazallen van 
Rome, waarover we zowat de benen breken in onze dagen. Maar dan moeten we deze 
afvalligen toch teleurstellen. We namen het bovenstaande -als een direkt woord tot 
Rome zèlf- over uit boekje “Geloof”, nummer 14 uit de serie preken van Spurgeon, 
onder redactie van Drs. T. Visser, uitgegeven in 2003. Op een andere plaats zegt 
Spurgeon dat we verplicht zijn onze kinderen te vertellen welke gruwelen de kerk van 
Rome bedreven heeft en ze erop te wijzen dat we geen enkele toenadering mogen doen 
ten opzichte van de roomse antichrist!! We moeten met hen de geschiedenissen van de 
martelaren lezen, beveelt hij ons!! 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 

èèèè   Anders staat het met de straf der slavernij, zowel met de verbanning naar de 
vreselijke strafkolonies,  als wel in het bijzonder  met  de  galeiendienst.  Over  die 
verbanning geeft de reeds vroeger aangehaalde predikant Jurieu in zijn herderlijke 
brieven het aangrijpend relaas van een officier uit de Cevennen. Deze treft in de 
Middellandse zee een schip aan, uit Marseille op weg naar de Antillen, vol met 
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kinderen, jonge meisjes, vrouwen, enige mannen en grijsaards. Van de 250 
gedeporteerden zijn er reeds als het schip na 14 dagen vertraging vertrekt, 18 personen 
gestorven. Op de eerste vraag, waarover het bij dit transport gaat, zeggen hem de jonge 
meisjes: 
  “Wij zijn hier, omdat wij het beest (der Openbaring van Johannes) niet 
willen aanbidden, noch de heiligenbeelden vereren. Dat is heel onze misdaad!”  
 
Als hij vol ontroering in het ruim van het schip afdaalt, ziet hij daar 80 zieken liggen. 
Maar inplaats dat hij moet troosten, wordt hij getroost door hun woorden van geloof, 
dat zij hem ten antwoord geven: 
         “Wij leggen stil de hand op onze mond en zeggen 
maar, dat alles komt van Hem, de Koning aller koningen. Op Hem is onze hoop alleen.” 
 
 
Over en op de galeien 
Men veroordeelt de landskinderen tot de galeien, alleereerst wanneer zij een 
godsdienstige samenkomst hebben bijgewoond; vervolgens wanneer zij om godsdienstige 
redenen gepoogd hebben uit te wijken of ook zulk een vlucht over de grenzen hebben 
begunstigd; vervolgens wanneer zij hun evangelische kinderen naar het buitenland 
hebben uitgehuwelijkt; tenslotte wanneer rooms katholieke priesters ketters zacht 
behandeld of ook wanneer zij schijnbekeerlingen getrouwd hebben. Deze veroordeling 
tot de galeien is bijna altijd levenslang, Op deze schepen vindt men onvolwassenen, 
mannen in de kracht van hun leven en oude lieden, zowel burgers als adelijke personen.  
 
De veroordeelden worden eerst voor hun inscheping in een enge kerker geworpen, waar 
zij dicht opeengepakt drie weken doorbrengen. Gedurende deze tijd ‘genieten’ zij de 
geestelijke toespraken van een bekeringspriester. Wie afzweert of ook maar de drie 
woorden: “Je me réunis” -“ik sluit mij weer aan”- uitspreekt, wordt op staande voet 
vrijgelaten. Dan worden de aanstaande galeislaven door gewesten en steden naar de 
haven overgebracht. De anderen, hun zwak geworden broeders, de “N.C.” [Les-
Nouveaux-Conventis = nieuw bekeerden], werpen zich letterlijjk wenend en vol berouw 
voor de voeten van hun trouwgebleven geloofsgenoten, die zij om hun standvastigheid 
benijden. Het zal niet lang duren of zij zullen zelf zich voor het gerecht verdringen, om 
hun overgang tot het roomse geloof als schijnbekering te brandmerken. Zij zullen zich 
toebereiden voor kerker en galeien, om hun ontrouw aldaar te boeten. 
 
De in boeien geslagen strafgevangenen, bovendien man aan man vastgesmeed aan de 
roeibanken, hebben dagelijks tot 20 uur toe te roeien op de maat van de opzichter. Als 
hoofdvoedsel wordt hun brood en in water gekookte bonen verstrekt. Wanneer op het 
schip de mis bediend wordt, moeten zij het hoofd ontbloten, wat zij nimmer doen. 
Daarvoor wacht hen,  als het slecht afloopt, een reusachtige Turk die hen op het 
middenpad de blote rug met een nat of geteerd scheepstouw afranselt. Nadat zij hun 50, 
ja 100 en meer slagen ontvangen hebben, wrijft men hun de opengereten rug met zout 
en azijn in, om verzwering te voorkomen. Die niet in staat zijn om te werken, de 
gebrekkigen en zieken, moeten evengoed op het schip blijven en worden in een hol 
gesloten, waardoor de drek der manschap loopt. Het lot der galeislaven bij storm en 
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schipbreuk en bij zeegevechten tijdens een beschieting van de vijand, behoeft geen 
uitweiding. 
 
Uit deze hel kan de galeislaaf zich met een enkel woord van herroeping bevrijden. Om 
hem de laatste bron van kracht tot geestelijk verzet te benemen worden de 
Gereformeerden tot op hun hemd toe onderzocht en van hun Bijbelgedeelten, 
catechismus of gereformeerde geschriften beroofd. In weerwil van dit alles zijn de cijfers 
van hen die afvallen maar gering. Benoist noemt onder 373 namen 85 “boetvaardigen”, 
van welke de meesten wellicht slechts de bedoeling hebben, om na hun vrijlating naar 
het buitenland te trekken en daar ongehinderd als Evangelischen te leven. Omgekeerd 
brengt het voorbeeldig leven der hugenootse strafgevangenen wel eens een wonder 
teweeg, zoals het voorbeeld van de scheepskapelaan Jean Bion toont, die, ten diepste 
getroffen door het geduld en de zielsgrootheid der galeislaven, zich bekeert en het 
Evangelie belijdt en nu zelf als slaaf aan de roeibank vastgeketend wordt. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Het bovenstaande hebben we overgenomen uit het boek “Geschiedenis ener 
Martelaarskerk” – Het Protestantisme in Frankrijk tot aan de revolutie, door Prof. J. 
Chambon, vertaald door Ds. P. van der Kraan; uitgave Oosterbaan & Le Cointre, Goes, 
1951.  
 
In een slotwoord merkt de vertaler o.a. het volgende op: 
          Een buitenstaander als K. Fedren 
merkt in zijn “Dante” ergens op, dat “in de 16e eeuw in een tijdsbestek van 12 jaar in de 
Nederlanden alleen meer mensen om hun geloof gedood werden, dan bij al de 
christenvervolgingen in heel het Romeinse Wereldrijk gedurende 400 jaar.” Maar wat 
betekent onze lijdensweg nog, vergeleken bij die der Hugenoten? Wanneer wij rekenen 
vanaf 1523, toen Hendrik Voes en Jan van Essen als eersten vielen, dan was er 
onzerzijds een martelaarschap van 50, 60 jaar. Dat der Hugenoten hetwelk in hetzelfde 
jaar begon, duurde, met enige onderbrekingen, niet minder dan ongeveer 250 jaar; 
terwijl hun lijden stellig niet minder vreselijk was. 
 
Het is wel duidelijk dat de grote massa van ons christendom -de Refo-zuil echt niet 
uitgezonderd- niets moet hebben van het blootleggen van de door Rome gepleegde 
misdaden, zoals dit boek het beschrijft. Ja, de meesten zullen er zelfs geagiteerd, zoal niet 
nijdig om zijn. Misschien ook onder onze lezers? Het zal mogelijk afgedaan worden als 
“sensatie” en als “overdrijving”. Voor diegenen laten we nog even ds. Van der Kraan aan 
het woord: 
     Men zal mij kwalijk van overdrijving kunnen 
beschuldigen, wanneer ik zeg, dit is een boek in grote stijl. Niemand zal het 
wetenschappelijk karakter ervan kunnen betwisten.   De schrijver heeft uit  allerei  we 
tenschappelijke bronnen geput, door navorsing te doen in oude officiële documenten, 
pamfletten, brieven en preken. Hij laat deze stukken zelf ook telkens aan het woord 
komen. 
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Ach, wie zou er aan durven twijfelen, dat de meeste misdaden gepleegd door “de 
verborgenheid der ongerechtigheid”, pas aan het licht zullen komen op de grote Dag der 
dagen? Wat is óns getuigenis tegen de walgelijke misdaden van de hoer van Rome? Kunt 
u begrijpen dat wij de brute afvalligen onzer dagen hartgrondig verachten? Ze mogen nu 
meedoen in bidstonden voor een “opwekking”, zoals we ze kennen die ook aanwezig 
waren bij het “Millenniumgebed”; de HEERE zal het zien en zoeken. Maar zij zijn het 
zeker niet alleen. Ook wat Rome betreft wordt onze jeugd misleid op een 
verschrikkelijke wijze. Waar houdt de reformatorische jeugd zich mee bezig? We wijzen 
op het artikel “In staat van ontbinding”. Ter afsluiting voor ditmaal iets over een ándere 
jeugd: 
 
çççç   Matthieu Béroalde in Parijs, een leermeester van bepaalde knapen uit gereformeerde 
families in de provincie, moet met zijn leerlingen in de richting van Orleans vluchten. 
De kleine Agrippa d’Aubigné, toen een kind van tien jaar, springen bij het afscheid van 
zijn geliefde boeken de tranen in de ogen. Béroalde neemt hem bij de hand en zegt tot 
hem: “Mijn jongen, voelt gij niet, wat de stonde betekent, waarin gij op uw jeugdige 
leeftijd al iets verliezen kunt voor Hem, die u alles gegeven heeft?” Bij het dorp 
Courances omsingelt een afdeling ruiters de vluchtelingen en neemt ze gevangen. De 
kleine Agippa moet het aanzien, dat men hem zijn degentje afneemt, ‘zijn mooie met 
zilver versierde kleine degen’, waarop hij zo trots was! Men werpt het kind in de 
gevangenis. Dan, omdat zijn kleding van wit satijn erop wijst dat hij van voorname 
familie is, haalt men hem er weer uit, om zich te verlustigen in zijn ontsteltenis, wanneer 
men hem met beul en brandstapel bedreigt. Doch de knaap antwoordt onverschrokken, 
“dat hij voor de mis meer afgrijzen heeft dan voor het vuur.” 
 
 
De kinderen worden in de gevangenis gesmeten om te wachten op hun vreselijke straf, 
maar door het omkopen van de wacht is de hele schare kleine jongens kunnen 
ontsnappen! Welk een beschaming voor ons, jong en oud, die zo ontzettend slap en half 
zijn, dat we als het ware beven voor een ritselend blad. Maar welk een onvoorstelbare 
schande voor degenen in ons land die heulen met de beulen van het pausdom, die zelfs 
met de Refo-jeugd een mis bijwonen. Welk een schande voor onze vorstin die een mis te 
Aken bijwoonde. Welk een schande, gelet op de kleine tienjarige Agrippa, die met de 
brandstapel voor ogen zei voor de mis banger te zijn dan voor het vuur! Vele kinderen 
van de Hugenoten hebben ongelofelijke blijken gegeven van geloofsmoed en 
geloofskracht in die dagen van vervolging. Ze kwamen er voor op de galeien en de 
brandstapel terecht… 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
Nodig moeten we u gaan vertellen dat het Rome anno 2003 nog precies deelfde is als in 
de dagen van de Hugenoten in Frankrijk en op vele andere plaatsen in Europa.    
Daarvan hopen we D.V. in het volgende  nummer het overtuigende bewijs te leveren. 
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GEEN REDEN TOT MOEDELOOSHEID ! 
 
 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  
 
Treuren wij, omdat onze dierbaren nog niet bekeerd zijn? Het is goed, daarom te 
treuren, maar laat ons troost scheppen, dit is het jaar des welbehagens, en de Heere wil 
ze zalig maken. Treuren wij, omdat de zonde in de wereld nog zo machtig is? Laat ons 
blijde zijn, want de Heere heeft de kop van de draak verbroken, en de dag der wrake 
komt, wanneer Hij alle macht der duisternis ganselijk zal vernietigen. Zien wij met 
treurende blik op Rome, op het Mohammedanisme, en de macht van het Buddhisme en 
Brahmisme en andere afgoderij? Laten wij ons verblijden. Zie, de Wreker komt! Hij 
komt ten tweede male, overwinnende en opdat Hij overwinne. Dan zal de dag der wrake 
in zijn hart zijn, en het jaar zijner verlosten zal komen. De verleider zal van zijn zeven 
heuvelen gerukt worden, om niet meer de kinderen der mensen te vloeken met zijn 
leugen, dat hij de stedehouder van Christus is. De reeds tanende halve maan zal in 
zwarte nacht ondergaan, haar bedriegelijk licht zal de ongelukkige volken niet meer 
verleiden. Dan zullen de goden van Hindoes en Chinezen vallen, gelijk 
pottenbakkersvaten door de ijzeren staf, die Jezus zwaait. Bij zijn verschijning zal de 
ganse aarde erkennen, dat Hij, die eenmaal “veracht en de onwaardigste onder de 
mensen” was, “de Koning der koningen en de Heere der heren” is. Zie, die dag nadert; 
laat allen, die treuren, vertroost worden! De dag der wrake, de volle dag der 
duizendjarige heerschappij, de dag der verdwijning van alle dwaling, de dag van de 
herstelling der schepping tot haar vroegere heerlijkheid, de dag waarin God alles in allen 
zal zijn, is nabij en voor de deur. Kom haastelijk, o Heere! Amen. 
 
 
èèèè  Dit zegt Spurgeon in een preek over Jesaja 61:2. Het is één van de honderden 
uitspraken van hem over het komende Vrederijk van de Messias, na de vernietiging van 
de antichrist en de bekering der Joden. Dit is het zogenoemde 1000-jarig rijk, de periode 
dat alle volken het Evangelie zullen omhelzen en er geen gelegenheid meer zal zijn om 
openbaar kwaad te bedrijven. Dan zal het pauselijk Rome van de aarde weggebrand zijn. 
Dan zal de Islam, die zich momenteel zo verheft, volkomen vernietigd zijn. Dan zullen 
alle heidense ‘goden’ verbroken zijn en alle heidenen zullen de HEERE vrezen. Dan 
zullen velen, velen bekeerd worden en de ganse aarde zal juichen en jubelen, ter ere van 
de grote Zoon uit het huis van David, de gezegende Zaligmaker, de Heere Jezus Christus! 
Het zal dan een tijd zijn van vreugde voor alle mensen. Ook de dieren zullen in die grote 
zegen delen. Het zal zijn -zoals Theodorus van der Groe het uttdrukte- “die zalige tijd op 
de aardbodem.” Het zal dan een groot Evangeliefeest op aarde zijn. Laten we ons 
verheugen en blijde zijn! Hoe moedbenemend onze tijd ook is – toch is er geen reden 
tot moedeloosheid!! De beste wijn is voor het laatst! 
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  DE  OOSTERSE  ANTICHRIST 
 

- 5 - 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
  
 
MOHAMMEDAANS NEDERLAND 
Natuurlijk, we zijn nog niet voor de helft of meer overspoeld met Islamieten. Zou dat zo 
zijn, dan zou het al veel te laat zijn om het tij te keren, het tij van verdringing én 
verdrinking door en in de vijfde colonne, die we zelf ingehaald hebben. Nóg zou het 
kunnen om maatregelen te nemen tegen het grote gevaar dat ons bedreigt vanuit Mekka, 
want de voorboden van dit zeer grote gevaar worden al dreigender. Zoals we al meer 
geschreven hebben zijn er in steden als Amsterdam praktisch volledige gekleurde 
basisscholen. Die trend zal zich voortzetten en ook meer en meer gezien worden in het 
onderwijs ná de basisschool. Er zijn zeker al zeer verontrustende cijfers te geven. Hier 
zijn er enkele: 
 
Op het roc Zadkine te Rotterdam is ongeveer 55 procent van de 30.000 studenten 
allochtoon.  
Op het roc te Nijmegen is 25 procent van de 13.000 leerlingen allochtoon.  
Het roc te Amsterdam huisvest eveneens circa 50 procent van de 35.000 leerlingen met 
een buitenlandse achtergrond. 
Het roc valt onder het Middelbaar Beroeps Onderwijs. 
 
 
U begrijpt wel wat dit allemaal inhoudt en vooral wat het wil zeggen voor de toekomst. 
Een geweldige toename van islamieten in ons land. Overheersing van de islam op zeer 
grote schaal. Wij willen u niet zomaar angst aanjagen - het ís angstaanjagend. Wij zullen 
almeer te maken krijgen met een zeer agressieve godsdienst. Moeten we er dan op 
aandringen alle buitenlanders de grens over te zetten? We weten wel dat dit niet 
mogelijk is. Maar wat dan? Wie weet het nog wel? We hebben ons hoofd in de strop 
gestoken en als de Almachtige het niet verhoedt zullen we stikken. Het gevaar zal met de 
jaren meer en meer acuut worden. Wat we moeten doen? Ons bekeren en sterk tot God 
gaan roepen. Want dan – wie weet, God mocht zich wenden. Maar als dat niet gebeurt, 
als de kerk van Nederland zich niet schuldig zal gaan kennen, dan is er ook geen enkele 
verwachting. Dan zal een vloed van wee ons overstromen en er zal geen helper zijn. En al 
ons pochen dat we zo voor de “oude waarheid” zijn en welke waardeloze kreten er nog 
meer mogen zijn – als we niet in de schuld komen, zal de verwoesting niet te voor- en te 
ontkomen zijn.   
 
BRUTALITEIT 
Dat is het kenmerk van alle valse godsdienst. Of dat nu de godsdienst van Rome is, of 
de godsdienst van de islam, of welke valse protestantse godsdienst dan ook, ze zijn allen 
brutaal in het brengen en etaleren van hun religie. Neem het verschijnsel van de 
“hoofddoekjes” van de islamitische vrouwen en meisjes. In de winkel, op kantoor, in 
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school en waar  dan ook - de fanatieksten onder hen willen een hoofddoekje op. Is dat 
dan zo erg? Dat ‘hoofddoekje’ op zichzelf niet, maar het gaat om wat er áchter zit. De 
islam moet haar zin hebben en ze wil en zal haar godsdienstige gebruiken trachten door 
te drukken. Omdat het zo nodig ‘moet’, omdat ze anders geen echte islamieten kunnen 
zijn? We denken van niet. Laten we even bedenken dat in een land als Turkije vrouwen 
sinds het einde van het Ottomaanse tijdperk geen hoofddoek mogen (!!) dragen als ze 
een openbare functie bekleden. En hier wil men dit juist ook bij een openbare functie! 
In Duitsland is er al een rechter overstag gegaan en er zullen er meer volgen. Ook in 
Nederland. En nogmaals: het gaat niet zomaar om dat ‘doekje’, maar om de hele 
filosofie die er achter zit. Nederland moet een mohammedaans gezicht krijgen. 
Mohammedaanse meisjes zijn al de straat opgegaan om te demonstereren voor hun 
hoofddoekjes, om af te dwingen dat zij ze overal mogen dragen! 
 
De moskeeën 
Daar worden boze en snode plannen uitgebroed! Het komt almeer openbaar dat 
moskeeën plaatsen zijn waar de haat gepredikt wordt tegen alles wat niet-moslim is, 
bijzonder tegen Joden en christenen. De regering kan er niet meer onderuit dat er 
gevaar dreigt vanuit deze “gebedshuizen”. Toch is aan alles merkbaar dat men alvast 
fluwelen handschoenen heeft klaargelegd om eventueel op te treden! Wat is er aan de 
hand? 
 
In het vorige nummer maakten we melding van het VVD-kamerlid Wilder die de 
minister van justitie erop wees, dat het goed fout zit in diverse moskeeën, maar ook dat 
de minister het niet zo zwaar opnam. De heer Wilder zei hier echter geen genoegen mee 
te nemen. We hebben toen de vraag gesteld of we er nog wat van zullen horen! We 
hébben wat gehoord. De vijand is in het geweer gekomen! Ze heeft de heer Wilder met 
de dood bedreigd. In elk geval is deze bedreiging serieus opgenomen, want het VVD-
kamerlid heeft mét zijn gezin pernamente bewaking gekregen. Dag en nacht moeten hij 
en zijn gezin bewaakt worden.. Dat is Nederland anno 2003! En zulke dingen zullen in 
de toekomst steeds meer gebeuren. De oosterse antichrist zal ongetwijfeld trachten de 
mond te snoeren van hen die het niet met haar eens is. Ben je tégen ons – we zullen je 
liquideren! Ten diepste is dit een oorlogsverklaring en daarom zou het 
oorlogsstandrecht moeten worden ingevoerd. Alleen dán zou het kwaad nog te keren 
zijn. Maar omdat we weten dat dit niet zal gebeuren, kán het kwaad niet meer worden 
beteugeld en gekeerd. Momenteel is er in het bijzonder onrust ontstaan door de 
Arrahmane-moskee in De Pijp te Amsterdam. Er zijn zeer sterke vermoedens dat deze 
moskee is betrokken bij het ronselen van moslimjongeren voor de heilige oorlog, de 
Jihad. De heer Wilders (!) heeft gevraagd om het sluiten van moskeeën waarin wordt 
opgeroepen tot terrorisme. Maar de minister beroept zich op de vrijheid van godsdienst 
en die belet het sluiten van moskeeën. Maar vandaar ook dat de bewindsman de boot 
afhoudt en zegt  “dat het moeilijk te bewijzen valt  dat er in een moskee haat wordt 
gezaaid of dat ze mensen ronselen voor terrorisme”!  Met andere woorden: ze kunnen 
hun gang gaan en dat zúllen ze doen. Maar of “godsdienstvrijheid” vrijheid inhoudt dat 
er tot oorlogshandelingen mag worden opgeroepen en of die “vrijheid” zover mag gaan 
dat mensen, die er bezwaren tegen hebben, met de dood bedreigd mogen worden, is 
niet duidelijk geworden uit het antwoord van de minister. De heer Wilders heeft geen 
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moeite met het sluiten van moskeeën die de rechtsorde bedreigen. In het kader van de 
bestrijding van het terrorisme wil het VVD-kamerlid feitelijk het grondrecht van de 
vrijheid van godsdienst terzijde schuiven. Als in een moskee wordt opgeroepen tot de 
Jihad en tot wervingen daartoe, dan is zo’n moskee geen godshuis meer. Dat is het toch 
nooit, maar dat daar gelaten. Voor onze wet zijn ze het wel. Maar de wetgever moet 
beseffen dat als een moskee een plek wordt waar een criminele organisatie, onder het 
mom van religie te bedrijven en waar aangezet wordt tot activiteiten die niets met religie 
te maken hebben, zo’n staatsgevaarlijke plaats onverwijld gesloten dient te worden. Het 
grondrecht van de godsdienstvrijheid is dan niet in het geding. Doen we het niet, dan 
zullen we te zijner tijd de knoet van de islam op een verschrikkelijke wijze gevoelen.  
 
