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Zoekt in het Boek des 
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het een noch het ander 
zal men missen 
                Jesaja 34:16a 
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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. 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

   

 

De toekomst is van de Heere en niet van de satan. Het lijkt 
veelal op het tegendeel, maar dat is slechts schijn en schijn 
bedriegt. Ook hier! Als we alleen maar oog hebben voor 
hetgeen we waarnemen vallen we in diepe moedeloosheid. 
Maar zien we op die toekomst, waarvan de Bijbel spreekt, dan 
springen we op van vreugde. Zeker: de nabije toekomst oogt 
aardedonker. Daar moet ook steeds op gewezen worden. De 
realiteit mag niet verbloemd worden. Velerlei rampen zijn te 
duchten. Maar we dienen tevens steeds weer te wijzen op die 
glorieuze toekomst die ook nabij gekomen is. En daar spreekt 
dit nummer  ook veel van. Ter bemoediging! 
 
Zoals u zult lezen is er in dit nummer ruim aandacht 
geschonken aan hetgeen een Amerikaanse stem zegt over de 
antichrist. Al uw aandacht ten zeerste bevolen! In “Kort 
Opgemerkt” leest u over veel zaken in een notendop. Op de 
hem kernachtige wijze schildert de heer Van Hoorn het intens 
grote gevaar van de islam, de oosterse antichrist. Het gesprek 
van Geert en Aart zal u hopelijk boeien. Hetgeen wijlen Ds. A. 
van der Kooij schreef over de Hervormde Kerk in relatie met 
de PKN blijft hoogst actueel. De toekomstvisie van Bernardus 
Smytegelt, Bunyan en Ds. Elias Fransen is duidelijk genoeg! De 
huidige leidslieden mochten er eens aandacht aan besteden en 
de bazuin aan de mond zetten om de komst van het luisterrijke 
Koninkrijk Gods aan te kondigen. Laten ze met name onze 
arme jeugd wat beters geven dan waarmee ze nu hun leven 
vullen en wat veelal enkel bederf is. 
 
Veel artikelen konden niet geplaatst worden. Het was vooral 
dit keer “passen en meten”.  De bekende series hopen we zeker 
te vervolgen D.V. 
 
Een hartelijke groet en Gode bevolen! 
 
 
 
 
C.J. Buys 
 
  
 
 

 

 

 

Bij de voorplaat.  Wie kent John Bunyan niet? Althans in naam! Want kennen we deze grote in Gods 
Koninkrijk wel echt? De “Christenreis”? Meer geprezen dan gelezen, denken we. Vooral in onze dagen. 
Wie kent het werk “De heilige stad of het Nieuwe Jeruzalem”, een magistrale beschrijving van de kerk in 
het Millennium? Wat weten we van zijn werk “De val van de antichrist”, een profetische beschrijving van 
de tijd die de ondergang van de antichrist kort zal voorafgaan – ónze tijd?  En van zijn werk “Een 
verhandeling over het huis des wouds van Libanon”, waarin hij zulke schone en kernachtige dingen 
schrijft over de kerk voor en in het Vrederijk? Wie kent zijn vele andere boeken? Nee, we moeten maar 
niet zeggen dat Bunyan onder ons bekend is, anders dan “in naam”.  
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De Allerhoogste, de grote God van Hemel en aarde, wordt in ons land op een 
allervreselijkste wijze gelasterd. Het is haast niet onder woorden te brengen hoe de mens die 
enkel ijdelheid is, een mensenkind die hooi worden zal, de Schepper van de einden der 
aarde, voor wie alle volken zijn als een druppel aan de emmer en een stofje aan de 
weegschaal, durft uit te dagen en op een duivelse wijze te honen en te smaden. De media, de 
kranten, tijdschriften, radio en TV, braken de meest helse woorden uit. Wat je er af en toe 
van en over hoort en leest, is afschuwelijk. En dan is het maar eens “iets” wat je verneemt, 
omdat vrijwel alles je ontgaat en het een ieder geraden is er ook geen moeite voor te doen 
om het volledige kwaad aan de weet komen… 
 
 
Oneindig veel erger is de ontbinding van het christendom in Nederland. De vaderlandse 
kerk is ontbonden en gaat via een tussenstation (PKN) op weg naar Rome en haar 
ondergang. Een groot deel van kerkelijk Nederland toont haar brute afval door achter een 
godslasterlijke film aan te lopen. Dan de niet meer te stuiten toename en dreigende 
overheersing van de islam, de zorgwekkende toename van de criminaliteit, de snel om zich 
heen grijpende Jodenhaat, de grenzeloze oppervlakkigheid van het zich noemende 
“Reformatorisch” Nederland; kortom, totale ontreddering bedreigt ons land en en alles wijst 
erop dat het vast besloten verwoestingen zijn. We zouden met de grootste zorg en vrees bezet 
moeten zijn. Maar we vieren ons welvaartsfeest op een op uitbarsten staande vulkaan.  
 
 
Een groot deel van protestants Nederland leeft ‘gewoon’ met de wereld mee. In ultrarechts 
kerkelijk Nederland zien we almeer een verharding komen, met name onder de jeugd. Vele 
“zware” plaatsen zijn berucht vanwege het drankgebruik onder het opgroeiend geslacht. Deze 
jonge mensen zien bij de ouderen ook enkel onbekeerlijkheid en dreigen met hen te gronde 
te gaan. We willen niet dusdanig generaliseren alsof álles onder deze noemer valt. Er zijn ook 
nog ernstige ouderen en jongeren en zeker ook nog die de Heere in waarheid vrezen. Maar 
globaal genomen is het enkel afval en bederf. 
 
 
Of er voor Nederland nog verwachting is weten we niet. Zien we op hetgeen voor ogen is dan 
is alleen maar het oordeel te vrezen en te verwachten. Niettemin is er toch veel hoop en 
verwachting. Daarvan leest u óók in dit nummer van “Verwachting”! En we zijn wel zó 
positief om te durven schrijven dat, al zal eerst het zwaard Gods zijn werk nog moeten doen, 
de binding van de satan snel nadert! 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≡≡≡≡≡≡≡≡≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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HOE  ZULLEN  WIJ  ONTVLIEDEN ? 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
Bedenk de vreselijke ondankbaarheid die er is wanneer men nalaat of weigert om tot 
Christus te komen, wetende dat de eeuwige ondergang zal volgen.“Hoe zullen wij ontvlieden 
indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen?” Onboetvaardige ongelovigen onder de 
prediking van het Evangelie zijn de verfoeilijkste en ondankbaarste van al Gods schepselen. 
De duivelen zelf, zo goddeloos als ze waren, zijn aan deze zonde niet schuldig, want Christus 
werd hun nooit aangeboden. Hun werd nooit verlossing aangeboden op voorwaarde van 
geloof en bekering. Dit is de verschrikkelijke zonde van ongelovigen en zal hun lijden in de 
hel zeer verzwaren. “Hoort gij verachters, en verwondert u en verdwijnt.” De zonde van de 
duivel lag in zijn boosheid en verzet tegen kennis boven wat de mens in deze wereld had 
ontvangen. De mens moet daarom hoe dan ook boven die zonde van de duivel zondigen, 
anders zou God hem niet zijn eeuwig deel met de duivel en zijn engelen geven. Deze zonde is 
ongeloof. Mogelijk zijn er mensen die zeggen: “Wat zullen we doen, wat wordt er van ons 
geëist?” 
 
 
Neem het advies aan van de schrijver van de brief aan de Hebreeën: “Heden, indien gij Zijn 
stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is. maar vermaant 
elkander te allen tijde, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard 
wordt door de verleiding der zonde.” Nu is het de dag der zaligheid. Nu, op dit moment 
wordt u genade aangeboden. Anderen hebben net als u deze dag gehad en hun kans voorbij 
laten gaan. Zorg er daarom voor dat ook u uw kans niet mist. 
 
 
Leer het volgende uit uw hoofd: “Vandaag werd mij Christus en Zijn verlossing 
aangeboden en vanaf deze tijd besluit ik om mij aan Hem over te geven.”  
 
Druk dit besluit op uw geweten en herinner uzelf eraan dat wanneer u op dit besluit 
terugkomt dat een bewijs is dat u verdient om naar de hel te gaan. 
 
De Jezuïeten preekten en schilderden Christus onder sommige van de Indianen, maar ze 
vertelden hen niet over Zijn kruis en lijden. Ze vertelden de Indianen alleen over Christus’ 
tegenwoordige heerlijkheid en macht. Op deze wijze dachten ze hen voor het geloof in 
Christus te winnen. Maar door voor hen te verbergen wat hen zou kunnen ontmoedigen 
preekten ze een valse Christus. Zoiets durven wij niet te doen. Ook willen we geen 
compromis sluiten met uw lusten en zonden. Vervloekt is hij die u aanmoedigt om tot 
Christus te komen en u in de veronderstelling laat dat u toch een zonde in uw leven aan de 
hand kunt houden. 

 
 

(John Owen-”De heerlijkheid van Christus”-hfdst.15) 
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B L I N D E    V L E K K E N 
OF 

HET EVANGELIE BIJNA OVERAL GEPREDIKT 
 

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

 
Op de winterconferentie van de jeugdbond van Ger. Gemeenten (JBGG), is gesproken over 
de “toekomst”.  Als we ds. Tuinier mogen geloven staat  de jongste dag  voor de deur. Eén 
van de argumenten daartoe is volgens de predikant de “bijna voltooide zending onder de 
volken”. “Op dit moment worden de laatste witte plekken opgevuld”, aldus de predikant van 
Terwolde-De Vecht. De vaderen hebben zeer terughouden gesproken over deze zaken, stelde 
de dominee. Onze lezers zullen al wel begrijpen dat de aanwezige jeugd niet bepaald is 
voorgehouden wat de kerk der eeuwen geleerd heeft! Mogelijk weet ds. Tuinier niet beter, 
maar dan zou hij toch kennis moeten gaan nemen van hetgeen de “vaderen” zo helder en 
klaar hebben gesproken over deze grote zaken! Nog enkele “blinde vlekken” én… de 
zendingsarbeid bijna voltooid? Het moest onder ons volkomen zekerheid hebben dat het 
grote zendingswerk nog moet beginnen en dat alles tot nog toe maar voorbereidend werk is 
geweest. De meeste gedeelten van de wereld hebben nog nooit “dit Evangelie des 
Koninkrijks” gehoord! Alle zendingswerk is nog maar incidenteel geweest. De wereld is bijna 
nog één grote “witte vlek”! Wat verstaat de Bijbel over “voltooid zendingswerk”? Dit: dat de 
aarde vol zal zijn van de kennis des Heeren, gelijk de wateren de bodem der zee 
bedekken”.  Het Genève van Calvijn en het Schotland van John Knox zijn nog maar een 
“voorspel” geweest van de heiligheid die straks wereldwijd gezien zal worden.   

 

Toch is de mening van ds. Tuinier de algemeen kerkelijke mening, hoewel er juist in de 
kringen van ds. Tuinier bij een enkele predikant wat meer zicht is gekomen op de heilstijd 
van de kerk die nog komende is. Maar globaal acht men algemeen dat het Evangelie haar 
loop over de wereld bijna volbracht heeft en dat de oordeelsdag aanstaande is. 
Gemakheidshalve neemt men aan dat de afval in ons land maatgevend is voor de hele 
wereld! 

 

Vrijwel algemeen denkt men nog steeds zoals prof.dr. W.H. Velema zei op een 
zendingsmiddag te Arnhem van de classis van de Christelijke Gereformeerde Kerken in 
1971!  In het RD van 22 mei 1971 lezen we daarvan  een verslag onder de titel: “Zending 
drijven is een aflopende zaak”! Zestien jaar later sprak zijn collega ds. G. Bouw op een 
zendingsdag te Elburg: “Tot de Tweede Wereldoorlog wist ingeveer 40% van de 
wereldbevolking van God en Zijn Woord. Nu is dat ongeveer 94 procent.”  Boven dat artikel 
staat in het RD van 30 juli 1987: “Voortgang Evangelie bepaalt wereldeinde.” Ook in het 
RD van 13 maart jl. schrijft de heer G. Roos in de rubriek “Kerk en wereld”: ‘(…)Maar de 
‘witte vlekken’ op de wereldkaart -met het Evangelie breikte gebieden- zijn bijkans 
verdwenen.” 
  
U begrijpt dus wel dat “men” er nu van uitgaat dat vrijwel 100% van de wereldbevolking 
weet van God en Zijn Woord. In veel gevallen is de zendingsarbeid voor een groot deel 
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maatschappelijke hulp aan de blinde heidenen, hetgeen uiteraard niet te verwerpen is. Maar 
dat hebben roomse priesters en atheïsten óók gedaan en nóg! En met name de kerk in verval 
heeft ook veel van haar dwalingen op het zendingsterrein gebracht Wij hebben zeker oog 
voor het échte zendingswerk dan gedaan is en -naar we hopen- nóg wordt gedaan. Maar de 
grote kerstening van de wereld wacht op “het leven uit de doden”, straks, als Israël het 
zendingsvolk bij uitnemendheid wordt! Pas dán zal er een tijd komen dat er geen enkele 
“witte vlek” meer op de wereldkaart te vinden zal zijn. Wat begrijpen de predikanten nog 
weinig of niets van de Bijbelse profetieën, tot schade van zichzelf, maar bovenal van degenen 
die ze moeten leiden en weiden… 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 

 

 
Het is echt algemeen geloofd ! 

 
 
Dat vrijwel al onze “oudvaders” geloofden dat de laatste periode van de wereldgeschiedenis 
een grote bloeitijd voor de kerk zal zijn is ons allen bekend. Het is ongetwijfeld met aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijk aan te nemen dat óók degenen die er ons niets schriftelijk 
van hebben nagelaten, tóch wel die mening waren toegedaan. Bij meerderen van onze “oude 
schrijvers” vinden we hier en daar maar fragmentarische aanwijzingen van hetgeen zij 
hieromtrent geloofd hebben. Maar ook die enkele aanwijzingen zijn duidelijk genoeg. Een 
duidelijk voorbeeld van de laatste categorie is de bekende predikant Bernardus Smytegelt! 
Wat zegt de Middelburgse predikant over de bloeitijd van de kerk, na de ondergang van de 
antichrist en de bekering van de Joden?  We laten het hier volgen: 

 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 
 

In het 18e hoofdstuk van de Openbaring had de man Gods en profeet Johannes in een 
voorbeeldig gezicht gezien die vreselijke verwoestende val van Babel. In het 19e hoofdstuk ziet 
hij de kerk in bloei en in vreugde over Gods oordelen omtrent de hoer van Babel. In het 20e 
hoofdstuk ziet hij, dat die vreugde en die bloei van de kerk nog al wat duurden,  dewijl de 
duivel duizend jaren gebonden werd. 

(preek over Openb. 21:6b) 
 
 
 
Dat rijk zal nog toekomen als God het woeden van het beest beletten zal. Het woedt nog 
schrikkelijk, maar God zal het eens verhinderen. God de Heere zal door Zijn macht het beest 
van zijn troon schoppen en het zo beschikken dat elk zal zeggen: Zijt gij die heilige vader? Gij 
zijt de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God 
genaamd, of als God geëerd wordt, 2 Thess. 2:4. God zal dat doen komen, Openb. 18:2, de 
tweede val van dat beest, als God de Joden zal toebrengen. Dan zal het rijk Gods toekomen; 
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dan zullen ze komen toevloeien en dan zal de volheid der heidenen ingaan en geheel Israël 
zalig worden. 

(Cat.preek-“Uw Koninkrijk kome”) 
 

Nu komt God en zegt “Let op de hoer. Ik zal ze ziek te bed werpen en haar naaktheid doen 
ontdekken, zodat een ieder haar betoog zal zien, en dan zal Ik ze in het hart van de zee 
werpen, en ze doen zinken als een molensteen, zodat niemand er haar zal kunnen uitredden. 
Dan zal Ik ook bij die gelegenheid, als de volheid der heidenen zal ingaan, aan Mijn oud 
volk, de Joden, denken, en daar zal dan een nieuw leven, als uit de doden, voortkomen, en 
zo zal dan geheel Israël zalig worden.” Denk eens, hoe dat zal toegaan, als zij eens zullen 
moeten komen en verfoeien hun hardnekkigheid en zullen zeggen: “Ik ben ook een 
christen!” Het zal een krachtige hand van God moeten zijn! Als de volheid der heidenen zal 
ingaan, dan zullen zij tot jaloersheid verwekt worden. 

(Maandagse  Catechisatiën-“De tweede bede”) 
 

 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 
 
 
 
 

De  stem  van  de  Islam 
 

- slot - 
 

 
DE JIHAD 
In fundamentalistische kringen heeft men nog een zesde zuil ingevoerd: De jihad. Letterlijk betekent 

dat: inspanning om een bepaald doel te verwezenlijken. Islamitische activisten geven daar de betekenis 

van ‘heilige oorlog’ aan. Volgens hen is de heilige oorlog een plicht waartoe de koran oproept. In soera 

2.194 lezen we: “Strijdt tegen hen tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst alleen God 

toebehoort”.  De jihad kan op vier manieren gevoerd worden: 1. met het hart (dat is de strijd tegen de 
duivel en tegen kwaadaardige aanvechtingen); 2. met de tong; 3. met de hand (hieronder valt onder 
meer de geloofspropaganda) en 4. met het zwaard (dat is de offensieve, gewapende strijd).  

Binnen de islam moet de jihad gevoerd worden tegen geloofsafval en ketterij. De moslims hebben volgens 

fundamentalisten echter ook de plicht om onder niet-moslims het islamitische geloof te verbreiden en het 

grondgebied te vergroten. Zij brengen die plicht ten uitvoer door het omverwerpen van corrupte regimes 

en het streven naar (her)invoering van de sharia door het scheppen van een islamitische staat, bestuurd 

door één leider aan de hand van de islamitische wet. De jihad is een wereldwijd begrip dat de volken 

van deze wereld in twee onverzoenlijke kampen verdeelt: dat van de dar-al-charb, dat je aantreft in het 

gebied dat door de ongelovigen bestuurd wordt en dat van de dar-al-islam, het gebied waar de 

islamitische wet regeert. De jihad is in permanente staat van oorlog. Die oorlog zal alleen ophouden na 

de uiteindelijke overheersing  van de ongelovigen en de absolute overwinning van de islam over de hele 

wereld. Israël is voor de Arabische moslims dé grote vijand omdat het land bezet dat – volgens hun 

zeggen - aan de dar-al-islam toebehoort. 
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DE SHARIA 
De Sharia is de islamitische wetgeving.  Deze leidt de moslim op weg naar de bron van het heil. De 

belijder ontvangt een handreiking op maatschappelijk, politiek en ander gebied. Die voorschriften krijgt 

hij voor zijn omgang met God, en de wijze waarop hij met zijn naaste binnen en buiten de islamitische 

gemeenschap heeft om te gaan. Het zijn regels die betrekking hebben op geboorte, besnijdenis, huwelijk, 

overlijden en rouw, maar ook op het terrein van kleding - zoals de sluier - muziek, drank, voedsel, 

rechtspleging en straffen. Ook gegevens over de relaties van moslims met niet-moslims – het dzimma 

statuut- ontbreken niet. 

 

De Sharia is gebaseerd op de koran - en daarom heilig -,  op uitspraken en het voorbeeld van de profeet 

Mohammed en op het inzicht van gezaghebbende religieuze geleerden. De Sharia is daarom nog steeds 

in ontwikkeling. 

 

De roep om volledige invoering van deze wetgeving  -  die  oorspronkelijk  betrekking had op 
families en religieuze instellingen – wordt  in steeds meer landen gehoord. Zo worden 
regimes gesticht waar de islam staatsgodsdienst is, zoals in Saoedi-Arabië, Pakistan, Maleisië 
en Iran. 

 

De vrouw en de hoofddoek 

De positie van de islamitische vrouw is ondergeschikt aan die van de man. Vrouwen kunnen 
gemakkelijk worden verstoten en de voogdij over hun kinderen verliezen. Sommige beroepen 
zijn voor vrouwen niet toegankelijk. In sommige landen mogen vrouwen zelfs niet 
autorijden. Er zijn landen waar de scheiding tussen man en vrouw door de overheid wordt 
afgedwongen.   
 
In de koran staat dat de vrouwen van Mohammed zich moesten sluieren om zich van andere 
vrouwen te onderscheiden.Sommigen denken dat het alleen voor de vrouwen van 
Mohammed gold, anderen dat het een plicht voor elke moslimvrouw is en weer anderen dat 
het een aanbeveling is. Ook over de leeftijd waarop men zich sluiert bestaat verschil van 
mening. Sommigen beginnen al zeer jong. Er zijn ook verschillende soorten sluiers. Sommige 
sluiers bedekken alleen het haar, maar er zijn er ook die het gehele gezicht verhullen. Iraanse 
vrouwen hebben een lange zwarte sluier. Met de komst van het fundamentalisme in Iran 
namen veel vrouwen de sluier vrijwillig aan, vaak om religieuze redenen, soms ook vanwege 
de toenemende politieke druk.  
 
Twee groepen 
De islamitische geloofsgemeenschap valt in twee hoofdgroepen uiteen: de sjiieten en 
soennieten. De sjiieten beschouwen de neef/schoonzoon Ali van Mohammed als de 
geestelijke en wereldlijke opvolger van de profeet. Hij was zondeloos, onfeilbaar en bezat een 
bovennatuurlijke kennis.  
 
De  imams – men spreekt bij de sjiieten niet van kaliefen – kwamen en komen er door 
erfopvolging. De soennieten daarentegen hadden als hoogste leider een kalief. Hij bezat 
uitsluitend wereldlijke macht. Hier was geen sprake van een erfopvolging. Een kalief werd 
gekozen of door zijn voorganger aangewezen. Het kalifaat werd in 1924 afgeschaft. 
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Allah en Jezus 

Allah is een jaloers en streng god, een absoluut heerser, veraf van de mensheid. Een echte 
moslim stelt zijn geloof en werken in een volledige overgave ten dienste van God. Op de 
laatste dag zal de mens zich daarover moeten verantwoorden. Hem wacht dan een eeuwig 
verblijf in het paradijs of een eindeloze kwelling in de hel. 
 
 Moslims zien in Jezus een belangrijke profeet. Zij ontkennen dat hij de zoon van God is (o.a. 
Soera 9. 30 en31). Wel zou Hij allerlei wonderen hebben verricht. Jezus zal een belangrijke 
rol spelen in de gebeurtenissen die aan ‘de Laatste Dag’ voorafgaan. Hij zal op aarde 
terugkomen om de antichrist te doden. Uiteindelijk zal hij sterven en in Medina begraven 
worden. 
 

De islam in ons land  

De islam is een wereldgodsdienst.  Eén op de vier bewoners van deze aarde belijdt deze 
religie. Er zijn heel wat islamitische landen. Bovendien wonen er miljoenen moslims in niet-
islamitische landen, zoals de Verenigde Staten en diverse landen van West-Europa. In 
Frankrijk is de islam al de tweede godsdienst. Ons land telde volgens het Centraal Bureau 
van de Statistiek op 1 januari 2002 al 890.000 moslims. Ze maken 5½ procent van de 
bevolking uit. De 447 moskeeën zijn een duidelijk bewijs van hun aanwezigheid. In het 
zuidoosten van Amsterdam is men begonnen aan de bouw van een moskee met 3000 
gebedsplaatsen en 4 minaretten van elk 30 meter en in Rotterdam krijgt een nieuwe moskee 
een 25 meter hoge koepel en twee minaretten van 50 meter hoog, gefinancierd door een 
sjeik uit de Verenigde Arabische Emiraten. 
 