Aan de Franse minister van buitenlandse zaken Sarkozy zijn discussies over 
godsdienstvrijheid versus de strijd tegen extremisme niet besteed. Zijn voorstel: sluit 
radicale moskeeën en zet hun imans uit. De minister heeft laten weten: “Laat niemand 
zich vergissen. Ik zal geen enkel moment van zwakte kennen. Moskeeën die een radicale 
islam prediken zullen worden gesloten, radicale imans zullen we uitwijzen.” Dit is in elk 
geval ferme taal. We hopen nu maar dat de minister zijn woord gestand zal doen! 
Kunnen de afgevaardigden van de SGP er niet op aandringen in de Tweede Kamer dat 
onze minister ook zo’n ‘schot voor de boeg’ geeft, richting islam? In ons land geven 
Amsterdamse imans ongestoord vertalingen van boeken uit die de strijd tegen de 
“Joodse vijand” propageren. In Sociale betrekkingen van de Algerijnse sheik Aboe Bakr Al 
Djazaa’iri staat bijvoorbeeld: “De profeet zei: ’Wanneer men u vraagt de wapens op te 
nemen, aarzel dan niet om dit te doen.’” Dit wordt de moslims in ons land 
voorgehouden. Wat openbaar komt is ongetwijfeld maar het topje van de ijsberg. Als er 
in ons land geen zware “ijsbrekers” worden ingezet om het ‘mohammedaanse ijs’ te 
breken, zal het óns breken… 
 
GEEN NEDERLANDS, MAAR MOHAMMEDAANS RECHT 
Dat zal bij een overheersing van de islam een grote rol gaan spelen. We gaan er nu aan 
voorbij dat het Nederlandse recht, gewogen op de weegschaal van Bijbelse normen, 
dikwijls “krom” is. Wat bedoelen we daarmee? Neem het terrein van de zeden. De Bijbel 
is daar niet onduidelijk in. De huidige zeden zijn veelal schunnig. We zullen er niet over 
uitweiden. Onze heidense zeden staan veelal haaks op die van de strenge moslims. We 
denken maar aan de kleding van de vrouwen en meisjes. Het is duidelijk dat het 
vrouwelijk geslacht van de allochtonen behoorlijk wordt beïnvloed door de Westerse 
“cultuur”.  Een doorn in het  oog van  vele mos lim mannen en vaders. Nu moeten we 
wel opmerken dat er veelal een “dubbele  moraal” is. Moslim jongens wordt niet zoveel 
in de weg gelegd – meisjes mogen weinig of niets. We denken aan omgang van de 
geslachten. Dat de Westerse omgang vele moslims een doorn in het oog is valt te 
begrijpen. De fundamentalistische moslim wil zijn dochter(s) rein bewaren tot het 
huwelijk. Er valt niets op af te dingen. En nu krijgen we de problemen. Een dochter die 
ontspoort of maar dreigt te ontsporen zal door pa moslim veelal hard worden aangepakt. 
In fundamentalistische moslim-gezinnen wordt niet gedoogd wat vrijwel algemeen is in 
Refo-gezinnnen. Denken we bijvoorbeeld aan de hoerachtige kleding, met name op 
warme dagen. Ook het vrijwel (gemengd) bloot lopen in zwembaden etc., pikt de 
fundamentalistische moslim niet. Vandaar dat de uitgesproken fundamentalistische 



 19

moslim de Nederlandse vrouwen en meisjes -dus ook dele Refo’s- ziet als “honden en 
hoeren”, omdat velen vrijwel ontbloot lopen voor het andere geslacht… 
 

Bloedwraak en eerwraak 
Dat is een bekend verschijnsel in mohammedaanse landen. Als bijvoorbeeld een meisje 
zich in gedrag en kleding te buiten gaat, als ze -door de familie verboden- omgang heeft 
met een niet mohammedaanse jongen, kan dat grote gevolgen hebben. Ze zal door vader 
bedreigd en geslagen worden. Ook echtgenotes moeten dikwijls rake klappen incasseren! 
De “Blijf van mijn lijfhuizen”, waar vrouwen en meisjes heen kunnen vluchten, zijn 
bevolkt met circa 60% allochtone vrouwen en meisjes.  
 
Nu kan het zover komen dat de beledigde partij nog maar één middel weet om de eer te 
wreken. Dat behoeft zeker niet alleen een dochter te zijn die zich te buiten gaat en het 
betreft ook niet alléén het terrein van de zeden! Het kunnen heel andere kwesties zijn. 
Er kan een rebelse dochter zijn. Als er dan geen ander middel meer rest en helpt, dan 
moet Zarife uit Almelo verdwijnen. Ze werd op 12 augustus door haar vader dood 
geschoten met een jachtgeweer en daarmee was de eer van de familie “gered”. Het ging 
hier om gedrag en kleding, die een bron van ergernis waren voor pa. Ze had al haar 
toevlucht genomen tot een opvanghuis, maar haar vader wist haar toch te vinden en om 
te brengen. De Hoge Raad heeft onlangs de ouders van een Afghaans (moslim)meisje 
veroordeeld tot celstraf vanwege eerwraak. De moeder kreeg 6 jaar, de vader 10 jaar. De 
oorzaak? Het meisje van 16 jaar was intiem geweest met een Marokkaanse jongen, die 
met haar wilde trouwen. De ouders hebben “om de eer te redden” hun dochter 
vermoord. Volgens een ruwe schatting van het instituut Transact worden in Nederland 
jaarlijks twintig vrouwen/meisjes vermoord uit eerwraak. De Turkse krant Hüriyet zegt 
dat er in Turkije zes moorden per maand worden gepleegd vanwege eerwraak.  
 
U begrijpt wel wat we te wachten hebben als de religie van de “profeet” de overhand zou 
krijgen. Hoe we ook over de Nederlandse wetgeving denken – ook islamieten dienen er 
zich aan te onderwerpen. En het recht in eigen hand nemen is al helemaal uit de boze. 
Het is echt alarmerend wat er gebeurt. De staatswetten zullen moeten wijken voor de 
wetten van de islam. Zeker: nu wordt het nog niet gedoogd, maar er kan een tijd komen 
dat de  bloed- en  eerwraak  niet  meer  gestraft kúnnen worden. Zouden we ons als 
kerken en christenen niet eens nodig moeten verenigen om een front te vormen tegen 
de machten en krachten uit de afgrond? 
 
De overlast van de moslimjeugd -en ‘overlast’ is een heel ‘voorzichtig’ woord- neemt 
hand over hand toe. “Overlast”! Dezer dagen is in Amsterdam een drugverslaafde vrouw 
door Marokkaanse jongens op straat doodgeslagen. Medewerkers van een supermarkt -
waaronder Marokkanen- waren haar gevolgd en hadden haar aangehouden, omdat ze 
meenden dat ze een blikje bier gestolen had. Dat bleek niet waar te zijn. Een aantal 
andere jonge moslims begonnen er zich mee te bemoeien. Niet lang daarvoor was er al 
een vrouw door Marokkaanse jongens te Amsterdam in elkaar geslagen; ze ligt nog altijd 
in coma. De vrouw -waarvan men dacht dat ze bier gestolen had- schijnt iets naar die 
jongens geroepen te hebben. Het resultaat? Ze hebben haar op straat doodgeschopt. Er 
gebeurt heel veel en het meeste zal nog wel verborgen blijven of expres “onder de pet” 
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gehouden. Vrijwel tegelijktijdig met de schokkende gebeurtenis in Amsterdam blijken 
Marokkaanse schoolkinderen in Zeist een zevental volwassen vrouwen te hebben betast, 
bedreigd en uitgescholden. De kinderen waren tussen de 8 en 13 jaar oud!! De oorzaak? 
De visie van de islam op vrouwen en meisjes. Mer name de westerse vrouwen.   
 
 
IS MEN BANG? 
Is men, zijn wij bang voor de moslimjeugd? Het lijkt er wel op. In Amsterdam hebben 
een groep van ca. 80 Marokkaanse jongens twee jaar lang ouderen en personeel van een 
verzorgingshuis getreiterd en bedreigd. Ze werden bestolen en met de dood bedreigd. 
Politie en bestuurders hielden zich als doof. Onderzoeker Noorda van de VU zegt dat 
intimidatie en geweld door Marokkaanse jongeren in West aan de orde van de dag is. 
“De dijk is lek en justitie kan of wil het niet meer aan”, zegt de heer Noorda.  
 
Waarom treedt burgermeester Cohen niet op? “Ik wil de boel bij elkaar houden”, zegt 
hij. Wat dat betekent konden we voor het eerst zien toen in de dagen van 11 september 
2001 -de gigantische aanval op de twin-towers- de burgemeester van Amsterdam met de 
pet in de hand op bezoek ging bij een moskee. De burgemeester legde de ‘gelovigen’ uit 
dat wij in Amsterdam niets tegen de islam hebben. Toen op de Veluwe Marokkanen 
feest vierden om de meer dan tweeduizend doden in New-York, stond Cohen pal om de 
boel bij elkaar te houden. Toen zijn partijgenote Fatima Elatik -wel genoemd de domste 
troetel-allochtoon die de PvdA heeft weten voort te brengen- in de krant laat noteren: 
“Wij zijn hier, wij gaan hier niet meer weg en daar moeten jullie maar aan wennen”, fronst de 
burgemeester geen wenkbrauw. De burgervader galmt liever wat op 4 mei over de 
Nederlanders die “anderen” niet willen begrijpen, terwijl Marokkaanse jongens 
voetballen met de grafkransen ‘voor hen die vielen’. Dat was natuurlijk ‘ongelukkig’, 
zoals het ook pijnlijk was dat een meerderheid van Marokkaanse kleuters anti-semitische 
kreten riepen. Hoe lang moeten we nog verdragen dat de imans oproepen tot de strijd, 
hoelang moeten we nog luisteren naar het geloei over “respect” uit de monden van het 
fascitisch gepeupel dat namens Allah over straat marcheert? 
 
Onze “regering”! 
Als de “dames en heren” in Den Haag die onze regering vormen niet zullen besluiten te 
gaan regéren, staan we nog maar aan het begin van een grote ontbinding en aan de 
vooravond  van een grote terreur. De tijd zou ook kunnen komen dat ons volk het recht 
in eigen hand gaat nemen. Het zou ook kunnen dat een krachtige en een charismatische 
figuur (een nieuwe Fortuin?) een groot deel van het volk achter zich krijgt om orde op 
zaken te gaan stellen. Zouden we nog een écht legerA hebben met krachtige figuren als 

                                                           
A  We denken nu aan hetgeen in de ‘zestiger’ jaren is gebeurd. Met name op vrijdagavond werden in de stationshal 
te Amsterdam meisjes lastig gevallen door zwervers en durggebrukers, Het betrof ook meisjes van het 
legerpersoneel te Den Helder. Met name de marinemannen en de mariniers werden het zat. Wat gebeurde? 
Eigenmachtig zijn een aantal van deze jongens naar Amsterdam gegaan en… hebben de hal van het Centraalstation 
volledig schoongeveegd en gezuiverd van het rapalje. Dat er ook rake klappen gevallen zijn behoeft geen betoog. 
Het was afdoende! Het mócht niet! De jongens zijn ter verantwoording geroepen. Voor zoveel we ons kunnen 
herinneren is het met een sisser afgelopen. De officieren stonden achter hun jongens. De regering deed niets – dan 
deden de mariniers het zelf. Met stilzwijgende toestemming van hun superieuren?? Zou het niet veel raadzamer zijn 
om inplaats van onze jongens te laten dienen in Europees- en wereldverband, ze in eigen land in te zetten voor het 
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leiders, dan zou er wel een staatsgreep gepleegd kunnen worden om met een vervaarlijke 
bezem al het vuil op te ruimen en zo nodig het standrecht in te voeren. Ook niet 
aanlokkelijk. Wij weten niet meer hoe het moet. Ja, toch wel. We moeten ons als 
“kerken” en als christenen écht bekeren, ons diep vernederen voor de hoge HEERE in 
stof en as, de zonden afbreken en straffen, onze jeugd voorgaan in godzaligheid en 
heiligheid, de predikers met name zouden op moeten roepen tot boete, vasten en 
bidden. Ze zouden hun halfheid en hun lafheid moeten opgeven en voor God zich in 
het recht begeven, zonder aanzien des persoons. Wie weet – God mocht zich wenden en 
het grote kwaad dat dreigt en het zwaard van de islam dat boven ons hangt, van ons 
weren. 
 
Een “moslim” premier? 
De leider van de beruchte Arabisch-Europese Liga, Dyab Abu Jahjah, heeft weer van zich 
doen horen. Er was een protestbijeenkomst tegen de plannen van onze regering tot 
assimilatie van de moslims in ons land. Maar dat wllen ze helemaal niet. Ze willen een 
staat ín de staat en ten slotte… alléén een moslimstaat in ons land! Er is opgeroepen tot 
verzet tegen de plannen van de regering. Deze fanatieke moslim wees erop dat in 
sommige steden in Nederland de moslims bijna in de meerderheid zijn en… dat is zo. 
Hij verweet zijn geloofsgenoten: “Toch laten ze zich ‘onderdrukken’ door een groep die 
bijna een minderheid is.” U begrijpt het? Er werd aan Jahjah gevraagd wat er zal 
gebeuren als “de moslims in Nederland aan de macht komen.” We behoeven niet bang 
te zijn, want… volgens Jahjah verandert er dan voor de christenen niet zo veel. “Wacht 
maar tot er een eerste moslimpremier is. Dan kunnen mensen met eigen ogen zien of 
een moslim echt onverdraagzaam is”, stelde hij ons gerust! Zeg u nu niet dat dit de 
woorden zijn van een dwaas, die maar wat bralt.  Hitler was ook zo’n “braller” en 
niemand heeft kunnen vermoeden dat zijn gebral eens werkelijkheid zou worden. Als de 
aanwas van moslims in ons land ongelimiteerd doorgaat dan is echt het ergste te vrezen.  
 
De ogen gaan open 
Dat is al heel belangrijk. Het is alleen te hopen dat die ogen weer niet in de slaapstand 
komen. En de grote vraag kan gesteld worden of het boze tij nog te keren is. Er wordt in 
de regering steeds meer gesproken over de kwalijke zaken die in de moskeeën gebeuren. 
De moslimscholen staan onder zware verdenking. Hoe wordt de moslimjeugd daar 
‘gevormd’? De vrees wordt al meer en meer bevestigd dat moskeeën en scholen 
broeinesten zijn van antisemitisme en haat tegen het christendom. Vooral de VVD (de 
liberalen!) gaat steeds meer problemen krijgen met ‘onze’ moslim-medeburgers! Onze 
Joodse medeburgers worden steeds meer bedreigd door Marokkaanse jongeren. De 
feiten die aan de dag komen zijn zeer zorgelijk. Als onze regering niet zeer krachtig 
ingrijpt zijn Duitse toestanden van voor de oorlog absoluut nabij. En dan zal men niet 
rusten voor de Duitse toestanden van tijdens de oorlog ingevoerd kunnen en zúllen 
worden. Laten we ons dienaangaande geen enkele illusie maken. En… eerst zijn de 
Joden aan de beurt – daarna de christenen. Het is levensgevaarlijk te wachten op een 
moslimpremier! 
 

                                                                                                                                                                                     

handhaven van de orde? De vraag is voor ons niet bepaald moeilijk. We zullen onze uitgedunde krijgsmacht hier 
hard genoeg nodig krijgen. We hébben ze al hard genoeg nodig… 
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De “Edmund Burke Stichting”   De verontrusting neemt met de dag toe. 
Voorgenoemde stichting is in het leven geroepen om te trachten een halt toe te roepen 
aan de verloedering van Nederland, de aantasting van de rechtstaat en de ongebreidelde 
invloed van het Mohammedanisme. We hopen er nog uitgebreid op terug te komen. Nu 
noemen we iets van hetgeen deze vereniging nastreeft: Zij acht het onaanvaardbaar en 
onverdeeld negatief voor Nederland dat zo’n tachtig procent van de hier geboren 
moslims met een geïmporteerde partner uit Turkije en Marokko trouwt.  Er is onlangs 
van andere zijde op gewezen dat veel moslim jongelui een neef of nicht, oom of tante als 
huwelijkspartner uit het land van geboorte naar Nederland halen. Uit deze huwelijken 
worden veel kinderen met afwijkingen geboren, wat ons land weer kapitalen kost aan 
gezondheidszorg. En het aantal moslims wordt door deze huwelijken alsmaar groter. De 
Burke Stichting wijst erop dat in zijn eerste video na de aanslagen in de VS van 11 
september 2001 Osama bin Lada triomfantelijk sprak over de “successen in Holland” en 
dat al-Qaida in moskeeën in Eindhoven en Amsterdam al succesvol geweest is in het 
rekruteren voor de jihad. Ze wijst erop dat de Rotterdamse rechtbank bovendien 
islamitische terroristen vrijgesproken heeft op grond van ontoelaatbaarheid van 
bewijsmateriaal afkomstig van de BVD – iets wat Nederland terecht internationale hoon 
heeft opgeleverd. Zó soft zijn wij. Het aanscherpen van de wet en een antiterroristenplan 
acht de Burke Stichting dringend gewenst. Tot nog toe laat Nederland het afweten. 
Willen we werkelijk dat de volgende al-Qaida aanslag voor rekening komt van een 
Nederlandse cel, vraagt de Burke Stichting zich af. Uitgebreider DV in het volgende 
nummer over hetgeen deze stichting voorstaat en het steeds groter wordende gevaar van 
de ondergang van het christendom in ons land. 

(wordt vervolgd) 
 
 

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

/////// 
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De Oslo-zeepbel 
            is volkomen uiteengespat 

 
 - slot - 

 
De “SoW-kerken” kunnen het niet laten om in de openbaarheid blijk te geven van hun 
afval – van hun “bedekte” haat tegen Christus en zijn oude Bondsvolk. Volgens het 
heterogene gezelschap, dat nog meent “Kerk van Christus” te zijn, moeten er twee staten 
in het Midden-Oosten komen, één voor Israël en één voor de doodsvijanden van Gods 
Volk. Volgens het RD van 22 sept. is dit een van de hoofdpunten uit een recente notitie 
van de Samen-op-Weg-kerken over het Israëlisch-Palestijns-Arabisch conflict. Volgens de 
op te richten PKN moet ook de status van Jeruzalem 'geregeld’ worden. Hoe stellen zij 
zich dat voor? “Een grote mate van autonomie voor de respectievelijk door Joden en 
Palestijnen bewoonde wijken.” Wat hier toch van te denken? Laten we het er maar op 
houden dat de God van Abraham, Izak en Jacob, wel raad weet met alle afvalligen. Gods 
raad zal bestaan en Hij zal al zijn welbehagen doen.  En daarin is geen plaats voor een 
staat in dat deel van de wereld wat God “Mijn land” noemt, geen plaats voor 
afgodendienaars. En de “stad des groten Konings” zal niet gedeeld worden met de 
vijanden van de God van Israël. Of het nu de Palestijnen zijn of de afvalligen van 
“Samen-op-Weg” – de HEERE zal ze op zijn tijd en wijze Zijn gramschap tonen.   
 
“Vrienden” en vijanden 
Als “vrienden” al spreken over twee staten in het land van Israël, wat kunnen we dan 
van de vijanden verwachten? Toch helemaal niets? Ja, alleen maar oorlog en terreur om 
hun zin te krijgen. En betreft die “zin” alleen maar een Arabische staat náást de staat 
Israël? Zeker niet. De zinnen van de vijand zijn er alleen op gericht de bevolking van 
Israël tot de laatste baby te vermoorden en dan het land Israëls met Jeruzalem in volledig 
bezit te nemen voor Allah en zijn profeet! Is er dan bezwaar tegen een staat voor de 
Palestijnen? Wat ons betreft mogen ze een dergelijke staat hebben, maar dan wel op het 
grondgebied van Jordanië. Daar is ruimte volop. Laat Jordanië de Palestijnen 
terugnemen, welke ze indertijd verdreven hebben! Overigens zal zo’n “Palestijnse staat”, 
waar ze dan ook gevestigd zal worden, geen lang leven beschoren zijn. In het Vrederijk 
van de grote Zoon uit het Huis van David zal geen millimeter plaats zijn voor welke 
vijand dan ook. Alle vijanden en zogenaamde vrienden -mogelijk nog erger dan de 
verklaarde vijanden- zullen het onderspit delven. Wat er ook nog zal gebeuren in het 
Midden-Oosten, laten we dit toch vasthouden: de eindoverwinning is aan Israëls God 
en Koning. Het zal denkelijk nog door zeer diepe wegen gaan. Wie weet hoeveel Israëli’s 
nog de dood zullen vinden door de aanslagen van de vijand en wie zal het zeggen of er 
nog geen massale slachting zal plaatshebben.  Maar de einduitslag is volkomen ze ker! 
Volkomen zeker, omdat het nationaal en geestelijk herstel van Israël in Gods raadsplan 
is opgenomen en dat staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbre steunpilaren! Het 
hierna te citeren van de in 1762 overleden predikant, Johannes Plevier (commentaar 
Zefanja) en de grote puritein John Owen (commentaar Hebreën), heeft daar alles mee te 
maken! 
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Die verklaring geeft te kennen, dat de Joden in het laatste der dagen, zo tot de Heere 
bekeerd en geleid zullen worden, tot het gerust genot van Zijn zegeningen, gelijk tevoren 
gezegd was; dat zij ook door geen verschrikkelijke bejegeningen van iemand daar in 
gestoord zullen worden; daar de Heere teweegbrengen zal, dat er dan geen verschrikker 
tegen hen te voorschijn zal komen, die zich tevoren verschrikkelijke vijanden van Gods 
volk zullen vertoond hebben. 
 
Wij verwachten ook een bestemde tijd gedurende het standhouden van het Koninkrijk 
van de Messias in deze wereld, waarin zeer grote menigte Joden over de hele wereld 
zullen worden geroepen tot de kennis van de Messias, onze Heere Jezus Christus, met 
welke weldaad zij ook zullen verkrijgen verlossing uit hun gevangenis, herstelling in hun 
eigen land en een gezegende, bloeiende en gelukkige toestand daarin.(…)Wederkeren 
zullen ze tot hun eigen land en het genieten tot een geruste en eeuwigdurende bezitting; 
hun vijanden verdelgd zijnde. Vervuld zullen ze worden met licht en kennis van Gods 
wil en dienst, zodat ze de overige heidenen die de Heere zoeken tot een wegwijzer en 
zegen zullen zijn. En misschien zal hen grote heerschappij en regering in de wereld 
worden toevertrouwd. De meeste van deze dingen zijn hen aangaande voorzegd. Niet 
alleen in hun eigen voorzegschriften, maar ook door de Goddelijke schrijvers van 
verschillende boeken van het Nieuwe Testament. Doch dit alles, zeggen we, moet 
geschieden wanneer het deksel van voor hun ogen weggenomen wordt, zij aanschouwen 
en met blijdschap aannemen zullen.(…)Dan zullen zij barmhartigheid van de God 
hunner voorvaderen verkrijgen en wederkeren tot hun eigen land en zal Jeruzalem weer 
te Jeruzalem bewoond worden. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
Het zou weinig moeite kosten bovenstaande getuigenissen met vele andere uit te 
breiden. Maar daar zijn onze abonnees wel van overtuigd! En alle verachters en 
verwerpers van de leer der vaderen laten zich toch niet overtuigen. Al brengen we 
duizend en meer van zulke getuigenissen bij elkaar, dan zullen ze nóg zeggen: “En toch 
geloven we het niet”!  
 
De valsheid van “Oslo” 
Daar behoeven we eigenlijk niet zoveel van te zeggen. En ook niet dat deze valsheid wel 
als een zeepbel uit elkaar moest spatten.  Gods Woord moet  en  zal  ver-vuld worden en 
het zal blijken dat mannen als Owen en Plevier dit Woord recht verstaan hebben! Dat 
het eens tot beschaming mocht zijn van ons reformatorisch christendom, dat vrijwel 
geen belangstelling heeft voor de grote beloften van God. 
Maar vooral voor hen onder de theologen die wel “met Israël bezig zijn”, maar toch geen 
snars geloven van hetgeen onze vaderen hebben nagelaten. Maar wat veel en veel erger 
is: die God niet geloven en zo ook geen enkele leiding geven aan het volk, dat vrijwel 
níets meer weet en in grote onkunde voortleeft. 
 
Het is nu ruim drie jaar geleden dat Ariël Sharon de Tempelberg te Jeruzalem een 
bezoek bracht. Dit luidde op 28 september 2000 de tweede intifada in. Voor dit 
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“bezoek” is Sharon door vriend en vijand heftig bekritiseerd. Maar wij vinden het een 
zeer moedige daad. Sharon heeft daarmee -mogelijk geheel onbewust- aangegeven, dat de 
“gruwel der verwoesting” -de Mohammedaanse heiligdommen- een einde gaat nemen, 
omdat de Tempelberg de plaats is waar de God van Israël heerlijk zal worden. En 
daarom moest “Oslo” volkomen mislukken en zo zal ook het “stappen-plan” mislukken. 
Daar behoef je waarlijk geen “profetische gaven” voor te hebben… 
 
Wat is er nu gaande? 
Het staat dus als een paal boven water: “Oslo” is volkomen mislukt. Met het zogeheten 
“routeplan” gaat het al niet anders. De huidige toestand is erg ondoorzichtig. Voor het 
waarneembare is er géén uitkomst. Maar dat was er ook niet in 1948 toen vijf Arabische 
landen de pas geboren staat Israël binnenvielen om haar te vernietigen. Er stond toen in 
verhouding één Joodse soldaat tegenover veertig Arabieren. Overwinnen en blijven 
bestaan leek volkomen uitgesloten. Maar er gebeurde een wonder. Israël dreef de 
Arabieren op de vlucht. Toen de kruitdamp was opgetrokken, bleek Jordanië in het 
bezit te zijn van de Westoever en Egypte in dat van Gaza. Zij waren toen de “bezetters” 
en ze gingen door met het doden van zoveel mogelijk Joden en het verdrijven van de 
overigen. Systematisch vernietigden zij alle Joodse heilige plaatsen en alle sporen van 
Joodse aanwezigheid probeerden zij uit te wissen. Die streek was toen Judenrein – het 
ideaal van Nazi-Duitsland!  In de zesdaagse oorlog van 1967 veroverden de Joden deze 
gebieden weer terug. Het idee, dat joodse aanwezigheid in Judea/Samaria illegaal is en 
dat de Joden daar de bezetters zijn, is dus volkomen bizar. Maar de woorden zijn al zo 
vaak herhaald en met zoveel kracht, dat deze leugen nu vrijwel algemeen als waarheid 
wordt aangenomen. In 55 jaar vielen de “buren” van Israël hen vijfmaal aan; in 1948, 
1956, 1967, 1969 en in 1973, op sjabbat en Grote Verzoendag. Tel daarbij nog op de 
eerste Intifada, en de tweede, die nog altijd voortduurt. 
 
 
Zou voor de HEERE iets te wonderlijk zijn? 
Laten we nu niet schijnbaar vroom zeggen: “Het is allemaal eigen werk van de Joden, ze 
zijn onbekeerd en verwerpen de Messias. Naar zo’n volk ziet God niet om. Waar nog bij 
komt dat het lang niet allenaal échte Joden zijn; merendeels zijn het Edom-Joden. Het 
ware Israël is nog verborgen.”  
 
 
Daar willen we wel wat op zeggen: 
 

1.  Het Joodse volk mag nog zo intelligent zijn,  nog zo dapper  en  bekwaam  zijn,  
en… wilt u ook nog zeggen ‘zo uitermate sluw en geraffineerd’ – het zij zo. Maar al 
zouden zij al deze eigenschappen hebben -de genoemde goede en kwade- het is 
volkomen, maar dan ook volkomen onmogelijk, dat ook zó’n volk de oorlog in 1948 
kon winnen van een veertigmaal groter, uitermate fananieke moslim-vijand, welke ze 
moesten weerstaan met een minimale hoeveelheid wapens. Hoe was dit dan mogelijk? 
“Zou voor de HEERE iets te wonderlijk zijn?” De overwinning van het benarde volkje 
Israël was een wonder van Godswege, een Gideons-wonder! En niet alleen de oorlog van 
1948, maar ook al de andere die erop gevolgd zijn. In de “Yom-Kippoer” oorlog van 
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1973 ging Israël bijna ten onder, toen de venijnige vijand haar overviel temidden van dit 
grote religieuze feest. Het was evenals bij de andere oorlogen: een wonder der wonderen 
dat Israël deze satanische aanslag heeft overleefd. Dat het nu in 2003 nóg bestaat, 
ondanks alle vreselijke terroristische aanslagen en de voortdurende dreiging van de door 
satan geïnspireerde moslim-wereld, is ook te rangschikken  onder “de wonderen des 
Allerhoogsten”. Of wil men het toeschrijven aan de vorst der duisternis? 

 
2.  En hoe God zich met zo’n volk kan en wil bemoeien dat Zijn Gezalfde Koning als 
volk nog altijd verwerpt en veracht? Omdat het… “de beminden om der vaderen wil 
zijn” en omdat Hij dat volk uit alle volkeren der aarde verkozen heeft om tot een grote 
zegen te zijn voor de gehele wereld. Omdat de HEERE aan de stamvader van dat volk, 
aan Abraham “de vader aller gelovigen”, Zijn belofte met een eed heeft bevestigd en dat 
in hem  alle volken der aarde gezegend zullen worden.  
Het volk is nog onbekeerd en er zijn er die menen dat het daarom niet geoorloofd is 
voor dit volk te bidden. Maar waar is dát op te gronden? Juist omdat dit volk nog 
onbekeerd is dienen we ons gebed te vermenigvuldigen! Israël heeft ons gebed hard 
nodig. En… dan doen we het ook nog voor onszelf. Ja zeker! U weet toch wat Thomas 
Boston zegt in zijn prachtige verhandeling over Zacharia 12:12. 
Het is op meerdere plaatsen uit de Schrift duidelijk dat het volk eerst nationaal zal 
hersteld worden en daarna geestelijk. We wijzen nu alleen maar op Ezechiël 37. Al 
zouden er niet meer bewijzen te vinden zijn dan is dit bewijs al meer dan voldoende om 
te kunnen weten dat er een aanvankelijk herstel is in onbekeerde staat! 

 
3.  En dan de stelling dat er maar weinig échte Joden in Israël wonen; dat het 
merendeels Edom-Joden zijn die vernietigd zullen worden! Dat is me nogal wat, maar 
het is niet iets om er van “ondersteboven” te zijn! Waarom niet? De HEERE wéét wie de 
Zijnen zijn. Dit weet Hij ter zaligheid, maar Hij weet ook exact waar Zijn Oude 
Bondsvolk is en wie het zijn. Laten we de uitkomst maar rustig aan de God van Israël 
overlaten en ons niet begeven in allerlei speculaties die veelal in Jodenhaat resulteren. 
Soms tot het meest onzinnige toe.I  
 
Ook geen vrede na Oslo 
Het is overduidelijk dat het zogenaamde vredesproces volkomen mislukt is. Arafats engelse beloften 

over vrede, terwij hij in het Arabisch oproept tot vernietiging van Israël, zijn duidelijk genoeg. Hij 

gaat gewoon door op te roepen tot de heilige oorlog tegen de joodse staat en het joodse volk. Steeds 

weer zegt hij Jeruzalem te willen binnentrekken, spoort hij aan terreur te bedrijven en voert hij een 

politiek van 'open deur' inzake terroristen die hij met veel bombarie laat arresteren, om hen na een 

paar dagen weer rustig vrij te laten. 
Op 11 september 2001 is de wereld veranderd. De verschrikkelijke aanval op het 
Wereld Handelscentrum in New York bleek een signaal te zijn dat de wereld wakker 

                                                           
I  We wijzen nu alleen maar op de antisemiet Piet van der Meer te Kootwijkerbroek. Deze man gaat zó ver dat hij 
stelt, dat het eerste werk van Christus bij Zijn wederkomst is… de staat Israël vernietigen! Wat “Israël” dan is?  Niet 
moeilijk voor hem. Dat is ons land -  Nederland. Hij heeft de meest dwaze dingen geschreven, die uiteraard nooit 
uitgekomen zijn en ook nooit zúllen uitkomen. Denk alleen maar aan zijn enormiteit dat op 31 december 2000 in 
de pyramide van Gizeh in Egypte, de antichrist zou gepresenteerd worden door Lucifer. Het ergerlijke is dat deze 
mensen, na het niet uitkomen van hun geprofeteerde onzin, net doen of hun  “neus bloedt” en weer ‘gewoon’ 
doorgaan. Het kenmerk van alle geestdrijvers… 
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deed schrikken uit de droom dat terreur alleen in het Midden-Oosten plaatsvindt. 
Langzaamaan begint de internationale gemeenschap in te zien dat men geen 
onderscheid kan maken tussen de terreur in Israël en die in de rest van de 
democratische wereld. Eindelijk schijnt men werkelijk te geloven dat Arafat de 
terreurorganisaties niet alleen duldt, maar ook actief steunt. Toch zal men uiteindelijk 
Israël laten vallen en voor de Arabieren kiezen. Israël komt alleen te staan. Voor de 
architecten van Oslo wordt het tijd hun vergissing toe te geven. Het is nu pijnlijk 
duidelijk dat Arafat niet Israëls vredespartner is en ook niet zijn kan. De Oslo-zeepbel is 
volkomen uiteengespat.   
 
Het antisemitisme neemt ontzaggelijk toe in Europa. In Frankrijk is het heel erg. In 
Nederland? De haat tegen Israël en de Joden neemt met de dag grotere vormen aan. In 
Amsterdam moeten de Joden het regelmatig ontgelden; vooral jonge Marokkanen 
maken er zich schuldig aan. Het wachten is op de eerste moord op een Jood. Dat er 
moordpartijen aanstaande zijn is voor schrijver dezes geheel zeker. Joden durven vaak 
geen Joods blad te lezen in de tram. Sommige synagoges worden permament bewaakt. In 
verschillende scholen kan geen les meer gegeven worden over Joden of over hetgeen er 
in de 2e Wereldoorlog met de Joden gebeurd is. Als de Holocaust behandeld wordt gaan 
leerlingen joelen, opstaan en de Hitlergroet brengen. Er is zelfs een leraar in elkaar 
geslagen omdat hij les over de Holocaust had gegeven. Op  meerdere scholen en in 
voetbalstadions scandeert men: “Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas.”  Joden in 
Amsterdam horen roepen: “Joden, die zijn verboden, die moet je doden.” Er zijn al 
Duitse toestanden van de dertiger jaren in ons land! Dat zijn zomaar niet wat “losse 
kreten”. Integendeel. Alle dagbladen maakten melding van de onthutsende uitslag in 
Europa en vooral ons land, wat men wel of niet een gevaar voor de wereldvrede vindt. 
Zowel Europees als Nederlands bezien scoorde “Israël” het hoogst wat gevaar voor de 
vrede betreft. 59 Procent van de gevraagden in Europa vindt Israël het grootste gevaar 
voor de wereldvrede. In Nederland is dit 74 procent. Misschien moeten we dit met een 
klein korreltje zout nemen; feit is,. dat de Jodenhaat de laatste jaren enorm gestegen is. 
We lezen er vrijwel dagelijks over in de kranten. 
 
Eén ding is volkomen zeker. “Oslo” noch “route-map” brengen vrede. Wéér zullen de 
Joden de schuld van alles krijgen. Wereldwijd worden zij almeer de zondebok, hetgeen 
zal resulteren in een wereldoorlog óm en tégen Israël. 
 
 

 
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
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IK  ZAL  VERHOOGD  WORDEN  OP  DE  AARDE 
  
 

Richard Cameron preekte op 18 juli 1680, drie dagen voor zijn gewelddadige dood in 
de moerassen van Ayrsmoss, uit deze tekst: “Laat af en weet dat Ik God ben. Ik zal verhoogd 
worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde”, Psalm 46:11. Aan zijn 
hoorders, die om hem heen stonden als onder de schaduw der eeuwigheid, verklaarde 
Cameron: 
 
U, die in gevaar zijt, vanwege de waarheid, weest niet bevreesd. Onze Heere zal verhoogd 
worden onder de heidenen. Maar velen zullen zeggen: “Wij weten dat Hij verhoogd zal 
worden op de laatste en grote dag als Hij alle goddelozen zal plaatsen aan Zijn 
linkerhand.” Ja, maar Hij zegt: “Ik zal verhoogd worden op de aarde.” Hij werd reeds 
verhoogd op aarde. Maar de wonderlijkste verhoging van Zijn werken hebben wij nog 
niet gezien.  
 
Het volk van God is reeds zeer verhoogd geweest. O, hoe verheven was de kerk soms 
onder de Joden en soms onder de christenen. In de tijd van Constantijn was ze hoog. Ja, 
de kerk van Schotland is zéér verheven geweest. “Schoon als de maan, zuiver als de zon 
en schrikkelijk als slagorden met banieren.” De dag is er geweest dat Sion groots was in 
Schotland. De schrik voor de kerk van Schotland hield eens de koningen en de groten 
der aarde op een afstand. O ja, de schrik ervan hield de roomse vorsten terug; ja meer, 
zelfs de paus!  
 
Maar al deze heerlijkheid die we gezien hebben is nog niets vergeleken bij hetgeen wat 
te komen staat. De kerk was hoog, maar zij zal veel hoger worden. Er is niemand gelijk 
God, o Jeschurun!  
 
De kerk van Christus zal zó verhoogd worden, dat haar leden “zullen rijden op de hoge 
plaatsen der aarde.” Laat niemand dat opvatten alsof wij de mening delen van 
sommigen in Engeland, de zogenoemde “Vijfde Monarchie-partij”, die zeggen dat 
Christus vóór de grote dag persoonlijk van de hemel zal komen met de heiligen en de 
martelaren om 1000 jaar op aarde te regeren. Maar wij zijn van mening dat de kerk nog 
hoger en heerlijker zal worden, wat blijkt uit het boek Openbaring. En dat de kerk meer 
macht zal hebben, dan ze ooit gehad heeft.                                                                   ( 
“In tijden van vervolging”-2e bundel-blz.132 ) 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 
 Hoezeer men in Engeland, Schotland en Nederland verschillend 
heeft gedacht over de “juiste” invulling van de heerlijke staat der kerk, zoals ze gezien zal 
worden na de bekering van Israël, één ding is zeker, men heeft vrijwel algemeen die 
glorietijd verwacht en tevens dat alle machten der duisternis -het pausdom en de islam 
voorop- verdelgd zullen worden.   
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Z O D A N I G E   C H R I S T E N E N 
 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
 
Als we werken van ds. J.C. Ryle lezen valt het altijd weer op hoe deze grote in het 
koninkrijk der hemelen gedurig wijst op een godzalig, een heilig leven van de christen. 
Een christen die dit leven niet vertoont is bij hem geen ware christen, maar een 
hypocriet. Ryle gaat soms behoorlijk ver in het stellen van een niet verzekerd geloof. 
Maar anderzijds is het, zoals hij stelt, dat ook een dergelijk christen een heiligheid in het 
leven zal vertonen, een leven in de vreze des Heeren. Een kenmerk van genade. In een 
verhandeling over Handelingen 26:24-29 schetst hij drie personen, namelijk: Festus, 
Agrippa en Paulus. We nemen iets over uit de schets over de apostel Paulus. 
 
Hij had geen vrees of twijfel wat betreft de toekomende staat van zijn ziel. Graag zou hij 
hebben gezien dat Festus, Agrippa, Bernice en allen die hem omringden ook in die 
gelukkige wetenschap zouden verkeren. 
 
Nu, zijn er heden ten dage velen als Paulus? Ik bedoel vanzelfsprekend niet of er vele 
bezielde profeten zijn. Maar ik bedoel, is het gewoon om christenen te ontmoeten die zo 
grondig, standvastig en verzekerd zijn als hij was? Ik vrees dat er maar één antwoord op 
deze vraag is: “Niet velen”, hetzij rijk of arm, hoog of laag, “zijn geroepen”. “Want  de 
poort is eng, en de weg  is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die dezelve 
vinden.” Kijk maar wat u wilt, zoek stad en land maar af, er zijn maar weinige 
“zodanige” christenen. Festus en Agrippa zijn overal te vinden; je komt ze op elke hoek 
tegen. Maar er zijn maar weinig grondige oprechte navolgers van Paulus. Een ding is 
echter heel zeker. Deze weinigen zijn “het zout der aarde” en het “licht der wereld”. 
Deze weinigen zijn het sieraad van de kerk en dienen om haar in leven te houden. 
Zonder hen zou de kerk weinig meer zijn dan een rottend lijk, een gepleisterd graf, een 
vuurtoren zonder licht, een stoomlocomotief zonder vuur, een gouden kandelaar zonder 
kaars, een vermaak voor de duivel en een belediging van God. 
 
Dit is het soort mensen dat ware vreugde in hun godsdienst kent. Zoals Paulus en Silas 
kunnen zij zingen in de gevangenis en als Petrus kunnen zij gerust slapen op de rand van 
het graf, Hand. 12:6 en 16:25.  Een sterk geloof geeft hen een innerlijke vrede die hen 
los maakt van aardse moeite en zelfs hun vijanden versteld doet staan. De lauwe 
Laodicensische christenen putten weinig troost uit hun godsdienst. Het zijn die 
“zodanige” mensen die een grote vrede kennen. Van de eerste martelaar ten tijde van 
koningin Mary, John Rogers, wordt verteld dat, toen men hem ging verbranden, hij net 
zo vrolijk naar de brandstapel te Smithfield liep alsof hij naar zijn bruiloft ging. De 
onomwonden en moedige woorden van de oude Latimer, voor de takkenbossen 
aangestoken werden op de dag van zijn marteldood op de Broad Street te Oxford, zijn 
vandaag aan de dag nog niet vergeten. “Heb moed! Broeder Ridley”, riep hij zijn 
lotgenoot toe: “Wij zullen, door Gods genade, vandaag een kaars in Engeland 
aansteken, die nimmer meer gedoofd zal worden”. Deze mannen waren “zodanige” 
christenen. 
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IN  STAAT  VAN  ONTBINDING 
 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 
 
Wij hebben er een puinhoop van gemaakt. Dat moet de conclusie zijn wanneer we 
onze gezindte overzien. Het recente onderzoek van het Reformatorisch Dagblad naar 
mediagebruik onder jongeren maakt duidelijk dat de gereformeerde gezindte in staat 
van ontbinding verkeert. Terwijl de pleistering van het graf er nog goed uitziet, wordt 
de stank doordringender. Wat is er toch gebeurd in onze gezindte? We hadden het 
toch goed voor elkaar? 
 
Dat is me toch nogal wat; dat zijn toch even uitspraken! Is uw redacteur nu toch niet al te somber 

en al te pessimistisch? Wacht u even. We namen het bovenstaande over uit het  RD van 7 okt. jl. 

Het is van de hand van drs. G.M. van der Tang, ondernemer in de ict-sector en gemeenteraadslid. 

In de rubriek “Gedachtegoed” schreef de heer Van der Tang over “Ontbinding”. We komen er 

straks op terug. 
  
  
DDee  kkeerrkk  vvaann  NNeeddeerrllaanndd  
We gaan nu niet uitgebreid schrijven over de toestand van de kerk van Nederland.   
Enige tijd geleden hoorden we een prediker zeggen dat op elk kerk- en 
verenigingsgebouw in Nederland wel “Ikabod” geschreven kan worden – de eer is 
weggevoerd. We zien voor onze ogen wat mannen als Th. Van der Groe over de 
toekomst van Neerlands christenheid hebben voorzien en gesproken. 
 
De “eer” is weg bij de theologische faculteiten van de Rijksuniversiteiten in Nederland. 
Jonge mensen worden daar geïndroctineerd met de moderne theologie door docenten 
die met sprekende daden betonen dat ze vervreemd zijn van het leven Gods. Er worden 
predikanten gevormd die overgoten worden met de moderne theologie. Ze moeten zich 
onderwerpen en een knieval maken voor de duivel, daar ze anders geen predikant 
kunnen worden in de vaderlandse kerk. Ze moeten  de leugen aanhoren om straks de 
‘waarheid’ te kunnen preken! Als ze zich verzetten en niet instemmen met de “Samen-
op-Weg” kerk, kunnen ze de kerkelijke opleiding wel vergeten. Dan worden ze niet 
toegelaten. Dan kunnen ze geen predikant worden in de Ned.Herv.Kerk. Het is alles 
veel erger dan wij weten. Moesten we de roepende zonden op papier zetten die er in de 
wereld begaan worden, de wereld zonder God zoals deze zich ook in ons land op een 
vreselijke wijze openbaart, we zouden niet weten waar te beginnen en waar te eindigen. 
We zeggen er niet meer van dan dat Koningshuis, regering en onderdanen niets anders 
doen dan de Almachtige honen en tergen,  hetgeen op niets  anders kan wijzen dan op 
voorboden van een verwoestend oordeel, een oordeel zoals mannen als Van Lodenstein, 
Koelman en Van der Groe aan hebben zien komen.  
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ROEPENDE ZONDEN 
“Ze gaan vrijwillig mee naar de kerk. Voor het overige onderscheiden ze zich nauwelijks 
van seculiere (wereldse) jeugd. Een leven bij het Woord van God sluit voor een groeiend 
deel van de reformatorische jeugd discotheek, bioscoop en seks voor het huwelijk niet 
uit”, zo bgint een artikel in het blad “Terdege” van 23 april 2003 over de Refo-jeugd. 
Naadloos daarbij sluit zich aan een onderzoek wat het Reformatorisch Dagblad onlangs 
heeft ingesteld naar de levensopenbaring van onze kerkjeugd. “Terdege” heeft geen blad 
voor de mond genomen; het is denkelijk het meest juiste standpunt, al komt het hard 
over en al zouden meerdere ouderen het liever maar niet horen. ‘Struisvogelpolitiek” is 
hier uit den boze. De reformatorische jeugd gaat verloren.1 Velen leven in twee 
werelden. “Terdege” verwoordt het zo: “Dezelfde jongeren die zeer serieus meedoen met 
een bijbelstudie, kunnen zich de volgende dag een stuk in de kraag drinken of duiken 
met een meisje in bed.” Ook in het blad “Koers” heeft enige tijd geleden een zeer 
verontrustend artikel gestaan. Het vermeldt dat mensen uit de Alblasserwaard op 
zaterdagavond gaan evangeliseren. Waar? Op de Veluwe onder de reformatorische 
jeugd, die zich uitleeft in disco’s, etc. Deze jongelui zitten de andere morgen in de 
“zware” kerken! Het blad maakt melding van dronken jeugd die na afloop van de disco 
schunnigheden in het openbaar bedrijven. We wensen hetgeen “Koers” schrijft niet over 
te nemen. 
 