Hebben we wel oog voor de kolossale moskeeën die de laatste jaren in en rond onze grote 
steden zijn gebouwd? Een haast ziekelijk tolerante politiek heeft ertoe geleid dat veel moslims 
al jaren ongestoord hun gang kunnen gaan. Er is een levensgevaarlijke ontwikkeling gaande. 
De islam is bezig de vrije wereld - met name West-Europa - geruisloos te bezetten. En zijn we 
ons daarbij ook de benarde positie van christenen in moslimlanden bewust? Regeringen 
kijken de andere kant op als christenen op de Filippijnen, in Somalië en Indonesië bij 
tientallen omgebracht worden. In Pakistan krijgen christenen de doodstraf. In Afghanistan 
worden ze afgetuigd. In Iran, Jemen, Marokko, Libië, Nigeria en Algiers is hun positie 
allesbehalve benijdenswaardig. En welk een ontstellend leed ondervinden predikanten en 
gemeenteleden in Soedan! Het bijbellezen en bidden op de tempelberg is streng verboden. In 
Saoedi-Arabië – een van de meest gesloten gemeenschappen, waar het terrorisme wordt 
gesteund  - kom je met een Bijbel niet binnen. Zo tolerant is de islam. 
 
De grootste groepen islamieten in ons land zijn de Turken en Marokkanen. De meeste van 
hen kwamen hier in de zestiger jaren, toen er in ons land voor bepaalde vormen van zwaar 
en ongezond werk geen mensen te vinden waren. Deze on- en laaggeschoolde gastarbeiders 
hadden aanvankelijk de bedoeling om met het geld dat ze verdienden later in eigen land een 
bestaan op te bouwen. Ze hadden hier geen mogelijkheden om hun religieuze en rituele 
islamitische voorschriften na te leven. Zij gingen er echter anders over denken, toen de 
regering in de jaren ’70 de mogelijkheid van gezinshereniging bood. En nog eens tien jaar 
later waren we immigratieland. 
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Door de gezinshereniging kwam de institutionalisering van de islam in ons land op gang. Het 
verblijf van een moslim in een niet-islamitisch land zou slechts mogelijk zijn als de religieuze 
voorschriften konden worden nageleefd. Er kwamen gebedshuizen, aanvankelijk woningen 
van islamieten of bestaande gebouwen. Pas later kwamen de moskeeën. Er werden imams 
aangetrokken die door de Turkse en Marokkaanse overheid waren uitgekozen: imams die de 
Nederlandse taal en cultuur niet kenden. In 1988 openden in Rotterdam en Eindhoven de 
eerste scholen op islamitische grondslag hun deuren. Nu zijn er al islamitische scholen op 
HBO-niveau. Er is een lerarenopleiding in Amsterdam en een islamitische universiteit. 
Daarnaast ontstonden er islamitische organisaties voor maatschappelijke dienstverlening en 
gezondheidszorg. Er werd op allerlei wijze aandacht gegeven aan de rechten van de 
allochtonen. Er werd zelfs geknoeid met kinderbijslag en sociale voorzieningen. Controle was 
nauwelijks toegestaan, want wie daarmee bezig was, was aan het discrimineren. In l986 al zag 
de Islamitische Omroep Stichting (IOS) het licht. Later werd dat de Nederlandse Moslim 
Omroep.  In verschillende plaatsen kwamen slagerijen en andere winkels waar producten 
worden verkocht die aan de islamitische voorschriften voldoen.  En zo verwierf de islam zich 
definitief een plaats in ons land waar tot voor kort het christendom de dominante 
godsdienst was.  
 
 
Vond de verovering van christelijke gebieden door moslims eeuwenlang élders in de wereld 
plaats, de bedreiging is nu wel heel dichtbij gekomen. Mohammed J. Gaffar van “de 
Stichting Welzijn voor Moslims” is ervan overtuigd dat de islam uiteindelijk de overhand zal 
krijgen. De islam streeft op grond van haar religie naar wereldheerschappij. Het doel van de 
islam is heel de wereld aan Allah te onderwerpen. Moslims zien in de heerschappij van de 
islam over de gehele aarde het heil van de wereld. 
 
 
En laten we maar niet te gemakkelijk denken dat het allemaal wel mee zal vallen. Voor de 
Eerste Wereldoorlog was nog 20% van de Turkse bevolking christelijk, nu nog 0,2 procent. 
Er speelt zich onder de oppervlakte heel wat af. Op zwarte scholen gebeuren dingen die het 
daglicht niet mogen zien. Steeds sterker worden de geruchten dat vanuit moskeeën 
terroristische bewegingen worden opgezet en gesteund. Wie zal weten wat er ook in 
Nederland wordt voorbereid om Allah groot te maken. Als men zich sterk genoeg voelt, 
treedt men als een politieke kracht in de publiciteit. Dan heb je de poppen aan het dansen. 
De jihad is een goddelijk bevel en wordt als een heilige plicht beschouwd. 
 
De kritiek op deze bevolkingsgroep is in de laatste tijd toegenomen. De wijze waarop veel 
moslims zich profileren en de mislukte migratie maken veel Nederlanders niet blij met de 
aanwezigheid van zoveel moslims in ons land. Pim Fortuyn heeft in zijn boek “Tegen de 
islamisering van onze cultuur” durven zeggen wat velen dachten. Ook de aanslagen in de 
V.S. op 11 september en elders in de wereld  (Riad,  Bali, Casablanca, Djakarta, Jeruzalem en 
Bombay, om er maar een paar te noemen), alle gepleegd door moslims, hebben daartoe 
bijgedragen.  
 
De komst van de AEL (Arabisch-Europese Liga) in Nederland, een politiek-maatschappelijke 
beweging met Abou Jahjah als leider, vervult ons met een zekere huiver. Zij wil dat 
islamitische feestdagen op scholen verplichte vrije dagen worden. Israëlische producten 
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moeten worden geboycot. De verplichting dat Arabieren Nederlands leren wordt als 
discriminerend beschouwd.  Leerlingen  op  rooms-katholieke  en  protestants-christelijke 
scholen moeten hoofddoekjes kunnen dragen. Het ziet ernaar uit dat de AEL zich voor de 
verkiezingen van 2006 laat inschrijven. 
 
Is het wel zo erg? 
Het noemen van de dingen die in en buiten ons vaderland plaatsvinden, heeft niets te 
maken met discriminatie of vreemdelingenhaat. Mensen die door de nood gedreven ons 
land zijn binnengekomen dienen vol liefde te worden opgenomen. Maar ze hebben dan wel 
de plicht zich als gast te gedragen en de bestaande culturele en religieuze waarden te 
respecteren. En dat is het, waarover we het hier hebben. We zijn bezorgd over de 
ontwikkelingen in onze samenleving en daarbuiten. Wie tegenwerpt dat het hier slechts om 
enkele kleine fanatieke groepjes gaat, beseft niet wat voor dreiging er van 
fundamentalistische moslims uitgaat. Wereldwijd hebben ze hun netwerk, ook in ons land.  
 
We denken hierbij aan de periode vóór de Tweede Wereldoorlog. Ook al gaat de vergelijking 
niet in alle opzichten op, we treffen hierbij toch heel wat overeenkomsten aan. Toen Hitler 
in het vizier kwam, had hij maar een kleine groep aanhangers. Het duurde echter niet lang of 
de hele Duitse bevolking – op enkele uitzonderingen na – ging blindelings achter de Führer 
aan. We weten wat de gevolgen waren. Binnen enkele jaren stond heel de wereld in brand en 
het kostte talloze mensen, waaronder zes miljoen Joden, het leven. Lang dacht iedereen dat 
het nog wel mee zou vallen. Alleen Churchill had het gevaar onderkend, maar zijn 
‘onheilsvoor-spellingen’ werden weggehoond. Als hij waarschuwde voor de Duitse 
bewapening kreeg hij ten antwoord dat elk land het recht had zich te bewapenen. Als hij de 
Britten aanbeval zich op een oorlog voor te bereiden, zei men dat machtspolitiek tot oorlog 
leidde. Ondanks Hitlers onverbloemde oorlogszucht bleef het Engelse volk in zijn 
vredelievende leiders geloven. ”Vrede in onze dagen” had Chamberlain zijn volk verzekerd, 
nadat hij Tsjecho-Slowakije aan Hitler verkwanseld had. Vrede, en geen gevaar!  Totdat op 1 
september 1939 de nationaal-socialistische oorlogsmachine Polen binnenmarcheerde en 
‘vrede in onze dagen’ een illusie bleek te zijn. 
 
We zeggen het nog maar eens: Wie zijn geschiedenis vergeet, is gedoemd haar opnieuw te 
beleven!     
 

Antisemitisme 

Vooral de Joden moeten het ontgelden. Het antisemitisme lijkt ook in Nederland een trend 
te worden. Joden pesten is in de mode. Het aantal gevallen van schelden, bedreigen en het 
brengen van de Hitlergroet neemt onrustbarend toe. In 1999 was er één daad van fysiek 
geweld bekend. Maar er is veel veranderd. En in België en Frankrijk is het allemaal nog erger 
dan hier. Het aantal anti-Joodse incidenten komt voor een belangrijk deel voor rekening van 
moslims in Nederland, vooral van Marokkaanse jongeren. Steeds meer Joden zien ervan af 
hun keppeltje te dragen omdat ze uitgescholden, bespuwd en bedreigd werden. Ze durven 
zich met de uiterlijke  kentekenen van hun  geloofsovertuiging niet meer vrij op straat te 
bewegen. Dat is des te kwalijker omdat moslims het recht op uitoefenen van hun rituelen - 
bij voorbeeld het dragen van de hoofddoek - met hand en tand verdedigen. Het zou zinvoller 
zijn als de betreffende jongeren een schoolreisje naar Auschwitz zouden maken dan dat ze 
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thuis alsmaar naar uitzendingen van Arabische tv-zenders zitten te kijken die hun 
antisemitisch gif via talloze satellietschotels de huiskamers in braken.  

 

GEWELD IN NEDERLAND 

BIJ DE AMSTERDAMSE SYNAGOGEN VONDEN MINSTENS VIER GEVALLEN VAN GEWELD PLAATS. 
ER WERD GEDREIGD MET EEN MES, ER WERDEN STENEN GEGOOID EN EEN JONGEN MET EEN 

KEPPELTJE WERD GEMOLESTEERD. IN UTRECHT WERD EEN JOODSE LEERLING NA JAREN 

TREITEREN IN ELKAAR GESLAGEN EN UITGESCHOLDEN VOOR VUILE JOOD. BIJ EEN 

VERKEERSRUZIE WERD EEN MAN DIE EEN DAVIDSSTER OP ZIJN AUTO HAD IN ELKAAR 

GESLAGEN. DAARBIJ RIEP DE DADER: WE GAAN DE JODEN VERMOORDEN. EEN TURKS-
MAROKKAANS VOETBALTEAM (SC ORIËNT UIT AMSTERDAM) WERD UIT DE COMPETITIE 

GEHAALD NADAT HET TEGEN EEN ORTHODOX JOODS JEUGDTEAM WAS UITGEDRAAID OP 

SCHOPPARTIJEN EN DE HITLERGROET. OP DE DAM WERDEN HAKENKRUISEN GESCHILDERD. 
ANTISEMITISCHE SPANDOEKEN MET “ZES MILJOEN WAS NIET GENOEG” WERDEN 

MEEGEDRAGEN. GROEPJES MAROKKAANSE PUBERS VERZIEKTEN OP MEERDERE PLAATSEN DE 

DODENHERDENKING IN AMSTERDAM MET KRETEN: JODEN, DIE MOETEN WE DODEN.  

 

 DE HERDENKING VAN HET 55-JARIG BESTAAN VAN ISRAËL IN DE ST. JORISKERK TE 

AMERSFOORT WERD VERSTOORD DOOR PRO-PALESTIJNSE ORGANISATIES, ZOALS HET 

PALESTINA-KOMMITTEE, DE AEL EN DOOR JONGEREN, MERENDEEL VAN ALLOCHTONE 

AFKOMST. ONZE MULTICULTURELE SAMENLEVING IS BEZIG EEN BROEDPLAATS TE WORDEN 

WAAR INTERNATIONALE CONFLICTEN WORDEN UITGEVOCHTEN. DE VERONTRUSTENDE 

SIGNALEN VAN JODENHAAT VRAGEN OM EEN VEEL DAADKRACHTIGER POLITIEK-JUSTITIEEL 

OPTREDEN DAN WE TOT NU TOE GEZIEN HEBBEN. 

 
Het anti-joods zijn komt echter niet alleen bij allochtonen voor. Strijdliederen en -kreten als 
‘Hamas, hamas, Joden aan het gas’ en ‘kankerjoden’  behoren al jaren tot het vaste repertoire 
van Feyenoord-supporters, vooral als het zogenaamde Legioen tegen Ajax speelt. 
Onsmakelijke grappen over Joden komen niet alleen op de tribune, maar eveneens in 
columns voor. Ook op dit punt is ons land de laatste jaren verloederd.  
 
Zoiets begint klein, wordt steeds groter en loopt uiteindelijk uit de hand. Wie stoer wil 
overkomen richt zich op Joden. Steeds meer gaan er meezingen in het anti-Israël koor. 
Kampioen is Gretta Duisenberg, de vrouw van de bekende bankdirecteur met haar grappen 
over zes miljoen handtekeningen. Ook oud-premier Van Agt, blijkt zich met zijn 
geschiedenisvervalsend artikel in het R.D. in haar gelederen te hebben geschaard. Van een 
dergelijk persoon zou je toch mogen verwachten dat hij zijn mening op feiten baseert. Israël 
is het enige land waar een Jood een Jood is.  
 
De ontwakende islam is bezig de sharia (de islamitische wetgeving), de soenna (het voorbeeld 
van de profeet) en de hadith (de uitspraken van Mohammed) uiterst serieus te nemen. En 
het christelijke avondland met zijn multiculturele en multiconfessionele maatschappij wordt 
door dialogen en verregaande tolerantie afgestompt, gedestabiliseerd en murw gemaakt.  
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DE ISLAM WERELDWIJD 

De moslimwereld is bezig het conflict in het Midden-Oosten steeds meer tot een 
internationale islamitische zaak te maken. Onlangs bleken bij een ontvoering in Israël de 
daders een paar in Duitsland opgegroeide moslimjongeren te zijn. Kort daarop voerden 
moslimjongeren uit Groot-Brittannië een terreuraanslag uit op een nachtclub in Tel Aviv. 
Het lijdt geen twijfel dat het conflict een duidelijk geestelijk aspect heeft. De islam wil de 
bevrijding van Palestina tot een religieuze plicht van alle moslims maken en zo worden één 
miljard mensen voor dit doel gemobiliseerd. Er is sprake van een botsing van twee machten. 
Tegenover de cultuur van het westen staat de religie van het oosten.  

 
De islam geniet in onze tolerante westerse wereld, waar kerk en staat gescheiden zijn, een 
verregaande vrijheid. De islam zelf is intolerant, compromisloos. Een scheiding tussen 
godsdienst en staat is voor een moslim ondenkbaar. De jihad maakt de islam fanatiek en 
oorlogszuchtig. De islam blijkt een godsdienst van agressie en geweld te zijn. Allerlei 
gebeurtenissen in de wereld bevestigen dit.  In 1990 waarschuwde Alexander King, de 
voorzitter van de club van Rome, al voor het oprukkend islamitisch gevaar. James Danforth 
Quayle, vice-president onder Bush Sr. ziet nazisme, communisme en islam als de drie 
kwaden van de twintigste eeuw en Willy Claes, voormalig secretaris-generaal van de NAVO 
stelde na de val van de Berlijnse muur niet langer het communisme maar het islamitische 
fundamentalisme als de nieuwe vijand van het westen voor. 
 
De islam acht zich ver boven het jodendom en christendom verheven. Islamitische 
regeringen zijn vrijwel overal autoritair en despotisch. De oorlog die de islam wereldwijd 
voert is in feite een godsdienstoorlog. De Hamas, Hezbollah, al-Qaida, Jemaah Islamiyah, de 
Grijze Wolven, de Moslim Broederschap zijn alle islamitische organisaties. Ze hebben zonder 
uitzondering een religieuze kleur. Een van hun doelen is de bevrijding van Palestina. Ook al 
is het gebied van de Arabieren 614 maal groter dan dat van Israël, daarmee zijn ze niet 
tevreden. Alles moet onder de hoede van de islam komen. Het kankergezwel Israël moet uit 
het islamitische midden worden weggesneden. De door de Palestijnse Autoriteit aangestelde 
imams prediken dat de Joden de vijanden van Allah zijn. Allah ontkent het bestaansrecht 
van Israël. De islam ziet de oorlog tegen Israël als een religieuze plicht. De zoveelste poging 
om tot vrede in het Midden-Oosten te komen zal ook nu weer een illusie blijken te zijn. 
 
Men had alom hoge verwachtingen van de nieuwbenoemde Palestijnse premier Mahmoud 
Abbas. In de eerste rede tot zijn volk verklaarde hij niet tegen zijn eigen burgers te zullen 
optreden. Daarmee werd gelijk al duidelijk dat elke hoop op vrede zinloos was. Zolang 
aanvoerders van terroristische organisaties niet gearresteerd worden, maar gewoon kunnen 
blijven doorgaan met het plegen van aanslagen totdat heel Palestina vrij zal zijn, en zij hun 
ideologie van de haat ongehinderd kunnen blijven propageren, kan er van vrede geen sprake 
zijn. Als er ooit nog een betere verhouding met Israël zal komen, dan zijn er generaties nodig 
om de haatgevoelens ongedaan te maken. 
 
Hoe lang zal het nog duren en wat moet er allemaal nog gebeuren voordat de wereld zal gaan 
inzien dat er in deze strijd geen compromissen mogelijk zijn? Het gaat de Arabieren niet om 
het stukje land, waarvan zij ten onrechte beweren dat de Joden het van de Palestijnen zouden 
hebben afgenomen. De diepste oorzaak is de ideologie van de islam. Wie dit aspect niet 
onder ogen wil zien zal nooit de ware reden van de voortdurende strijd en de bittere haat van 
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de Arabieren tegen het kleine Israël begrijpen. De enige oplossing voor het Palestijnse 
vraagstuk is de jihad.  
 
De Arabische wereld - met Arafat achter de schermen voorop - schreeuwt om Joods bloed. 
De vrijdagpreken in de moskeeën spreken over oorlog. Er moeten zoveel mogelijk kolonisten 
vermoord worden. Al het land tussen de Jordaan en de Middellandse Zee is islamitisch land. 
Wee de islamiet die dat niet gelooft. Ook de Palestijnse schoolboekjes liegen er ook niet om. 
De haat tegen de Joden wordt de kinderen met de paplepel ingegeven: in verhaaltjes, films, 
en op school. Palestijnse kinderen leren de jihad - geweld en dood - verheerlijken.  Vrolijke, 
onschuldige kinderstemmetjes zingen: Als ik door de straten van Jeruzalem zwerf, zal ik 
zelfmoordenaar worden! Voor martelaren is er een beloning: het schone hiernamaals voor 
het slachtoffer en geld en eer voor de trotse ouders. En dat alles voor de goede zaak: de naam 
van Allah!  Wie is in staat een dergelijke goddelijke haat te genezen. 
 
Tegenover het bijbelse: Ik (= God) zal zegenen wie U (het Joodse volk) zegent, en vloeken wie 
U vloekt, stelt de imam: Gezegend is hij die in de naam van Allah een jihad voert; gezegend 
is hij die tegen Israël strijdt, zichzelf en zijn kinderen met explosieven omhangt, en zich op 
deze wijze onder de apen en zwijnen (= de Joden) begeeft en zegt: Allah Akbar! (Allah is 
groot!) Het zal niet lang meer duren, dan zal Palestina terugkeren in de boezem van de islam, 
aldus de imams.Bij Joden gaat het leven van een mens boven alles. Alle 613 geboden en 
verboden vervallen op het moment dat het leven van een mens in gevaar is. Bij de islam 
wordt de dood verheerlijkt.  
 
Vrede? Vrede sluit je toch niet met vijanden van Allah? 
En daarom wordt de stem van Allah, die boven alles uitgaat, nog steeds overdonderd door 
ontploffende autobussen, kermende gewonden en snikkende familieleden. Een zee van niet 
te beschrijven leed en razernij wordt er door die stem ontketend. Die stem – hoe luid ze ook 
klinkt – dringt echter tot de V.S., V.N., E.U. niet door.  
 
 
Wat een zegen dat de wet niet van New York of Straatsburg, maar van Sion zal uitgaan 
(Jesaja 2:1-3 en Micha 4:1-2)!  
 
 
 

Middelharnis                                                                                              J. van Hoorn                                 

 
 
 
 
 

“Omdat de Nederlandse protestanten hun strijd tegen Rome verzaakt hebben, kan God naar 
mijn overtuiging, wel straffen met een andere ‘heilige’ oorlog. “      (Ds. A. v.d. Kooij) 
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VRIJE AVONDEN EN ÉCHTE AFSCHEIDING 
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 
 

 Ik aarzel niet om iedereen die een christelijk leven wil leiden aan te raden zeer 
zorgvuldig met zijn vrije avonden om te gaan. De avonden zijn de tijd waarin we van 
nature geneigd zijn ons te ontspannen na de arbeid van de dag; en de avond is dikwijls de 
tijd waarin de christen maar al te vaak geneigd is zijn wapenrusting af te leggen, waardoor 
hij zijn ziel in moeilijkheden brengt. 'Dan komt de duivel', en met de duivel de wereld. 
De avond is de tijd waarop de arme man in de verzoeking komt naar de herberg te gaan 
en in zonden te vallen. De avond is de tijd waarop de handelsman maar al te vaak naar de 
gelagkamer gaat en uren lang dingen te horen en te zien krijgt die hem geen goed doen. 
De avond is de tijd waarop de hogere klasse gaat dansen, drinken, kaartspelen en 
dergelijke dingen, en bijgevolg gaan ze pas laat naar bed.  

 

 Als we onze ziel liefhebben en niet werelds willen worden, laten we er dan acht op 
slaan hoe we onze avonden doorbrengen. Zeg mij hoe iemand zijn avonden doorbrengt 
en ik kan u in het algemeen vertellen hoe het met zijn karakter gesteld is. De ware 
christen zal er goed aan doen zich voor te nemen zijn avonden niet te verkwisten. Wat 
anderen ook mogen doen, laat hij zich voornemen altijd tijd vrij te maken om rustig te 
kunnen nadenken - voor bijbellezen en gebed. Het zal blijken dat het niet eenvoudig is 
deze regel te handhaven. Het kan betekenen dat hij ervan beschuldigd wordt 
onmaatschappelijk en overdreven nauwgezet te zijn. Hij moet zich hiervan niets 
aantrekken. Dit soort dingen is minder erg dan de gewoonlijk late uren in gezelschap, 
haastige gebeden, slordig bijbellezen en een slecht geweten. Ook al staat hij in zijn 
omgeving alleen, laat hij van die regel niet afwijken. Hij zal tot de ontdekking komen dat 
hij een minderheidsstandpunt inneemt en dat men hem een vreemde man vindt. Maar 
dat is echte afscheiding naar de Schrift. 

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

 
Het bovenstaande schrijft J.C. Ryle in zijn werk “Christen zijn in het dagelijks leven”.  Het 
is ook aan de tijdsbesteding merkbaar of een “belijder” van de godsdienst op weg is naar de 
hemel of naar de hel. Letten we met name op de vrijetijdsbesteding van een groot gedeelte 
van onze jeugd -uitgaan, plezier maken, misbruik van alcohol, enz.- dan is de onstellende 
conclusie dat een groot deel van onze reformatorische jeugd op weg is naar de eeuwige 
rampzaligheid. En vele ouders laten er geen traan over. Ja, vele ouders werken er aan mee, al 
was het alleen maar door niet te waarschuwen. Welk een taak bovenal voor degenen die 
zeggen geroepen te zijn om zielen tot Christus te leiden! 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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MET DE HÉRVORMDE KERK GAAN WE TE GRONDE.  NU… 
 

U schrikt wellicht van het bovenstaande? Het is ook om van te schrikken! Het is echter geen 
uitdrukking van uw redacteur. We vonden bovengenoemde uitspraak van wijlen Ds. A. van 
der Kooij, als titel van een interview met het Reformatorisch Dagblad, gehouden ter 
gelegenheid van zijn 60-jarig ambtsjubileum als Nederlands Hervormd predikant. Het kan 
nuttig zijn nog eens aandacht te besteden aan dit vraaggesprek uit 1995. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Bloedschuld 
 “Nederland is op zijn retour, geheel in de lijn van wat John Owen voorzegde. En in de 
lijn van Owen zeg ik dat we de bloedschuld van de Roomse Kerk op ons laden, want de 
hervormde synode miskent de geschiedenis en het bloed van de martelaren. Ellendiger 
kan toch niet?” 
 
 
 
Aan het hoofdbestuur van de “Bond” 
“Hoe kunt u dit schrijven aan een synode die Rome als zusterkerk beschouwt?” (namelijk 
met aanhef  “Zeer geachte synode” en slot van “de groeten in Christus”) 
 

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
Met deze twee uitspraken van ds. Van der Kooij is de toon al gezet. In het gesprek komen 
diverse zaken naar voren en de dominee schroomt niet zijn mening te ventileren. We geven 
enkele stukjes uit dit interview weer. 
 
•••• Ds. Van der Kooij heeft ook een absolute mening over de positie van Israël. Beter gezegd: 

hij gelooft vast in het herstel van Israël en weet zich overigens in deze  leerling van à 
Brakel, Th. v.d. Groe en anderen. Het huidig tijdsbestel beweegt zich naar zijn 
overtuiging tussen een dieptepunt in het christendom en het herstel van Israël. Tussen 
deze twee bewegingen ziet hij een kans voor de verschijning van de definitieve antichrist. 

•••• Veel wat zich in de kerk afspeelt -en de emeritus predikant spelt het nieuws- beziet hij 
vooral in het licht van de betrokkenheid van Rome. 

•••• Als je Rome als zusterkerk ziet moet je haar ook liefhebben. ‘En al dat vergoten bloed 
dan?’, zegt ds. Van der Kooij. Hij neemt een boek van John Owen ter hand -300 jaar 
geleden al geschreven hoor- en laat zien dat deze oudvader de ‘verzoening’ tussen het 
protestantisme en de kerk van Rome al voorzegd heeft. De dominee merkt op dat deze 
dingen juist in deze tijd plaatshebben. 

•••• Ds. Van der Kooij wist zich destijds geestelijk geruggesteund door de correspondentie 
met een toen al bejaarde hervormde christin van de Zuid-Hollandse eilanden die  zich  
daar,  in kerkelijk opzicht,  als een eenzame mus op het dak voelde. ‘Die mevrouw, op 
hoge leeftijd overleden in 1951, had een godzalige  levenswandel.’ Zij schreef hem -de 
correspondentie ligt gebundeld op een bij- zettafeltje- dat er in Nederland voor het  
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“wezen” geen  plaats  meer  is.  ‘Ner-  gens meer,  ook niet in de  afgescheiden kerken.  
Dat  betekent dat de Heere is geweken’, zegt ds. Van der Kooij. 

•••• ‘Daarmee bedoelt u toch hopelijk niet dat de Heere niet meer wil werken in harten van mensen? 
Die vrouw doelde waarschijnlijk op de algehele geestelijke situatie in kerk en staat?’ – “Dat denk 
ik ook. Met Theodorus van der Groe zeggen we dat de Heere nog een overblijfsel in het 
leven behoudt. Dat is het overblijfsel naar de verkiezing der genade, weet je.” 

•••• De huidige ontwikkeling in de Nederlands Hervormde Kerk is naar zijn inschatting een 
logisch gevolg op wat in 1951 begon met de nieuwe kerkorde. In dat jaar spande hij met 
een aantal anderen, onder wie de bekende collega ds. Jac. Van Dijk die toen in Gameren 
stond, een proces aan tegen de invoering van de kerkorde. Hij kon zich uiteindelijk niet 
vinden in de invoering van de kerkorde, maar wel in de uitvoering daarvan. ‘Al bleef ik 
onder protest.’ 

•••• Zijn krant lezend waarschuwt ds. Van der Kooij ook voor de uitdaging van de techniek. 
‘Het begon al met de Titanic en kijk nu eens.’ Ook achter deze ontwikkelingen signaleert 
hij heel duidelijk “de eenwording van Europa en de eenwording van de kerken.” 

 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 

 
Met SoW gaan we naar Rome en ten gronde 
 
Daarop heeft ds. Van der Kooij in vele nummers van dit blad zeer indringend  gewezen. Hij 
onderkende het grote gevaar van het SoW-proces, namelijk: de kerk in de handen van 
Rome voeren.  Hij zag achter het “SoW drijven” de hand van de vorst der duisternis, welke 
de vaderlandse kerk geheel te gronde zal richten. En daar valt niet aan te twijfelen.  
 
 
“Kerk heeft belijdenis al eerder verlaten”, schrijft ds. Budding in het RD van 28 november 2003 
en wil met deze uitspraak een pleidooi voeren om -als het tóch doorgaat- met de SoW kerk 
mee te gaan en zich niet afzijdig te houden.  
 
 
Wat dominee Van der Kooij van zo’n misleidende handelswijze zou zeggen behoeft eigenlijk 
geen betoog. Omdat er al zoveel verkeerde zaken geaccepteerd zijn moeten we nu ook maar 
accepteren dat we mét de PKN en Rome naar de volkomen ondergang gaan. Wie kan dat 
voor God verantwoorden, ook al zou het eer en geld gaan kosten? Voor ds. A. van der Kooij 
stond het rotsvast dat het SoW-proces in de handen van de grootste vijand van Christus en 
Zijn heiligen voert.  Rome is de lachende derde, hetgeen al goed merkbaar is aan de houding 
van de roomse prelaten, kardinaal Simonis voorop. In vele artikelen heeft ds. Van der Kooij 
in de loop der jaren in dit blad gedegen gewezen op het grote plan van de satan om de kerk 
van Nederland in de kooi van Rome te drijven. Welnu: naar de profetie van Bunyan zal die 
kooi straks dichtklappen en dan in z’n geheel ten ondergaan. Dat zal een vreselijke én een 
heerlijke dag zijn! 
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EEEENN  BBEEVVIINNDDEELLIIJJKKEE  CCHHIILLIIAASSTT  

 

//////////////////////////////////////////////////// 
 
 
Het is voor schrijver dezes een volstrekt duidelijke zaak dat verreweg de meeste predikanten, 
het “toekomstlicht” dat zo helder heeft geschenen, verzondigd hebben. Met name in de 
“bevindelijke kringen” heeft men grote aversie tegen de Bijbelse Toekomstleer. Dat het 
woord “bevindelijk” doorgaans een heel andere inhoud heeft dan hetgeen de Bijbel 
bevinding noemt, laten we maar gaan. Toch willen we vooral de “bevindelijken” wijzen op 
een prediker uit de 19e eeuw, die in de bevindelijke kringen nogal gezag heeft. En welke 
predikant met brandend verlangen uitzag naar het 1000-jarig rijk. 
 
 
Ds. E. Fransen, de bekende “kruisleraar” uit de 19e eeuw was een echte chiliast! In een 
prekenbundel over enkele teksten uit de Openbaring geeft hij daarvan genoegzaam blijk. We 
citeren er iets uit: 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
Reeds sinds jaren is mijn verwachting en verlangend uitzien geweest naar Israëls bekering tot 
zegen en leven van de kerk, Rom. 11. Doch voor ruim acht jaar in onze wekelijkse 
avonddienst in het behandelen der gelijkenissen, werd mijn hoop verlevendigend uit Matth. 
25:1-13, dat de zomer nabij is. 
 
 
In het laatste der dagen, n.l. de tijd van Israëls aanstaande en gezegende bekering, zal de 
woestijn van het Jodendom een vruchtbaar veld zijn; maar het vruchtbare veld van 
inbeelding van ons tegenwoordig christendom zonder godsvrucht, zal dan tot een woud 
gemaakt worden, doch het recht zal in de woestijn, en op het in waarheid vruchtbaar veld 
verblijven, n.l. de uitverkorenen uit Joden en heidenen zullen volgens Jesaja 11 dan in grote 
vrede leven. Dan hebben de godzaligen de gezegendste tijd voor ’s Heeren volk verwacht, ja, 
een aanwas in geestelijke vruchtbaarheid, dat de kerk het meest zal bloeien in de laatste tijd. 
“In de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn”, Ps. 92. 
Dan zal de satan duizend jaren (bij de Heere juist bepaald doch voor ons een onzekere tijd), 
gebonden zijn, n.l. om noch met martelaarschap, noch met ketterijen de kerk te vervolgen… 
 
 
 
In een verhandeling van de Heid. Catechismus zegt ds. Fransen aan het slot van zondag 48 
het volgende: 
 
 
Vraag: Bidden zij ook dat de Heere de onvervulde beloften mag volbrengen? 
Antw.: Ja, om de val van Babel, de bekering der Joden, de komst van het duizendjarig rijk, 
de toebrenging van Zijn uitverkorenen en hun eeuwige zegepraal. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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LEERZAME  BURENPRAAT 

 
over de dingen die haast geschieden moeten 

 
 

- 23  - 
 
Geert  -  Toen ik je onlangs ontmoette Aart, zei je me iets over mensen die alleen maar bezig 
zijn met de toekomst en hun eeuwig heil verwaarlozen. Maar alles ging toen zo gehaast dat ik 
niet genoeg begrepen heb wat je precies bedoelde. Misschien kun je er nu wat meer over 
zeggen? 
 
Aart  -   Een tijdje geleden kwam het op huisbezoek ook tot een gesprek over de 
toekomstverwachting van onze vaderen. Ik heb zelf het gesprek daarheen geleid en hoewel 
het moeilijk ging konden we toch tot een gesprek er over komen. Ze leken aanvankelijk 
aandachtig te luisteren. 
 
Geert  -  Dat is al heel wat waard, want doorgaans is er stem noch opmerken wat de tekenen 
der tijden betreft. Jij hebt dan nog bevoorrechte ouderlingen vind ik! 
 
Aart  -  Ho, ho, ik moet je toch teleurstellen. Zeker, ze durfden niet tegen te spreken wat ik ze 
voorgehouden heb over hetgeen vader Brakel, Van der Groe en ds. Fransen ervan gezegd 
hebben. Meerderen heb ik niet genoemd, hoewel ik erop heb gewezen dat velen de gedachte 
van een 1000-jarig vrederijk waren toegedaan. Je merkt dat ze het van à Brakel wel min of 
meer weten, maar dat ook de predikanten Van der Groe en Fransen uitzagen naar het 
duizendjarig rijk, was hen kennelijk onbekend, hoewel ze dat niet met zoveel woorden gezegd 
hebben. Maar je voelt gewoon aan dat het een geheel onbekend terrein voor ze is. Ze spraken 
het niet tegen, maar ze proberen je steeds op een zijspoor te krijgen. Ze gaan althans zelf 
steeds een zijweg in en ze trachten je daarop mee te nemen.  
 
Geert -  Maar heb je niet gevraagd, ze eigenlijk voor het blok gezet, wat ze er nu zèlf over 
denken en of het niet bijzonder belangrijk is dat de Heere beloofd heeft dat Zijn waarheid en 
vrede de hele wereld zal overspoelen en bedekken? 
 
Aart  -  Ja, dat heb ik inderdaad gedaan en dat is niet zo best afgelopen! Ik zal je zeggen dat ik 
ze vrij uitvoerig heb voorgehouden wat de Schrift zegt over de zaken die het Koninkrijk Gods 
aangaan en ik heb ze ook nog het een en ander voorgele-zen uit het mooie werk van Bunyan 
over het 1000-jarig rijk, “De heilige stad”. En toen heb ik ze inderdaad gevraagd wat ze daar nu 
persoonlijk van denken. En weet je wat me toegevoegd werd? “Dat is allemaal wel mooi, maar 
daar hebben we nu niets aan”! En de andere ouderling voegde er nog aan toe: “Het is maar het 
belangrijkste dat onze ziel gered is. Daar komt het toch maar op aan.”  Hij had zelfs nog tranen in 
z’n ogen! Nu staat die man in zijn kringen wel een beetje bekend als “meneer natoog”! 
 
Geert  -  Dat is dus echt weer het oude, het afgezaagde vrome smoesje van mensen die 
absoluut geen hart hebben voor Gods Koninkrijk en van wie we wel af mogen vragen of hun 
hart wel in het Koninkrijk Gods is. Ik meen deze mensen ook wat te kennen, en wat die 
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tranen betreft – het zijn zeker geen tranen die in Gods fles bewaard worden. Ze mochten 
eens tranen schreien vanwege het verschrikkelijke verval in onze dagen; dagen die wel 
honderd malen erger zijn dan de dagen waarin Van der Groe leefde en die van zijn dagen zei: 
“O! het ganse volk van Nederland ligt nu in een diepe doodsslaap, wijl zij de levendmakende 
stemme van de Zone Gods, de Zaligmaker der wereld, weigeren te horen. Het is nu alles als 
een vallei van zeer dorre beenderen; wat beweging er in het godsdienstig werk en in het 
aardse ook gemaakt wordt, daar is toch geen geest in hen, Ezech. 37. De band der 
verbondsvereniging, tussen Christus en ons land, ligt daar nu geheel verbroken aan onze 
zijde, met onverzettelijk alzo te weigeren, naar Zijn roepende stem, Woord, Wet en Evangelie 
meer te horen, en naar ons eigen goeddunken te wandelen en zo scheuren wij Zijn touwen 
en banden in stuken en schudden en Zijn juk van onze halzen af en leggen alle vreze en 
ontzag, voor Zijn geduchte hoogheid ter zijde, en willen nu, als een heidens en boos 
atheïstisch volk, hier in het land zo leven, zonder God en zonder Christus; en met Zijn heilig 
Woord en dienst, nu maar de spot steken en ons geveinsdelijk aan Hem onderwerpen.” Je 
kunt dit lezen in een biddagpreek over Spreuken 1:24-28. Dit is maar een heel weinig van 
hem, Aart. Je kan uit zijn werken eindeloos citeren hoe erg de toestand in zijn dagen was en 
als deze man nu zou leven zou hij mogelijk geen woord meer kunnen voortbrengen om het 
hemeltergende kwaad van het huidige christendom te beschrijven. Als hij in zijn dagen al zei 
dat de lage gestalte van Gods ware volk met geen pen te beschrijven is, waar zullen we dan nu 
blijven? Wie ooit mocht getwijfeld hebben of ds. Van der Groe nu toch niet veel te somber is 
geweest moet de hand wel op de mond leggen als hij hoort, ziet en leest hoe het met ons 
christendom gesteld is.  
 
Aart  -  Inderdaad! En het is geheel andere taal  dan die van de huidige vromen; vromen, die 
veelal zó wereldgezind zijn dat hun dooddoener, “Het komt maar op het ene nodige aan”, 
een verschrikkelijke wanklank is. En ik heb ze er ernstig op gewezen dat ten diepste alleen 
Gods Koninkrijk maar belangrijk is en dat het een grote genade is als we daar hart en oog 
voor mogen hebben. En dat, als de HEERE beloofd heeft dat de gehele aarde vervuld zal 
worden met Zijn heerlijkheid en Zijn Naam en zaak alleen groot en verheven zullen zijn en 
dat alle volken het Evangelie zullen ontvangen, het een heel groot kwaad, een grote zonde is 
als we daar niet van willen horen, je er zelfs verachtelijk over doen. Hoewel ze al onrustiger 
werden durfde de een toch op te merken: “Gods volk leert het anders.” Nou Geert, toen ben ik 
toch echt kwaad geworden, hoewel ik toch ook meen dat het een heilige verontwaardiging 
van me was, vanwege zoveel verfoeilijke vroomheid. Toen ik ze vroeg  wélk  “volk”  ze 
bedoelden,  of het dat volk is dat de getrouwigheden bewaart, dat in nood is vanwege de 
verbreking Jozefs, het volk dat in rouw gaat vanwege de grote overwinningen van satan in 
onze dagen en het -naar het schijnt- almeer tenietgaan van het Koninkrijk Gods, òf dat het 
soms dat “volk” is dat in weelde en overdaad leeft en volop bezig is met het “hier en nu”; 
nou, toen had ik het helemaal gedaan en dan merk je dat ze boos worden. 
 
Geert  -  Je hebt ze uitnemend geantwoord, Aart. Toch wil ik er een kanttekening bij 
plaatsen. Ik neem aan dat je het met me eens bent dat er toch ook onder Gods ware volk zijn 
die geen enkel zicht hebben op deze grote zaken. Eensdeels omdat ze het nooit door hun 
voorgangers is voorgehouden, anderzijds ook zeker omdat ze er geen belangstelling voor 
hebben, hetgeen ook weer het gevolg kan zijn van de genoemde oorzaak dat ze het niet 
geleerd hebben; ja, dat het dikwijls tegengesproken wordt. Ze zijn dus ook eigenlijk de 
“slachtoffers” van hun leraren! Let wel: ik pleit ze niet vrij, maar het is toch wel een zaak waar 
we rekening mee moeten houden. Ook ten opzichte van de profetieën zijn er van Gods volk 
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die de aarden flessen gelijk zijn geworden. Het komt zeker voor dat ook onder degenen die 
van dood levend zijn gemaakt en genade nodig hebben gekregen, zó opgaan in hun eigen 
“vrome koninkrijk”, dat Gods Koninkrijk helemaal buiten hun gezichtskring ligt. Maar ik ga 
echt geen pleidooi houden voor hen. Het blijft  een  zeer  kwalijke zaak dat ze dermate met 
zichzelf bezig zijn, dat de luister van Gods Koninkrijk hen ten enenmale ontgaat. Maar als je 
me zou tegenwerpen dat de meesten die dit ontkennen en tegenspreken doorgaans niet veel 
meer zijn dan “vrome mensen”, dan zal ik je dit niet bestrijden. 
 
Aart  -  Akkoord, Geert! Dit besef ik ook en ik wil er ook altijd rekening mee houden dat er 
ook van Gods ware volk zijn die dit niet kennen en er zelfs benauwd voor zijn omdat het 
voor hen naar sektarisme riekt. Want áls ze er dan nog wel eens van gehoord hebben wordt 
het zodanig wel voorgesteld! De leraars hebben hier ook een heel grote schuld. Ook onder 
hen zijn er die durven zeggen dat mensen die met het 1000-jarig rijk enz. bezig zijn, hun ziel 
vergeten en hun eeuwig heil verwaarlozen, waarmee men de grootste godgeleerden van 
voorheen wegvaagt. Ik vind dit gruwelijk. En als men dan zo vijandig vroom uit de hoek 
komt tegen het Vrederijk van de Messias, zoals ik met m’n “huisbezoek” meemaakte en ze 
absoluut niet willen luisteren en weigeren te onderzoeken, dan is het voor mij aan een eind 
en dan zeg ik met ds. Philpot: “Te beweren, zoals sommigen nu doen, dat het heden de 
duizendjarige bedéling is en dat we geen andere hebben te verwachten, is één van die 
teugelloze, onbesuisde, onschriftuurlijke verklaringen, die gaarne verwacht worden door 
mensen die het waarachtige en bijzondere Zoonschap van onze aanbiddelijke Heere 
loochenen. Kan dan niets hen bevredigen dan Jezus Zijn ‘vele kronen’ te ontnemen? (Openb. 
19:12). Eerst beroven zij Hem van Zijn dierbaarste en eeuwige kroon, dat Hij is  ‘De Zoon 
van de Vader in waarheid en liefde’, en nu willen zij een andere van Zijn hoofd stoten, en zij 
willen niet toestaan dat alle volken Hem zullen zegenen, of dat de ganse wereld vervuld 
worde met Zijn heerlijkheid.”  Ik vind dat toch zulke kostelijke woorden van dominee 
Philpot! 
 
Geert  - Ja jongen, je slaat daar de spijker op z’n kop. Of liever gezegd: dominee Philpot heeft 
dit gedaan! Ja, het boekje van Philpot “De Heere Jezus als de gekroonde Koning van Sion” moest 
eigenlijk verplichte “kost” zijn voor allen die het chiliasme bestrijden en  bijzonder voor 
degenen onder hen die belijden door genade onderdanen van die grote Koning te zijn! Ze 
moeten ook ten deze maar vragen om “ogenzalf”! Ook nog een raad van Philpot, als hij zegt: 
“Zo de Heere uw ogen zalft met ogenzalf, dan zult gij in de beloften, die in dit hoofdstuk 
gevonden worden zien, hoe zij vervuld en volkomen waar zullen worden in die heerlijke 
dagen, wanneer de HEERE Zijn oude volk Israël zal wederbrengen en hen inlijven in de ware 
olijfboom, om zijn wortel en vettigheid mede deelachtig te worden.” En hiermee zullen we 
voor het moment maar weer afscheid nemen van al die “beter-weters”, of ze nu genade 
bezitten of niet. Maar nu terug naar hetgeen dat nog maar door weinigen geloofd wordt, 
maar door de liefhebbers des Heeren in het geloof verwacht wordt; de glorietijd van Gods 
Gemeente op aarde, onder bestuur van de Heere Jezus Christus. En dat die liefhebbers maar 
gedurig mogen zeggen: “De HEERE zij grootgemaakt”! Heb jij nog iets gehoord -op welke 
wijze dan ook- over de opstanding waarvan gesproken wordt in Daniël 12:2? Mij is niets meer 
ter ore gekomen. 
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Aart  -  Het is mij niet anders vergaan. Van geen enkele kant heb ik een reactie vernomen. 
Maar wel heb ik er nog iets over gevonden en het lijkt me de moeite waard om het met je 
door te nemen. Ik zat wat te lezen in een werk van de Schotse predikant John Cumming, uit 
de dagen van MacCheyne. Het is een uitgebreid werk over “De duizendjarige rust”. Hij blijkt 
voluit pre-chiliast te zijn. Ik vind overigens wel dat hij heel ver durft te gaan. Dat laat ik nu 
maar rusten. Je begrijpt dat hij ook aan de tweeërlei opstanding geloofde. Laat hij nu wél de 
moeilijke tekst uit Daniël 12 behandelen, namelijk vers 2. Ik zal je even voorlezen wat hij er 
over schrijft: “Uit Daniël 12:2 wordt een tekst aangehaald, die op het eerst dit denkbeeld 
niet schijnt te  bevestigen: ‘Velen van degenen, die in het stof der aarde slapen zullen 
ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing.’ 
Indien dit nauwkeurig en letterlijk vertaald is, zo zouden wij moeten aannemen, dat de 
opstanding van allen tegelijk zal plaats hebben; en dat wanneer allen opgewekt zijn, dezen 
ten eeuwigen leven, en genen ten eeuwigen dood zullen ontwaakt zijn. Doch het is 
opmerkelijk, dat hier onze vertaling wederom onjuist is. Een zeer vermaard criticus zegt: “Er 
is in deze tekst een onderscheid tussen degenen die ontwaken en degenen die slapen; en de 
juiste en letterlijke vertaling is: ‘En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen 
ontwaken: dezen – dat is, zij die ontwaken – ten eeuwigen leven, en genen – dat is, degenen 
die slapen – tot de eeuwige dood.’” Zodat deze woorden weleer tot bevestiging dienen. Wat 
moeten we daar nu mee? 
 
Geert  -  Dat kan en durf ik zomaar niet één, twee, drie te zeggen. Het Hebreeuws is mij 
onbekend, zodat ik het verlossende woord niet kan spreken. Maar ik weet dat er ook 
predikanten zijn die kennis nemen van onze samenspraak en als er onder hen gevonden 
worden die een goede kennis hebben van de grondtaal  van  het  Oude Testament, dan heb 
ik hoop dat we eruit komen. We zullen dat dan maar eens afwachten… 
 
Aart  -  Maar als deze vertaling goed is, dan zijn we toch eigenlijk úit dit probleem? 
 