Wat er momenteel in reformatorisch Nederland gaande is tart elke beschrijving. En toch 
dienen we het te noemen en erop te wijzen. De zonden der ouderen worden op een 
ontzettende wijze bezocht aan de kinderen; de ouderen zijn er de oorzaak en schuld van 
dat onze kerkelijke jeugd voor een groot deel de zonde indrinkt als water en op een 
ontzaggelijke wijze verloren dreigt te gaan. Terwijl de kerken bekvechten over een al of 
niet “welmenend aanbod van de genade” en elkaar met boeken en artikelen de oren 
wassen en bestoken; doorgaan in het verbijten en vereten van elkander, doorgaan met 
een tuchtloos leven, het verscheurd zijn van Gods Gemeente bestendigen, en zoveel 
meer, geven zij de jeugd over aan de machten van de duisternis, laten zij de jeugd niet in 
het allerminste zien wat een “leven met Christus” inhoudt, laten zij de jeugd voor tijd en 
eeuwigheid verloren gaan. 
 
Eigenlijk zouden we kunnen volstaan met te verwijzen naar wat er de laatste tijd is 
gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad over de levenswijze van een deel van onze 
reformatorische jeugd. Voor onze buitenlandse abonnees willen we toch in kort bestek 
enkele zaken aanwijzen, maar ook voor ons allen kan het absoluut geen kwaad er 
opnieuw met de neus opgedrukt te worden om -mocht de Heere het geven- met de 
goddeloosheid van deze arme, ten ondergaande jeugd in de schuld voor God te komen. 
Met onze persoonlijke schuld, met onze kerkelijke schuld, dat wij als ouderen -zeker ook 
als “kerken”- de jeugd zo slecht zijn voorgegaan en ze  over  hebben  gegeven  aan het 
verderf. Is het dan zó erg? Ja, het is zó erg, ja, het is veel en veel erger dan we willen 

                                                           
1 In het vorige nummer (blz.10) hebben wij de evangelische(!!) Drs. Jan van Barneveld aan het woord gelaten. We 
kunnen niet anders zeggen dan dat deze man een uitnemend zicht heeft op de huidige tijdsomstandigheden. We 
citeren hem nogmaals: 
            “Het is duidelijk dat er een oordeel gaat over de kerken en de groepen in ons 
land. Wij allen ondervinden de gevolgen van dit oordeel. Het ergste is dat we onze jeugd verliezen!” Dé oorzaak is 
volgens Van Barneveld – de KERK.  Wij zeggen: “Ja, meneer Van Barneveld, voor 100 procent mee eens.” 



 32

beseffen. Wat lazen we over de vreselijk ontspoorde jeugd van het reformatorisch 
christendom? Zoveel dat we hier alleen maar kunnen aanstippen. Waar geeft een deel 
van de reformatorische jeugd zich aan over? Het RD heeft er hele pagina’s vol over 
geschreven, zodat we het hier alleen maar in enkele korte punten weergeven.  
 

1. Op zondag horen ze de Tien Geboden, doordeweeks kijken ze naar een video of dvd 
met vloeken en geweld en ontucht. Ruin eenderde van de jeugd geeft zich daar aan over, 
zoals het RD schreef. 

2. Ze luisteren massaal naar de helse popmuziek. Vooral via radio 538. Dit is een 
zender die onder de Refo-jeugd zeer populair is. Er wordt op deze zender uit de hel 
volop gevloekt, gespot met de heilige God, opgeroepen en uitgenodigd tot de meest 
bizarre sexuele zonden. Sodom en Gomorra zouden verbaasd zijn over deze geluiden. 

3. Er wordt volop gebruik gemaakt van een ongefilterd Internet. Ook “onze” jeugd is er 
aan verslaafd. Op Internet kan men alle zonden die denkbaar zijn zien, horen en… 
leren. 

4. De mobiele telefoon is gemeengoed geworden. Op zich is er niets op tegen. Het RD: 
“Een flink deel van de logo’s die te downloaden zijn, gaat verder dan alleen een paar 
blote borsten. De nieuwste versies zijn kleurenfoto’s die weinig aan de verbeelding 
overlaten, terwijl de tijd, de genadetijd verspild wordt.”   

5. Een groot deel van de Refo-jeugd is verslaafd aan de TV., de “kijkkast van satan”, 
zoals professor G. Wisse het zo duidelijk uitdrukte. Kijken ze niet thuis, dan wel bij 
vrienden of bekenden. Of… ze hebben het stiekem op eigen computer ingebouwd!    

6. Een groot deel van de jeugd die tweemaal op zondag naar de kerk gaat, de 
catechisaties en verenigingen bezoekt leest de zogenaamde “pulpbladen”, of duidelijker 
gezegd… sexbladen.  

7. “Opmars dvd’s lijkt niet meer te stuiten”, zo kopte onlangs het Reformatorisch 
Dagblad. Vorig jaar gingen maar liefst 13,9 miljoen dvd-schijfjes met een gemiddelde 
verkoopprijs van 21 euro over de toonbank.  Een onvoorstelbaar hoog aantal. In ons 
land zijn kennelijk de dvd’s al razend populair. “Ouderen” weten amper meer wat dit 
alles betekent! De “ouders” ook niet! Het is een apparaat waarmee, via de computer, 
“schijfjes” kunnen worden afgedraaid met films. Wie wel eens een blik geslagen heeft in 
de schappen  van  de  warenhuizen, waar deze schijfjes opgeslagen liggen, wéét waar we 
aan toe zijn. Vrijwel alles bevat een breed scala van allerlei zonden, tot de meest 
schunnige toe. De jeugd is er aan verslaafd. Bioscoop, theater, circus, sexhuizen – het 
komt alles op deze wijze onze huizen, onze gezinnen binnen. 
 
Gaan de ouderen vrijuit? 
De vraag stellen is haar beantwoorden. Wijzen de ouderen deze ten ondergaande jeugd 
op hun dure verplichting zich te bekeren en voor de HEERE en Zijn Koninkrijk te 
leven?  Waarschuwen de predikanten vanaf de kansel en op catechisaties voor de 
vreselijke zonden zoals het RD ze signaleerde? Spreken zij gepast over de bijzondere 
zonden van onze tijd, een tijd van onvoorstelbare wereldgelijkvormigheid? Vragen zij de 
jeugd wel eens vanaf de kansel  hoe zij hun vrije tijd doorbrengen?  
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U zegt mogelijk dat het hier over jeugd gaat die zo ‘doodgepreekt’ is dat zij zeggen “toch 
naar de hel te gaan”, en dat ze ook bij hun ouders niet anders gewaar worden, dan dat 
zij ook op die weg zijn. Dat komt voor, zoals degenen weten die deze jeugd hebben 
benaderd. We spreken uiteraard over een “deel” van de refojeugd. Anderen gaan zich 
niet aan deze gruwelen te buiten en die zijn -als we ons niet vergissen- toch nog het 
grootste deel. Maar ook zij leven grotendeels in onbekeerlijkheid en wereldzin door. 
Velen van hen leven van de ene vakantie naar de andere, en zijn ze daar niet mee bezig 
dan zijn ze wel druk in de weer met ander uitgaan en gezelligheid, en het neemt al hun 
tijd in beslag. Maar tijd om de Heere te zoeken is er niet. “Tijdverdrijf is een 
verschrikkelijk woord”, zegt Wulfurt Floor. Ook onder de meer gematigde jeugd  leeft 
het veelal “dat je toch uitverkoren moet zijn” en dat wordt in de prediking zo sterk 
benadrukt en er wordt veelal zó de nadruk gelegd op de val in Adam, dat er voor de 
verkondiging van de weg die ontsloten is in de tweede Adam en Diens bereidwilligheid 
om zondaren zalig te maken, vrijwel geen plaats is. Dat ook voor de jeugd geldt dat ze de 
tijd moeten uitkopen en de genadetijd moeten gebruiken om zich te bekeren en voor de 
HEERE te leven, dat ze de zonden moeten afbreken door gerechtigheid – waar wordt 
nog met grote klem, bewogenheid en ernst dit steeds voorgehouden?  Waar wordt de 
Heilige Wet Gods nog op de rechte wijze gehanteerd? Want door de wet is toch de 
kennis der zonde! Een Evangelie zonder de wet is een krachteloos Evangelie. 
 
 
è  Ziet hieruit de onverantwoordelijkheid, van het Evangelie door ongeloof te 
verwerpen, nu het gezonden is tot een ieder, die het hoort. De mensen hebben geen 
dekmantel voor hun ongeloof, geen grond van te zeggen: Dit woord der zaligheid is niet 
tot mij gezonden; ja, tot u is het gezonden, wie gij ook zijt; het is een touw, dat uw 
verdrinkende ziel wordt toegeworpen, opdat gij het moogt aangrijpen. 
 
 
Ziet hieruit hoe schuldig zij zijn, die de deur vernauwen en de roeping van het Evangelie 
belemmeren. Die in kracht zeggen: als gij zulke kenmerken niet hebt is het Evangelie 
niet voor u. Dit is het Evangelie tot geen Evangelie maken. Het is alsof Christus is 
gekomen niet om zondaren, maar om heiligen zalig te maken. Zij spreken het werkelijke 
doel van het Evangelie tegen, dat een woord der zaligheid is tot zondaren van alle 
soorten en grootten: Tot u is het woord dezer zaligheid gezonden.  Voor u,  o zondaar, is de 
deur der zaligheid geopend. Alles wat deze deur nauwer maakt, elke leer, die gij hoort, 
welke het aanbod van het Evangelie belemmert, en strekt, om te doen veronderstellen 
dat er voor u geen plaats, voor u geen toegang is, dat moogt gij verdenken, dat het òf 
geen Evangelieleer is, òf dat het zulk een wettisch mengsel is, dat gij het behoort te 
schuwen als de duivel, omdat het u van Christus en de zaligheid afhoudt. 

 
ALS ER EENS ZÓ GEPREEKT WERD! 
Meerdere lezers zullen wel bemerkt hebben dat het boven geciteerde een woord is van 
Ebenezer Erskine over Handelingen 13:26: “Tot u is het woord dezer zaligheid gezonden.” 
Als er toch eens zo in ons land werd gepreekt en dan met name in die “kerken” die er zo 
prat op gaan de “oude waarheid” en de “zuvere leer” te hebben! Hetgeen daar 
verkondigd wordt is meestal zó krom dat mannen als de Erskines er van zouden gruwen. 
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En wij doen het met hen! Áls er zo eens algemeen gepredikt werd en áls een dergelijke 
boodschap ook eens zondag aan zondag aan de “zware” jeugd werd voorgehouden – wij 
denken dat er wonderen van genade zouden plaatshebben. Dan zouden vanwege de 
liefde ván en vóór Christus zonden worden afgebroken en een leven van godzaligheid 
geleid worden. Misschien zouden de ouderen er ook nog in mogen delen! Hun 
volkomen vastgeroeste lijdelijkheid zou dan ook doorbroken kunnen worden. De kerk 
zou er dan weer uitzien als de dageraad, ze zou schoon zijn gelijk de maan en zuiver als 
de zon, schrikkelijk als slagorden met banieren! Wie zou er niet intens naar verlangen? 
 
HOE IS HET NU? 
We hebben er al genoeg van gezegd. Allerwegen is “de dood in de pot”. “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”, zoals de 
evangelische drs. Van Barneveld onlangs zei! Het is onze bedoeling allerminst te pleiten 
voor een “christendom” dat Jezus op alle mogelijke manieren prijst, maar niet eens weet 
waaróm ze het doet. Een christendom dat in “volle zekerheid van het geloof”, maar 
tevens volop met de wereld op reis is naar de eeuwigheid, komt evengoed eeuwig om als 
het christendom dat kreunt en steunt van zwaarheid en naarheid.  
 
We citeerden aan het begin Drs. O.M. van der Tang. Hij stelt de ouderen, de 
christenen, de kerk schuldig. Hij wijst op de huichelarij. Hij zegt wel zeer scherp: 
“Terwijl we de zedeloosheid van de wereld om ons heen aan de kaak stelden, 
verknoeiden we onze huwelijken door overspel en misbruikten we onze kinderen.” Het 
stond allemaal in het RD van 7 oktober 2003. Deze zaken gebeuren én veel. Niettemin 
denken we dat de heer Van der Tang expres superlatieven heeft gebruikt om aan te 
geven dat het “onder ons soort mensen” vreselijk is. Wij zullen als kerk in de schuld 
moeten komen, moeten vasten en bidden, tot behoud van de jeugd. We zullen ons allen 
-jong en oud- moeten bekeren om het oordeel af te wenden. 
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SSaammeenn    oopp    wweegg    nnaaaarr    RRoommee  
 
 
De synode van de Ned.Hervormde Kerk -waaraan alle predikanten in die kerk zich 
hebben onderworpen- heeft ingestemd met het stichten van een nieuwe kerk, de PKN, 
in vereniging met de Gereformeerde Kerk en de Lutherse Kerk en met deze nieuw 
gestichte “Protestantse Kerk Nederland” is de Ned.Herv.Kerk opgeheven; definitief op 1 
mei 2004. De roomse kerk van Nederland heeft -middels haar bisschoppen- de synode 
gelukgewenst met dit besluit en ze heeft aangedrongen op nauwere samenwerking! Het 
ligt alles in de lijn der profetie en er was niet anders te verwachten. Kardinaal Simonis 
heeft de speciale “dankdienst” in de Domkerk te Utrecht bijgewoond. Hij was daar al 
eens eerder met de afvallige protestanten tijdens het beruchte “Millenniumgebed”. 
 

Wat nu? Het is nooit te laat om zich af te scheiden van het kwaad 
  

 
“Gaat uit van haar mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en 

opdat gij van haar plagen niet ontvangt.” 
 

(Openbaring 18:4) 
 
  
Oorzaak en gevolg 
Er is indertijd groot verzet geweest tegen de invoering van de kerkorde 1951. Meerdere 
predikanten gingen toen het land door om door spreekbeurten te waarschuwen tegen de 
aanvaarding van deze kerkorde die men wel “uit de duivel en de hel” noemde en 
volstrekt onaanvaardbaar!! De Gereformeerde Bond en anderen stelden dat aanvaarding 
van deze kerkorde “het karakter van de kerk verandert”. Professor G. Severijn heeft in 
die dagen nog wel een proces aangespannen bij de wereldlijke rechter! Wat is er gebeurd 
en wat is de “oorzaak” van alle huidige ellende? Men is overstag gegaan en de hele kerk 
heeft gebukt onder deze kerkorde en daarmee heeft men erin bewilligd dat het karakter 
van de kerk is veranderd. Alleen ds. G. Taverne te Hoogeveen heeft de consequenties 
aanvaard van hetgeen zijn collega’s met luide stem in woord en geschrift verkondigden: 
“We kunnen dit niet aanvaarden en we bukken niet onder een geheel verkeerde 
kerkorde”! Genoemde predikant is door zijn principiële houding alleen komen te staan, 
beroofd van tractement, etc. De hele kerk, de Bond voorop, heeft hem laten “vallen”. 
“Oorzaak en gevolg” zijn een onafscheidelijke tweeling. Het is na 1951 van kwaad tot 
erger gegaan. De meest gruwelijke zaken en zonden zijn getolereerd en gewettigd. We 
hebben er al genoeg op gewezen.  
 
De “Bond” is volkomen karakterloos. Zou deze  “Bond”  in  de  laatste  veertig (!)  jaar 
met alle kracht steeds hebben gesteld: “Hoe de stemming voor Samen-op-Weg ook 
uitvalt; wij zullen nooit of te nimmer meegaan”, we denken, dat  alles heel anders zou 
gegaan zijn, daar men wíst: ook al stemt de Bond tégen, ze gaat toch méé. Het gevolg van 
deze houding is het doorgaan van de “Samen-op-Weg Kerk, samen op weg naar Rome 
en zo naar de ondergang.  
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Wat verandert nu eigenlijk? 
De vrouw in het ambt is er al. Homo-relaties worden al ingezegend. Er worden veel 
zonden toegelaten in de Ned.Herv.Kerk. De tucht is daarom verdwenen. Al deze zonden 
gaan mee naar de “nieuwe kerk”. Een “nieuwe” kerk? Inderdaad! Een synode, die door 
alle predikanten in de vaderlandse kerk als wettig is erkend heeft het besluit genomen 
tot opheffing van de Ned.Hervormde Kerk en -in verbinding met de Gereformeerde 
Kerken en de Lutherse Kerk- een nieuwe kerk te stichten: de Protestantse Kerk 
Nederland. De “Hervormde Kerk” bestaat dus niet meer. Denkelijk zal -als het zover zou 
komen- de wereldlijke rechter dat ook bevestigen! 
 
Verandert er dan niets? Zeker. Het lichaam van de PKN bevat nu ook de kerk waarvan 
ds. J.P. Paauwe zei: “Het verschrikkelijke lichaam dat zich Gereforrmeerde Kerk noemt”. 
Circa 40 jaar geleden zei de bekende ds. L. Vroegindeweij op de catechetencursrus te 
Utrecht, sprekende over de Gereformeerde Kerk: “Of er nog één in die kerk de waarheid 
brengt, weet ik niet. Naar de aard der liefde geoordeeld zijn er misschien nog drie, maar ik ken ze 

niet.” 

 
Het was alles al heel erg in de Ned.Herv.Kerk, maar alles zal nu nog veel erger worden. 
De dijk is doorgebroken en een vloed van zonden zal die kerk overstromen, omdat Gods 
vloek op dit lichaam rust.  Indertijd schreef het comité te Katwijk:  
 “Weigeren om mee te gaan in SOW is hetzelfde als weigeren om de sleutel van ons 

kerkhuis op een fluwelen kussen aan te bieden aan de duivel.” 

 

 

De bekende Jacobus Klok te Delfzijl begon in de tijd van de afscheiding een van zijn 
‘gedichtjes’ met: “De duivel zit als president in Nederlands synode.” De boven geciteerde 
uitspraak van het comiré te Katwijk lijkt er wel veel op. En het is alles nu veel en véél 
erger dan in de tijd van de afscheiding. 
 
Afscheiding? 
Calvijn zei, dat de Kerk een pilaar en vastigheid der waarheid is en dat als de Kerk 
leugens toelaat in de vastigheid en ze op de pilaar zet, waar de banier der waarheid 
ontplooid zou moeten worden, het is alsof er een mes in de ingewanden van de mens 
werd gestoken; hij moet sterven. Luther schreef aan Erasmus, dat het beter zou zijn, dat 
hemel en aarde zouden worden omgekeerd, dan dat één jota van de waarheid verloren 
zou gaan. Als dit zou worden geloofd dan zou er tevens geen sprake zijn van te buigen 
onder een goddeloze synode. Is dat dan “afscheiding”? 
 
Calvijn tekent bij zijn commentaar op Johannes 9:16 het volgende aan: 
 
“Scheuring is in de kerk Gods een verschrikkelijk en zeer schadelijk kwaad. Hoe komt 
het dan, dat Christus oorzaak van onenigheid zaait onder de leraars zelfs van de kerk? 
Dit is licht te beantwoorden. Christus heeft geen ander doel gehad, dan allen als het 
ware de hand toe te steken om hen tot God de Vader te brengen. De tweedracht is dus 
ontstaan door de boosheid dergenen, die geen lust hadden tot God te naderen. Al 
degenen, die der waarheid Gods niet gehoorzaam willen zijn, richten dus scheuring aan 
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in de kerk. Nu is het beter dat de mensen onderling verdeeld zijn, dan dat zij allen 
eendrachtig van de godzaligheid afwijken. Daarom, zo vaak er tweedracht ontstaat, moet 
men altoos leten op de oorsprong daarvan.” 
 
Luisteren naar John Bunyan 
“Het eerste teken (n.l. van de ondergang van de antichrist) is, wanneer de Kerk en het 
volk van God uit alle schuilplaatsen gedreven zijn die God voorbereid heeft in de 
woestijn dezer wereld. (…) Laat Gods volk daarom bedenken en zich herinneren, dat 
wanneer Gods Kerk volstrekt verloren is en geen enkele schuilplaats meer heeft in de 
wereld, het rijk van de antichrist snel zal tuimelen. (…) Wanneer men daarom mensen 
als duivels zal zien, ja alle onreine geesten en hatelijk gevogelte, vliegen naar Rome en 
schuilplaats zoeken in Babel, laten wij dan niet verschrikt of verslagen zijn, maar onze 
harten opheffen en zeggen: dit is een van de tekenen, dat de val van Rome nabij is.”                                                      
(“De val van de antichrist”) 
 
 
SAMEN-OP-WEG-NAAR-ROME 
 
 
“Rome’s doodwond wordt weer genezen”,  
          zo voorzegde ook de Israëliet Mr. I. da Costa, in 
zijn verklaring van Openbaring 13:3. Een godzalig christin te Dirksland schreef in 
januari 1943: “Ik dacht zo, dat deze Israëliet, die zijn Messias vond, alléén méér 
profetenbloed in de aderen gehad heeft, dan ons tegenwoordig christendom in zijn 
geheel.” 
 
 Dr. John Owen zag als door een verrekijker een toekomstig verzoeningsstreven 
met Rome - “The ruin of the protestant religion”. De protestantse kerk zal volkomen 
vernietigd worden.  
 Jacobus Durham heeft geprofeteerd dat, vlak voor de tijd dat het pausdom 
vernietigd zal worden, de protestanten Rome zó aan zullen kleven, alsof het de antichrist 
niet is. 
 Campegius Vitringa  zei dat in die tijd West-Europa met volle teugen zal drinken 
uit de vergulde beker die het afgodische Rome hen aanbiedt. 
 
 
Voor de PKN is de roomse kerk een “zusterkerk”, waarmee ze te zijner tijd één zal zijn. 
De volgende stap zal zijn: verdere oecumene met Rome  Het einde is in zicht. 
 
 
We hebben in dit artikel maar wat aangestipt. Het is in grote haast geboren. Er zal D.V. 
méér over geschreven worden, want er staan ontzettende dingen te geschieden. 
 