Geert  -  Dat heeft er inderdaad alle schijn van. Maar ik vind het toch wel heel vreemd dat 
we nergens anders in een Bijbelvertaling -voor zover mij bekend is- of in een verklaring die 
we nagekeken hebben, deze vertaling als ‘mogelijkheid’ hebben aangetroffen. Laten we het 
voor vanavond even vergeten. We hopen nog weer op dit onderwerp terug te komen. We 
hebben er de vorige keer uitvoerig over gesproken en ik stel voor het nu even te laten rusten. 
Het pre-chiliasme komt zeker D.V. weer ter sprake! We moeten het de volgende keer maar 
eens hebben over de tweeërlei komst van Christus, dus -zoals de pre-chiliasten zeggen-, Zijn 
komst vóór het 1000-jarig rijk en daarna. Het wordt daar nu te laat voor, maar mogelijk heb 
jij nog vragen? 
 
Aart  -  Dat zal waar zijn, ik zit nog boordevol met vragen! Dan begin ik maar met wat we 
lezen in Lukas 18:8: “Doch de Zoon des mensen als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op 
de aarde?” Mijn vraag is: “Wanneer zal deze vraag gesteld worden?” – “Heeft het betrekking op het 
einde van de wereld.”  
 
Geert  -  Je vraag is in elk geval duidelijk genoeg! En nu moet ik maar proberen er een 
duidelijk antwoord op te geven en dat zal ik in elk geval proberen! We zullen eerst eens even 
kijken wat de “kanttekening” ervan zegt. Hier heb ik het. We lezen in kanttekeningen 7 en 8, 
dat het gaat over de komst van Christus ten oordeel en dat ter die tijd het aantal ware 
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gelovigen klein zal wezen. De geachte Statenvertalers verwijzen naar 1 Thess. 4, vers 16 en 17. 
We lezen daar dat de Heere met geroep en met de stem des archangels en met de bazuin 
Gods zal nederdalen van de hemel en dat de levend overgeblevenen met degenen die in 
Christus gestorven zijn en opstaan, opgenomen worden, om altijd met de Heere te wezen. 
Het is duidelijk dat de kantteknaren dit alles betrekken op het einde van de wereld, op de 
jongste dag. Dat behoeft niet te bevreemden, want -daar hebben we het meer over gehad- 
deze mannen, die uitnemende kantttekeningen gegeven hebben over de leer der zaligheid en 
de zedeleer, hadden weinig of geen zicht op “de leer der laatste dingen.” Daarom is voor mij 
deze aantekening niet doorslaggevend. 
 
Aart  - Daar val ik je in bij. En wat de teksten uit de brief aan de Thessalonisenzen betreft – 
de Evangelische richting ziet hierin toch de zogeheten “Opname der gemeente”? Heb ik dat 
juist? 
 
Geert  -  Dat is correct. Maar het is m.i. níet correct dat dit Bijbelgedeelte betrekking heeft op 
de “Opname”, zoals dit inderdaad door de evangelischen wordt gezien.  Zij spreken altijd 
over een geheime opname,  waar de wereld niets van zal ken. Het zal als het ware zijn – 
“plots, boem”, en zonder dat er iets van merkbaar was zullen wereldwijd miljoenen mensen 
ineens zijn verdwenen. Je weet dat een man als Hall Lindsey bij voorbeeld zegt,  dat ineens de 
keeper op  het  voetbalveld verdwenen zal zijn. Het ontbreekt er nog maar aan dat hij niet 
zegt dat een bezoekers van een bordeel en een goktent ineens weggenomen zullen zijn. Sorry 
hoor, maar met zo’n visie van Lindsey zou je toch haast gaan spotten. Mannen als de super 
fantasten, ja, de Amerikanen La Haye en Jenkins, kunnen er ook wat van. Naar mijn mening 
hebben de teksten uit de brief aan de Thessalonizensen niets met een ‘geheime opname’ te 
maken. Het zal een groot en luid gebeuren zijn! De bazuin Gods zal schallen en de Heere zèlf 
zal met geroep nederdalen. Nu kan men natuurlijk aanvoeren dat dit geluid alleen door de 
gelovigen gehoord zal worden. Het zij zo. Keren we terug naar je vraag over Lukas 18:8. 
 
Aart  -  Ja, laten we ons daarbij bepalen, anders dwalen we te veel af. Naar ik nu bedenk is 
het voor ons de vraag of deze tekst betrekking heeft op de tijd vlak voor of direct na het 
Vrederijk.  
 
Geert  -  .Hier is inderdaad de vraag of deze tekst wijst op het komen van Christus vóór of 
aan het einde van het Vrederijk! Als we ons op het post chiliastische standpunt plaatsen 
zouden we kunnen zeggen dat als Christus komt om Zijn volk Israël te redden en het te 
brengen tot de erkentenis dat Hij hun Messias is, de wereld als dood zal zijn. Zo kan Christus 
immers ook komen met de krachtdadige werking van zijn Geest! De aanneming van Israël 
betekent immers het 'leven uit de doden'? Zal Christus dan nog waar zaligmakend geloof 
vinden? Ik meen dat we dan niet behoeven te denken dat er helemaal geen gelovigen meer 
zullen zijn. Dat kan niet! Maar dat het aantal dan zó gering zal zijn, dat er gevraagd kan 
worden óf er nog wel geloof is. We zouden ook kunnen veronderstellen dat de vraag is, of er 
nog geloof is voor de bekering van Israël en of er nog geloofd wordt dat er een Vrederijk van 
1000 jaren komt! Of men Gods beloften nog geloofd! Maar óók in de pre-chiliastische visie 
past deze vraag. En dat zou ook heel goed kunnen. Degenen die noch post- noch pre-chiliast 
zijn passen deze tekst uiteraard toe op de tijd als Christus komt ten oordeel op de jongste 
dag. Maar dit kunnen we zonder meer onbesproken laten, daar hier  uiteraard helemaal niets 
van klopt. 
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Aart  -  Dat zijn dan twee mogelijkheden, Als deze vraag gesteld wordt aan het einde van het 
1000-jarig rijk dan zouden we toch nog de kanttekening bij kunnen vallen, hoewel zij 
kennelijk niet aan een 1000-jarig Vrederijk geloven! Maar ik vind het een moeilijkheid als we 
bedenken dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heeren, gelijk de wateren de bodem der 
zee bedekken in het Vrederijk en dat dan de toestand op het einde zó verslechterd zal zijn, 
dat de Heere vraagt of er nog geloof op aarde zal zijn. 
 
Geert  -  Het lijkt inderdaad niet mogelijk dat Christus deze vraag zal en kan stellen aan het 
eind van het Vrederijk! Je oppert de vraag of het mogelijk is dat Christus deze vraag zal 
stellen als de aarde 'vol van kennis des Heeren zal zijn, gelijk de wateren de bodem der zee 
bedekken'; of de toestand dan plotseling zo verslechterd kan zijn. Ik neig er toe te denken dat 
deze tekst betrekking heeft op de komst van Christus vlak voorafgaande aan de komst van 
het Messiaanse Vrederijk. Maar iemand die stelt dat deze vraag ziet op de toestand aan het 
eind van dit rijk heeft kan toch wel wat argumenten aanvoeren. In Openbaring 20:7 en 8 
lezen we van het weer vrijlaten van de satan. Dan blijkt -naar mijn mening- dat in die tijd het 
aantal schijn gelovigen onvoorstelbaar groot is. We lezen dat dit getal is als het zand aan de 
zee. Begin er maar eens aan dit te tellen, ook al zouden we hier moeten spreken van een 
hyperbolische spreekwijze! Maar het valt niet te ontkennen dat  het getal der ongelovigen 
dan onnoemelijk groot is. De Heere weet er uiteraard wel raad mee; ze worden in een 
ogenblik verslonden. 
 
Aart  -  Ik wil je er nog even op attenderen wat Henry ervan zegt; dat heb ik namelijk nog 
nagekeken. In zijn verklaring blijkt dat hij het ‘komen van Christus’ niet alleen toepast op 
zijn laatste komst ten oordeel. Enkele gedachten van hem wil ik even lezen: “A. Er is 
voorzegd dat Christus, als Hij komt om de zaak Zijns volks te bepleiten, slechts weinig geloof 
zal vinden naar verhouding van hetgeen men zou verwachten. In het algemeen zal Hij slechts 
weinige godvruchtigen vinden. Velen die de gedaante der godzaligheid hebben, maar 
weinigen die geloof hebben, eerlijk en oprecht zijn.(…)Tot aan het einde der tijden zal er 
reden zijn voor deze klacht.(..)Het slechtste zal de wereld wezen vóór Christus’ komst; de 
laatste tijden zullen de gevaarlijkste wezen. B. In het bijzonder. Hij zal slechts weinigen 
vinden, die geloof hebben betreffende Zijn komst.(…)”  Dan wijst hij erop dat slechte 
mensen Hem zullen tarten, zeggende: ‘Waar is de belofte Zijner toekomst?, 2 Petrus 3:4. Zij 
zullen Hem tarten te komen, Jes. 5:19; Amos 5:18. Dit uitstel zal hen verharden in hun 
boosheid. Vervolgens zegt Henry: “Zelfs Zijn eigen volk zal beginnen er aan te wanhopen en 
tot de gevolgtrekking komen dat Hij, omdat Hij niet komt op de door hen berekende tijd, in 
het geheel niet zal komen. Gods tijd om voor Zijn volk te verschijnen is, als de zaken op het 
uiterste is gekomen en Sion begint te zeggen: “De Heere heeft mij verlaten”, Jes. 40: 14 en 27. 
Maar dit is onze troost, dat wanneer de bestelde tijd daar is, het blijken zal dat het ongeloof 
des mensen de belofte God niet teniet zal doen.”  Mooi hé? 
 
Geert  -  Inderdaad! Hoewel Henry de knoop voor ons niet doorhakt is het toch duidelijk 
genoeg dat hij ook aan een tussenliggende ‘komst’ denkt en niet alléén aan de laatste komst 
ten oordeel! 
 
Aart -  Maar heb jij voor jezelf een uitgesproken mening hieromtrent? 
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Geert  - Heel mooi vind ik het dat Henry zegt dat Christus voor Zijn volk zal komen als de 
zaken op het uiterste zijn gekomen. En daarom neig ik er toe, zoals ik al zei, te geloven aan 
de komst van Christus voor het 1000-jarig rijk, of die komst nu lichamelijk of in grote 
Geesteskracht is.  Maar hoe we ook over deze tekst  den-ken en wáár we ze ook plaatsen, het 
komt mij voor, dat aan het eind van het Vrederijk blijkt, dat de meeste mensen zich maar 
geveinsdelijk hebben onderworpen. Want zodra de satan ze weer kan beïnvloeden vallen ze 
hem bij. Een ontzaggelijke 
zaak. Ze hebben vele jaren de gezegende regering van de Messias genoten, ze zijn niet 
onderworpen geweest aan noden en ellenden waarin onze tijd de wereld vól van is en… dan 
kiezen ze toch voor de vorst der duisternis! Ik zeg, 'vele jaren'. Terwijl ik dit zeg realiseer ik 
me dat duizend jaar lang de mensheid zich ook voort zal planten. En zal het niet zo zijn dat 
in de eerste tijd van het Vrederijk het aantal ware gelovigen onvoorstelbaar groot zal zijn? Zal 
het overblijfsel van Israël mogelijk hoofd voor hoofd begenadigd worden? Is het ondenkbaar 
dat met verloop van tijd (van eeuwen?!) er een kentering intreedt? Een kentering die 
uitmondt in wat we in Openbaring 20:8 geschreven vinden? Maar ik geloof toch zeker dat 
aan het eind van deze gezegende periode, ondanks zovele goddelozen, het getal van ware 
gelovigen nog heel groot zal zijn. En daarom geloof ik niet dat Lukas 18:8 betrekking heeft 
op de tijd ná het millennium! Maar ik wil niemand iets opleggen of opdringen. Daar dienen 
we elkaar in te verdragen. 
 
Aart  -  Akkoord, Geert; de vervulling van de profetie zal het volkomen duidelijk maken! Ik 
ben tevreden met je antwoord. Heel benieuwd ben ik hoe jouw visie is op de persoonlijke 
komst van Christus vóór het 1000-jarig rijk. De laatste tijd heb ik er me veel in verdiept en ik 
ben eigenlijk tot de conclusie gekomen dat de pre-chiliasten gelijk hebben en dat Christus 
persoonlijk komt om het Vrederijk in te luiden, hoewel ik niet geloof dat Christus duizend 
jaren op aarde zal verkeren, maar dat Zijn verblijfplaats in de Hemel is met Zijn heiligen. 
 
Geert  -  Dat is niet mis, m’n waarde vriend; je bent verder dan ik of… vér van het pad af. 
Nou, de volgende keer zullen we er uitgebreid over spreken. Uiteraard ben ik razend 
benieuwd naar hetgeen je als bewijzen zult meebrengen. Het belooft een zeer spannende 
avond te worden! 
 
Aart  -  Ja, dat denk ik ook wel! En… al zouden onze meningen uiteenlopen – we blijven 
goede vrienden. Zo denk jij er toch ook wel over? 
 
Geert  -  Daar behoef je niet aan te twijfelen! We zijn het over de grondstukken van datgene 
wat ter zaligheid gekend moet worden geheel met elkaar eens, en als zou er dan over andere 
belangrijke zaken geschil van mening zijn, dan moeten we elkaar daarin zoveel mogelijk 
verdragen. Maar voor vanavond is het weer genoeg geweest. Voor je weggaat wil ik je nog een 
woord ter bemoediging meegeven en tevens voor mezelf. Het is een woord van Spurgeon 
(“Sermons-vol.I-214”): “Ik denk dat we niet voldoende gewicht hechten aan de herstelling 
der Joden. We denken er te gering van. Maar dit is zeker, als er iets beloofd is in de Bijbel, 
dan is het dit. De dag zal komen dat de Joden, die de eerste apostelen tot de heidenen waren 
en de eerste zendelingen tot ons, die toen verre waren, opnieuw binnengebracht zullen 
worden. Tot op dat ogenblik kan de heerlijkheid van de kerk nooit haar volheid bereiken. 
Onvoorstelbare zegeningen voor de wereld zijn ten nauwste verbonden met het herstel van 
Israël; hun inzameling zal zijn als het leven uit de doden.”  
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JOHN BUNYAN –  GÉÉN ‘NACHTPITJE’ !!   
 

(Het tussen aanhalingstekens [“…”] geciteerde is uit het commentaar 
van Bunyan op de eerste elf hoofdstukken van Genesis) 

 
 
“Adam, als een type van Christus, regeerde dus in de kerk bijna duizend jaar. Daarom toont 
ons dit begin van de wereld, hoe zij zal eindigen, namelijk, door de regering van de tweede 
Adam, zoals zij met de regering  van de eerste Adam is begonnen. Deze lang-levende mensen 
tonen ons aan dat de glans, die de kerk zal hebben in de laatste dagen, namelijk in het 
zevende duizend jaar van de wereld; de wereld-sabbath, waarin Christus zijn koninkrijk op 
aarde zal oprichten, volgens hetgeen geschreven is in Openb. 20:1-4: “zij leefden en heersten 
als koningen met Christus de duizend jaren.”  
 
Zij – wie? De kerk van God, net zoals het was met Adam. Daarom worden zij door Johannes 
zowel heilig als zalig genoemd: “Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; 
over dezen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus 
zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren”, Openb. 20:6. In welke tijd 
de bozen in de wereld zullen aflaten van te vervolgen, gelijk eveneens het gebroed van Kaïn 
in de dagen van Adam, Seth, enz. deed. Van hier dus, dat wij in de eerste plaats de draak 
deze duizend jaren lang geketend vinden.”     
                                                                                                      

***** 
 
Bent u moedeloos? Dat zou waarlijk geen wonder zijn in deze dagen van brute en brutale 
afval van de leer der waarheid op alle terreinen. Niet het minst wat de “toekomende dingen” 
aangaat. Brutaal heeft men de leer der Schrift dienaangaande verworpen.  En dat is beslist 
niet het enige. De leer en de praktijk der Godzaligheid zijn we ook vrijwel kwijt. Wat kan dit 
alles moedeloos maken. U bent misschien wel zo moedeloos omdat het alles zo lang duurt, 
dat er maar niets te zien is van de verandering ten goede, dat alles steeds verder wegzakt, dat 
het er voor uw gevoel in het Midden-Oosten onbegrijpelijk toegaat en dat er nog niets te zien 
is van de komst van de heerlijke staat van de kerk. Maar dat u en dat wij allen nog niets zien 
van de beloofde heilstijd in de laatste dagen pleit zeker niet tégen de komst ervan, maar wel 
ervoor, want het is naar de Schrift en het profetisch inzicht der vaderen dat, als de Heere zijn 
kerk zal verlevendigen, de wereld als dood zal zijn, en de kerk niet veel anders zal hebben dan 
een gedaante van godzaligheid. Mogelijk kan het volgende van de bijzonder door God 
onderwezen  John Bunyan u helpen. Allerbijzonderst werd hij door God onderwezen 
gedurende zijn twaalf jaar durende gevangenschap, die hij moest ondergaan als martelaar 
voor het handhaven van Gods Woord en getuigenis. 
 
“Seth stond dus een lange tijd voor de waarheid Gods pal, zonder hulp of aanmoediging van 
de zijde van mensen, hetgeen een grote beproeving van zijn geest was, en zeer verstrekte om 
zijn geduld tot de volmaaktheid op te voeren. Zo ongeveer was het geval met Paulus, die 
niemand naast zich had staan, toen hij voor Nero stond. (…) Seth was dus het ellendige 
hoopje der kerk van die dagen. Alzo door God gezet om de vijand te stuiten, totdat de kerk 
toegenomen en beter in staat was zich tegen de gewelddadigheid te beschutten. 
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 Dit moet dus de heiligen Gods leren, in het bijzonder hen, die vooruitgezonden waren tegen 
de nakomelingen van Kaïn, om pal te staan en niet, zoals Saul, terug te deinzen, totdat God 
anderen zal zenden om met hen aan de strijd deel te nemen, 1 Sam. 10:8 en 13:8-14. Aldus 
stond David, als het ware, alleen tegenover de bozen die er in zijn dagen waren, hetgeen hem 
deed uitroepen: “Wie zal voor mij staan tegen de boosdoeners en wie zal zich voor mij stellen tegen de 
werkers der ongerechtigheid?”, Ps. 94:16.” 
 

***** 
 

Laat het u maar niet ontmoedigen dat de wijze maagden met de dwaze maagden in slaap 
zijn gevallen en dat ze ook niet wakker te schudden zijn. Want ongetwijfeld zijn er nog 
onder Gods volk, die zó ver van huis zijn, dat ze oog noch hart hebben voor de 
overstelpende luister die Vorst Messias straks ontvangen zal op de gehele aarde. Maar ze 
moeten wel beseffen dat de Heere vertoornd op hen is, omdat ze te kort doen aan hetgeen 
God voor zijn geliefde Zoon heeft bereid. Daar heeft de HEERE ook John Bunyan een 
rijk gezicht van gegeven. Het volgende is ook weer duidelijk genoeg. U dient wel te 
bedenken dat het niet zeker is welke verschillen er in onze jaartelling zijn! Wanneer is 
precies het jaar 6000 na de Schepping?! 1 

 

“Het tweede bevestigt de apostel insgelijks in het vierde hoofdstuk aan de Hebreeën: “Er 
blijft dan een rust over”, of het houden van een sabbat, “voor het volk van God”.  Lees ook vers 
4-11 (Genesis 2). Welke sabbat, zoals ik het opvat, het zevende duizendtal jaren zal zijn, 
die onmiddellijk zullen volgen. Zodat de wereld eerst zesduizend jaren gestaan heeft; want 
even als God zes dagen in de werken der schepping bezig was en op de zevende dag rustte; 
zo zal Hij in zesduizend jaren zijn werken en voorziening welke deze wereld aangaan, 
volmaken. Gelijk Hij  ook  een  einde  zal maken aan de moeite en de reis van zijn 
heiligen, met de last der beesten en de vloek van de grond;  en  alles in  rust  zal brengen 
gedurende duizend jaren. Een dag is bij de Heere als duizend jaren; waarom deze 
gezegende en begeerlijke tijd genoemd wordt  “een dag”; een “grote dag”, “die grote en 
doorluchtige dag des Heeren”, Hand. 2:20 2, welke zal eindigen met het eeuwige oordeel 
der wereld. God heeft dit voorgehouden door onderscheidene andere schaduwen, als de 
sabbat der weken, de sabbat der jaren en het grote jubeljaar, welke het jaar moest zijn, 
omdat er negen en veertig jaren waren verlopen, Lev. 25:1-13. Van al hetgeen meer te 
zijner plaatse, zo God wil.” 

 

***** 

 

 

                                                 
1
  Hierover zijn diverse zienswijzen. Enerzijds is het bekend dat onze jaartelling ca. 6 jaren achterloopt, zodat we eigenlijk moeten beginnen 6 jaar 

vóór Christus, en anderzijds is het meer dan waarschijnlijk dat er naar de ándere kant een veel groter aantal jaren verschil is! Een man als William 

Perkens (1558-1662) heeft al aangetoond dat bij de doop van de Heere Jezus de wereld nog geen 4000 jaar bestaan had! We vonden deze laatste 

gegevens in een gecommentariseerde preek over de “De bekering van Israël”, door Thomas Boston. De heer W. Westerbeke schreef hierbij zeer 

waardevolle opmerkingen. Zo verwees hij ook naar Perkens – Al de werken, deel 3-“Harmonie”.  We hopen D.V. toch nog eens meer te schrijven 

over de duur van de wereld van 6000 jaren, naar analogie van de zes scheppingsdagen en het daarop volgende tijdperk van 1000 jaren, als de 

“Christus-regering”.  
2
  Wat wij veelal hemels en op de eeuwigheid betrekken hebben voorheen velen, die veel licht mochten hebben in het komende vrederijk, op aardse 

omstandigheden betrokken. Zo ook de uit de Hemel onderwezen John Bunyan! 
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Is het dan niet waar  zoals het veelal in onze dagen beweerd wordt dat met de vreselijke 
afval van de kerk in ons land het werk Gods ten einde loopt, dat het nóg lager af zal lopen 
en dat het een onmiskenbaar teken is dat de oordeelsdag en het “vergaan van hemel en 
aarde” zeer nabij zijn gekomen? Is dat dan niet waar dat, nu wij het Evangelie massaal 
verwerpen en veelal hoogstens de schijn van godzaligheid hebben, het ook wereldwijd met 
het Koninkrijk Gods gedaan is? Nee, het is niet waar! Gods Woord leert ons geheel wat 
anders en dat Woord hebben onze “oude” theologen begrepen en verstaan. Bijzonder ook 
wel de godzalige ketellapper John Bunyan! Tot in onze dagen is alles nog maar 
voorbereidend werk geweest – de grote en grootste toebrenging van de uitverkorenen 
moet nog komen! 

 

“Dit in het beeld toont in het tegenbeeld, hoe vruchtbaar Christus en zijn kerk zullen zijn; 
en hoe Hij ten laatste over de gehele aarde een zaad zal hebben om haar te vervullen en te 
onderwerpen door de macht van het onsterfelijk zaad van het Woord van God; hoe zijn 
naam zal worden geëerd van het éne einde der aarde tot het andere einde; hoe de 
koninkrijken der aarde ten laatste allen de koninkrijken van onze Heere en van Zijn 
Christus zullen worden.” 

 

***** 

 
We weten het wel dat, als u spreekt óver en wijst óp de komende luister van Gods kerk op 
aarde zoals Bunyan deed, men zich doorgaans in een ijzig stilzwijgen hult, als men al niet 
min of meer spottend reageert en u aankijkt met de vraag op het gelaat of er toch niet iets 
mis is met u. De predikanten onder ons, die pretenderen de “oude waarheid” te brengen, 
zeggen nog wel eens dat ze “nachtpitjes” zijn, hoewel ze hun duisternis “licht” noemen. 
Persoonlijk geven we al deze “nachtpitjes” prijs voor de van God geleerde ketellapper 
Bunyan, die van zijn Heere groot en veel licht ontvangen heeft in de “Toekomende Dingen”! 
 
 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
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BEWIJZEN DIE TE BEWIJZEN ZIJN ! 
 

 
Het valt niet te ontkennen dat de kerk der martelaren maar één antichrist kende – het 
pauselijk Rome. Onze Nederlandse Belijdenisgeschriften zijn er ook niet onduidelijk over. 
Ook onze gereformeerde vaderen uit de tijd der Nadere Reformatie, en niet te vergeten de 
reformatoren, en evenzo de Presbyterianen en Puriteinen in het Verenigd Koninkrijk, 
spraken over Rome als de door de Schrift genoemde antichrist. Toch heeft men in latere 
tijden deze mening losgelaten. Of dit de oorzaak was van meer Geesteslicht? Wie zou dat 
durven beweren? Toch moet er een oorzaak zijn.  
 
Wat Nederland betreft zouden we kunnen wijzen op doctor Abraham Kuiper, een geleerd 
theoloog, maar ook een staatsman en, wat denkelijk méér zegt: een politicus! En een 
politicus moet nogal eens rekening houden met het klimaat waarin hij leeft en fungeert. 
Althans – hij hóudt er doorgaans rekening mee! De bekende  Kuiper stelde dat Rome en de 
Reformatie op “één wortel des geloofs stoelen”! Of hij dat écht gemeend heeft? In elk geval 
had hij dat standpunt nodig om in de politiek met Rome te kunnen samenwerken. Dat de 
martelaren geheel anders handelden behoeft niet bewezen te worden. Hoe het ook zij: vrijwel 
algemeen heeft men het standpunt der vaderen betreffende de antichrist losgelaten. Nu is 
het oude niet goed omdat het oud is en het nieuwe is niet te verwerpen omdat het nieuw is. 
Daar dienen we altijd rekening mee te houden. Maar toch is het o.i. wel zo, dat het ”nieuwe” 
dikwijls een andere vorm is van de “oude duisternis”. 
 
Globaal genomen kunnen we zeggen dat de kerk van de laatste 150 jaar vrijwel algemeen tot 
een ander inzicht is gekomen wat de visie op de antichrist betreft. We gaan er nu aan voorbij 
dat buitenkerkelijke stromingen uit die tijd ook niets moeten hebben van het standpunt der 
vaderen. Zij huldigen vrijwel algemeen de mening dat, vlak voor de openbaring van de 
antichrist, alle gelovigen over de gehele aarde in het geheim worden opgenomen, om niet 
onder de tyrannie van de antichrist te komen. Na het “wegrukking” zal de antichrist op het 
wereldtoneel verschijnen, welk eerst “orde op zaken zal stellen” en met name de Joden 
goedgunstig gezind zal zijn. Dit zal een periode zijn van 3½ jaar, waarna hij zijn masker van 
“weldoener des mensheid” zal afwerpen en 3½ jaar vreselijk zal woeden tegen de gelovigen, 
hen zal vervolgen en doden. Zijn “regering” is dus zeven jaren! Persoonlijk zijn we er van 
overtuigd dat ook velen uit onze kringen toch daardoor zijn beïnvloed. In het algemeen 
gesproken is men tegenwoordig ook kerkelijk van mening dat de antichrist nog moet komen. 
In die optie zal het een individuele persoon zijn. Geen systeem of wat dan ook. En vanuit dat 
standpunt bezien kan de pauselijke kerk de antichrist niet zijn, hoewel men de kerk van 
Rome wel ziet als een puur antichristelijke kerk,  een vreselijk lichaam.  Zeker:  in onze dagen 
zijn er ook zeer velen die zelfs dat niet meer willen zien,  maar het pauselijk Rome zien als 
een “christelijke” kerk. Een “zusterkerk” noemt de afvallige PKN de roomse antichrist. Maar 
deze crypto-roomsen laten we  aan hun plaats en willen we verder niet eens meer noemen. 
Hun verwoesting mét Rome is vast besloten. 
 
Zij die onze mening niet delen -en we kennen ze ook onder onze lezers- komen wel met 
argumenten tegen de opvatting der vaderen. Nu willen we ons er niet met een “jantje-van-
leiden” van afmaken. Hoewel we al meer over deze materie geschreven hebben menen we er 
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toch weer aandacht aan te moeten besteden, temeer daar we nog niet álle tegen-argumenten 
bezien hebben. 
 
Wat voert men in het algemeen aan tegen de visie van de kerk der vaderen dat Rome de 
“verborgenheid der ongerechtigheid is – dé antichrist? Waarom meent men dat het pausdom 
de door de Schrift geschetste antichrist niet kan zijn? 
 
1. De antichrist zal heersen over de gehele wereld. Want we lezen immers in Openbaring 13 

dat de gehele wereld zich verwonderde achter het beest. 
2. De Bijbel spreekt over de antichrist als één persoon, zoals in 2 Thess. 2:3 en ook in 

Openbaring 13. Daarom alléén al kan Rome de antichrist niet zijn. 
3. Hij zal zitten in de tempel Gods, volgens 2 Thess. 2: 4. 
4. Ieder mens zal een teken aan zijn voorhoofd en rechterhand krijgen en als men dat niet 

heeft zal men niet kunnen kopen noch verkopen.  
5. De antichrist zal kenbaar zijn aan het getal 666, volgens Openb. 13:18. 
6. De tijden in de Bijbel genoemd betreffende de antichrist moeten we letterlijk nemen en 

niet profetisch zoals het voorheen werd gedaan. 
7. De paus loochent de Vader en de Zoon niet, zoals we lezen in 1 Joh. 2:22, en kan daarom 

onmogelijk de antichrist zijn.  
 
Bovengenoemde vragen die er zijn en argumenten die aangevoerd worden tégen de 
‘klassieke’ antichrist gedachte  hopen we in de komende nummers beknopt te 
beantwoorden. Althans: we zullen proberen een antwoord te geven, gebaseerd op de Schrift. 
We sluiten niet uit dat dit niet voor een ieder bevredigend zal zijn. We wijzen u erop dat we 
al heel veel over de antichrist geschreven hebben en in die artikelen hebben we al diverse 
vragen, zoals bovenstaand, opgeworpen én beantwoord. We zullen er meermalen naar 
verwijzen en zo nodig, er ook wat van overnemen. Zelf zijn we er vast van overtuigd dat het 
pausdom de antichrist is die de Schrift bedoelt. We willen er echter wel aan toevoegen dat 
we het niet voor onmogelijk houden dat bepaalde facetten van deze grote vijand van God en 
Zijn volk, nog niet ten volle vervuld zijn. Zoals u kunt weten sluiten we de mogelijkheid niet 
uit dat er nog een top-openbaring van de antichrist moet komen. Groten in Gods Koninkrijk 
zoals Bunyan, John Owen, Huntington, Gaussen en Da Costa waren er van overtuigd dat dit 
nog zal gebeuren. In het volgende nummer hopen we een aanvang te maken met de 
opgeworpen tégenwerpingen. 
 
 
 
 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
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WEERZINWEKKEND 
 
 

Ook in ons land wordt de Amerikaanse film “Het lijden van Christus” gedraaid. Deze film is 
bedoeld voor “evangelisatie” doeleinden. De maker zegt dat de film door de Heilige Geest is 
geïnspireerd.  
 
 
Het is een gruwelijke film, een godslasterlijk product. In deze film worden de laatste 12 uur 
van de Heere Jezus “gespeeld”: Zijn extreme lijden, Zijn sterven en ook Zijn opstanding uit 
de dood. Het blad “Koers”, dat deze film aanprijst schreef o.a. van: “Inderdaad is de film 
zwaar om te zien; het martelen van Jezus duurt tergend lang en grijpt je bij de keel.” Een 
andere bron vermeldt “dat het bloed van het filmdoek afdruipt.” In “Het gekrookte riet” 
lazen we een overgenomen citaat: “Het offer van Christus is uitvergroot tot alleen het 
gewelddadige, bloederige, sadistische, ja zelfs het pornografische ervan.” Terecht schrijft ds. 
Tj. de Jong: “Ik noem maar geen andere citaten, want ze staan me zeer tegen.”  
 
 
Deze vreselijke creatie wordt geprezen door conservatieve roomsen. De evangelist Billy 
Graham (vriend van president Bush), zegt van het zien van deze film “zeer ontroerd” te zijn. 
De geesten komen openbaar; dit helse product moet daartoe nog dienstbaar zijn! Wie gaan 
er in ons land met deze film evangeliseren? Willow Creek Nederland – het Katholiek 
Nieuwsblad – CV.Koers – Youth for Christ – de Evangelische Alliantie en de EO. Zelfs de 
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) vinden dat deze film “The Passion of the Christ”, 
die vanaf begin april in de Nederlandse bioscopen wordt gedraaid, een “goed 
evangelisatiemiddel” is.  
 
 
De maker van de film zegt bij het filmen “de kracht van de Heilige Geest te hebben gevoeld.” 
Tijdens de opnamen werden zieken plotseling genezen en Cazievel, die de rol van Jezus 
speelt, werd tijdens de kruisiging door de bliksem getroffen, zonder dat het hem deerde. 
Voordat men ging filmen werd er altijd door de hele filmploeg eerst gebeden. Velen zijn al 
door de film tot bekering gekomen en dienen nu Jezus, aldus de maker. 
 
 
Het zijn geesten der duivelen die uitgaan om de hele wereld te vergaderen tot de krijg van die 
grote dag des almachtigen Gods, Openb. 16:14. De vorst der duisternis “speelt” op een 
weerzinwekkende wijze de arbeid en vruchten van de Zoon van God na. Het is niet onder 
woorden te brengen in welk een satanische tijd wij leven. Maar de HEERE houdt Zijn 
uitverkorenen staande! De verheerlijkers van deze film zullen straks het gezelschap der 
duivelen eeuwig moeten delen, tenzij ze zich nog bekeren van hun gruwelijke gang. Is het 
niet zeer te vrezen dat het vertonen van deze godslasterlijke film wel eens tot gevolg kan 
hebben dat ons land getroffen zal worden door een verschrikkelijk oordeel?   
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ZWICHTEN VOOR TERREUR ? 
 

 
Het zou het meest domme zijn wat er gedaan kan worden. Deze vraag is hoogst actueel na de 
weerzinwekkende en laffe mohammedaanse terreuraanslag in Spanje. We denken nu aan de 
regels van H.M. van Randwijk uit de vorige oorlog: 

 
“Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen dan dooft het 

licht.” 
  
Het toegeven aan terreur roept nieuwe terreur te voorschijn. Zwichten voor de islamboeven 
is verschrikkelijk gevaarlijk. Ze zullen steeds méér gaan eisen! 
 
 
Velen zijn van mening dat een afschuwelijke terreuraanslag in ons land nog maar een kwestie 
van tijd is. Zij zouden gelijk kunnen krijgen. Wij liggen in de directe gevarenlinie en ons land 
is uitermate kwetsbaar. We kunnen op velerlei wijze getroffen worden en dat zou erger 
kunnen zijn dan we ons durven voorstellen. Het internationale fundamentalistische 
mohammedanisme is gereed toe te slaan. Afdoende beveiliging is welhaast onmogelijk. Israël 
weet er alles van af en weet tévens dat ‘toegeven’ aan deze schurken alleen maar averechts 
werkt. 
 
Kunnen we dan niets doen? Meer dan we denken en meer dan we willen! Want op het 
laatste komt het vooral aan. “Men” zegt dat het grootste gedeelte van de in ons land 
wonende moslims “goedwillend” zijn en niets met de fundamentalistische moordenaars te 
maken willen hebben. Hier ligt een grote taak voor onze overheid. De laatste tijd circuleren 
er berichten in de pers dat in ons land steeds meer jonge moslims zich aanmelden voor de 
“Jihad”, de heilige oorlog tegen Joden, christenen; de… ongelovigen. Onze overheid dient 
onverwijld op te gaan sporen waar en hoe deze jongelui worden opgeroepen zich te melden 
voor de Jihad. Kosten noch moeite dienen daartoe gespaard te worden. We bevinden ons in 
een hoogst ernstige situatie. We kunnen spreken van een oorlogstoestand. Ook ons land is 
de oorlog verklaard door de terroristen die al zovele decennia Israël teisteren. We moeten 
dienovereenkomstig handelen. Als we nu niet optreden en keiharde maatregelen nemen, 
zullen we het willen doen als het daarvoor te laat is. De laatste tijd wordt de “vijfde colonne” 
al meer en meer staatsgevaarlijk. Het “moslimgeloof” dient als zodanig aangemerkt te 
worden.   
 
Vele moskeeën zijn broeiplaatsen van geweld. We dienen dit gedegen te gaan onderzoeken. 
Niets te maken met “heiligdommen” – we hebben alleen te maken met onze veiligheid en 
die van onze kinderen. Laten de afgevaardigden van de SGP allerwegen de alarmtrompet 
steken en van de regering eisen op te gaan treden. Misschien is het nog niet te laat, hoewel 
we vrezen. Moslims in ons land en organisaties ervan die zich scharen aan de zijden van de 
terroristen dienen zonder meer over de grens gezet te worden. Want straks staan ze te 
juichen als onze kinderen uit elkaar gereten worden en het bloed over onze straten stroomt. 
Laat de regering eisen dat in de moskeeën en door alle moslimorganisaties het 
fundamentalisme wordt afgezworen en veroordeeld. Willen ze dat niet doen dan moeten er 
maatregelen genomen worden voor onze veiligheid. 
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**  Wat is nodig?  Daar is voor een zondaar, die tot de genade zal geraken, niet alleen nodig, 
dat hij het gezicht en gevoel heeft van zijn gebrek, maar hij moet ook wel terdege overreed 
zijn van onmacht om zichzelf te kunnen helpen. Het eerste is genoeg, in gevallen dat iemand 
uit zichzelf in staat is om voor zijn gebrek het noodzakelijke te kunnen verkrijgen. Doch 
dewijl een zondaar onder zijn geestelijke gebrekstaat ook in een volslagen machteloosheid ligt 
om op enige wijze bij en door zichzelf gered te worden, zo is ook de ontdekking van dit 
laatste hem ten uiterste noodzakelijk. 

(A. Hellenbroek-preek  Jesaja 55:1) 
**** 
 

**  Helse muziek.  In “De Waarheidsvriend” schreef  ds. B.J. van der Graaf, predikant te 
Gouda (zoon van Ir. J. v.d. Graaf), dat hij “zich ontspant door te luisteren naar popmuziek.” 
Zijn wereldse leefwijze geeft onze jeugd opening naar deze muziek uit de hel. Welk een 
vreselijk oordeel zal deze zielenmoordenaars treffen.  
  

**** 
 **  Goede predikers.  Wij moeten dus bedenken, dat de leer der bekering dan eerst kracht 
heeft, wanneer de mensen, die van nature geneigd zijn om zichzelf te vleien, door de vrees 
voor het oordeel Gods opgeschrikt worden, en dat alleen zij goede predikers van het 
Evangelie zijn, die herauten zijn van de hoogste rechter of gerechtsbodes, die de schuldigen 
voor het gerecht ter verantwoording roepen; en de naderende straf aankondigen, even alsof 
zij in hun macht was.                     (Joh.Calvijn-Hand. 17:31)   
 

**** 
**  Even luisteren!  “Nederlanders! Bedenkt dit! Door de wijsheid der Hervormers en onze 
Nederlandse Dordtse vaderen, zijn wij verhoogd onder alle volkeren en natiën; ja, zelfs tot 
een voor het nageslacht ongelofelijke hoogte (men zie het voortreffelijke werkje van Joh. 
Andriessen en J.B. Wielinga tegen prof. De Groot), maar door de wijsheid der vrijzinnigen 
zijn wij tot aan de rand van de afgrond genaderd.”                     (Ds. H. de Cock) 
 

**** 
**  Getrouwe leraars.  “Zij die geroepen zijn om het Woord te verkondigen, zullen dit niet 
getrouwelijk kunnen volbrengen, indien zij zich niet scherpelijk tegenover de verachters 
Gods plaatsen. Dewijl er nu nooit gebrek zal zijn aan misdadige mensen, die de majesteit 
Gods klein achten, zo moeten zij dikwijls de heftigheid in het spreken gebruiken, die wij bij 
Stefanus opmerken.”                                        (Calvijn-Handelingen 7:54) 
 

**** 
 

**  Indien onze zaligheid afhing van de bestendigheid van de mens, dan zou er niet één 
worden behouden. Maar Hij blijft getrouw, en hier is onze grond.  

(Philpot-2 Tim. 2:11-13) 
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**  Bekeren.  Mensen, gij moet u bekeren of u nimmer bekeren; gij hebt geen grond noch 
verlof, om één dag, ja, een uur of ogenblik te wachten…              (Th. van der Groe) 

 
 

**  Bisschoppen naar Rome.  Het RD meldt dat de Nederlandse bisschoppen van 8 t/m 13 
maart aanstaande hun zogeheten ad-liminabezoek aan de paus te Rome brengen. Zij gaan er 
verantwoording afleggen aan de paus en de Curie voor hun gevoerde beleid in Nederland. 
Dit gebeurt elke vijf jaar. Laten de schijnprotestanten in ons land eens heel goed beseffen dat 
ook hun “lieveling”, kardinaal Simonis, aartsbisschop van Utrecht, daar eveneens is. Het 
festijn begint met een mis in de Sint-Pieter. Met elke kardinaal spreekt de paus persoonlijk. 
Laten we toch allen goed, héél goed beseffen, dat kardinaal Simonis rooms, rooms, 
uitgesproken róóms is. De besprekingen zijn uiteraard voor een groot deel “geheim”. Wat zal 
er veel gesproken worden over de nieuwe “kerk”, de PKN, als een flinke opstap naar de kerk 
van de antichrist. En… er ís over de PKN gesproken met de paus lazen we zojuist…  
 

**** 
 

 **  Wettisch en wettig.  U moet er maar eens op letten dat, als de ‘godsdienst’ afgeeft op een 
‘wettisch leven’, zij daarmee bedoelt, dat het leven naar Gods heilzame geboden “wettisch” is.  
 

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

 
**** 

 
** Antichrist.  “Het is voorzeker moeilijk, ja bij de mens onmogelijk, om de Paus van Rome 
uit Gods Woord te bewijzen dat hij de antichrist is, dewijl hij zich verbeeldt een navolger van 
Christus te zijn”, aldus Ds. H. de Cock. Hoeveel predikanten in de Chr.Ger. Kerken geloven 
dit nog?!                          (Ds. H. de Cock-Levensbeschr. blz.242). 

 
**** 
 

**  Vreselijke afval.  Enkele jaren geleden heft er in het blad “Bewaar het pand” van de 
“bezwaarden” in de Chr.Ger.Kerken een artikelenreeks gestaan over “Willow Creek 
Community Church (WCCC). “Bewaar het pand” heeft van deze beweging geen spaan heel 
gelaten en er ernstig tegen gewaarschuwd. En terecht! Het RD van 26 febr. geeft in een 
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paginagroot artikel  -rubriek “Kerkplein”- een gesprek weer tussen de Chr.Ger. predikant ds. 
J. van Langevelden en ds. P. Mulder van de Ger.Gemeenten. De Chr.Ger. predikant van 
Veenendaal spreekt lovend over de Willow Creek beweging. Hij vertelt een conferentie 
bijgewoond te hebben en daar inspiratie opgedaan te hebben. Hij vertelt ds. Mulder dat het 
“Creek-denken” vat op hem heeft gekregen. We lezen helaas niet dat ds. Mulder “tegengas” 
heeft gegeven. Een deel van de Chr.Ger. predikanten zou maar het beste aansluiting kunnen 
zoeken bij de PKN. Het zou de duidelijkheid in afvallig kerkelijk Nederland ten goede 
komen. 

 
**** 

 
**  De HEERE regeert!  We weten uit Gods Woord -althans, we kúnnen het weten- dat er 
een geweldige brand komt in het Midden-Oosten en dat de vlammen daarvan uit zullen 
slaan naar een groot deel van de wereld. Hoe nabij is het? Wij kunnen alleen maar gissen wat 
de tijd betreft. De recente gebeurtenis (22 mrt.) in de Gazastrook, de liquidatie van sheik 
Ahmed Yassin, de geestelijk leider van Hamas en verantwoordelijk voor talloze moorden op 
Israëli’s, was een perfecte daad van Israël! Maar een daad waar zo ongeveer de hele wereld 
over vergaderd om te trachten escalatie te voorkomen. Hamas heeft gedreigd met een 
onvoorstelbaar bloedbad. Binnen enkele uren(?) zouden er al aanslagen plaatsvinden. Niet 
één husigezin in Israël zal meer veilig zijn. Het leger van Israël is in de hoogste staat van 
paraatheid. Als u dit leest weten we ongetwijfeld wel meer. De HEERE regeert. Dat mag onze 
rust en verwachting zijn. 

**** 
 
**  Goddeloos.  “Reformatorisch” wordt almeer een woord dat een heel smerige lading moet 
dekken. Leden van een “Reformatorische” studentenvereniging, uitgaande van een kerk die 
zichzelf acht het summum van de waarheid te brengen, brachten na de Kerstdagen 2003 met 
elkaar  een lang weekeinde door. Vroeger was het in fatsoenlijke wereldse kringen absoluut 
niet denkbaar dat jongens en meisjes, zonder  toezicht  van ouderen, met elkaar in één huis 
of gebouw verkeerden. Maar dat is allang achterhaald in onze ‘moderne’ dagen. Uit voor 
honderd procent betrouwbare bron weten we dat de jongens grote hoeveelheden alcohol 
hebben verzwolgen: bier en allerlei soorten sterke drank. Men begon daarmee in de avond en 
nacht volgende op de Tweede Kerstdag. Deze jongelui hadden eerst de diensten meegemaakt 
ter herdenking van Hem die om onzentwil arm is geworden, daar Hij rijk was en bij Wie, 
vanwege de toorn Gods tegen de zonde, bloedig zweet uit Zijn poriën kwam. Sommige 
meisjes was dit toch te gortig, naar we vernamen. Maar ook deze meisjes worden meegesleept 
naar de afgrond en ze dienen zich van zulk gezelschap te onttrekken. Wat is de “taal” die na 
zulke grote hoeveelheden alcohol uit de monden komt? Op zondag zitten de meesten van 
deze jongelui in kerk(en), waar gepredikt wordt dat we zo diep gevallen zijn en dat het nog 
eens mocht komen staan te gebeuren dat er ééntje bekeerd zou mogen worden. De 
voorgangers ‘mochten’ deze ten ondergaande  jeugd eens opwekken zich te bekeren en met 
deze en andere vreselijke zonden te breken. Of zijn ze zo onnozel dat ze niets weten?! Deze 
arme jeugd wordt elke week onbekeerlijker door een prediking die ten diepste de schuld bij 
God legt en de mens stijft in de zonde van het ongeloof.  