 

========================================= 
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**  De grote massa van deze  christenheid zegt: “Wij moeten met onze tijd mee”. De 
waarlijk bekeerde christen zegt: “De tijd moet zich schikken naar Gods Woord en 
Wet.” 

 
**** 

 
**  De aanbieding van Christus.  Door middel van de dienst van het Woord biedt de 
Heere Zichzelf aan de wereld aan. ‘k Weet niet of u dit gelooft en of u dit ooit hebt 
gezien. Maar wat zal dat voor de wereld zijn, wanneer zij straks zal gewaarworden dat 
God Zichzelf door middel van de prediking der verzoening aan haar heeft aangeboden 
en zij Hem heeft afgewezen. De afwijzing van de aanbieding der verzoening zal de grond 
van de veroordeling der wereld zijn. Niet alleen, niet in de eerste plaats de val in Adam, 
maar de afwijzing van de aangeboden verzoening zal voornamelijk de oorzaak zijn van de 
veroordeling der wereld. Daarom zegt de apostel, dat de wereld geoordeeld zal worden 
naar zijn Evangelie, Rom. 2:16.                  (Ds. J.P. Paauwe-Dagboek 22 januari) 
 

**** 
 
** De afval niet meer te stoppen.  In het blad van de bezwaarde Chr.Gereformeerden 
“Bewaar het pand” van 9 oktober jl. schrijft Ds. A. van Heteren te Urk o.a. het volgende: 
“Wanneer we lezen dat ds. B. Loonstra, predikant in onze kerken, het kermisachtige 
pieperfestival in Emmeloord besluit met een overdenking op zondagmiddag, spoort dit 
niet met datgene wat we lazen van wijlen ds. W. Ramaker re Kampen , CGK predikant 
van 1931-1943. Hij wees in die tijd (WO II) vijf zaken aan:  “Ontheiliging van de 
rustdag – Meedoen aan wereldse vermaken – Overdreven sportbeoefening – bezoek van 
schouwburg en bioscoop – Modezucht – Conversatie met wereldse kringen.” ‘Al deze 
dingen worden goedgepraat en niet meer als verkeerd gezien’, schrijft ds. Van Heteren. Er zou 
een veelheid meer te noemen zijn. We denken niet dat er bij het Gode onterende 
gebeuren in Lelystad iemand aanwezig was die op reis is naar Hemel -een geheiligde 
plaats voor een geheiligd volk- dan mogelijk een zuchter vanwege al die gruwelen, om 
zich op de hoogte te stellen van dit satanswerk. 
 

**** 
 
**  WOLVEN.  “De schaapskooi van Christus aangetast door twee wolven en 
verdedigd door H. de Cock”, is de titel van een werkje dat de eerste predikant van de 
Chr.Ger. Kerk schreef tegen de toenmalige wolven in de schaapskooi van Christus. 
Dominee De Cock zou in onze dagen veel te schrijven hebben tegen degenen die hun 
wolvenaard botvieren in de kerk van 1834… 
 

**** 
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** De antichrist.  “Indien ik daarom kan aangevallen worden, o, oordeelt dan zelf mijne 
heren: dan sta ik dagelijks in gevaar om door de Paus van Rome en de 
Inquisitiemeesters opgeëist en ter dood veroordeeld te worden, omdat ik hem, even als 
de Hervormers en onze vaderen, op grond van Gods Woord, de antichrist en de hoer 
van Rome genoemd heb.” Dit schreef ds. Hendrik de Cock in een brief aan het 
Provinciaal Kerkbestuur te Gronngen, op 23 dec. 1833. Een echt Chr.Gereformeerd 
geluid! 
 

**** 
 
**  Der afvalligen ‘lieveling’. Zoals u weet schoort kardinaal Simonis goed bij de 
afvallige protestanten in Nederland. Ze spreken wel over hem als een “oprecht 
wedergeboren christen”! Deze man behoort tot het elitecorps van de paus! Dit corps is 
dezer dagen door de paus uitgebreid. Zeven hoge curie-prelaten, plus de 
aartsbisschoppen van Genua, Rio de Janeiro, Quebec, en die van 16 andere steden in 
alle werelddelen, en nog eens vier bejaarde godgeleerden, zijn zondag 28 september door 
paus Johannes Paulus II tot kardinaal verheven, de hoogste eretitel in de roomse kerk. 
Van één nieuwe kardinaal houdt de paus de naam nog geheim. Wat mag dat beduiden?! 
Aartsbisschop Simonis van Utrecht behoort ook bij het elitecorps van kardinalen, zoals 
reeds opgemerkt. Wat zouden Luther en Calvijn van zijn “wedergeboren christen zijn” 
denken! Wat zouden ze denken van de afvallige meute in Nederland die zo flirten met 
de aartsbisschop! Wat denkt U?  

**** 
 
**  Er is geen ander hoofd der Kerk dan de Heere Jezus Christus. Ook kan de paus van 
Rome in geen enkele zin daar hoofd van zijn; maar dat is de antichrist, de “mens der 
zonde” en “de zoon des verderfs, die zich (tegenstelt en) verheft” in de Kerk, tegen 
Christus en “al wat God genaamd wordt”.            (Westminster Confessie-1647)   
 

**** 
 
**  Géén…  Het kind van God verwacht geen geestvervoeringen, visioenen, dromen, of 
wonderbaarlijke openbaringen aan het lichamelijk oog of oor. In zodanige zaken 
roemen dromers, geestdrijvers en ongegronde dwepers.          (J.C. Philpot-Johannes 
16:33)   

**** 
 
**  De “zegen” van de paus.  Dat wordt altijd een vloek! Sinds de engelse koningin en 
onze eigen vorstin als ketters in het zwart bij de paus op bezoek zijn geweest, zijn de 
schandalen in beide vorstenhuizen niet van de lucht. We zien het nu weer bij de zeer 
onverkwikkelijke affaire van zoon Johan Friso van koningin Beatrix. Deze prins hoopt in 
het huwelijk te treden met Mabel Wisse Smit. Deze “dame” heeft ongang gehad met top-
criminelen. Met dit ontluisterende gebeuren heeft de prins zijn recht op de troon 
verspeeld. De regering -overtuigd van het zeer laakbare gedrag en de leugens van de a.s. 
echtgenote van de prins- heeft dit besluit genomen. Een ex-gangster liefje    is waarlijk 
niet bepaald een aanwinst  voor de koninklijke familie. De beheerder van het 
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Oranjemusuem te Buren zei: “Ze heeft meerdere affaires achter de rug, en alles was 
zogenaamd oppervlakkig.” Men kan medelijden hebben met koningin Beatrix. Vooral 
dáárom, dat zij almeer het ongenoegen Gods over zich haalt. Ook voor vorstelijke 
personen geldt: “Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen.” Verroomsing en afval 
gaan doorgaans samen. Zie het ook bij de SoW-kerk. 
 

**** 
 
**   Waterramp.  Hoogleraar P. Vellinga van de VU heeft ervoor gewaarschuwd dat, 
zoals de situatie momenteel van de dijken in Nederland is er de kans bestaat dat 
honderdduizenden mensen zullen verdrinken bij een dijkdoorbraak. Met name Zuid-
Holland acht hij een groot risicogebied. “Er hoeft maar iets mis te gaan door een 
vergissing of een onverwacht hoge stormvloed, en dan loopt het gebied in één keer 
onder”, waarschuwde hij. Het RD van 3 november berichtte dit. Laten we er niet gering 
over denken. Als de Almachtige de krachten der natuur samen laat spannen -denk aan 
een hoge stormvloed gepaard met een orkaan- dan zou het gevolg rampzalig zijn.  

 
**** 

 
**  De huidige paus is roomser dan vorige pausen. Hij heeft een geweldige stimulans 
gegeven aan de heiligen- en de Mariaverering en heeft -wanneer er geen tegenkrachten 
waren- zich sterk gemaakt voor de afkondiging van het dogma van Maria als 
medemiddelares. Als paus staat hij in dit alles verder van ons af dan ooit. Is de paus de 
antichrist? Ik zie het pausdom als de antichrist. Het  bijbelse gegeven dat de mens zich 
als God verheft in de tempel (2 Thess.2) is juist bij deze paus aanwezig.   

(De heer L.M.P. Scholten in het RD van 11 okt.) 
 

**** 
 
**  Een brief.  Een brief doet altijd wat! Er wordt wel geklaagd dat de heren theologen 
aan hen gerichte brieven niet beantwoorden. Dat kon van een groot theoloog als Calvijn 
niet gezegd worden! Ook Huntington liet geen brief onbeantwoord. En zovelen meer. 
Hoe komt het dan dat dit fatsoenlijke gebruik vrijwel is uitgestorven? Mogelijk twee 
redenen? Er is geen liefde tot de zielen én de heren predikanten weten er geen raad mee. 
Het spreekt  vanzelf dat we er begrip voor hebben dat een predikant geen “onzin-brief” 
beantwoordt. Dat ze mogelijk de diagnose “onzin” wat makkelijk stellen is weer een 
geheel andere zaak… 

**** 
 
**  Belastinggeld.  Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maakte de afgelopen dagen 
bekend dat de Palestijnse Autoriteit tussen 1995 en 2000 het astronomische bedrag van 
900 miljoen dollar aan inkomsten buiten de begroting heeft gehouden. Het geld werd 
op geheime rekeningen gestort, waar alleen Arafat bij kon. Laatstgenoemde schurk 
behoort volgens het Amerikaanse blad Forbes bij de tien rijkste regeringsleiders ter 
wereld met een geschat vermogen van 300 miljoen dollar op Zwitserse 
bankrekeningen. Dit meldt het RD van 24 sept. jl. En maar kermen over de arme 
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Palestijnse ‘vluchtelingen’ die Israël zou moeten opnemen! Al deze mensen zouden riant 
kunnen leven van het geld dat Arafat verduisterd heeft en nóg steelt. En wij maar mee 
betalen via onze belasting penningen aan de groei van het vermogen van deze super 
terrorist!  

**** 
 
**  Rooms Europa.  Met veel applaus en op de klanken van Beethovens “Alle Menschen 
werden Brüder” werd na een periode van overuren en verhitte discussies op 20 juni in 
het Griekse Thessaloniki een omtwerp voor een nieuwe Europese Grondwet 
gepresenteerd. We verkijken ons allemaal op de -en dat is zonder twijfel- gevaarlijke 
Islam. Maar het gevaar vanuit Rome is veel groter. Veelal ondergronds en in het geniep 
worden we uitgeleverd aan de roomse antichrist. Het nieuwe Europa is het … roomse 
Europa.  Straks een Europese grondwet. “Rooms geld” hebben we al en dat zijn we aan 
de weet gekomen. Door de euro is het leven veel en veel duurder geworden. De ramp 
van de euro voltrekt zich. We hopen er binnenkort in een apart artikel op terug te 
komen. We staan slechts aan het begin van het aan handen en voeten gebonden zijn aan 
het pausdom. Van een zelfstandig leger zal straks geen sprake meer zijn. Onze jongens 
zullen straks geofferd worden op het altaar van het Verenigd Europa, zoals dat nu al 
gebeurt in VN-verband. Dit verband is nóg vrijwillig; niemand wordt er toe verplicht. 
Maar de tijd komt dat we zullen moeten vechten ónder en vóór de paus. In de 
toekomst… tegen Israël. Dat we ons als Reformatorisch Nederland eens gezamenlijk 
mochten gaan verzetten tegen de aanslagen uit de hel, uit het Vaticaan.  
 

**** 
 
**  Roomse moordenaars.  “Rome heeft Oranje doodgeschoten. Heeft het ooit zijn 
schuld beleden? De paus te Rome liet een “Te Deum” zingen (een loflied aan God) toen 
hij vernam dat deze vermaledijde ketter was omgebracht. Hebt ge ooit van herroeping 
vernomen?"                                      (Prof. G. Wisse in “Prins Willem als geloofsheld”) 
 

**** 
 
**  Bijbelvertaling.  “Onze Nederlandse Bijbelvertaling zoekt de man in het voorbijgaan 
ook nog in verdenking te brengen, ofschoon die anders tot nu toe door binnen- en 
buitenlanders, die ogen hebben om te zien, als een meesterstuk van geleerdheid en 
nauwkeurigheid is geroemd en geprezen geworden. De man betoont zich hier weer even 
als in het volgende, niet gelijk het betaamt als een ernstig onderzoeker en beoordelaar 
van een zo gewichtig stuk, maar als een spotter die, indien hij niet nog veranderd en 
bekeerd wordt, in die poel die brandt van vuur en sulfur komt, waarvoor de Heere hem 
nog beware en God hem nog genade schenken, om Jezus’ wil door Zijn Heilige Geest.” – 
“Ik houd het er voor, dat onze Nederlandse Bijbelvertalers zeer kundige en godvrezende 
mannen geweest zijn, die als zieners ons de weg der zaligheid hebben kunnen aanwijzen, 
en dat geloof ik, omdat hun werken daarvan getuigenis geven. Ik houd het er voor, dat 
in de latere dagen vele betweters en eigenwijze mannen, menende door hun taal, 
oordeel en uitlegkunde veel verbetering aan te brengen, die, wanneer het aan Gods 
Woord en de gezonde rede getoetst wordt, blijken zullen, dat zij tot de oude 
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duisternissen en afgesletene en duizendmaal weerlegde dwalingen zijn teruggekeerd, als 
blinde leidslieden der blinden de blinden leidende, en alzo met elkander in de gracht 
vallende.                        (Ds.H. de Cock in zijn werkje tegen twee wolven in Christus’ 
schaapskooi; wolven, die de spot dreven met De Cocks liefde voor de Statenvertaling – 
Kohlbrugge zei toen van De Cock, ‘dat hij zo lief gewaarschuwd heeft tegen de paden 
des inbrekers’!) 

**** 
 
**  Bevinding.  Wij worden gelasterd, en wij bidden; wij zijn geworden als uitvaagsel 
der wereld [en] aller afschrapsel tot nu toe.                                 (Paulus-1 Cor. 4:13) 
 

**** 
 
**  Joodse wortels.  Er wordt nogal eens gezegd dat we terug moeten naar onze Joodse 
wortels, inclusief het vieren van Joodse feesten. Wat bedoelt men toch? Hét “breekpunt” 
tussen het Jodendom en de gemeente uit de heidenwereld is de Christus Gods. Als 
Israël haar Messias zal aannemen is het herstel gekomen! Laten we ons gebed 
vermenigvuldigen voor de bekering van de Joden, opdat de breuk geheeld mag worden! 
Het lijkt tegenwoordig zowat wel antisemitisme als je Gods Woord laat gelden.   
 

**** 
 
**  Voorspellingen.  Welke dwaasheden er momenteel als “Goddelijke profetie” worden 
opgediend hopen we u D.V. binnenkort te vertellen. Er zijn vele wonderlijke, maar 
vooral gevaarlijke geesten onder ons uitgegaan. 
 

**** 
 

**  Geen tweede weg.  Nergens lezen we in de Bijbel dat er een andere weg is voor de 
Joden om zalig te worden dan voor de heidenen. Ook de Jood kan alleen zalig worden   
dan door God in Christus. God was bij de Joden aanwezig in Christus en zij hebben 
God in Christus verworpen. Niemand komt tot de Vader dan door Christus, Die de 
Weg, de Waarheid en het Leven is. Al wie het anders zegt en leert is een “sta in de weg” 
voor de Jood om zalig te worden en zal het oordeel Gods dragen. 
 
 

 
****** 
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De  stem  van  de  Islam 
 

- 1 - 
 
Wie in Jeruzalem komt ervaart dat de stem van de islam - komend van de minaretten bij 
de moskeeën - het geluid van kerkklokken en biddende Joden probeert te overstemmen. 
Het is de stem van Allah, die - gemechaniseerd en versterkt tot een niet gering aantal 
decibellen - oproept tot gebed.  Maar wie in de wereld om zich heenkijkt, krijgt de 
indruk dat zijn eerste en grote gebod is: Moord! Een oproep tot de jihad, de heilige 
oorlog.  De islam is een wereldwijde religie, niet gebonden aan enig land. De moslim 
kan zijn tent overal opslaan. Wél kent hij zijn heilige plaatsen. Eén van de plaatsen is de 
tempelberg te Jeruzalem. Hier steeg Mohammed - volgens een van de vele legenden die 
in de loop der geschiedenis over hem zijn ontstaan - op zijn wonderlijke rijdier Buraq 
ten hemel. Samen met de engel Gabriël doorkruiste hij de zeven hemelen, waar hij de 
vele profeten ontmoette. Het hoogtepunt van deze tocht was de ontmoeting die hij met 
God had. Welke verhalen rond Mohammed ook verteld worden, een feit is dat hij 
onder de islamieten als profeet en gezant een bijzondere plaats inneemt. 
 
Wie was Mohammed?  
Mohammed ibn-Abdallah werd in 570 in Mekka, een stad op het Arabische 
schiereiland, geboren.  
Zijn leven kan in drie fasen worden onderscheiden: 

 
- de tijd vóór zijn roeping als profeet; 
- Mohammed als profeet in Mekka en  
- zijn profeet- en staatsmanschap in Medina.  

 
1. Hij behoorde tot een stam, die van de handel leefde. Het was een stam die het in 
Mekka - gelegen in het huidige Saoedi-Arabië - voor het zeggen had. Hij was al vroeg 
wees. Zijn vader stierf voor zijn geboorte, zijn moeder kort daarna. Hij werd opgevoed 
door zijn grootvader, later door zijn oom Aboe Talib.  
In zijn jeugd was hij schaapherder, later werd hij koopman, karavaanhandelaar in dienst 
van de welgestelde koopmansweduwe Chadiedja, met wie hij later trouwde. Zij was toen 
40, hij 25 jaar oud. Tot haar dood in 619 was zij Mohammeds enige vrouw. Uit dit 
huwelijk werden twee zonen geboren - die al jong overleden - en vier dochters. De 
jongste van hen, Fatima, zou later een geliefd voorbeeld voor moslim-vrouwen worden.  
Als schaapherder kreeg hij bezoek van twee engelen, die zijn hart kliefden en er de 
erfzonde uithaalden. Langzamerhand ging hij zich wat aan de praktijken van een hanief 
wijden. Een hanief is een Arabier, die geen jood en geen christen was, maar die - in 
tegenstelling tot de vele Arabieren - slechts één god diende.  Hij  trok  zich in de bergen 
terug om te mediteren,  vooral ook over de  zin  van  het  bestaan.  Zo werd Mohammed 
op zijn toekomst als profeet voorbereid. Terwijl hij in een grot zat te peinzen verscheen 
hem de engel Gabriël en ontving hij zijn eerste openbaring (610). Niemand was erbij.  
 
2. Die openbaring op 40-jarige leeftijd bracht hem in vertwijfeling. Hij vond troost bij 
Chadiedja en bij haar neef Waraka Ibn Nofal. Kort daarna ontving hij een nieuwe 
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openbaring. Geleidelijk trad hij meer in de openbaarheid. Hij beschouwde zich als de 
door God geroepen profeet. Maar de inwoners van Mekka wilden van de preken van 
Mohammed niets weten. Hij stuitte allerwegen op onbegrip en verzet. Daarom vluchtte 
hij met een groepje aanhangers naar Jathrib. 
 
3. In Jathrib (later: Medina = stad van de profeet), een oaseplaats ten noorden van 
Mekka, was een conflict ontstaan. Mohammed werd uitgenodigd om tussen de 
strijdende partijen, die bereid waren hem als profeet te erkennen, te bemiddelen. Dat 
luidde een nieuw tijdperk in. Hier - in 622 - begint voor de moslims het jaar 1. 
Mohammed gaf door gedragsvoorschriften en wetten structuur aan de gemeenschap. Hij 
werd in Medina behalve profeet ook politiek leider, staatsman. De islam is daarom 
naast godsdienst ook een cultuur. Om leiding te kunnen geven had Mohammed geld 
nodig. In deze behoefte werd voorzien door het overvallen en plunderen van 
handelskaravanen uit Mekka. Dat mocht. Zij waren immers de ongelovigen. Zij moesten 
bestreden worden. In 624 behaalde hij in een gevecht tegenover een overmacht van 
Mekkanen bij Badr een eclatante overwinning. Een islamiet mocht niet meer dan vier 
vrouwen hebben. Mohammed had na de dood van Chadiedja een harem van negen 
vrouwen met daarbij de nodige – tijdens veldtochten buitgemaakte - slavinnen als 
bijvrouwen. Zijn lievelingsvrouw was Aisja. Hij trouwde met haar toen ze 9 jaar oud was. 
Op dit voorbeeld beroepen Marokkaanse ouders zich als ze hun dochters op jonge 
leeftijd uithuwelijken. Hij dwong een aangenomen zoon Zaid van zijn bekoorlijke vrouw 
Zainab te scheiden, zodat hij haar tot vrouw kon nemen. Een islamiet mocht niet 
trouwen met een nicht. Mohammed mocht dat wel. Hij deed dat op grond van 
openbaringen uit de hemel, waarin deze en andere afwijkende handelingen werden 
goedgekeurd.  
 
MOHAMMED EN DE JODEN 
Mohammed stond ook met Joden in contact die al generaties lang in Mekka en Medina 
woonden en daar Joodse gemeenten hadden gesticht. Aanvankelijk stond hij sympathiek 
tegenover hen. Hij nam dan ook heel wat Joodse principes in zijn leer op. Zijn woede 
werd echter gewekt toen hij constateerde dat Joden zijn leer weigerden te erkennen. Hij 
raakte met drie Joodse ‘stammen’ in conflict. De eerste groep verbande hij naar Syrië, na 
verbeurdverklaring van de bezittingen; van de tweede groep liet hij al de dadelpalmen 
omhakken, nam de bezittingen in beslag en stuurde ook deze mensen het land uit; van 
de derde groep vermoordde hij alle – bijna duizend – mannen en maakte de vrouwen en 
kinderen tot slaaf. 
 
Hij verwijderde daarop diverse Joodse elementen uit zijn godsdienst:  
1. Aanvankelijk baden de gelovigen  in de richting  van Jeruzalem.  Dat  moest  nu 
Mekka worden.  Daar bevond zich de Ka’aba. Mohammed had het als zijn taak ge-zien 
de  ware religie in alle eer  te  herstellen. In 630 nam hij Mekka in. Velen  be-keerden 
zich toen tot de islam. 
 
2. De moslims mochten niet langer vasten op Joodse dagen, maar de hele maand 
ramadan werd tot vastenmaand. In de dagen van Mohammed werd Arabië 
geïslamiseerd. Mekka werd het centrum, het Arabisch de taal.  
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3.  De zevende dag mocht niet langer de rustdag zijn, maar de vrijdag zou voortaan een 
heilige dag worden, een dag van samenkomst, prediking en gebed.  
 
4.  De besnijdenis werd niet afgeschaft, wel veranderd. Ze vindt plaats tussen het 
zevende en elfde levensjaar. De jongetjes krijgen op de achtste dag hun naam en worden 
dan opgenomen in het Verbond van aartsvader Abraham. De meisjes ondergaan een 
verminkende ingreep, iets wat bij de Joden absoluut verboden is. 
 