 
**** 
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**  Hoelang nog?  Volgens het RD van 20 maart ging in Breda  een 28-jarige moslim met zijn 
vrouw en zieke kind naar de huisartsenpost.  De dokter stelde zich correct voor en gaf ook de 
vrouw van de allochtoon een hand. Hierop kreeg de dokter van de man en vader een 
vuistslag in z’n gezicht, waarbij het bloed uit de neus van de dokter spoot en z’n lip opzwol 
en bloedde. In de fundamentalistische cultuur van deze barbaar mag een ‘vreemde’ een 
vrouw geen hand geven. Het kind moest behandeld worden door een andere dokter. Tijdens 
het opmaken van procesverbaal hield de moslim vol dat hij “goede reden” had de arts een 
mep te geven. Waar gaan we heen? Dat is niet zo moeilijk te beantwoorden. Naar een 
dictatuur van de islam als we niet onverwijld maatregelen gaan nemen. Onze verziekte 
samenleving schreeuwt om een leider die ons land weer “Nederland” gaat maken en moslim 
raddraaiers over de grens gaat zetten. 

 
**** 

 
**  Heilige Doop en Heilig Avondmaal.  Zo worden de beide sacramenten genoemd. Maar 
hoe zou het toch komen dat het woord “heilig” bij het ene sacrament een heel andere 
betekenis lijkt te hebben dan bij het andere? Wat bedoelen we? Bij het Avondmaal wordt een 
voorbereidingspredikatie gehouden om de heiligheid van deze Goddelijke instelling te 
beschermen. Er wordt dan óók nog een nabetrachtingspreek gehouden. Hoe zou het toch 
komen dat bij de “heilige” doop heel anders wordt gehandeld? Dit sacrament is óók een 
Goddelijke instelling en moet dus ook “heilig” worden gehouden! Het zou toch eigenlijk 
vanzelfsprekend moeten zijn dat er ook voor de doopbediening “voorbereiding” wordt 
gehouden, om er op te wijzen dat ouders een eed gaan afleggen voor Gods heilig aangezicht 
en dat dit geen valse eed mag zijn? Wie heeft daar gedachten over? En in het verlengde 
daarvan: doopouders worden aangesproken met “Geliefden in de Heere Jezus Christus.” 
Maar als de hele gemeente zo zou worden aangesproken zou dit op verzet stuiten en zou dit 
wel “zeer licht” geacht worden. Wie neemt deze vraag ook eens mee in zijn of haar 
gedachtevorming?? 

 
**** 

 
**  Wet en Evangelie.  Een mens kan het Evangelie alleen verstaan, wanneer hij de Wet 
verstaat, de eis en de vloek van de Wet omhelst. Dán verstaat hij het Evangelie, dan spreekt 
het Evangelie tot hem.                                             (Ds. Pauwe-Dagboek 16 mei)   
 

**** 
 
**  Onze kleding.  ‘En zij waren beiden naakt.’ De kleding is de vrucht der zonde; daarom 
laten zij, die zich daarop verhovaardigen, bedenken, dat zij de ene schaamte met de andere 
bedekken. Maar laten zij, die waarlijk godvrezend zijn een zedige en matige kleding hebben 
en deze schaamtevol aantrekken; steeds bedenkende, dat de eerste oorzaak van het bedekken 
onzer naaktheid de zonde en schaamte van onze eerste ouders waren,  2 Petrus 3:3.                                                      
(John Bunyan-Gen. 2:25) 

 
**** 

**  Oranje en boeven.  Tijdens haar bezoek aan Thailand heeft onze vorstin het voor elkaar 
gekregen dat twee grote misdadigers uit de cel kwamen en terug naar Nederland mochten. 
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“Sinds onze aan heroïne verslaafde zoon zichzelf in 1994 (op 27-jarige leeftijd) van het leven beroofde, 

verbaas ik mij er vaak over dat er zoveel medelijden met gevangen genomen drugsmokkelaars wordt 

betoond. Ik begrijp niet dat de Nederlandse staat deze criminelen helpt vrij te komen”, aldus een 
briefschrijver in “Elsevier”. De vrijgelaten misdadigers hebben de dood van velen op hun 
geweten. Hun straf in een gevangenis die minder comfortabel is dan een Nederlandse is niet 
aangenaam, maar dat was het risico van hun “vak”. En is het verdiend? Hoevelen zijn er door 
hun toedoen de dood ingejaagd? En als ze hun kapitale winsten veilig hebben kunnen 
stellen, vieren ze ongetwijfeld in Nederland groot feest. Het zou Hare Majesteit sieren als ze 
zich in ging zetten voor het vrijlaten van onschuldige christenen in zoveel buitenlandse 
gevangenissen, met name in moslim-landen, waar christenen niet geduld worden. En wij 
leggen de moslims in de watten… 
 

**** 
 

**  Nauwelijks.  “Het ‘nauwelijks zalig worden” schijnt vervangen te moeten worden door 
plezierig en jolig zalig worden. Vooral geen ellendig en arm volk moet op de weg naar de 
hemel gevonden worden, maar liever het ‘jolige christendom’. Op die manier roept het huis 
Gods zelf de oordelen over zich in.”     (Prof. G.Wisse-“De Wekker”-28-9-’54) 
 

**** 
 
**  Water en onkunde  Volgens het RD van 19 febr. heeft de minister van volksgezondheid 
Hoogervorst zijn grote onkunde en venijn openlijk gedemonstreerd. “Iedereen weet dat de 
homeopathie de mensen ‘gewoon water’ voorschrijft”, aldus de minister. “De druppeltjes die 
voorgeschreven worden kunnen geen kwaad; daar behoeven we niet tegen op te treden”, is 
een andere uitspraak van deze “deskundige”! Hij wil wél optreden tegen deze genezers die 
toch maar kwakzalvers zijn. 

**** 
 
**  Toch maar “water”?  Dat er duizenden doden per jaar zijn als het gevolg van medische 
fouten is een publiek geheim. Maar volgens het RD van 19 febr. is er veel meer mis! In een 
hoofdartikel wordt erop gewezen dat een kwart miljoen mensen lichamelijke gevolgen 
ondervindt van fouten om de medische overdracht van informatie en daardoor ook 
verkeerde medicijnen. Bij de helft van dit aantal zijn de gevolgen blijvend. Naar schatting zijn 
door blunders van de medici zo’n 500.000 mensen in de WAO terechtgekomen. Ruim 
400.000 mensen zijn boos, voelen zich machteloos of hebben angst als gevolg van de slechte 
communicatie tussen de zorgverleners. Er worden door de allopathie kapitale binders 
gemaakt! Als minister Hoogevorst wat gaat mankeren zou hij het toch mogelijk eerst eens 
met “water” kunnen proberen? Kwaad kan het in geen geval, zegt hij immers zelf! 
 

**** 
 
**  Pensioen.  In “Het gekrookte riet” van 11 maart jl. citeert ds. Tj. De Jong met 
instemming een artikel uit “Visie”, het blad van de EO, over de kerkelijke bezittingen. De 
schrijver heeft het over de bezittingen van de Herv.Kerk die dreigen meegenomen te worden 
door de PKN. Gebouwen, andere bezittingen, inkomen, enz. We citeren “Visie”: “Het zou 
een prachtig gebaar zijn (van de nieuwe PKN) om de bezwaarde broeders tegemoet te komen 
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en hun heel genereus de gebouwen te schenken. En nog genereuzer is het om de bezwaarde 
predikanten gewoon hun sociale voorzieningen (pensioen e.d.) te laten houden.” Ds. De 
Jong is het daar kennelijk mee eens. Wij ook! Het vreemde is dat het in de kringen van “Het 
gekrookte riet” zonde is als iemand een AOW-pensioen aanvaardt. Dat is een “verzekering” 
en een voorziening van de socialisten en dat is dus zonde. Maar vormt het “pensioen” van 
predikanten daarop dan een uitzondering? Eigenlijk wel. Want een AOW’er heeft zijn of 
haar hele leven voor deze voorziening premie betaald en de predikanten hebben een 
“premievrij” pensioen. Wij misgunnen hen dat echt niet, maar we vinden het wel een 
kwalijke zaak om met twee maten te meten… 

 
**** 

 
 **  Zonde en zaligheid.  Wie in de Heere Jezus Christus gelooft moet zalig worden, al waren 
zijn zonden nog zo ontelbaar, maar hij, die niet in de Heere Jezus gelooft, moet verdoemd 
worden, al waren zijn zonden nog zo weinig in getal. 

(Spurgeon-Hebr. 11:6) 
 

**** 
 
**     Wat is geloof?  De puriteinen hadden de gewoonte het geloof aan te duiden met het 
woord “neerliggen”, waarmee ze bedoelden: het ergens op steunen, het ergens in rusten. Ik 
zou nog beter kunnen zeggen: val languit voorover en lig op de rots der eeuwen. Werp uzelf 
op Jezus. Rust in Hem. Vertrouw uzelf aan Hem toe. Als u dat hebt gedaan, heb u 
zaligmakend geloof beoefend.               (Spurgeon-“alles uit genade”-42) 

 
 **** 

 
**  Gedachteleven.  Al had u nooit een enkele zonde gedaan, toch zijn uw zondige gedachten 
voldoende om uw ziel voor eeuwig te verderven in de hel. Al was u in een cel geboren, 
waardoor elke omgang met mensen onmogelijk leek gemaakt, waardoor u niet in staat was 
zich aan onkuisheid, aan diefstal of moord schuldig te maken, toch zouden uw zondige 
gedachten u aldaar verwerpelijk doen zijn voor Gods aangezicht. 

     (Spurgeon-Gal. 3:10) 
 

**** 
 
**  Heilig en ootmoedig.  Bekeren we ons werkelijk, geloven we in Christus en leven we een 
heilig en ootmoedig leven? Als dit niet zo is, zullen we, ondanks al onze voorrechten en 
belijdenis, tenslotte de hemel missen en voor altijd worden weggeworpen. We zullen de 
ontzettende woorden horen: “Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij.” 

(J.C. Ryke-Matth. 7:21-29) 
 

**** 
 
**  Bedreiging.  Volgens het RD van 16 oktober -het RD zet boven het artikel een grote kop 
“Moslims bedreiging voor ons land”-, zegt de Edmund Burke Stichting: “dat de 
aanwezigheid van één miljoen moslims in Nederland zorgt voor grote sociale spanningen en 
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voor groeiend wantrouwen. Een etnische stammenstrijd tussen Marokkanen, Turken en 
Antillianen moet worden voorkomen door verdere immigratie met alle beschikbare 
middelen tegen te gaan.”    

 
**** 

 
**  Refo-jeugd.  Je huivert bij de gedachte aan al die jonge mensen, die ’s zondags keurig 
netjes in de kerk zitten, maar op vrijdag of zaterdagavond tot in de kleine uurtjes hun 
vermaak zoeken in de kroeg of zelf opgerichte drankschuren. Je wrijft je ogen uit als je leest 
dat er ouders zijn die dat goed proberen te praten met: “Als ze ouder worden, gaat het 
vanzelf over, het zijn de wilde haren, die ze nog kwijt moeten.” Het voorgaande zijn woorden 
van ds. W. Silfhout, in een artikel in het winternummer van “De Gezinsgids”, “Geen 
aansluiting”. Wat ds. Silfhout tekent is een vrij algemeen beeld van de jeugd in de “zware” 
godsdienstige gemeenschappen.   

 
**** 

 
**  Belijdenis doen.  In een artikel over het doen van “belijdenis” lezen we in de ‘Gezinsgids” 
van 4 maart j.l.: “Om met vrucht aan de bediening van het Heilig Avondmaal deel te kunnen 
nemen heb je Christuskennis nodig. Om met vrede belijdenis des geloofs af te leggen, heb je 
verlangen naar Christus nodig. Dat zijn twee onderscheiden zaken.” Aldus ouderling  J.J. 
Grandia. Wie kan daar nog iets van snappen? 

 
**** 

 
 **  Kanttekeningen.  Wat zouden er veel dwaasheden in de prediking en vooral 
vervalsingen van de leer des geloofs vermeden worden, als meer de kanttekeningen van onze 
Statenvertaling werden geraadpleegd en bestudeerd en voorál… werden geloofd! 

 
**** 

 
**   Het Vrederijk.  En daarom lezen wij, dat, bij het begin der duizend jaren -die ik voor de 
tijd van de herbouw der heilige stad houd- Johannes een engel zag afkomen uit de hemel, 
hebbende de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. De uitwerking van de 
binding van satan zal niet alleen zijn dat de heiligen van uiterlijke vervolging bevrijd worden, 
maar ook van alle verleiding door goddeloze of dwaalleer; of door de vurige pijlen van de 
vorst der duisternis.                        (Bunyan-“De heilige stad”) 
 
 

 
****** 
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JERUZALEM  ONDER  VUUR 
   
 

De stad des groten Konings -Jeruzalem- heeft in de loop der geschiedenis al wat onder vuur 
gelegen! We zullen alle voorbeelden maar niet aanhalen, daar dat al een verhaal op zich zou 
zijn. We zullen ons nu beperken tot het heden en vooral tot de naaste toekomst. Het is satan 
ongetwijfeld bekend dat de stad Jeruzalem bestemd is om tot een zegen te worden voor de 
gehele wereld; de stad, van waaruit de grote Zoon uit het Huis van David de wereld zal 
regeren in alle rechtmatigheid, als de satan gebonden zal zijn. De vorst der duisternis spant al 
zijn helse krachten in dit te beletten, hoewel hij toch weet dat dit hem niet zal gelukken. Zijn 
haat tegen Christus is echter zó groot dat hij tot het laatste toe Christus en Zijn heiligen zal 
bestrijden. De Bijbel is meer dan duidelijk als het gaat om hetgeen de stad Jeruzalem, en zo 
ook het volk Israël, te wachten heeft. 
 
Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling voor alle volken rondom; 
ja ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dage 
geschieden dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen alle volken; allen, die zich 

daarmee beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen 
zich tegen haar verzamelen. 

 
 

Deze profetie uit Zacharia 12, vers 2 en 3 is één van de meest actuele profetieën voor onze 
dagen. Het is een Godsspraak die met de dag belangrijker wordt. De laatste hoofdstukken 
van het boek Zacharia vertellen ons veel over de toekomst. Hoe letterlijk moeten we ze 
opvatten. Wat betekenen ze voor ons? 
 
De woorden van Zacharia zijn van het allergrootste belang. Het zijn woorden van God. De 
HEERE spreekt, de God Die hemel en aarde gemaakt heeft. In vers 1 staat: “Die de hemel 
uitbreidt en de aarde grondvest, en des mensen geest in zijn binnenste formeert.” Dit moet ons 
bescheiden doen zijn en indrukken geven van de geweldige macht en majesteit van God. De 
HEERE overziet en bestuurt de geschiedenis. Hij geeft aan Zijn knechten inzicht in de 
toekomstige gebeurtenissen -Amos 3:7- en spreekt tot Zacharia over de toekomst van 
Jeruzalem.    
 
Drinkschaal der zwijmeling 
Bij het woord “zwijmeling” dienen we te denken aan bezwijming, bedwelming. Er wordt 
gesproken over een schaal met een bedwelmende drank. De volken zullen uit die schaal 
drinken en in zwijm vallen. Ze zullen niet meer beseffen wat ze doen. Het is een profetische 
taal die meer gebezigd wordt. Zie hiervoor bij voorbeeld Jesaja 51:17 en Jeremia 25:15 en 16. 
Uit deze voorbeelden blijkt zonneklaar dat God in Zijn toorn de volken straft. Uit Zach. 12: 
2 en 3 blijkt dat de volken optrekken naar Jeruzalem om haar in te nemen. Maar wanneer zij 
dat doen en zich vergrijpen aan de stad zal dat voor hen zijn als het leegdrinken van een 
schaal die  vol met een bedwelmende drank zit.  De volken zullen  als  het  ware  beneveld  
en door God gestraft worden. Wee, wee de volken die zich aan deze, door God tot een 
eigendom verkozen, stad zullen vergrijpen!  
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Welke volken? Alle volken!  Ongetwijfeld ook de vele islamitische volken. Toch denken we 
dat deze hier niet eens in de eerste plaats bedoeld zijn. We denken aan “alle volkeren van de 
wereld”. En dan in het bijzonder aan een internationaal leger bestaande uit vele volken – een 
wereldleger. En dan is het echt niet moeilijk om dit te begrijpen. Een leger geleid door de 
“Verenigde naties”! Een leger waar ook Nederlandse militairen deel van uit zullen (moeten) 
maken. In hoerverre dat leger onder supervisie van het pausdom zal staan? Het zal er véél 
mee te maken hebben! 
 
Een lastige steen 
Jeruzalem wordt vergeleken met een hefsteen, die jonge mannen zo hoog mogelijk proberen 
op te tillen, maar die hen kan bezeren, als de steen te zwaar blijkt te zijn. Dat is althans een 
mogelijkheid van deze profetie. Maar we kunnen ook denken aan een zware steen die in de 
weg ligt. Een lastige steen die uit de weg geruimd dient te worden. Met man en macht wordt 
geprobeerd dit te doen, maar het lukt maar niet om die loodzware steen opzij te schuiven. En 
terwijl men daar met alle macht en kracht mee bezig is, verwondt men zich deerlijk. De steen 
blijkt namelijk erg scherpe kanten te hebben! Zó zullen de volken zich verwonden als zij 
Jeruzalem proberen opzij te schuiven, want… de stad zal blijken onschendbaar te zijn. Maar 
de volken -geheel verblind en geleid door satan- worden door een geweldig ingrijpen Gods 
getroffen, zodat er grote paniek uitbreekt. De legers worden met verbijstering geslagen. De 
HEERE voltrekt het strafgericht over de volken. 
 
Is deze profetie al vervuld? 
Wanneer zijn of worden deze woorden vervuld? Zijn ze al in de dagen van de profeet of korte 
tijd daarna uitgekomen? De profeet Zacharia leefde 500 jaren voor Christus, na de terugkeer 
uit de ballingschap van Babel. Uit de geschiedenis is het niet op te maken dat deze profetie 
in die tijd vervuld is. Wie de profetieën uit de hoofdstukklen 12 t/m 14 van Zacharia op zich 
in laat werken moet tot de conclusie komen dat er geen vervulling aan te wijzen is in de ons 
bekende geschiedenis.  
 
Zijn de profetieën die betrekking hebben op Israël, Juda en Jeruzalem vervuld in de 
nieuwtestamentische gemeente, zoals de  kanttekeningen van onze Statenvertaling dit stellen, 
met een beroep op Galaten 4 en Hebreeën 12? De betekenis van deze profetie is dan, dat tal 
van vijanden, uit allerlei volken, de kerk zullen bestrijden en vervolgen, maar daarmee niets 
winnen. Laat zo’n uitleg dan tot troost voor de kerk zijn en tot troost in persoonlijk 
omstandigheden; het is uitgesloten dat dit de bedoeling van deze profetie is. Het is de uitleg 
van: de vloekspraken op het letterlijk Israël toepassen en de zegeningen op het geestelijk 
Israël laten slaan. Deze exegese verwerpen we volkomen. Ze is echt allang achterhaald. 
 
De vervulling is letterlijk 
We durven vast te stellen: veel zaken uit de laatste hoofdstukken van Zacharia zijn nog niet 
vervuld! We zouden voor deze mening veel “oudvaders” kunnen citeren! In de strijd om 
Jeruzalem die in Zacharia beschreven wordt is sprake van alle volken der aarde. Wat moeten 
al die volken nu toch met Jeruzalem? Tot circa 55 jaar geleden was Jeruzalem een 
onbetekenend stadje. Wie hield zich met haar bezig? Wat was haar strategische waarde? 
Waarom moet ze veroverd worden?  
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Dat is in onze dagen wel even anders! Sinds 1948 is aanval na aanval op deze stad uitgevoerd. 
De Israëli’s hebben tegen overmachtige moslim-vijanden de stad mogen behouden. Een 
wonder van de Almachtige God! Na 1967 is de tweedeling van de stad opgeheven en ze is nu 
in haar geheel eigendom van de Joodse staat. Maar de Arabieren zijn en blijven erop uit om 
Jeruzalem te heroveren. De Tempelberg met de moskee van Omar is nog een omstreden 
punt. Israël gaat daar heel voorzichtig mee om. Toch zal deze afgodstempel verdwijnen. 
Vandaar ook dat er nog heel wat staat te gebeuren. 
 
We hebben inmiddels twee “Golfoorlogen” achter de rug. Afgezien van een aantal door Irak 
afgeschoten Skudraketten in de eerste golfoorlog in 1991, die weinig schade hebben 
veroorzaakt, is Israël er ongeschonden uit gekomen.  
 
Er is wereldwijde belangstelling voor de stad Jeruzalem, de stad van de grote Koning! Het is 
echter een geheel ándere belangstelling dan welke er zal zijn als straks vanuit Sion de wet zal 
uitgaan en des HEEREN woord uit Jeruzalem en vele volken daar heen zullen gaan om ’s 
Heeren wegen te leren! Welk een toekomst voor Jeruzalem! Wie zou niet met heilige vreugde 
vervuld worden, mediterende over deze heilstijd, als de gehele aarde vervuld zal zijn met de 
vreze des Heeren?! 
 
 
De gebeurtenissen in onze dagen maken duidelijk dat een letterlijke vervulling van de 
geprofeteerde gebeurtenissen niet alleen maar tot de “mogelijkheden” behoren, maar dat ze 
zeker létterlijk vervuld zullen worden!  
 
 
We hebben al eens over deze profetie geschreven in de serie: “Naar de eindfase in het Midden-
Oosten”. Wat gaat er nu precies gebeuren?. We zijn geen “toekomstvoorspellers”. In onze 
dagen lopen er nogal wat ‘profeten’ en ook ‘profetessen’ rond die het zo goed weten. Ze 
vermeten zich gedetailleerde voorspellingen te doen. Ze houden zich ook wel bezig met een 
heel ander soort profetieën en willen juist van de Bijbelse toekomstprofetieën niets weten! 
We distantiëren ons volkomen van al deze vreemde en boze geesten. Het komt toch allemaal 
terecht in het geestdrijverskanaal en het loopt op niets anders uit dan op ontgoocheling, zo 
al niet veel erger. Een volkomen ontsporing is meer regel dan uitzondering.  
 
 
Er komt ongetwijfeld nog een geweldige strijd over, door en om Jeruzalem Het hele Midden-
Oosten staat een vreselijke brand te wachten. Dát zegt de Bijbel. Dwars door alle aardse, 
politieke bewegingen heen, en dwars door beslissingen van de grote wereldleiders heen, 
werkt de HEERE naar Zijn grote plan voor Israël en de volken – het 1000-jarig Vrederijk.  
Daar zullen ook ontzaggelijke wereldgerichten aan voorafgaan. Maar in Christus zijn we 
veilig voor tijd en eeuwigheid! 
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GERECHTELIJK ONDERZOEK EN DE ANTICHRIST 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  Het mysterie van de ongerechtigheid opgelost  ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
''De geest van de Draak is op mij omdat hij mij heeft gezalfd om een vals evangelie te 
prediken aan de misleiden; hij heeft me gezonden om te vernietigen het ware geloof; geen 
verlossing te prediken zonder gehoorzaamheid aan de Plaatsvervanger van Christus, de ogen 
te verblinden van degenen die op de aarde wandelen, de dienstknechten te slaan, en te eten 
en te drinken met de dronkaards… Deze dag is deze profetie vervuld in uw oren.'' 
 
 

Door Rand Winburn, Protestante Reformatie Publicaties,  www.iconbustens.com 
 

 ≡≡≡≡≡≡≡≡≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 
 
In deze dagen van steeds maar groeiende ketterijen, afval en alom aanwezig ongeloof van 
belijdende christenen, woedt de strijd op diverse fronten. Deze bediening is speciaal 
toegewijd aan het verdedigen van de klassieke waarheden van de Reformatie, niet de 
minste van welke was het unanieme getuigenis van de Protestantse Reformatoren dat de 
Antichrist voorspeld in het Heilige Woord toentertijd in hun midden was, heersende in 
de zichtbare Kerk van God, 2 Thess 2:4, onder de dekmantel van de Paus van Rome. Men 
hoeft niet onder geheime tunnels onder Oxford of Cambridge te zoeken om dit 
historische feit te ontdekken. Deze krachtige Protestantse waarheid is openbaar voor allen 
om te zien. Eenvoudigweg door het lezen van de belijdenissen van de Reformatie, 
toegankelijk op het internet, in bibliotheken en boekhandels, wordt het snel duidelijk dat, 
in hun dagen, geen protestant, die de naam waardig was, iets anders geloofde. 
 