5. Ook de spijswetten werden voor een belangrijk deel afgeschaft. Het slachten zou 
voortaan plaatsvinden volgens andere rituelen.  
 
Van de heidenen eiste Mohammed dat zij zich zouden bekeren, of wegtrekken. De 
Joden en christenen - dhimmi’s genaamd - mochten blijven, maar zij moesten wel een 
speciale belasting - de Jizja - betalen.  Zij zouden hun openbaringsgeschriften – die 
oorspronkelijk goed waren -  vervalst hebben. De koran daarentegen is puur en 
authentiek.  
 
Mohammed, die in Medina was blijven wonen, ondernam in 632 een bedevaart naar 
Mekka. Daarom is de Ka’aba tot op vandaag het ritueel-ruimtelijke centrum van de 
islam. De Ka’aba is een kubusvormig gebouw, vrijwel geheel afgedekt door een groot 
zwart brokaten doek, waarop de geloofsbelijdenis en verzen uit de koran geborduurd 
zijn. Abraham zou dit huis samen met zijn zoon Ismaël (!) hebben gebouwd. In een van 
de hoeken van de Ka’aba bevindt zich een zwarte steen, een meteoriet, gevat in een 
zilveren ring. Die steen, die van Allah uit de hemel afkomstig zou zijn, was in de loop 
der tijd verworden tot een plaats waarmee afgoderij gepleegd werd. De Ka’aba heeft een 
deur en is van binnen - op een aantal lampen na – leeg.  De grote moskee van Mekka is 
om de Ka’aba heen gebouwd. Bij de hadj, de bedevaart naar Mekka, maken de pelgrims 
een rondgang om de Ka’aba. Kort na Mohammeds afscheidsbedevaart stierf hij aan de 
griep. Zijn graf bevindt zich in Medina, dat daardoor de tweede heilige plaats van de 
islam geworden is.  Na de dood van Mohammed brak er een machtsstrijd los. Arabieren 
deden een poging om onder het islamitische juk uit te komen. Dat mislukte.  
 
DE KORAN 
De koran is het heilige boek van de islamieten, hun richtsnoer, bedoeld voor alle 
mensen en alle tijden. De koran predikt de absolute gehoorzaamheid aan Allah. Het 
boek is ingedeeld in 114 hoofdstukken (soera’s) . Elke soera bestaat uit een aantal 
verzen, de kortste telt 3 verzen, de langste 286. Vaak leert een moslim lezen en schrijven 
aan de hand van de koran.    
 
God (Allah) is de auteur van de koran.  De  koran  is  ongeschapen  en  bevindt zich al 
van eeuwigheid bij Allah. De islam is als godsdienst door God in het le-ven geroepen. 
De koran wordt op een tafel in de hemel bewaard. God onthulde in een periode van 23 
jaar zijn wezen en zijn wil aan Mohammed in het Arabisch. Rond 610, tijdens de maand 
ramadan, kreeg hij zijn eerste openbaring, in 632 zijn laatste. Mohammed is dus niet de 
stichter van de islam. God heeft hem slechts uitverkoren om de openbaringen in 
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ontvangst te nemen. De meeste openbaringen ontving Mohammed van God via de 
engel Gabriël, de overige rechtstreeks. Zo is hij tot profeet en gezant geworden. 
 
Mohammed was de laatste profeet, de laatste boodschapper van Allah, na Adam, 
Abraham, Mozes, Jezus en nog vele anderen. Twintig jaar na Mohammeds dood wordt 
de koran op schrift gesteld. Het oudste exemplaar bevindt zich in ‘The British Library’ 
in Londen. Het dateert uit het eind van de achtste eeuw, zo’n 150 jaar na Mohammeds 
dood.  
 
De koran bevat volgens moslimgeleerden geen fouten. De inhoud is door Mohammed 
getrouw weergegeven. Hij is de enige auteur, in tegenstelling tot de Bijbel, die veel 
schrijvers kent.  De moslims zien de Bijbel als een heilig boek. Je vindt in de koran 
citaten uit de Thora, de Psalmen en het Evangelie van Jezus. Moslims gaan ervan uit dat 
de koran de laatste en definitieve openbaring van Allah was. Daardoor zouden veel van 
de voorafgaande heilige boeken, waaronder de Bijbel, afgeschaft zijn. Bovendien zouden 
Joden en christenen de inhoud van hun heilige boeken verdraaid en vervalst hebben. Zo 
zou bijvoorbeeld de leer van de drie-eenheid niet in overeenstemming zijn met het 
geloof in één God. Christenen zouden de komst van Mohammed door de komst van de 
Heilige Geest vervangen hebben.  Op twee dingen laat de koran de volle nadruk vallen: 
de een- en enigheid van God én het gericht op de laatste dag. 
 
De rechtgeleide kaliefen 
De vier opvolgers van Mohammed worden de rechtgeleide kaliefen genoemd. Kalief 
betekent: opvolger, plaatsvervanger, rentmeester. Ze worden ‘rechtgeleid’ genoemd 
omdat ze zich in hun handel en wandel volledig door de voorschriften en het voorbeeld 
van de profeet hebben laten leiden. Aboe Bakr (632-634) werd als één van de eerste 
volgelingen en adviseur van Mohammed zijn eerste opvolger. De band tussen hen was 
sterk, mede vanwege het feit dat Mohammed met de dochter van Aboe Bakr - Aisja – 
getrouwd was. Zij was de lievelingsvrouw van de profeet. 
Onder het bewind van Aboe Bakr gingen gewapende moslimtroepen op weg naar 
Palestina, Syrië, Irak en Egypte. Ook vonden de eerste schermutselingen met het 
Byzantijnse (Oost-Romeinse) leger plaats. Dat was het begin van een eeuwenlange strijd 
die uiteindelijk tot de val van  Constantinopel (1453), de hoofdstad van het christelijke 
Byzantijnse rijk, leidde. Aboe Bakr – die vermoedelijk vergiftigd is - werd opgevolgd door 
Oemar (634-644). Ook hij had zijn dochter - Hafsa - als echtgenote aan de profeet 
gegeven. Onder Oemar begonnen de grote veroveringen, die hem - mede door het 
instellen van allerlei politiek-religieuze instellingen - de naam van  ‘grondlegger en 
organisator van het vroeg islamitische rijk’  bezorgden. 
 
Hij bracht  de  Byzantijnen een  verpletterende  nederlaag  toe,  ook  veroverde  hij 
Jeruzalem. In een verdrag dat hij met de aartsbisschop van deze stad sloot, werd bepaald 
dat ‘de lieden van het boek’ (joden en christenen) een hoofdelijke belasting zouden 
betalen, een maatregel die in de loop der geschiedenis veelvuldig werd toegepast. Oemar 
werd gewelddadig om het leven gebracht. 
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De derde kalief was Oethman (644-656). Hij droeg de titel “schoonzoon van de gezant 
van God” vanwege het feit dat hij met twee dochters van Mohammed trouwde, eerst 
met Roekajja, na haar dood met Koelthoem. Door zijn vriendjespolitiek riep hij grote 
weerstanden op. Hij werd gelyncht. 
 
Zijn opvolger was Ali (656-661), een neef van Mohammed. Door zijn huwelijk met 
Fatima werd ook hij schoonzoon van de profeet. Hij bekritiseerde het beleid van zijn 
voorganger. Dat leidde tot een felle strijd tussen volgelingen van Ali en aanhangers van 
Oethman, die Moe’awija tot kalief kozen.  
Door een moordaanslag op Ali vlak voor een moskee in Irak, werd het pleit in 661 in 
het voordeel van Moe’awija beslecht. Daarmee viel de islam in twee partijen uiteen, in 
soennitische (volgelingen van Moe’awija) en sjiitische (volgelingen van Ali) moslims.  
 
De Omajjaden (661-750) 
We krijgen dan het tijdperk van de Omajjaden. Moe’awija verplaatste het politieke 
centrum van de islam van Medina naar Damascus.  Al snel breidden de Omajjaden hun 
rijk uit. Een eeuw na de dood van Mohammed strekte het islamitische imperium zich 
uit van India en Afghanistan in het Oosten tot de Atlantische Oceaan in het Westen. 
Noord-Afrika, waar eens Augustinus zijn werkterrein had, werd door de moslimse legers 
onder de voet gelopen. In 711 staken ze zelfs de straat van Gibraltar over en in 
ommezien van tijd werd het Iberisch schiereiland (Spanje en Portugal) veroverd. Van 
hieruit vonden invasies in Frankrijk plaats. Karel Martel maakte in de slag bij Poitiers 
een eind aan de opmars van de agressieve en oorlogszuchtige moslims. 
 
Moskeeën 
Het bouwen van moskeeën was voor de islamiet hét middel om zijn aanwezigheid en zijn 
superioriteit tot uitdrukking te brengen. De verschillende kaliefen hebben zich daar dan 
ook mee bezig gehouden. Zo verscheen in Damascus, het centrum van het gigantische 
islamitische rijk, de wereldberoemde Omajjadenmoskee. Kalief Abd al-Malik (685-705) 
gaf (in 691) opdracht om op de tempelberg te Jeruzalem de Rotskoepel te bouwen, die 
ten onrechte ook wel de Omarmoskee wordt genoemd. Hij zette zich daarmee op een 
indrukwekkende wijze af tegen de vele chrístelijke bouwwerken in de stad. Ook wilde hij 
aan iedereen zichtbaar duidelijk maken dat de islam de leer van de Drie-eenheid 
verwierp. Volgens de islam is polytheïsme (meergodendom) de zwaarste zonde die een 
mens kan begaan. Aan de buitenkant van het prachtige achthoekige bouwwerk met de 
gouden koepel staat dan ook: God heeft geen zoon!  We zijn hier ook op de plaats,  
vanwaar  – volgens de legende – Mohammed zijn hemelvaart begon. De fraaie eigenlijke 
moskee op de tempelberg, waar nu de vaak opruiende vrijdagmiddagdiensten worden 
gehouden, is de al-Aksamoskee, die door kalief al-Walied, de zoon van Abd al-Malik 
gebouwd is. Doordat niet-Arabische moslims als tweede rangsburgers werden 
beschouwd, braken er onlusten uit die tot de val van het Omajjadenbewind hebben 
geleid. 
 
De Abbasieden (750-1258) 
Na de Omajjaden komen de Abbasieden aan de macht, die beweerden af te stammen 
van een oom van Mohammed. Zij verplaatsten het politieke centrum van Damascus 
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naar Bagdad. Mekka bleef hun heilige stad. Onder hun bewind drong de islamisering in 
Afrika en India verder door en bereikte de islam op cultureel en religieus gebied een 
hoogtepunt. Geneeskunde, sterrenkunde, wiskunde en wijsbegeerte namen een hoge 
vlucht, evenals kunst en architectuur. Op godsdienstig gebied besteedde men alle 
aandacht aan de sharia, de islamitische wet. Daardoor gingen rituele plichten een steeds 
belangrijker rol spelen.  
 
Ondertussen bleef de islam oprukken. Een van de belangrijkste taken van de kalief was 
de versterking en uitbreiding van de islam. De inname van Bagdad in 1258 door de 
Mongolen maakte een eind aan het tijdperk van de Abbasieden. De moslimse 
beschaving op het Iberisch schiereiland (Spanje en Portugal) had in die tijd een hoge 
vlucht genomen. De hoofdstad Cordoba deed voor Bagdad en Constantinopel niet 
onder. Maar ook daar kwam aan het moslimvorstendom een einde (1492), mede ten 
gevolge van het huwelijk van de katholieke vorsten Ferdinand van Aragon en Isabella 
van Castilië en de invloed van de Inquisitie. Een architectonische topper was het 
Alhambra, het islamitische paleis  te Granada.     
 
Na 1258 
Na de Abassieden zagen verschillende soennitische rijken het licht. Eén van die rijken, 
de Ottomanen - genoemd naar een zekere Osman – veroverden in 1453 Constantinopel 
en belegerden Wenen in 1529 en 1683. Verder namen zij bezit van Bulgarije, Roemenië 
en delen van Hongarije. In het westen werd deze islamitische opmars gezien als een 
gevaar, een dreiging. Rond 1550 bereikte het Ottomaanse rijk zijn hoogtepunt. Het 
strekte zich toen uit van Midden-Europa tot Perzië (Iran), van Algerije tot Egypte en van 
De Krim tot Jemen. De hoofdstad van dit rijk was Istanboel (het op de Byzantijnen 
veroverde Constantinopel). Daarna ging het met de politieke macht van de islam 
bergafwaarts. Aan het eind van de achttiende eeuw trad het verval van het Ottomaanse 
rijk in en in 1924 ging het grote Ottomaanse (Turkse) rijk ten gronde.      
 
De 5 zuilen 
Van hen die in de een- en enigheid van God geloven wordt verwacht dat ze één 
gemeenschap vormen.  Moslims moeten aan vijf principes – zuilen genoemd - voldoen.  
Die vijf zuilen stellen de moslim in staat om in de praktijk op  een  juiste manier met 
God om te gaan. De eerste zuil vormt de kern, het fundament. De moslim moet de 
geloofsbelijdenis uitspreken.  Deze  luidt:  Er is geen god dan Allah en Mohammed  is  
zijn  profeet.  
 

- Vijfmaal per dag, dag in, dag uit, klinkt vanaf de minaretten deze 
geloofsbelijdenis in de oproep tot gebed. Met het uitspreken van deze belijdenis stelt 
men zich onder de sharia, de islamitische wet, verwoord in de vier volgende zuilen. Die 
geven aan wat van de moslim verwacht wordt. 

- De tweede zuil roept de moslim op tot gebed. Hij moet vijfmaal per dag op vaste 
tijden bidden in de richting van Mekka, het liefst in openbare plaatsen.  De muezzin 
geeft vanaf de minaret de juiste tijd aan. Elk gebed bestaat uit verschillende vaste 
handelingen, buigingen en formules. Het gebed kan overal plaatsvinden. Alleen het 
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vrijdagmiddag-gebed moet in de moskee met de geloofsgenoten verricht worden. De 
voorganger is een imam. 

- De derde zuil beoogt het geven van belasting. Uit liefde voor Allah moeten 
moslims die een bepaalde welvaart hebben bereikt behoeftige medegelovigen, wezen en 
gevangenen in hun welvaart laten delen. Ook zaken die voor de gehele 
moslimgemeenschap van belang zijn, kunnen met belastinggeld gerealiseerd worden. 
Daarom wordt deze belasting ook wel liefdegave, liefdadigheidsbelasting, armenbelasting 
of religieuze belasting genoemd.   

 -    De vierde zuil is het vasten gedurende de maand ramadan. In de maand ramadan zijn de 
openbaringen van Allah aan Mohammed begonnen. Het vasten – het zich onthouden 
van eten, drinken, roken en seksuele omgang - is een verplichting voor iedere volwassen 
moslim die daartoe in staat is. De moslim wordt er door het vasten meer dan ooit bij 
bepaald dat zijn leven aan God gewijd moet zijn. Op deze wijze betoont hij ook zijn 
dankbaarheid jegens God. Een vroom werk tijdens de ramadan is het lezen van de 
koran, die in dertig gelijke stukken verdeeld is: voor iedere dag een stuk. De dag na 
ramadan wordt uitbundig feest gevierd. 

 -    De vijfde zuil behelst een tocht naar Mekka. Iedere moslim moet, als hij zich dat kan 
veroorloven minstens eenmaal in zijn leven een bezoek aan Mekka  - een hadj – gebracht 
hebben. Abraham zou volgens de koran de mensen al hebben aangespoord om naar het 
huis van  God  in  Mekka  te  gaan.. 
 
Ook Mohammed heeft deze tocht gemaakt (632).  Kort daarop is hij gestorven. 

 
(slot volgt) 

 
 
Middelharnis                                                                                                             J. 
van Hoorn 
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“Het is altijd zo geweest en het zal ook wel zo blijven, dat wie Gods zaak recht 
handhaafden, voor half wijzen en gans dwazen zijn uitgekreten.” 

(W. Themmen in “Nuttige samenspraken) 
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HHEETT    DDUUIIZZEENNDDJJAARRIIGG    RRIIJJKK  
 

 ( Bijbel en geschiedenis) 
 

- 3 - 
 
Bewijzen te over 
Zoals al meer opgemerkt is het niet nodig het Messiaanse Vrederijk -of zo u wilt: de 
heerlijke kerkstaat- alléén te gronden op Openbaring 20, hoewel dat voldoende zou zijn! 
Maar de laatste stand van Gods Gemeente op aarde heeft zo’n belangrijke plaats in 
Gods Woord, dat het Woord er vol van staat. De profetieën lopen er als het ware van 
over… 
 
 
We geven u ook ditmaal weer enkele Bijbelwoorden die spreken over hetgeen in 
Openbaring 20 staat. We gaan luisteren naar de bekende Jacobus Koelman. In zijn 
werk, “De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden” wijst hij de ouders erop dat 
ze hun kinderen moeten leren bidden. Leren bidden om de vervulling van hetgeen God 
beloofd heeft. Koelman zegt tegen de ouders dat ze hun kinderen moeten leren bidden 
voor een heerlijke en vreedzame staat der kerk na de bekering der Joden. Hij noemt 
rond de honderd teksten en er zijn er meer te noemen. De punten 27 en 28 gaan over 
de aanstaande bekering der Joden en de heerlijke en vreedzame staat der kerk na de 
bekering der Joden, zoals Koelman het uitdrukt. Deze stelling onderbouwt hij met heel 
veel bijbelsteksten, welke we onmogelijk allemaal kunnen noemen. Voor enkele maken 
we echter een uitzondering.11 
 
Uiteraard noemt hij Romeinen 11, het majestueuze hoofdstuk dat er ons zo duidelijk op 
wijst dat de verwerping van het Evangelie door de Joden, ons (heidenen) tot grote zegen 
is geweest. Maar deze zegen zal straks ongekend groot zijn voor de hele wereld, als de 
Joden het Evangelie zullen gehoorzaam zijn. Dan noemt hij Mattheüs 23: 38 en 39: "Zie, 
uw huis wordt u woest gelaten. Want Ik zeg u, gij zult mij van nu niet zien, totdat gij zeggen zult: 

Gezegend is Hij die komt in de naam des Heeren." Lukas 21:24: "En zij zullen vallen door de 
scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal van de 

heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn." Hij verwijst naar 
teksten uit Jesaja 11, het hoofdstuk dat uitvoerig spreekt over de zegen die er eenmaal 
op aarde zal zijn,  vanwege de aanneming van Israël. Voor die aanneming noemt ds. 
Koelman de teksten 11 t/m 16. Jeremia 3: 16; 17 en 18 hoort ook bij de teksten welke 
hij de ouders opgeeft om ze hun kinderen voor te houden. We lezen daarin dat in die 
dagen Jeruzalem des Heeren troon genoemd zal worden en dat alle heidenen tot hetzelve 
vergaderd zullen worden. Ook in het laatste gedeelte van Jeremia 30 ziet hij de 

                                                           
11 Jacobus Koelman meende dat de binding van satan en zo ook het 1000-jarig rijk begonnen is met de Reformatie. 
Dezelfde gedachte vinden we ook bij Jacobus Durham. Het is niet nodig aan te tonen dat ze zich hierin hebben 
vergist. Het is opvallend dat Koelman toch met zichzelf in tegenspraak komt. In zijn “Sleutel tot verstaan van de 
Openbaring” blijkt zonneklaar dat hij de heilstijd op aarde voor Gods Gemeente eerst verwachtte ná de bekering 
der Joden. Koelman en anderen hebben gemeend dat de antichrist in de tijd der reformatie al begon te vallen. Wij 
weten dat de meeste theologen uit de bloeitijd der kerk dit alles juister hebben gezien.  
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verlossing van Israël beschreven. Zo noemt hij ook Jer. 50, vers 4 en 5. Uiteraard komt 
in dit tekstenregister ook Ezechiël 37 voor, het dal van de dorre doodsbeenderen! Dat 
de bekering van Israël een zeer grote dag voor en in de wereld zal zijn grondt hij o.m. op 
Hosea 1:11: "En de kinderen van Juda en de kinderen Israëls zullen samenvergaderd worden en 
zich een énig Hoofd stellen, en uit het land optrekken; want de dag van Jizreël zal groot zijn." Het 
bekende hoofdstuk 3 van Hosea wordt eveneens genoemd. Amos 9, de verzen 11 t/m 
15, spreekt er ook zeer duidelijk van en dat is ook Koelman niet ontgaan.  U zult 
begrijpen dat we niet alles kunnen noemen en het is tevens duidelijk dat ook Koelman 
maar een selectie heeft gegeven uit de veelheid van teksten in de Bijbel, welke allen 
spreken van die wereldbewegende gebeurtenissen als de Joden zullen toegebracht 
worden. 
 
In punt 28 wijst Koelman op het gevolg van de aanneming van Israël. Na de bekering 
der Joden volgt de heerlijke en vreedzame staat van de kerk, een periode waarvan de 
psalmen zingen en de profeten zo heerlijk spreken en… naar welk tijdperk de godzaligen 
van voorheen met groot verlangen uitgezien hebben. Ze hebben het in het geloof 
verwacht, de beloften niet verkregen hebbende! Koelman geeft een grote hoeveelheid 
bewijsplaatsen, ongetwijfeld ook maar een weinig van het vele. Hij begint opnieuw met 
Romeinen 11 waaruit blijkt dat het heil voor Israël en de volken dikwijls ineenvloeit. 
Dan noemt hij Jesaja 62. Het begint met de opwekking, "Om Sions wil niet te zwijgen en 
om Jeruzalems wil niet stil te zijn, totdat haar gerechtigheid voortkomt als een glans en haar heil 

als een fakkel die brandt." In vers 6 worden bijzonder de wachters opgeroepen al de dag en 
nacht niet te zwijgen. Maar ook bij hen, die des Heeren doen gedenken, mag geen stilzwijgen 
zijn. De christen mag niet stil zijn, totdat Jeruzalem gesteld wordt tot een lof op aarde. 
Ook aan het wondere hoofdstuk 66 van Jesaja besteedt Koelman aandacht. Dit 
hoofdstuk spreekt van die tijd in welke de HEERE de vrede over Jood en heiden zal 
uitstrekken als een rivier. Het valt hier op welk een uitnemende, van God geleerde 
theoloog, Koelman was. Hij wijst op Jesaja 66:22, als een bewijs van de grote vrede en 
rust die er zal zijn na de bekering der Joden. "Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe 
aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzó zal ook 

ulieder zaad en ulieder naam zijn." 