DE IERSE ARTIKELEN VAN RELIGIE, A.D. 1615, BELIJDEN: 
De Bisschop van Rome is zo ver van te zijn het hoogste hoofd van de algemene Kerk van 
Christus, daar zijn werken en doctrine hem duidelijk tonen te zijn de man der zonde, 
voorspeld in de heilige Schriften, die de Heere zal verdoen door de Geest van Zijn mond,  en 
teniet maken door de verschijning Zijner toekomst. 
   
DE TWEEDE HELVETISCHE BELIJDENIS, A.D. 1566, BELIJDT: 
We verwerpen de Roomse fictie met betrekking tot het officiële hoofd en titel van de 
dienstknecht van de dienstknechten van Christus; want ervaring toont aan dat dit een lege 
claim is, en dat de Paus zichzelf een vijand van Christus maakt, en zichzelf verheft boven 
God, zittende in de tempel van God, en zichzelf vertonende dat hij God is…  Het Roomse 
hoofd onderhoudt de tyrannie en corruptie in de Kerk, en staat iedere rechte reformatie in 
de weg. 
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DE FRANSE GELOOFSBELIJDENIS, A.D. 1559, BELIJDT: 
Daarom veroordelen wij paapse bijeenkomsten, aangezien het pure Woord van God  hieruit 
verdreven is, hun sacramenten zijn corrupt gemaakt, of vervalst, of vernietigd, en alle 
bijgeloof en afgoderijen zijn in hen. We geloven dan ook dat al degenen die deelnemen aan 
deze daden, en gemeenschap hebben in die Kerk, zichzelf afscheiden en afsnijden van het 
lichaam van Christus. 
 
DE TWEEDE SCHOTSE GELOOFSBELIJDENIS, A.D. 1580, STEMT TOE: 
Wij verafschuwen en walgen van alle tegengestelde Religie en Doctrine; maar hoofdzakelijk 
iedere vorm van Papisme in het algemeen en in het bijzonder, zoals zij nu verdoemd en 
weerlegd zijn door het Woord van God en de kerk van Schotland. Maar speciaal 
verafschuwen en weigeren we de onrechtmatig in bezit genomen autoriteit van de Roomse 
Antichrist over de geschriften van God, over de kerk, over de civiele magistraat, en gewetens 
van mensen. 
 
DE 17E EEUWSE WESTMINSTER, SAVOY EN BAPTISTEN BELIJDENISSEN STEMMEN OOK IN 

MET: Er is geen ander hoofd van de Kerk, behalve de Heere Jezus Christus, noch kan de Paus 
te Rome op enigerlei wijze het hoofd daarvan zijn; maar is die Antichrist, die mens der zonde 
en zoon des verderfs, die zichzelf verheft in de Kerk tegen Christus, en alles wat God 
genaamd wordt.  
 
Moderne Presbyterianen weten niets van dit belijdenisstandpunt. Dit weggenomen 
hebbende van hun belijdenis in de naam van Reconstructionisme, zijn ze in hun christelijke 
gedachten op hetzelfde moment in staat zowel de Reformatoren af te wijzen als te 
verdedigen. Dit is geen eenvoudige taak, te komen in de naam van de Reformatie, maar toch 
de Reformatie tegen te staan. Zulke Jezuïtische dubbelzinnigheid is voorspeld van de 
antichrist. Tonende de subtiliteit en listigheid van zijn voorloper, de slang, de Schrift 
waarschuwt dat de antichrist zal komen in de Naam van Christus, echter Christus 
tegenstaan, velen verleidende. [1] 
 
De hedendaagse 21 eeuwse christen wordt iedere denkbare incorrecte weg geleerd over het 
interpreteren van de Openbaringen en andere profetische Schriften die van het hoogste 
belang zijn. Verwarring heerst in de christelijke kerk. De bediening van Protestantse 
Reformatie Publicaties is er om een einde te maken aan deze verwarring. 
 
DE OPENBARING IS EEN MOORD MYSTERIE 
Wie houdt er niet van een spannende thriller? Is niet het speculeren over de identiteit van de 
moordenaar een van de hoofdredenen voor de populariteit van mysteries? Houden we er niet 
van om onszelf in de rol van detective te plaatsen, de aanwijzingen te onderzoeken, te zoeken 
naar de oplossingen? Als dit zo is, waarom is dan het Lichaam van Christus zo bewijsloos als 
het gaat om het oplossen van het grootste geheimenis sinds het geheimenis van godsvrucht? 
Het is zeker niet vanwege gebrek aan direct en indirect bewijs, of vanwege gebrek aan 
getuigenissen. Door geen kleine daad van Voorzienigheid, heeft de Soevereine Heere het 
nodig geacht om over te dragen, van generatie tot generatie, de feiten, het bewijs, en het 
getuigenis betreffende dit moordmysterie.  Geen christen heeft een excuus om dit 
overvloedig  aanwezige bewijs niet te onderzoeken. Om te helpen in het oplossen van dit 
mysterie, heeft de Heere zelfs leden in Zijn Lichaam geplaatst die in staat zijn om de 
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aanwijzingen te interpreteren. Er zijn er die in staat zijn de oplossing van dit geheimenis aan 
de Kerk te presenteren. Maar al het bewijs en getuigenis in de wereld zal degenen niet 
kunnen veranderen wiens houding toegesloten is. Noch zal het de houding veranderen van 
degenen die weigeren het bewijs te onderzoeken. Noch zal het de houding veranderen van 
degene die de naar voren gebrachte getuigen en bewijs niet gelooft. Daarom wordt de lezer 
aangespoord om een open houding te hebben, zonder welke het onmogelijk is dit 
geheimenis van ongerechtigheid op te lossen. O ja, logica mag niet over het hoofd gezien 
worden. Noch mag gezond verstand in kleine voorraad aanwezig zijn. 
 
MOORD SLACHTOFFERS TE OVER IN DE OPENBARING 
Belangrijke informatie is geopenbaard over de slachtoffers en hun moordenaars. 
 
Voor een moordmysterie is een slachtoffer van moord noodzakelijk. Voor een slachtoffer van 
moord is een moordenaar noodzakelijk. Een onderzoek door politie is nodig om te 
ontdekken de identiteit van een moordenaar op vrije voeten die niet vrijwillig naar voren 
komt om zich over te geven. Dit onderzoek is noodzakelijk voordat hij gepakt, berecht, en 
veroordeeld kan worden. Maar voordat iemand het mysterie kan oplossen voor wat betreft 
de moordenaar, dient iemand eerst het slachtoffer te identificeren. 
 
De Openbaring gaat over een volk, Gods volk, heiligen genaamd, en satans volk, genaamd 
bewoners van de aarde, oftewel antichristenen. De heiligen zijn ware christenen, terwijl de 
antichristenen valse christenen zijn. De heiligen omvatten de maagdelijke bruid van 
Christus. De antichristenen omvatten de grote hoer, de bruid van het Beest, inclusief haar 
valse profeten en hoerendochters. De heiligen volgen het Lam, Jezus Christus. Satans volk 
volgt het beest, de antichrist. In de Openbaring komt veel bloedvergieten voor. Echter, het is 
belangrijk om op te merken dat het niet de heiligen zijn die onschuldig bloed vergieten. Het 
is het beest en zijn volk dat onschuldig bloed vergiet. Degenen die onschuldig bloed 
vergieten zijn moordenaars. De Schrift vertelt ons dat moordenaars nooit toegelaten zullen 
worden in de heilige stad van het Nieuwe Jeruzalem. Daarom kunnen we stellig zeggen dat 
deze geen christenen zijn, doordat we ze duidelijk kunnen identificeren als de moordenaars 
van de heiligen. Voorts kunnen ze ook niet gered worden tenzij ze zich bekeren en hun 
antichristendom afkeuren. Laat ons ons nu verdiepen in de identiteit van de slachtoffers, 
zoals aangegeven door de apostel Johannes. 
 
In Openbaringen 1:9 ontdekken we dat Johannes gevangen genomen was. Het mysterie van 
ongerechtigheid was reeds aan het werk, anders was deze onschuldige man niet schuldig 
bevonden. We zien dat zijn enige misdaad was het prediken van Gods Woord, en het 
vasthouden aan het getuigenis van Jezus Christus. Degenen die het Woord Gods prediken, 
terwijl ze vasthouden aan het getuigenis van Jezus Christus, zijn christenen. Johannes was 
een christen die schuldig was dat hij de waarheid vertelde en een voorbeeldig leven leidde. 
Dit waren zijn enige misdaden die geen misdaden waren. Door het noemen van goed kwaad, 
weerstonden de vijanden van Johannes beiden het Woord van God,  de Heere Jezus 
Christus,  als degenen die publiekelijk van deze dingen  durfden spreken.  Degenen die 
Christus en Zijn discipelen tegenstaan zijn antichristen. Dus hebben we hier geopenbaard 
enkele essentiële kenmerken van de geest van de Antichrist. 
 

**** 
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1.  De antichrist zal het Woord van God censureren door wetten uit te vaardigen die het een 
misdaad maken Zijn Woord te verspreiden. 
 
 
 2.  De antichrist zal gevangen nemen diegenen die getuigen discipelen van Christus te zijn, 
die onwankelbaar vasthouden aan Zijn getuigenis. 
 
 
3.  De antichrist zal het illegaal maken om een vruchtvolle christen te zijn. Hij zal ieder 
waarlijk christelijk getuigenis trachten te stoppen. In Openbaringen 2:10 lezen we van 
martelaren in de gemeente van Smyrna. Net zoals Johannes, zijn ze valselijk gevangen 
genomen door onrechtvaardige wetten die voortkomen uit de wil van satan, de aartsvijand 
van de Heere. Zij zullen niet gedood worden vanwege enig kwaaddoen aan hun kant, maar 
omdat ze ware christenen zijn. Men veronderstelt dat de oorzaak van hun martelaarschap is 
te wijten aan hun openbaar maken van valse christenen die in werkelijkheid leden van het 
koninkrijk van satan zijn (vers 9). We kunnen dan ook aan onze lijst de nu volgende 
kenmerken van de antichrist toevoegen: 
 
 
4.  De antichrist zal zich verbergen onder de dekmantel van belijdend christendom.  
 
 
5.  De antichrist zal doden degenen die haar ware identiteit onthullen. De martelaren 
onderscheidden en onthulden de valse christenen. Jezus getuigt dat zij juist onderscheidden 
de identiteit van de valse christenen. Daarom is hun getuigenis waar omdat Jezus Christus 
Zelf hun getuigenis bevestigde. 
 
Vooral de kerk van Pergamos was in gevaar. In hun midden was de zetel of troon van satan. 
Antipas wordt genoemd als een van de moedigste martelaren omdat hij niet brak onder 
foltering, gevangenneming of angst of dood. Hij bleef standvastig en getrouw tot het einde, 
nooit de Heere verloochenende die hem kocht. Hierin ontdekken we meer kenmerken van 
de antichrist. 
 
 
6.  De antichrist zal ware christenen dreigen met foltering en dood om zo hen aan te zetten 
hun Heere en hun geloof te verloochenen. Ware christenen zullen zich echter niet 
overgeven, zelfs als ze geconfronteerd worden met de dood. Ze zullen volharden in het ware 
geloof, stellende hun Heere, Zijn eer en Zijn waarheid vóór alles. 
 
Openbaring 5:6 schildert Christus, het Lam af, toen het geslacht was. Voorbestemd om te 
sterven als een onschuldig slachtoffer in de plaats van velen, treffen we in de rechtszaak en 
terechtstelling van Jezus veel waarheden aan die nodig zijn herhaald te worden omdat ze 
dezelfde slechte behandeling van Zijn heiligen voorafschaduwen.  
 
a.    Hij werd gedood voor het doen van geen kwaad. 
b.   Valse getuigen trachtten Hem in diskrediet te brengen door Hem te beschuldigen    van 
politieke en ketterse misdaden.              
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c. Zijn rechtszaken waren illegaal. Zijn veroordeling onrechtvaardig. 
d. Zijn moordenaars leverden Hem over aan de wereldse autoriteiten om de doodstraf te 

laten uitvoeren. 
e. Zijn moordenaars beleden navolgers te zijn van de ware God, Zijn wil doende. 
f. Hij werd genadeloos gefolterd. 
 
 
Daarom kunnen we verwachten dat de antichrist: 
 
 
7.    De onschuldige christenen doodt. 
8.    Valse beschuldigingen van ketterij tegen hen zal inbrengen. 
9.  Illegale rechtszaken van christenen zal voeren met onrechtvaardige straffen als hun 
beloning. 
10.  Christenen zal overleveren aan de wereldse autoriteiten voor bestraffing met de dood. 
11.  Christenen zal folteren. 
12.  Zal belijden een waar christen te zijn die Jezus Christus, de ware God, navolgt. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
Laat ons nu Openbaring 6:9-11 onderzoeken. Hierin lezen we dat degenen onder het altaar 
de marteldood stierven voor zowel het Woord van God als voor hun getuigenis. Zij werden 
witte klederen gegeven die aangaven dat hun getuigenis waar was. Net zoals bij Johannes was 
dit het getuigenis van Jezus. Was hun getuigenis een leugen geweest, dan zouden ze niet 
beloond zijn geweest met de klederen van de gerechtigheid van Christus, voorstellende hun 
rechtvaardigmaking. Daarom waren deze slachtoffers ware christenen. Zij werden gedood 
vanwege gelijke redenen als de vorige slachtoffers. De oplettende lezer zal nog iets anders 
opmerken: de christen martelaren kenden de identiteit van hun moordenaars. Zij vroegen 
voor hen om de wraak van God. Zij vroegen een rechtvaardig oordeel. De Heere is niet de 
enige geroepen om te oordelen met een rechtvaardig oordeel. Als christenen zijn wij ook 
geroepen om te oordelen met een rechtvaardig oordeel, zie Johannes 7:24. Het is onze plicht 
om degenen te waarschuwen die, door onwetendheid, gemeenschap hebben met de 
moordenaars van de heiligen. Maar voordat we dat kunnen doen, moeten we de identiteit 
van hun moordenaars bepalen.  
 
We vervolgen met Openbaring 7:9. In de hemel worden ontelbare heiligen gezien die 
bekleed zijn met witte klederen. Deze zijn christenen gerechtvaardigd door het geloof in het 
Lam. Zij bereikten de hemel alleen door grote verdrukking. Zij werden niet in het geheim 
vooraf “opgenomen”. Zij stierven de marteldood door de antichrist. “Geheime opname-
enthousiastelingen” leren dat de gelovigen aan grote verdrukking zullen ontsnappen. De 
gelovigen moeten zegevieren over de antichrist. Dit doen zij door het bloed van het Lam, en 
door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet lief tot de dood. Het 
getuigenis van de heiligen in deze verdrukking is orthodox. Zij geven de eer en glorie van 
hun redding aan niemand anders dan de Heere God en Zijn Lam (vers 10). Aan God alleen 
de eer. Hun geloof is in de rechtvaardigheid van Christus alleen. Daarom zijn deze 
christenen ware christenen. Zij waren geen ketters. En hoe konden zij dat zijn? Leugenaars, 
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de ongelovigen, en diegenen die gruwelen doen, worden nimmer toegelaten binnen de 
poorten van de hemel, Openbaring 21:8. 
 
In het laatste stuk ontdekten we dat ontelbare ware heiligen de marteldood stierven in een 
christelijk bloedbad door de vijanden van Christus. Nu onderzoeken we Openbaring 11:1-7. 
Twee getuigen, die speciale krachten en autoriteit van God hebben, worden gedood op bevel 
van het beest dat opkomt uit de bodemloze put. Zij hebben hem woedend gemaakt door hun  
getuigenis.  Zij zijn gekleed in zak en as,  symboliserende Gods allerhoogste afschuw met de 
geestelijke en tijdelijke toestand van belijdend christendom op aarde. In het Oude 
Testament en de Evangeliën werden de profeten naar Israël gestuurd, die hen doodden, 
Matt. 23:34-35. In de Openbaring wijzen de profeten naar het mysterieuze Babel, dat hen 
doodt, Openbaring 18:20. Zoals Johannes voor hen,  hebben ook zij de tempel van God 
gemeten bepalende de bijbelse regel van geloof gehouden door ware christenen. 
Deze twee getuigen tegen die valse christenen die buiten de tempel zijn, waarschuwende 
diegenen binnen om zich af te scheiden van degenen buiten, tegelijkertijd waarschuwende 
diegenen buiten dat het oordeel Gods op hen niet zal falen. Vers 5 houdt in dat deze 
getuigen foltering zullen ondergaan wat hen pijn zal doen. Toch zal hun getuigenis niet 
stoppen totdat ze hun getuigenis geheel voleindigd hebben tegen het beest en zijn 
koninkrijk, mysterie Babylon. Deze getuigen worden in de Hemel ontvangen (vers 12). 
Daarom waren deze slachtoffers ware christenen die onrechtvaardig geëxecuteerd werden om 
het dragen van de volmaakte wil van God. Zij zijn geen ketters. Als zij dat waren, dan 
kunnen we er zeker van zijn dat zij niet in de Hemel zouden zijn opgenomen. 
 

***** 
 
Openbaring 12 vertelt weer een ander indrukwekkend verhaal. De Kerk van God, 
voorgesteld als een vrouw, de Bruid van Christus, wordt gezien gezeten in hemelse plaatsen, 
gekleed in Zijn gerechtigheid. De ware Kerk, het geestelijke Israël, de moeder van alle 
levenden, doet geboren worden de Redder als ook alle toekomstige christenen. Ze is de 
eigenaar en zaaier van het Woord, het zaad dat leven geeft aan de doden door hen op te 
wekken door de kracht van de Heilige Geest. In het proces van het vervullen van haar 
goddelijke roeping en missie, weerstaat satan haar op een agressieve manier, trachtende om 
haar nieuwe kroost te doden en te vernietigen. Zoals Christus ter dood was gebracht, 
hebbende geen misdaad begaan, zo  zullen ook Zijn discipelen op dezelfde manier worden 
vervolgd en gedood (vers 13). 
 
Om de vijand van Christus en Zijn Kerk beter te kunnen bestrijden, heeft de Heere bepaald 
dat Zijn volk verborgen zou worden in plaatsen speciaal door Hem gekozen. Door dit zo te 
doen, tonen ze zichzelf wijs als slangen en arglistig als duiven terwijl ze in het midden van 
wolven zijn. In plaats van eenheid zoeken met de vijand in een geest van oecumene, scheiden 
ze zich gewild en bewust af van de vijand. Inplaats van weggevaagd te worden in de snelle 
stroom van valse doctrine, houden de ware gelovigen vast aan hun geloof. Aan de andere 
kant, de valse christenen, worden voorgesteld als aardbewoners, zwelgen graag valse doctrine 
helemaal van a tot z in. Hun monden staan wijd open, hun buiken staan klaar om de leugen 
te ontvangen. De heiligen in Openbaringen 12 zijn ware christenen. Zij zijn geen ketters. We 
weten dit omdat de Heilige Geest getuigt dat het zaad van de vrouw de geboden van God 
onderhoudt, en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Ketters, aan de andere kant, 
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breken de geboden van God en hebben niet het getuigenis van Jezus, lerende leugens voor 
waarheid. 
 
Laat ons acht geven dat de geest van Antichrist, zoals getoond in deze laatste Schrift- 
plaatsen, dezelfde is als in de voorgaande, dodende de onschuldige heiligen, dodende Gods 
profeten die tegen hen getuigen, vervolgende de onschuldige heiligen, hen dwingende om te 
vluchten en zich te verbergen.  
 
EEN OPMERKING OVER HET ZAAD VAN DE VROUW VERSUS HET ZAAD VAN DE SLANG 
 
Openbaring 12:17 noemt duidelijk de vluchtende en vervolgde heiligen het zaad van de 
vrouw. We dienen nu kort te onderzoeken het eerste kenmerk van deze omschrijving. Het 
wordt gevonden in Genesis 3:15, waar het door de Heere Zelf gezegd wordt: “En Ik zal 
vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; en het zal uw kop 
vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.” Hier worden 2 zaden voorgesteld, of 
genealogieën: het zaad van de slang en het zaad van de vrouw.  
 
Binnen de grenzen van de belijdende familie van God zijn er twee onderscheiden 
familielijnen: de lijn van Jezus Christus, geliefd door God; de lijn van satan, gehaat door 
God. De Farizeeën waren uit de lijn van satan, Matt. 23:33; Joh 8:44, 1 Joh 3:10, alhoewel ze 
beleden in de lijn van Abraham te zijn, Matt. 3:9. De lijn van Jezus, geliefd door God, wordt 
herhaald in Mattheüs 1 en Lukas 3. Paulus maakt onderscheid tussen de lijn van het 
geestelijk Israël en het vleselijk Israël, Romeinen 9:6 ev. Jacob was geliefd, Ezua was gehaat. 
Het geestelijk Israël zijn de ware kinderen van God, terwijl vleselijk Israël deze niet zijn. Het 
is niet nodig te zeggen dat de antichrist het zaad is van de slang. Hij wordt genoemd de zoon 
der verderfenis, 2 Thess 2:3. 
 
Bovendien is het geen eenvoudige zaak dat Jezus zelf verantwoordelijk is voor het ontstaan 
van de vijandschap, intense haat en vijandigheid, tussen de twee zaden. De wil van God 
vraagt dat wij geen gemeenschap of omgang hebben met het zaad van de slang. Als God kan 
Jezus' wil niet falen om uit te komen. Deze zaden zullen zich niet vermengen in 
oecumenische hoererij. Deze zaden hebben niet de kracht om het bevel van God tegen te 
staan. Door zo te bevelen, heeft Jezus ons een lakmoestest gegeven om de ware christen van 
de valse te onderscheiden. De valse christen zal eenheid en harmonie vinden met het zaad 
van de slang. De ware christen zal walgen van de duivel en zijn discipelen, verafschuwende de 
valse liefde van de oecumene. Aan hun vruchten zullen we hen kennen. 
 
Ongelofelijkerwijs is de aankondiging in het Paradijs vervuld in het boek Openbaring. Het 
bevel staat nog steeds. Het zaad van de vrouw wordt vervolgd, gevangen genomen, en gedood 
door de slang en zijn zaad. In hoofdstuk 13 van de Openbaring, vinden we het zaad van de 
slang; een zoon, wordt geboren – een zoon der verderfenis. Hij wordt genoemd het beest uit 
de zee. De zee is een bodemloze afgrond. Zelfs in onze dagen van onderzoek en 
hoogontwikkelde technologie is het grootste deel van de oceaan nog onontdekt, wat daar 
beneden allemaal is, is onbekend. De beesten voorgesteld in Openbaring 11:7, 17:8, 20:3, en 
ook 13:1 zijn één en dezelfde. Hij is dat hoofd van het rijk van satan waarvan Christus 
voorspelde dat die verwond zou raken door het zwaard der getuigenis van de uitverkorenen 
(Gen 3:15, Openbaring 13:3). Dit beest is de antichrist. 
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HET BEEST EN ZIJN SLACHTOFFERS, OPENBARING 13 
In Openbaring 13, heeft satan die oude slang, geboren doen worden, door water, zijn 
plaatsvervanger, het zaad van de slang. Imiterende de werkwijze van de Heere in Openbaring 
11, geeft de draak, als de god van deze wereld, zijn zoon, de valse profeet, zijn macht, 
autoriteit en troon. Het beest heerst over het koninkrijk van satan. Echter, in tegenstelling 
tot de 2 profeten van Openbaring 11, die veracht worden door de aardbewoners,  wordt deze 
valse profeet omarmd,  geëerd en gehoorzaamd door de aardbewoners. Deze zijn van een en 
dezelfde geest. De wijsheid, invloed en oordeel van het beest worden door de wereld gezien 
als zonder gelijke. In zijn wereldwijde koninkrijk is het beest de niet betwistbare koning, 
hoofd en heerser. Wie is er in heel de aarde die durft zijn bevelen in twijfel te trekken? (vers 
4). Dit beest is niet te stoppen.  
 