 

Let wel: we zijn nog steeds bezig met de teksten die we de kinderen moeten leren als 
pleitgrond in het gebed, om de HEERE te wijzen op Zijn beloften! We moeten  bij deze 
tekst niet denken aan de eeuwigheidstoestand. Onze kanttekenaren hebben dit ook niet 
gedaan, zoals na te zien is. Koelman is hier in het spoor van Owen en Bunyan. Bunyan 
heeft een heel boek gewijd aan deze 'nieuwe hemel en aarde', de  
laatste periode van de wereldgeschiedenis, de heilstijd van Gods Gemeente op aarde. 
Ongetwijfeld is Koelman het volledig eens geweest met  een vermaard theoloog als 
Campegius Vitringa (in wie men zo'n vertrouwen had dat hij aangezocht werd om 
Voetius op te volgen in Utrecht), welke stelde, dat de Reformatie maar een voorspel is 
geweest van een veel heerlijker werk, wat de HEERE beloofd heeft te zullen doen, als de 
Joden toegebracht zullen worden. Van de vele Schiftbewijzen die Koelman aanvoert 
kiezen we nog de volgende: 
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Jeremia 33:9: (Koelman voert er meerdere aan uit dit hoofdstuk): "En het zal Mij zijn tot 
een vrolijke naam, tot een roem en tot een sieraad bij alle heidenen der aarde, die al het goede 

zullen horen dat Ik hun doe, en zij zullen vrezen en beroerd zijn over al het goede en over al de 

vrede die Ik haar beschik." 
 
Daniël 2:44: "Doch in die dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk 
verwekken dat in eeuwigheid niet zal verstoord worden, en dat koninkrijk zal aan geen ander volk 

overgelaten worden: het zal alle koninkrijken vermalen en te niet doen, maar zelf zal het in alle 

eeuwigheid bestaan," 
 
Micha 4:1 t/m 9:  We citeren de eerste 4 verzen. "Maar in het laatste der dagen zal het 
geschieden dat de berg van het Huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op de top der bergen, en hij 

zal verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien: en vele heidenen zullen 

henengaan en zeggen: Komt en laat ons opgaan ten berge des HEEREN en ten Huize van de God 

Jacobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal de 

Wet uitgaan en des HEEREN Woord uit Jeruzalem. En Hij zal onder grote volken richten en 

machtige heidenen straffen, tot verre toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun 

spiesen tot sikkelen, het éne volk zal tegen de andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen de 

krijg niet meer leren; maar zij zullen zitten een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, 

en daar zal niemand zijn die ze verschrikt; want de mond des HEEREN der heirscharen heeft het 

gesproken." 
 
Veel bewijzen brengt Koelman verder bij uit Zefanja, Hosea, Obadja, Amos, Joël en zeer 
veel uit Zacharia en de grote profeten. Het bovenstaande is echter voor dit keer ruim 
voldoende. Ruim voldoende om aangetoond te hebben dat er heel veel hangt aan de 
“kapstok van Openbaring 20” en dat deze ‘kapstok’ stevig genoeg is om dit alles aan te 
kunnen!! 

 
 
NA DE REFORMATIE 
Wat in de tijd der Reformatie nog bedekt is gebleven -en dan met name wat de leer “der 
laatste dingen” betreft- is voor een deel opgeklaard in de latere eeuwen. Vooral in de 
kerk van West-Europa in Nederland en Schotland, is veel zicht geweest op de toekomst 
van het volk der Joden, haar nationaal en geestelijk herstel én de heilstijd voor Gods 
Gemeente daarop volgende. We gaan dit nu niet in den brede aantonen. Dit blad heeft 
dit al op velerlei wijze aangetoond en als de HEERE wil en wij leven, zal dit steeds weer 
gebeuren.  
 
 

We wezen al op de uitspraak  van ds. à Brakel wat de  algemeenheid van deze 
verwachting betreft in die dagen.en ook in de tijden daarvoor.  In de  visies op de toe-
komst in de dagen van à Brakel zijn diverse verschillen aan te wijzen.  In  het  bij- 

zonder attenderen we erop dat er meerdere theologen zijn geweest die huiverig zijn 
geweest voor de term “duizendjarig rijk”. En dat heeft zeker daarmee te maken, dat de 
geestdrijvers -wat hebben deze verdwaalden en verdoolden de eeuwen door al een macht 
ellende bezorgd in Gods Kerk!- met het 1000-jarig rijk op hol zijn geslagen en het 
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verdacht hebben gemaakt. Maar of de theologen uit de tijd der Nadere Reformatie nu al 
of niet gesproken hebben over “1000-jarig rijk” als een grote heilstijd voor de kerk, in 
grote meerderheid hebben zij wél geloofd aan een tijd dat het Evangelie als het ware 
“losbarsten zal over de hele wereld”! Zij hebben gesproken over een langdurige tijd van 
algemene vrede voor de gehele wereld, maar allermeest over rust en vrede voor de 
gemeente des Heeren. En welke Schriftbewijzen men daartoe aanvoerde kan Koelman 
ons leren, zoals hiervoor aangetoond! Zó spraken de theologen van de Nadere 
Reformatie! 
 
 
 
Toch niet allemaal? 
Het is ook noodzakelijk op te merken dat er in de tijd van de Nadere Reformatie 
respectabele godgeleerden zijn geweest welke weinig of geen oog hadden voor deze 
grootse zaken; ja, ze zelfs min of meer ontkend hebben. Toch zijn dit er niet velen 
geweest. We vallen maar weer terug op de uitspraak van W. à Brakel!12 Persoonlijk 
denken we dat de controverse tussen Voetianen en Coccejanen -de twee belangrijke 
partijen toendertijd in de kerk- van veel invloed is geweest op het niet aanvaarden door 
een ieder van deze zaken. De Coccejaans gezinde predikers gingen soms heel ver in het 
aanduiden der profetieën. Ze hebben denkelijk wel eens te veel gefantaseerd door uit 
sommige teksten allerlei bijzonderheden te halen wat het Vrederijk betreft, waarbij wel 
eens af te vragen is of dát nu de bedoeling van die en die tekst is! Vooral enkele strenge 
Voetianen zijn -naar onze mening- huiverig geweest ten opzichte van hetgeen voor 
predikers als à Brakel en zoveel anderen, een uitgemaakte en zeer heldere zaak was. We 
gaan er u niet verder mee vermoeien. Dit moeten we wel vaststellen en vasthouden, dat 
de leer van het “vrederijk” nooit zo’n uitgewerkte en vastgestelde leer is geweest als 
bijvoorbeeld de “leer van de verbonden”. En wat is ook dáárover al een strijd geweest! 
Het is dan ook goed te begrijpen dat de leer van de “Toekomende Dingen” niet 
gelijkluidend is. Wat een strijd over het post- en pre-chiliasme. In meerderheid waren de 
theologen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk in die dagen het post-chiliastische 
standpunt toegedaan. U weet dat dit inhoudt dat de Heere Jezus eerst zal komen ná het 
1000-jarig rijk, om te oordelen de levenden en de doden. Toch zijn er te allen tijde 
mannen Gods geweest die van mening waren dat de Heere vóór het  duizendjarig rijk op 
aarde zal  komen om Zijn  Koninkrijk op te richten. In die visie  staan de  gelovigen op  
aan het  begin  van  het  Vrederijk. In déze serie vinden we het niet nodig meerdere 
theologen uit die tijd aan het woord te laten. Het is ons allen bekend genoeg. Het is 
meer dan voldoende wat we van Jacobus Koelman hebben geciteerd, hetgeen de mening 
was van de grote meerderheid van de theologen in die dagen. Een enkele theoloog in 
ons land lag de kant uit van het pre-chiliasme, maar vooral onder de Puriteinen zijn er 
geweest die dit uitgesproken waren. Niettemin: ook het merendeel der theologen in 
Engeland en Schotland hebben het pre-chiliasme als een dwaling verworpen. Wat is dit 
alles een reden te meer om met groot verlangen uit te zien naar het vrederijk als élke leer 
der Schrift helder en heerlijk zal schitteren. In zijn dagen zei Jonathan Edwards, dat in 
                                                           
12  Vanwege het grote belang van wat à Brakel ons naliet laten we hem nogmaals aan het woord: “Of in de laatste 
tijd der wereld een heerlijke staat der kerk op aarde te verwachten is? Dit is het gevoelen van zeer veel uitnemende 
godgeleerden van alle tijden en van verre de meesten in onze dagen, en het is mij zo klaar uit Gods Woord, dat ik 
daaraan gans niet twijfel.”    
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het duizendjarig rijk veel van hetgeen nu voor ons onduidelijk is in de Schrift en waar 
de meningen zo over verdeeld zijn, dán geheel helder en duidelijk zal zijn! Hij meent 
dat dan zo velerlei vragen, waar de theologen nu zoveel verschil én strijd over hebben, 
dan geheel duidelijk zullen zijn. Nu, wat zal dat dan een grote weldaad zijn! 
 
De negentiende eeuw 
Het is de eeuw van de machtige opwekkingen in Europa. We kunnen ons maar niet 
eenzijdig op Van der Groe beroepen alsof dat niet meer mogelijk zou zijn! In Schotland 
waren grote Geestes opwekkingen. We denken maar aan Dundee, de gemeente van ds 
R.M. M’Cheyne! In alle huizen waren wel bekeerden! Een klein voorspel van het 
Vrederijk. Ook in Zwitserland heeft de Heere in die dagen krachtig gewerkt. Maar 
evenzeer in ons eigen land. We denken in het bijzonder aan de dagen van de 
afscheiding! In die dagen heeft de Geest van God velen toegebracht tot de gemeente die 
zal zalig worden. Tijdens de vervolgingen welke degenen moesten ondergaan die met de 
kerkelijke geweldhebbers in aanvaring waren gekomen, heeft de Heere de grote zegen 
gegeven van vele bekeringen. Het is echter gebleken dat het Gods tijd nog niet was om 
Zijn gemeente wereldwijd te vernieuwen. In de 17e eeuw dacht Jonathan Edwards al -
toen er de grote ontwaking was en de gemeente Gods een grote heiligheid afstraalde- dat 
het 1000-jarig rijk begonnen was. Van die gedachte is hij echter wel terug moeten 
komen! Het geloof haalt de vervulling van Gods beloften zo graag naar zich toe! 
Meerderen hebben zich vergist in de tijd, maar niet in de zaak! Ook in de 19e eeuw was 
de tijd voor de grootste opwekking aller tijden -het leven uit de doden- nog niet 
gekomen. De krachtige Geesteswerking is weer verdwenen. Door de “vrijheidsaanvraag” 
is, naar onze mening, het werk Gods tot stilstand gekomen. Het is toen verzondigd. Een 
man als dominee Ledeboer had hier weet van! Zijn bange uitroep was: “We zijn het 
kwijt.”  “Helaas”, zeggen wij van dit alles, maar het was Gods tijd nog niet, en daarom 
moest de grote opwekking in West-Europa weer ondergaan. Over de  omstandigheden 
hier nu verder niet.13  
 
In de lijn van de Nadere Reformatie 
Ook in de 19e eeuw, de eeuw van veel kerkelijke onenigheid en het stichten van vele 
“kerken”, zijn er mannen Gods geweest, die hart en oog hadden voor het Koninkrijk 
Gods. We denken o.a. aan de predikanten Ledeboer, Gezelle Meerburg, H.P. Scholte, 
Fransen, Van de Oever, De Cock en er zijn meerderen te noemen. Hoewel in die dagen 
veel van het licht dat de Heere in de voorgaande eeuwen gegeven had verzondigd is, 
door het meer oog en hart hebben voor eigen kerkelijke koninkrijkjes dan voor het 
Koninkrijk Gods, heeft niettemin  de Heere ook tóen nog mannen gegeven die een 
helder geluid hebben laten horen.15  

                                                           
13  We wllen alleen nog opmerken dat de opwekking in Schotland en Zwitsreland, net zomin als in ons land, het 
gevolg was van de afscheiding in Nederland! In ons land is het juist dáárdoor verdwenen. We hebben het nu over 
de tweede oorzaak!  De eerste was, zoals reeds opgemerkt, dat het de tijd nog niet was voor een we- 
  reldwijde en zeer langdurige opwekking. Deze zal er zijn ná de aanneming van Israël. Daarom moest niet alleen in 
ons land, maar ook in de andere landen, de opwekking een einde nemen. 
14  Het is de satan er om te doen de mensen te laten geloven dat het Rijk van God een uitstervende zaak is, ja dat 
het geloof geheel zal verdwijnen, dat eigenlijk alles geen zin meer heeft, omdat de Heere zich met zijn Geest geheel 
van ons heeft onttrokken. De vorst der duisternis houdt veel van zwaarmoedige mensen, van mensen die ervan 
overtuigd zijn dat in deze dagen alles ten vure gedoemd is. Nu begrijpe men ons goed. Er is veel reden tot klagen 
en tot treuren in onze dagen. Het zou echt niet kwaad zijn als we veel mochten hebben van de zuchters van 
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Het valt op te merken dat het ontkennen en zelfs het bespottelijk maken van de 
toekomstige luister van het Koninkrijk Gods op aarde niet zo erg was als in deze en de 
vorige eeuw. Degenen uit “onze” kringen die geschreven hebben over de eschatalogie en 
zelfs de moed hebben gehad om een commentaar uit te geven over het boek 
Openbaring, hebben allen de uitleg van onze vaderen en de Puriteinen ter zijde 
geschoven en het “nieuwe licht” laten schijnen. We denken nu aan mannen als Dr. 
A.H. Edelkoort, Prof.Dr. A.H. de Hartog, Dr. S. Greydanus, Dr. K. Dijk, tot in onze 
“eigen” dagen Ds. F. Mallan en recentelijk Ds. R. van Kooten, om niet meer te noemen. 
Met name uit de “zwaardere” kringen noemt men zich wel “nachtlichtjes”, maar in de 
praktijk vinden ze kennelijk dat hun licht best wel wat meevalt! Als ze nog eens tot 
zichzelf mochten komen en gaan zien hoe ze Gods beloften geminacht hebben zouden 
ze wel eens wanhopig kunnen worden. 
 
In de 19e eeuw lezen we geheel andere geluiden en juist niet alleen uit de kring van de 
afgescheidenen. Ds. G. de Haas (1736-1817), leert in zijn in 1804 uitgekomen verklaring 
van de Openbaring -voorzien van kerkelijke goedkeuring van de theologische faculteit te 
Leiden!- zeer nadrukkelijk het 1000-jarig rijk in post-chiliastische zin. In de approbatie 
wordt verklaard, dat er in dit werk niets gevonden wordt dat strijdt met de formulieren 
van enigheid. Volgens zijn biograaf Glasius behoorde hij tot de geleerdste mannen van 
zijn tijd.  Hij verkreeg  in  1761 zijn graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de 
Utrechtse hogeschool. Glasius zegt dat dr. De Haas een eervolle plaats bekleedde onder 
de schriftuitleggers van zijn tijd. We willen graag naar hem luisteren over zijn visie op 
het duizendjarig rijk! Het volgende zegt hij er o.a. van bij Openbaring 20: 
 
 We zullen ons gevoelen daaromtrent binnen de kring van enige weinige 
bladzijden bevatten. Naar onze gedachten wordt hier aan Johannes vertoond, de 
gewenste staat van het bekeerde Joodse volk, in de eindeeuwen van de tegenwoordige 
huishouding, als een voornaam gedeelte van de zogenaamde heerlijke staat der kerk. De 
Joods-christelijke kerk en de Christen Kerk uit de heidenen, zullen wel in de hier 
bedoelde tijd verenigd zijn tot één lichaam, gelijk bij de grondvesting van het 
christendom, maar met dat onderscheid, dat dan het bekeerde Joodse volk ook 
wederom, als een bijzonder volk in het land Kanaän zal wonen, en een bijzonder 
aandeel hebben aan de staat van heerlijkheid, welke in de hier gemelde tijd het lot zal 
zijn van de ganse christenkerk in alle delen der wereld. De gelovigen uit de heidenen 
zullen deelgenoten zijn van het goede, waarmede God het bekeerde Joodse volk op een 
bijzondere en zeer uitnemende wijze bedelen zal in die tijd; en de heerlijkheid van dat 
volk zal strekken tot heerlijkheid van de ganse christenkerk. Overal wordt, in de 
schriften der profeten, van de aanstaande heerlijke kerkstaat in die zin gesproken. 

                                                                                                                                                                                     

Ezechiël 9. Het lijkt inderdaad of alles te gronde gaat. Voor de huidige, de tegenwoordige boze wereld en voor het 
afvallige kerkendom is geen verwachting meer. Maar… het is niet alléén maar klagen! Integendeel. De beste tijd 
voor de kerk en de wereld is immers nog komende! Natuurlijk is het zo, dat als we alleen maar zien op wat voor 
ogen is en wat we ongetwijfeld aan gerichten Gods te verwachten hebben, we ongetwijfeld wanhopig zouden 
worden. We zien vreselijke dingen om ons heen en wat dreigt in deze dagen is inderdaad afschuwelijk. Maar wat 
zegt de Heere Jezus over en in zulke dagen? De dagen waarin de mensen het hart zal bezwijken van vrees en 
verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen, de dagen waarin de krachten der hemelen bewogen 
zullen worden? (Lukas 21:26) ”Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden 
opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.” Dat de woorden uit Lukas 21:28 alleen maar tot troost en steun kunnen 
zijn voor de ware gelovigen spreekt voor zich.    
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We vinden het bovenstaande voldoende, om aangetoond te hebben dat de huidige 
Schriftgeleerden deze geleerde theoloog tégen zich zouden hebben wat de “Toekomende 
Dingen” betreft. We hopen nog eens op zijn gedachtegoed terug te komen. 
 
Laat één ding voor ons allen goed duidelijk zijn: Het Messiaanse Vrederijk ligt even 
zeker in de Schrift verankerd als de nationale bekering van de twaalf stammen van 
Israël en de HEERE wijzigt Zijn grote plan met Israël en de wereld niet voor de 
betweters van onze dagen! 

(wordt vervolgd) 
 
 

≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅ 
 
 
 
 

Er is geen onderwerp dat door onbekeerden minder begrepen wordt, dan de 
onvoorwaardelijke aanbieding van Christus. 

 
Misbruik en verachting van het Evangelie, onboetvaardig ongeloof en kleinachting 
van de aanbiedingen van Gods genade, wegen zwaarder in Gods weegschaal dan de 

grofste zonde tegen de wet. 
 
 

( MacCheyne ) 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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LEERZAME  BURENPRAAT 
 

over de dingen die haast geschieden moeten 
 
 

- 22 - 
 
Geert  -  We zijn bijna alweer aan het eind van het jaar 2003 gekomen, beste Aart. Het is 
een jaar waarin zeer veel is gebeurd, maar het is ook een jaar waarin nog niet dátgene is 
gebeurd wat we als land en volk, maar bijzonder als gemeente des Heeren, hebben 
verdiend. Immers, we zijn nog gespaard gebleven voor het oorlogsvuur, revolutie, voor 
pestilentie, voor hongersnood, voor catastrofale terroristische aanslagen en voor zoveel 
meer wat gebeurd zou kunnen zijn, als de Heere met ons in het recht was getreden. 
 
Aart  -  Daar heb je zeker gelijk in en het mocht ons wel tot grote verwondering zijn dat 
de Almachtige nog geen voleinding met ons land heeft gemaakt. De lankmoedigheid en 
de grote verdraagzaamheid Gods zijn voor ons niet te bevatten.  
 
Geert  -  Ja, daar heb je zeker gelijk in en als we het persoonlijk zo ervaren, mag het wel 
bij ons leven: “Zijn goedheid gaat het al te boven, Zijn goedheid duurt in eeuwigheid” 
en dan kunnen we het ook gaan begrijpen dat de Heere de fiolen van zijn gramschap 
nóg niet heeft uitgestort. De verdraagzaamheid van de Heere is voor ons, die van nature 
zulke onverdraagzame mensen zijn, niet te doorgronden. Want… Hij is God en geen 
mens! Zien we om ons heen, hoe we toch leven als in Sodom en Gomorra, hoe de kerk 
vrijwel niet anders doet dan de Heere tarten tot het uiterste, en dat we ondanks dit alles 
nóg niet vernield zijn, dan, ja dan, kunnen we wel eens sprakeloos zijn vanwege de liefde 
Gods, Die niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen.  
 
Aart  - Je hebt er ook wel van gelezen hoe een groot deel van de reformatorische jeugd 
leeft. Wat het RD ervan gepubliceerd heeft is werkelijk om van te ijzen. En… ook deze 
jeugd spreekt de zonde vrij uit als in Sodom. Met naam en toenaam, foto erbij, in welke 
plaats ze wonen en welke kerk ze bezoeken – ze geven brutaalweg aan dat ze pulpbladen 
lezen, bisoscoopfilms zien via DVD en video, dat ze op Internet “surfen”, popmuziek 
beluisteren, en noem maar op. Ze schamen zich nergens meer voor. Een commentator 
in het RD schreef, dat de reformatorische gezindte volkomen in ontbinding is. 
 
Geert  -  Ja,  dat heb ik allemaal gevolgd en…  ik sta er niet van te kijken. Het is 
ongetwijfeld nog veel erger dan er nu openbaar is gekomen. En wat is nu de oorzaak van 
deze gruwelijke ontbinding? “Toegeven”, zoals een vriend van me dit steeds weer 
beklemtoont. De zonde wordt vanaf de kansel bijna niet meer aangewezen,  laat staan 
dat ze bestraft wordt.  De tucht is praktisch helemaal verdwenen. 
 
Aart  -  Hoewel ik denk te weten welke kant je uit wil, maar toch: wat bedoel je daar nu 
precies mee – met “toegeven”? 
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Geert  -  Dat is waarlijk niet zo moeilijk, Aart. Aan toegeven gaat de kerk ten onder, is 
ze al ten dele ondergegaan en zal ze nog vérder ondergaan. En met name de jeugd -
waar we het nu toch over hebben- gaat ten onder. Het toegeven aan de wereld, het laten 
meedoen met de wereld. Het niet op de wacht staan. Het verbloemen en het niet meer 
noemen van het kwaad. Het komt almeer openbaar dat we zelf niet eens meer beseffen 
hóe erg het allemaal is, we zien veel dingen niet eens meer als zonde. En… de predikers, 
die met een stem als van een bazuin het woord van Jesaja betrachten: “Roep uit de keel, 
houd niet in, verhef uw stem als een bazuin, en verkondig mijn volk hun overtreding, en den huize 

Jacobs hun zonden”, waar zijn ze gebleven? Nogmaals: waar zijn ze gebleven?  
 
Aart  -  Het is allemaal waar, maar we hebben eigenlijk geen tijd om er verder op in te 
gaan. Ik zou graag verder spreken over de tweëerlei opstanding. We moeten het nodig 
gaan afronden. 
 
Geert  -  Akkoord, ik ben zeer benieuwd hoever je met het opgegeven “huiswerk” 
gekomen bent. Vanzelf ben ik er ook mee bezig geweest, maar ik vond het een hele kluif 
en het is mij nog niet echt duidelijk geworden. 
 
Aart  -  Dan kan ik je wel de hand geven, want ik ben er ook mee vastgelopen. Ik lees 
eerst nog even de tekst, Daniël 12:2: “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.” Het is me echt niet meegevallen om er wat inzicht in te krijgen. 
Zoals jij de vorige keer al opmerkte  lijkt  de tekst aan te geven dat het hier gaat om een 
gezamenlijke opstanding van rechtvaardigen en goddelozen, zodat er helemaal geen 
sprake kan zijn van een eerste opstanding van rechtvaardigen en een tweede opstanding 
van goddelozen. 
 
Geert  -  Inderdaad, als je de tekst leest zoals het er staat dan moet je tot die conclusie 
komen. En je weet, dat met name degenen uit de evangelische richting er altijd sterk 
voor pleiten, dat we de profetieën letterlijk moeten nemen. Als we dat dan hier doen is 
er geen sprake van een tweeërlei opstanding. En ik zou er dan ook geen moment aan 
twijfelen dat er maar één opstanding is als er stond: “En die in het stof der aarde slapen, 
zullen ontwaken…” Maar er staat… velen. Er staat dat van beide groepen velen ontwaken, 
niet allen. Er zijn dus ook rechtvaardigen en goddelozen die op een later tijdstip 
ontwaken! Maar dan komen we helemaal in de knoei, want dan lopen we èn met het 
pre-chiliasme èn met het post-chiliasme geheel vast. 
 
Aart  -  Het grote probleem is inderdaad het woordje “VELEN”. Dat heeft me wat 
hoofdbrekens gekost!  Vanzelfsprekend heb ik er de verklaarders op nagekeken. Ik heb 
gebruik gemaakt van de kanttekeningen, van Matthew Henry en het Bijbelwerk van 
Dächsel, en… ze hebben voor mij niet het verlossende woord gesproken. De 
kanttekening van de Statenvertaling zegt het volgende: “dat is, de veelheid, of allen, 
gedeeld in twee hopen, zijnde in beide hopen velen, gelijk in het volgende verklaard 
wordt.” Daar moeten we het dan mee doen. En een nadere verklaring van het woord  
“velen” heb ik bij hen toch niet kunnen vinden! Het is in elk geval duidelijk dat de 
geachte Statenvertalers deze tekst geheel betrekken op de algemene opstanding ten 
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laatste dage. Henry legt dezelfde accenten: “De menigte dergenen, die in het stof slapen, 
zal ontwaken, dat wil zeggen, allen en dat zijn er velen.” Het is mij helemaal niet 
duidelijk geworden waarom van het woord “velen” overgegaan wordt op het woord 
“allen”. “Dächsel” heeft me ook in de steek gelaten! Ook hij maakt van het woord 
“velen” – “allen”. In de omschrijving van deze tekst wordt gezegd: “(…)daar de verlossing 
en het gericht van deze laatste tijd zich niet alleen zal uitstrekken over diegenen, die dan 
op aarde leven, maar over allen tegelijk, die ooit op aarde wonen.(…)” Verder wordt er 
geen commentaar op gegeven. Eigenlijk maak ik er uit op dat hij het woord “velen:” 
toepast op degenen die gestorven zijn. Ze zijn velen van de allen; allen zijn de 
ontslapenen en de nog levenden. Ik zeg het misschien wat ingewikkeld. In elk geval is 
duidelijk dat de genoemde exegeten alleen maar denken aan de algemene opstanding op 
de jongste dag. En nu laat ik jou graag aan het woord! 
 
Geert  -  Dat kan ik begrijpen! Want hoewel je de kern van de zaak op tafel hebt gelegd 
weet ik er evenmin raad mee als jij. Maar we hebben “a” gezegd, en nu moet “b” wel 
volgen. En welke letters nog meer! De door jou genoemde verklaarders heb ik uiteraard 
ook nagezien en het probleem voor mij is ook het woord “velen”. Ook W. à Brakel haalt 
in de “Redelijke godsdienst”, hoofdstuk “Van de opstanding der doden” , Daniël 12:2 
aan, maar betrekt dit eveneens op de algemene opstanding der doden; na de opstand 
van Gog en Magog, zoals we lezen in Openbaring 20:9. Dan verwijst hij verder naar de 
verzen 11 t/m 15, waarvan hij zegt: “Alwaar dezelfde zaken en naar diezelfde orde, zoals 
het bij Daniël staat, verhaald worden, en alzo blijkt, dat het dezelfde zaak is. Nu, Openb. 
20, is’t klaarblijkelijk van de komst van Christus ten oordeel en van de opstanding der 
doden, en zo dan ook Daniël 12:2.” Meer zegt hij er niet van. Je ziet wel, beste  Aart, dat 
we niet veel verder komen. Het is ingewikkeld geworden! 
 
Aart  -  Ja, die uitdrukking heb ik meer gehoord. Maar ter zake: ik denk dat we er 
helemaal niet uit zullen komen, Geert. Zullen we dit verder maar laten rusten? 
 
Geert  -  Dat zou toch al te gemakkelijk zijn. Maar of we er helemaal uit zullen komen? 
Mogelijk “niet helemaal”, maar “helemaal niet” gaat me te ver. Nee, we geven het nog 
niet op. Ik zal er ook eens het commentaar van Calvijn bij nemen en zien of we dan iets 
verder komen. Eens kijken… Ja, ik lees dat ook Calvijn deze tekst toepast op de 
opstanding ten jongste dage. En dan blijkt het bovenal dat hij het woord “velen” 
associeert met “allen”! Laat ik even voorlezen wat hij zegt: “Hij schrijft het woord “velen” 
-zulks is wel zeker- voor “allen”. Ongerijmd behoeft een dergelijke manier van spreken 
echter niet te lijken! Want de engel stelt “Rabbim” niet tegenover “velen” of “weinigen”, 
maar tegenover slechts één! Sommigen uit de Joden betrekken dit op het herstel van de 
Kerk, welke er volgens hen in de wereld zal zijn. Maar dat is onzin! Want dan zou hier 
niet staan, wat er wordt gezegd: namelijk, dat sommigen zullen opstaan ten eeuwigen 
leven, en sommigen tot versmaadheid en afgrijzen. Als dit slechts betrekking zou hebben 
op de Kerk, dan zou er ongetwijfeld niemand opstaan ‘tot versmaadheid en afgrijzen’. 
Daaruit volgt dus, dat de engel het hier heeft over de opstanding ten jongste dage. Een 
opstanding, waarin allen zonder uitzondering delen.” Tot zover Calvijn. 
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Aart  -  Dat wijkt dus alweer niet af van de andere verklaarders. Het valt me wel op dat 
Calvijn heel positief is wat het woord “velen” betreft – dat betekent ook volgens hem  
“allen”. Maar ik kan niet begrijpen waarom het grondwoord dan niet vertaald is met 
“allen”. Als het dat tóch immers betekent?  
 
Geert  -  Helaas kan ik die knoop niet voor je ontwarren. Je wordt wat dat betreft niet 
zóveel wijzer van de verklaarders. Dr. A. de Bondt zegt bij Daniël 12:2: “Met het 
wereldeinde komt ook de opstanding uit de dood. De “velen” die in de vervolgingen en 
verdrukkingen zijn omgekomen en de marteldood gestorven zijn, zullen ontwaken, en 
zullen opstaan ‘uit het stof van de aarde.’ Velen van degenen kunnen we ook vertalen 
door: velen: namelijk, degenen. Sommigen staan op tot het eeuwige leven. Anderen tot 
grote versmaadheid en tot eeuwige afschuw.”  
 
Aart  -  Toch vind ik dat dr. De Bondt wel wat meer duidelijkheid verschaft. Het 
‘grondwoord’ kan volgens hem ook “degenen” betekenen en als we dat vasthouden ziet 
dit vers dus zeker op een algemene opstanding van bozen en goeden. “Degenen” zijn 
dan de “allen”, zoals anderen het vertalen. Blijft voor mij toch de vraag, waarom er dan 
“velen” is vertaald! 
 
Geert  -  Nogmaals, ik kan helaas het verlossende woord niet spreken. Eén ding is wel 
zeker: we moeten oppassen elkaar wat op te dringen, als er geen volkomen duidelijkheid 
is. Het heeft ook niet zoveel zin nog meerdere verklaarders uit de kast te halen. Vrijwel 
een ieder wijst erop dat het woord velen ook állen kan betekenen.. In de bekende 
verklaring van Patrick, Polus en Wells staat b.v. ook “Het woord ‘velen’ is soms van 
gelijke betekenis als ‘allen’, zie Daniël 9:27.” 
 
Aart  -  Nou, we komen er zeker ‘niet helemaal uit’! We zullen dan zelf maar moeten 
kiezen. Het is voor mij wel zeker, dat de pre-chiliasten aan deze tekst een zware dobber 
hebben. Ze schrijven er ook niet veel over… 
 
Geert  - Dat doen ze inderdaad niet. Ik denk dat Daniël 12:2 een heel zware kluif is om 
een tweeërlei opstanding hard te maken. Anderzijds zijn er zeker meerdere 
Schriftplaatsen die er wél voor pleiten. Maar wat is nu in Dan. 12:2 dé grote 
moeilijkheid voor hen die een tweeërlei opstanding leren? Immers dat hier gesproken 
wordt van een gelijktijdige opstanding van rechtvaardigen en goddelozen. Het lijkt me 
dat het pre-chiliasme met deze tekst grote moeite heeft als ze hem plaatst naast 
Openbaring 20:5, waar toch staat: “…maar de overigen der doden werden niet weder levend.” 
 
Aart  -  Ik meen wel eens gelezen te hebben dat Daniël 12:2 wil zeggen dat er van de 
vooraanstaande goddelozen zullen opgewekt worden; b.v. goddelozen als Nero, roomse 
geestelijken, Lodwijk XIV, Hitler, enz.; dus degenen die Joden en christenen wreed 
vervolgd hebben. En dit als een aangrijpende tegenstelling met Gods kinderen, en om 
dan onmiddellijk, ten aanschouwen der godzaligen, naar het eeuwige verderf te worden 
verwezen. 
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Geert  -  Ja, dat is me bekend, maar dat vind ik wel erg gezocht. Ga je dan niet iets in de 
tekst leggen, om het er naar eigen believen uit te halen? Dan zou je ook moeten zeggen 
dat van de gelovigen alléén op dat tijdstip de rechtvaardigen worden opgewekt, die de 
marteldood zijn gestorven! Ik denk toch niet dat we die kant uit moeten. Anderen 
hebben weer gezegd -om deze moeilijkheid op te lossen- dat in Daniël 12:2 tussen de 
genoemde opstanding van de rechtvaardigen en goddelozen een tijdsruimte kan liggen. 
Zo zegt Ds. A.M. Berkhoff bijvoorbeeld: “En misschien is de bedoeling van Daniëls 
profetie deze, dat de profetie stilzwijgend eeuwen bij eeuwen, het ganse tijdperk van het 
heerlijk koninkrijk van Christus invoegt tussen de woorden: ‘dezen ten eeuwigen leven 
en genen tot versmaadheden’, zodat bij dezen alleen aan de eerste en bij genen aan de 
tweede opstanding moet gedacht worden.”  Deze ‘verklaring’ vind ik ook weinig 
acceptabel, al heb ik veel respect voor ds. Berkhoff die in zijn dagen als een eenling het 
Messiaanse Vrederijk heeft onderwezen en daarom door de synode van de 
Chr.Ger.Kerken is afgezet. Het is hem wel kwalijk genomen dat hij later sprak op 
toogdagen van “Het Zoeklicht”. 
 
Aart  -  Het is wel te begriipen dat hij dit deed, want daar kon hij zijn woorden kwijt. 
Mij is wel iemand bekend die het helemaal niet eens is met de “geestelijke ligging’ van 
de Maranatha beweging, maar wel ging luisteren naar sprekers van deze richting, omdat 
ze zo graag wilde horen van de komende overstelpende luister van de Messias, als Hij als 
Israëls Koning zal heersen op de gehele aarde! Maar wat ds. Berkhoff en de Chr.Ger. 
Kerken betreft moet me nog iets van het hart. Kijk Geert, ds. Berkhoff is aan de kant 
geschoven, omdat hij het 1000-jarig rijk in woord en geschrift leerde. Maar waarom kon 
ds. J.H. Velema dan vele malen spreken op toogdagen van “Het Zoeklicht”, waar toch 
een uitgesproken pre-chiliame wordt geleerd, compleet met de “Opname der gemeente”? 
Waarom kan de Chr.Ger. predikant ds. A. van der Veer voorzitter zijn van de 
Evangelische Omroep? In die kringen viert eveneens het pre-chiliame hoogtij! Om maar 
niet te spreken van een puur remonstrantse inslag in die kringen. Wat moet ik daarmee? 
Ds. Berkhoff was een zeer rechtzinnig man en drong sterk aan op waarachtige bekering 
en een leven van godzaligheid.  
 
Geert  -  Het is zoals je zegt, Aart. Ds. A. Berkhof is groot onrecht aangedaan, vooral 
gezien in het licht van wat er momenteel kan en mag in de kerk die hij diende. Maar 
laten we er verder over zwijgen. Wat Daniël 12:2 betreft – we zijn nog niet veel verder 
gekomen. Ik stel voor, beste buurman, dat we ons oor nog eens hier en daar te luisteren 
leggen. Zowel jij als ik hebben vrienden en bekenden die overtuigd pre-chiliast zijn en 
we moeten bij hen ons licht maar eens opsteken. Als zij er tenminste licht over kunnen 
laten schijnen! 
 
Aart  -  Dat is een goed idee, maar begrijp ik het nu goed dat voor jou het “pre” een 
afgedane zaak is? 
 
Geert  -  Nee, dat beslist niet, maar er zijn momenteel voor mij toch te veel 
onduidelijkheden om mijn standpunt dienaangaande te wijzigen. Maar ik sta altijd voor 
correctie open. Er zijn ongetwijfeld Bijbelse gegevens die ik niet zomaar naast me neer 
kan leggen. Ik wil echter wel uiterst voorzichtig zijn. Eén ding staat echter onomstotelijk 
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vast: het raakt de zaligheid niet. Spurgeon, de gebroeders Bonar en M’Cheyne juichen 
ongetwijfeld voor de Troon mét Van der Groe, Bunyan en à Brakel, hoewel de 
eerstgenoemden pre-chiliast waren en de laatstgenoemden post-chiliast. Laat dat voor 
ons volkomen zeker zijn!  
 
Aart  -  Dat moeten we inderdaad vasthouden. Laten we er geen ‘schibbolet’ van maken. 
Nu nog één vraag over de “velen”. We lezen ook in de verzen 3, 4 en 10 van Daniël 12 
hetzelfde woord. Is dat allemaal de vertaling van hetzelfde grondwoord? 
 
Geert  -  Dat heb ik ook onderzocht. In vers 2 en 3 staat “de velen” en in 4 en 10 
“velen”. Het is inderdaad allemaal de vertaling van hetzelfde Hebreeuwse woord. 
 
Aart  -  Dus als we consequent zijn moeten we het houden op ‘velen’ die bij de 
genoemde opstanding worden opgewekt. En dan blijft het wel heel moeilijk. Maar 
misschien kan er nog meer licht verschaft worden. Ik ben ook zeer benieuwd naar het 
artikel over professor A. Driessen. We hebben nog wat tijd, zie ik. Wat denk jij: zouden 
we al aan de vooravond staan van de bekering der Joden? Ik bedoel eigenlijk, of dat al de 
eerstkomende grote gebeurtenis is? 
 
Geert  -  Dat denk ik niet. Het is uit de Schrift duidelijk dat vóór de bekering van Israël 
de antichrist verwoest zal zijn. Ook de Islam -als de oosterse antichrist- zal dan niet meer 
bestaan. En dat zullen ontzaggelijke gebeurtenissen zijn. Denk bv. maar aan Openbaring 
18 en 19. Dezer dagen las ik nog dat ook in de kringen van de “Vergadering der 
gelovigen” gedacht wordt dat de laatste openbaring van het romeinse rijk in West-
Europa zal geleid worden door de antichrist en dat dit gehele gebied verwoest zal 
worden. Persoonlijk denk ik ook dat, als de Joden tot bekering gekomen zijn en het 
vrederijk aanbreekt, het duivelse systeem van het pausdom  finaal  verbroken, wèg zal 
zijn.  De  “kop”  is  dan  vernietigd.  Mogelijk  dat elders in de wereld nog 
stuiptrekkingen zullen zijn van het pausdom. We moeten goed beseffen dat in de eerste 
tijd van het Vrederijk de volken met een ijzeren scepter gehoed zullen worden en alle 
tegenstand gebroken zal worden. Het Evangelie zal een snelle loop hebben over de 
gehele aarde en… komt Gods licht, het duister zwicht!  Persoonlijk denk ik dan ook dat, 
hoewel ook het Mohammedanisme als macht niet meer zal bestaan, er toch nog 
aanbidders van de ‘valse profeet’ zullen overgebleven zijn.  Maar het kwaad zal ook in de 
mohammedaanse gebieden volledig opgeruimd worden. Denkelijk zal Israël daar veel 
toe bijdragen. Het zwaard van de Vredevorst zal de wereldwijde vrede voorafgaan. 
 
Aart – Maar de grootste kracht van dat zwaard zal toch gezien en gevoeld worden vóór 
Israël tot waarachtige bekering komt? 
 
Geert  -   Inderdaad. Hoezeer ook in het begin van het Vrederijk alle vijandige restanten 
ten ondergebracht zullen worden; de onzettende verwoesting van het pausdom en alles 
wat met haar heult en de grote slag van Armageddon, zal de bekering van de Joden zeer 
kort voorafgaan. En die tijd zal vreselijk zijn voor alle vijanden. Ik denk maar weer aan 
de Schotse dominee Kennedy. Je weet dat toen hem gevraagd werd, waarom hij nooit 
sprak over het 1000-jarig rijk, zoals zijn vader zoveel deed, hij antwoordde, dat hij er niet 
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over kón spreken omdat hij zóveel indrukken had van de vreselijke tijd die dit rijk zal 
voorafgaan, Wel Aart, in die tijd zijn wij gekomen en we staan nog maar aan het begin. 
 
Aart  - Denk jij dan ook dat West-Europa het zwaarst zal worden getroffen? 
 
Geert  -  Mannen als Bunyan, Huntington en Gaussen hebben daar niet aan getwijfeld. 
Zij hebben gemeend dat het roomse beest nog vreselijk zal tekeer gaan in ons Europa. 
Dat het nog tot bloedige vervolgingen zal komen. Het is mij echt niet duidelijk, 
denkelijk ook omdat ik het eigenlijk niet wíl geloven. Velen geloven   dat de gemeente 
zal worden “opgenomen” eer de vervolging losbarst. Maar je kan je natuurlijk afvragen 
wíe en wát er dan nog vervolgd moeten worden als de gelovigen in de Hemel zijn! De 
Heere houdt er -het zij met eerbied gezegd- geen rekening mee wat wij al of niet willen. 
Hoe het ook zij, Aart, dit kunnen we wel zeggen: de tijd is voorts kort. Wat is bij 
voorbeeld een tijdsbestek van tien jaren; ik noem maar wat. Dat er de komende jaren 
onvoorstelbaar veel zal gebeuren is een uitgemaakte zaak. En het kan zeer snel gaan. Als 
het pausdom zich verbindt met een andere macht of machten, dan kan het kwaad snel 
toeslaan. Het is geheel zeker dat er voor de bekering van Israël -welke toch zeer nabij is- 
nog heel veel zal gebeuren. De HEERE gaat de wereld snel gereedmaken voor de 1000-
jarige sabbat. Hoedanigen behoren wij dan te zijn in heilige wandel en godzaligheid! 
 
Aart  -  Daar sluit ik me bij aan, Geert. Dat we ons maar mogen verheugen met beving 
en heilbegerig leren uitzien naar de grote werken Gods op deze aarde. 
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EEN  BLIK  VOORUIT 
 

 

Na 17 jaren is “Verwachting” nog lang niet uitgeschreven! We hebben zelf niet gedacht 
dat alles nog zolang zou duren! Hoewel we ons nooit aan ’voorspellingen’ hebben 
gewaagd en we daar ook voor bewaard hopen te blijven, hebben we wel gedacht dat de 
wereldgebeurtenissen zich sneller zouden ontwikkelen. Niet dat alles al niet snel gaat, 
want alles is al in een stroomversnelling terechtgekomen. Maar er kan zo’n verlangen 
zijn naar een wereld dat Gods Kerk de hele wereld zal vervullen; ja, dat het bekeerde 
Israël de wereld met (genade) inkomsten zal vervullen, dat we daarom alles zolang 
vinden duren! Niettemin… we zijn er wel 17 jaar dichterbij gekomen! Dichterbij het 
Vrederijk van de Messias. 
 
 Wat verschijnt er D.V. in de komende nummers?  
 
Het gevaar van Rome nú – De Islam en haar ondergang  - Een nieuwe wereldorde op 
komst? – Geert en Aart hebben nog heel wat op hun programma staan – Het Midden-
Oosten zal in het brandpunt van de belangstelling blijven staan – Diverse facetten van 
het Vrederijk zullen geregeld belicht worden –  de toestand van het kerkelijk leven 
krijgt alle aandacht – De gezonde reformatorische heilsleer zal niet verzwegen worden 
– Er zullen regelmatig zeer belangrijke bijdragen van de heer J. van Hoorn verschijnen 
– We zullen indringend wijzen op de valse profetie die opgang maakt – De 70 weken 
van Daniël en de laatste jaarweek -  Veel onderwerpen die al eens zijn aangekondigd 
en nog wachten op plaatsing. Ook niet voltooide series hopen we nog weer ter hand te 
nemen. Rubrieken als “Kort Opgemerkt”, etc. worden gecontinueerd. Alles zo de 
HEERE wil en wij leven. 
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In afwijking van hetgeen gebruikelijk was vindt u bij dit nummer een acceptgiro ter 
betaling van het abonnementsgeld voor 2004. Dit is geen vergissing! Het komt helaas 
steeds meer voor dat abonnees de betaling uitstellen tot het einde van de nieuwe 
jaargang. Dikwijls pas na twee aanmaningen daartoe! Afgezien nog van het feit dat er 
regelmatig wanbetalers als abonnee geschrapt moeten worden. We nemen aan dat de 
laat-betalers nu ook enkele maanden éérder zullen betalen! Voor de abonnees die op tijd 
aan hun verplichtingen voldoen -en dat is toch het merendeel!-  zal deze maatregel 
verder niet uitmaken. Het is overigens gebruikelijk bij periodieken en andere bladen dat 
het abonnement vooruit wordt betaald.  
 
Rest nog een woord van veel dank voor de abonnees die dit belangrijke werk opnieuw 
extra hebben gesteund. We zijn u daarvoor zeer dankbaar. Wij bevelen u dit belangrijke 
werk opnieuw aan. We proberen met ons beperkt gezichtsvermogen de bazuin van 
“Verwachting” nog te laten klinken in ons wegzinkend vaderland en vooral in het 
wegstervend christendom. Uw steun is daarbij onontbeerlijk.  
 
We hopen u -ondanks het ‘klimmen der jaren’- ook dit jaar D.V. weer veel informatie te 
geven over de komende wereldbewegende gebeurtenissen; gebeurtenissen die al 
begonnen zijn, hoewel het nog maar slechts een begin is. 
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