Alhoewel het lijkt dat hij gedood is, en zijn macht zeer verminderd, komt hij terug tot leven 
met nieuw gevonden vitaliteit, om nog een keer te heersen (vers 5). Hierdoor kennen we 
hem als zijnde niet een persoon, maar een dynastie bestaande uit een opvolging van heersers 
die heersen ieder op zijn tijd. Dit verklaart ook de zeven hoofden en tien hoornen. Zij 
symboliseren een opeenvolging van identieke heersers. Alleen Christus is letterlijk opgestaan 
uit de doden om te regeren en te heersen aan de rechterhand van de macht van God. Het 
beest is geen Christus, noch heeft het de gesteldheid van een lam. Zijn opstanding is louter 
symbolisch. We weten het beest te zijn een valse profeet, omdat hij omschreven wordt als 
profeterende in oppositie tegen God (vers 5-6). De ware profeten van God spreken altijd 
datgene wat God heeft bevolen (Johannes 8:26). Ware christenen houden van de broederen 
(1Joh. 3:10). Het beest, aan de andere kant, lastert de broederen op aarde als ook die 
martelaars in de Hemel, bewijzende dat hij een kind van de duivel is. 
 
 
De macht en autoriteit van het beest reikt wereldwijd, rakende de heiligen in vele naties. 
Door zijn zeer hoge autoriteit is het beest in staat om oorlog te voeren tegen de heiligen, in 
naam van de draak. De heiligen zullen hem noch zijn bevelen gehoorzamen. 
Gehoorzaamheid is noodzakelijk voor aanbidding (Openbaringen 13:8, Johannes 14:15). 
Hierdoor verzekert het beest zijn zeer hoge leidende functie door te vervolgen en doden 
diegenen die weigeren hem te gehoorzamen, welke is weigering om hem te aanbidden. Eens 
te meer wordt het bevel van Genesis 3:15 duidelijk gezien. De heiligen van Jezus, wiens 
namen geschreven staan het boek des Levens van het Lam, zullen het beest niet aanbidden 
(vers 8). Hun vijandschap tegen hem en zijn doctrine zal hen niet toestaan hun Heere te 
verraden. 
 
ALS IEMAND EEN OOR HEEFT OM TE HOREN, LAAT HEM HOREN 
Onderzoekende christenen moeten noteren in hun geest, de belangrijkheid van deze 
woorden. Dit geheimenis van ongerechtigheid is zo groot dat, tenzij de Heere de oren en 
verstand van ons begrip opent,  niemand  de betekenis zal begrijpen van datgene wat zojuist 
getoond is. De Heere heeft publiekelijk verklaard dat diegenen die het beest gehoorzamen -
hem geloven, hem volgen, gemeenschap met hem hebben, hem eren, hem goed noemen, 
hem aanbidden- geen ware christenen zijn. Het zijn alleen de uitverkorenen welker namen 
staan in het Boek des Levens, Openb. 20:15, die ware christenen zijn. Het zijn zij alleen die 
het eeuwige oordeel van God ontkomen. Ongelofelijk, de Heere versterkt de waarheid van 
deze geestelijke steen door het nogmaals te herhalen, Openb. 17:8. Hoe vele malen heeft de 
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lezer een christen horen zeggen: 'Ik kan het hart van een ander niet oordelen. Dat is niet 
mijn taak. Alleen de Heere weet het.' De Schrift spreekt onverschrokken andere taal. We 
kunnen weten en zouden moeten weten de geestelijke staat van een belijdend christen. Maar 
om een ander te beoordelen met een rechtvaardig oordeel, moet iemand op een juiste 
manier kunnen onderscheiden de identiteit van het beest. Die belijdende christenen die de 
kant kiezen van het beest zijn vals. Die belijdende christenen die het beest weerstaan, zijn 
waar.[2]  
 
 
HET BEEST VAN DE AARDE 
Dit beest, ook een valse profeet, Openbaring 19:20, is gehoorzaam aan het eerste beest (vers 
12). Alhoewel hij de uiterlijke verschijning heeft van Christus en het christendom, is zijn 
doctrine van satan. Het eerste beest geeft hem autoriteit om te oordelen  en oordeel uit te 
voeren. Hij werkt leugenachtige mirakelen, misleidende de aardbewoners. Hij vraagt 
gehoorzaamheid aan het eerste beest door alle mensen te dwingen zijn teken te nemen. De 
ware heiligen weigeren. Zij zullen zijn teken niet nemen, noch zullen zij een beeld maken van 
het beest en het aanbidden. Hiervoor worden ze vervolgd, geëxcommuniceerd en gedood. 
 
DE PROFETEN PREDIKEN TEGEN MYSTERIE BABYLON EN HET BEEST 
Openbaring 14 toont een andere groep bestaande uit 144.000 uitverkorenen. Zij zijn ook 
verzegeld aan hun voorhoofden als degenen in Openbaring 7. Zij zijn ook gesteld om de 
grote verdrukking te doorstaan van het beest en zijn valse profeet. Zij worden omschreven als 
zonder bedrog, gerechtvaardigd door genade (vers 5). Zij zijn geen ketters die valse doctrines 
verspreiden. Alhoewel zij de waarheid vertellen, zullen zij niet geloofd worden en gedood. 
Omschreven als engelen vanwege hun goddelijke boodschap, blijven Gods profeten 
doorgaan om het eeuwige Evangelie op aarde te prediken, waarschuwende degenen binnen 
de grenzen van mysterie Babylon van het aanstaande oordeel van God. Ondanks dreigen van 
zware straffen en de dood, getuigen deze profeten tegen het beest, zijn beeld en zijn teken, 
beschrijvende de eeuwige straf van diegenen die Gods gebod niet gehoorzamen. Om deze 
missie uit te voeren, wordt van de profeten verlangd de identiteit van mysterieuze Babylon en 
het beest te onderscheiden. 
Er kon geen geheimenis in hun gedachten zijn. Hun waarschuwingen moeten op feiten 
gebaseerd zijn, niet hun eigen fantasievolle inbeeldingen. Ons wordt, opnieuw, verteld dat 
deze heiligen geen ketters zijn. Zij houden de geboden van God (vers 12). Hun geloof is niet 
misplaatst. Zij hebben het geloof van Jezus. Voor hun ondankbare pogingen, worden deze 
heiligen uit de verdrukking gedood door het beest en zijn navolgers (vers 13). Maar het is 
niet voor niets. Hun werken zullen voortbestaan alhoewel zij reeds gestorven zijn. 
 
 
Omdat zij in de Heere sterven, zijn ze verzekerd van hun plaats in de Hemel. Openbaring 15 
toont de overwinnende viering van die gelovigen uit de verdrukking, die hun knieën niet 
hebben gebogen voor de antichrist. Ware christenen zullen geen deel hebben in zijn valse 
aanbidding noch zullen zij dat achten, zelfs tot de dood toe. 
 
MYSTERIE BABYLON DOODT DE HEILIGEN VOOR GEWIN 
Openbaring 17-18 beschrijft in detail kenmerken van deze valse christelijke religie. Zij is niet 
de maagdelijke Bruid van Christus die ze claimt te zijn, maar wordt door de Heilige Geest 
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gezien als iemand die haar echtgenote wegdoet, een grote hoer, de moeder der hoererijen en 
gruwelen van de aarde. Haar claims van getrouwheid zijn leugens. Hoererij is haar gebied van 
expertise. Haar rijkdom is legendarisch, het resultaat van zeer nauwkeurige planning, 
strategische zakentransacties, gekoppeld aan onnoembare financiële constructies, velen 
daarvan verkregen op een illegale manier. Ze gaat met innige banden om met het beest, deel 
hebbende in de moorden van de onschuldige heiligen, apostelen en profeten van Jezus, 
Openbaring 17:6; 18:20. Deze koude bloedige daden resulteren in haar voorspoed en stijgen 
tot de macht. Raar genoeg, scheppen de leiders van de aarde groot genoegen in het haar 
toekennen van gunst en eer. Zij zien haar geschiedenis van wreedheid en moord van 
onschuldigen als een klein ding wat hun afkeuring niet waardig is. 
 
DE HEERE GOD HEEFT HAAR MISDADEN, MOORDEN EN SLACHTOFFERS NIET VERGETEN 
Terwijl de wereldse aardbewoners en koningen zwelgen in hun lust, terwijl mysterie Babylon 
en het beest actief geestelijke hoererij onder alle mensen promoten, wacht de Heere God. 
Hij herinnert iedere kwade daad gepleegd in Zijn Naam door dit valse christendom, 
Openbaringen 18:5. De Heere wil dat wij ons ook herinneren. Dit is waarom Hij het heeft 
beschreven voor alle generaties om te lezen. De Openbaring was geschreven om aan Zijn 
lichaam te tonen dat er gemoord zou worden. De vermoorde slachtoffers zijn Zijn 
onschuldige kinderen, onze broeders en zusters in Christus, gewassen in Zijn bloed. Onze 
Heere wil dat wij lezen van de belevenissen van deze martelaren. Hij wil dat wij begrijpen de 
grote waarheden hierin vervat: “Gezegend is hij die leest, en diegenen die de woorden van 
deze profetie horen, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij.” 
De heiligen die stierven toen ze dit eindtijd satanische koninkrijk weerstonden, zullen 
worden gewroken. De Heere kent diegenen die de Zijnen zijn, maar doen wij dat? De Geest 
noemt hen gezegend die sterven in de Heere door toedoen van de antichrist, maar doen wij 
dat? Hoe kunnen wij gezegend noemen degenen die niet weten? Bovendien, hoe kunnen we 
goede wachters zijn, uitkijkende voor en beschermende Gods huis, als we niet kennen de 
identiteit van de vijand, 2 Thess. 5:2-8, Matt. 24:42-51? 
  
EEN MOORD MYSTERIE KAN NIET OPGELOST WORDEN ZONDER EERST HET SLACHTOFFER TE 

IDENTIFICEREN 
Het is een onbetwistbaar feit dat voordat de moordenaar opgepakt kan worden, het 
slachtoffer geïdentificeerd moet worden. Maar voordat men een positieve identificatie van 
het slachtoffer kan maken, moet men ook het lichaam ontdekken. Want waar het karkas is, 
daar zullen ook de gieren zich omheen verzamelen. Dit veelzeggende teken, omschreven door 
onze Heere in de Evangeliën, is hetgeen wat gekend en begrepen wordt wereldwijd. Deze 
huidige schrijver herinnert zich nog een tragisch nieuwsverhaal dat dit punt precies 
illustreert. Een jong meisje was enkele weken vermist. Zoekacties hadden geen aanwijzingen 
opgeleverd over waar ze zou kunnen zijn. Totdat op een dag rondvliegende gieren in de verte 
werden gezien. Ze hadden een karkas gevonden en waren bezig het vlees op te eten. Spijtig 
genoeg, na onderzoeken van de prooi van de gieren, was het lichaam van het jonge meisje 
gevonden. Als gieren rondcirkelen, is een karkas nabij. De Heere heeft ons een zeer 
belangrijke aanwijzing gegeven om het lichaam te vinden. Iemand moet uitzien naar logische 
begeleidende tekenen, zoals het verzamelen van gieren boven het lichaam. 
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GERECHTELIJK ONDERZOEK IS EEN DOORSLAGGEVENDE HULP IN HET OPLOSSEN VAN 

MISDADEN 
Een ander scenario is ietwat verschillend. Een familielid is gedood, wat de politie en de 
lijkschouwer als een ongeluk beschouwen.  De zaak wordt gesloten  omdat  het  als  een 
ongelukkige dood wordt beschouwd. Maar de familie gelooft niet in de bevindingen van de 
autoriteiten. Zij geloven dat de dood een moord is. Daarom starten zij hun eigen onderzoek 
door het huren van privé-detectives en forensische experts. Dit om zodoende nieuw bewijs te 
ontdekken en/of opnieuw het bestaande bewijs te onderzoeken. Een andere kundige 
interpretatie van dezelfde aantal feiten kan leiden tot een totaal verschillende conclusie. Het 
kan zelfs de identiteit van de moordenaar onthullen. 
 
DE DOOD VAN MARTIN DILLON, EEN VOORBEELDZAAK 
In de seculiere wereld is het niet ongewoon dat een moord jarenlang onbemerkt blijft. De 
politie hoeft zich niet bewust te zijn dat een slachtoffer van moord ergens dood in hun 
gebied ligt. Ze kunnen wellicht een opgave van vermissing ontvangen van de familieleden 
van het slachtoffer, maar niet altijd.  
 
Het komt regelmatig voor dat de politie pas geroepen wordt als een onschuldige derde tegen 
de overblijfselen van het slachtoffer aanloopt ergens in een afgelegen gebied. Men ontdoet 
zich van het lichaam in een gebied dat niet vaak bezocht wordt, in de hoop dat het nooit 
ontdekt zal worden. Zonder identificatie, en alleen met bot- en tandfragmenten, moeten de 
autoriteiten eerst beginnen met het onderzoek, gebruikmakende van forensische kennis.  
 
Specialisten op het gebied van de kleinste deeltjes van menselijke overblijfselen, inclusief 
bloed, haar, en vezels, moeten nauwkeurig al het bewijs onderzoeken om het geslacht, 
leeftijd, gezondheid, en ras te bepalen van het slachtoffer. Sommige specialisten zijn in staat 
een tekening te maken van het slachtoffer door gebruik te maken van de schedel als een 
model. Als eenmaal rudimentaire feiten betreffende het slachtoffer naar boven zijn gekomen, 
proberen onderzoekers de omschrijving te koppelen aan bekende vermiste personen.  
 
Om de zaken nog ingewikkelder te maken, is het niet ongewoon dat er geen aangifte van een 
vermist persoon is ingediend van het slachtoffer. De politie moet dan de media gebruiken 
om de bevolking op het overleden slachtoffer te wijzen, om zo hun hulp te vragen in de 
identificatie. Aannemende dat het slachtoffer positief geïdentificeerd kan worden, hebben de 
autoriteiten nu een beginpunt waarvanuit ze hun onderzoek kunnen voortzetten. Ze 
beginnen met het ondervragen van de directe familie en vrienden van het slachtoffer. Met de 
verzamelde informatie verkleinen ze hun lijst van verdachten. Meer specifiek, ze zoeken 
diegenen die eventueel motieven en middelen zouden kunnen hebben gehad om het 
slachtoffer  kwaad te doen. Als de onderzoekers eenmaal hun verdachte hebben, wordt het 
alibi van de verdachte nauwkeurig onderzocht om inconsequenties te vinden in zijn verhaal. 
 
Het is niet ongewoon voor een leugenaar om zichzelf tegen te spreken als hij zijn alibi 
herhaalt. Liegen met als doel de waarheid te bedekken, wijst op schuld. Bovendien moeten 
onderzoekers de verdachte koppelen met het slachtoffer op het tijdstip van de misdaad. Dit 
kan op diverse wijzen gedaan worden, inclusief het vergelijken van DNA van het slachtoffer 
met het gevonden DNA op of vlakbij de verdachte, en omgekeerd. Iemand hoeft niet een 
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ooggetuige of bekentenis te hebben om de verdachte schuldig te bevinden aan moord. Alleen 
het indirect bewijs al kan zonder enige twijfel de schuld van de verdachte bewijzen. 
 
De heer Dillon werd gedood in een incident tijdens het jagen. De enige getuige was zijn 
beste vriend, Dr. Steven Scher, die de politie voorzag van de details. Volgens het getuigenis 
van Scher waren hij en Dillon aan het wandelen door het bos, toen Dillon zich boog om zijn 
laars vast te maken. Plotseling ontdekte Dillon een stekelvarken, greep het geweer van Scher, 
en rende erop af om het te jagen. In dat proces struikelde Dillon, het geweer ging af, en 
raakte hem recht in het hart. Scher, een zeer gerespecteerd lid van de medische gemeenschap 
en beste vriend van de Dillon familie, werd ondervraagd door de politie. Zijn getuigenis werd 
geloofd zonder de feiten te checken, en de zaak werd gesloten. 
 
 
Maar de vader van Dillon was niet zo gemakkelijk overtuigd. Bijna twee jaar na de dood van 
Martin Dillon, trouwde Steven Scher de weduwe van Dillon, Pat. Vanwege de 
vasthoudendheid en knagende verdenkingen van de oudere mijnheer Dillon, werden zowel 
een privé-detective als een forensisch expert ingehuurd. 
 
 
De privé-detective ontdekte dat het een publiek geheim was dat Scher en Pat Dillon, een 
verpleegster die in het ziekenhuis van Scher werkte, openlijk een affaire met elkaar hadden. 
Iedereen wist het. Dit ongeoorloofde koppel deed geen moeite om dit te verbergen. De 
forensisch expert ontdekte verder belastend materiaal. Door het testen van hetzelfde kaliber 
geweer,  vond hij dat het gat gemaakt  door het afvuren van het geweer op korte afstand. De 
afstand waarin het geweer blijkbaar afging was veel kleiner dan het gat gevonden in de borst 
van Dillon. Nader onderzoek toonde verder aan dat het geweer van tenminste 8 meter 
geschoten had moeten worden om het gat te maken dat in de borst van het slachtoffer 
daadwerkelijk gevonden was. Deze relevante informatie kon maar een ding betekenen: het 
was fysiek onmogelijk voor Dillon om het wapen af te vuren. 
 
Ongelofelijk, 19 jaar na de dood van Martin Dillon, heropende de politie zijn zaak. De FBI 
forensische specialisten werden geroepen om het bewijs te onderzoeken. Een expert ontdekte 
een minuscuul klein bloedfragment op de laarzen van Steven Scher, genaamd 'high velocity 
impact spatter'. Deze specifieke bloedvlek ontstaat alleen als gevolg van geweerschoten. De 
wetenschap heeft bepaald dat dit fenomeen alleen kan opgemerkt worden niet meer dan 10 
meter van het slachtoffer van het geweerschot. Scher beweerde dat hij vele meters daarvan 
verwijderd was op het moment van het schot. Het bloed DNA op de laarzen van Sher bleken 
van Dillon te zijn. Scher loog. 
 
Een laatste stuk van gerechtelijk bewijs veroordeelde Scher voor de misdaad: Scher claimde 
dat Dillon in de baan van het schot stond toen het geweer recht in zijn borst afging. Het 
bewijs zei iets anders.  
 
Tijdens het opgraven van het lichaam van Dillon, ontdekte men dat het schot zijn lichaam 
raakte vanuit een rechtse hoek, hebbende een duidelijke naar beneden gerichte baan. De 
wond toonde dat Dillon geknield moet hebben om van bovenaf beschoten te kunnen zijn. 
Meer nog, het lichaam van de kleding van Dillon hadden geen sporen van het schot. Dit was 
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een noodzakelijk overblijfsel als hij feitelijk op zichzelf geschoten had. Dit was verder 
onmiskenbaar bewijs dat hij niet op zichzelf geschoten had. Stephen Scher werd beschuldigd 
en veroordeeld voor de moord op zijn beste vriend. Hij had zijn vriend gedood terwijl Dilon 
knielde om zijn geweer te laden.  Het  motief  van  Scher was lust. Hij verlangde Pat Dillon 
volledig voor zichzelf. Dr. Scher zit op dit moment een levenslange gevangenisstraf uit zonder 
kans op vrijlating. 
 
Het waar gebeurde verhaal van Martin Dillon bevat veel waardevolle lessen en waarheden. 
Allereerst, de waarheid van een zaak kan verborgen liggen onder de oppervlakte, niet 
zichtbaar voor het ongetrainde oog. Ten tweede, het is mogelijk dat profes-sionals misleid 
kunnen worden zonder nauwkeurig het bewijs te onderzoeken, het vergelijkende met het 
alibi van de verdachte. Ten derde, we dienen niet zomaar de alibi van de verdachte te 
geloven zonder verifieerbaar bewijs. Ten vierde, dienen we geen aanzien des persoons te 
hanteren in het bepalen van de waarheid van een bepaalde zaak. Ten vijfde, alhoewel niet-
familieleden gemakkelijk de moord mogen afdoen als een ongeluk, zullen ware familieleden 
niet toestaan dat gerechtigheid verhinderd wordt. Indien niet overtuigd van de bevindingen 
van de autoriteiten, zullen ze niet rusten totdat de waarheid gekend is. Ten zesde, indien 
noodzakelijk zullen ze hun eigen onderzoek uitvoeren. 
 

****** 
 

 
DE HEERE HEEFT ZIJN KERK OVERWELDIGEND BEWIJS GELATEN OM DIT 

MYSTERIE VAN ONGERECHTIGHEID OP TE LOSSEN 
 
 
 
DE KERK IS ZONDER EXCUUS 
Onze genadige Heere heeft Zijn Kerk niet achtergelaten zonder uitzonderlijke hulp om dit 
moordmysterie van ongerechtigheid op te lossen. Allereerst wijst Hij ons op het bestaan van 
de slachtoffers van moord. Alhoewel de politie, wiens taak het is om de veiligheid van het 
publiek te verzekeren, inclusief het vastnemen van verdachte moordenaars, niet hoeft te 
weten van een niet gemelde moord, is de christelijke kerk zonder excuus. Hun enige regel 
van geloof, de Bijbel, heeft ontelbare moorden geopenbaard. Deze kan men vinden het boek 
Openbaring. 
 
 
Ten tweede, is ons waardevolle informatie gegeven over deze moorden. De slachtoffers zijn 
ware christenen. Dit is aangetoond in het eerste gedeelte van onze studie. De slachtoffers zijn 
onze broeders en zusters in Christus. Zij zijn deel van de familie van God. Dit wetende, 
dienen we gealarmeerd, verbroken van hart en ontdaan te zijn van de dood van onze 
onschuldige familieleden. Net zoals de oude vader van Martin Dillon, moeten we 
antwoorden vinden op cruciale vragen. We dienen niet direct te geloven wat degenen in de 
leiding ons vertellen. Zij kunnen ook misleid zijn. Net zoals Mr. Dillon, moeten we 
standvastig besloten zijn dat de daders van deze verschrikkelijke misdaden berecht zullen 
worden.  
 



 56 

Maar een vraag komt nu op. Zijn de slachtoffers en hun moordenaars, zo nauwkeurig 
beschreven in de Openbaring, in de profetische toekomst, niet kenbaar omdat de misdaden 
tegen hen nog niet gepleegd zijn? Of zijn ze kenbaar in het ons bekende verleden en heden? 
Is de Openbaring een boek met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, of was het 
geschreven als een geschiedenis van de christelijke kerk omvattende de tijd van de apostel 
Johannes tot aan de tweede komst van Christus? Als de misdaden nog niet zijn gepleegd, dan 
hoeven we ons als kerk hierover niet druk te maken om ze op te lossen. Dit wel te doen zou 
gekkernij zijn, een vlucht, een fantasie. Maar, als, aan de andere kant, deze misdaden 
historische feiten zijn, dan zijn we verplicht overal te getuigen van deze voorname waarheid, 
Openbaring 14:6-11. 
 
DE 'MARTYROLOGISTS', PROFETEN EN KERK HISTORICI ZIJN DEGENEN DIE DE 

SLACHTOFFERS EN HUN MOORDENAARS AANWIJZEN 
De geschiedenis heeft  onuitwisbaar  beschreven de  waarheid van  de  onuitspreekbare 
misdaden begaan tegen de heiligen. De Heere heeft Zijn Kerk bewaard en voorzien van alle 
feiten,  bewijzen,  en getuigenissen die we nodig hebben om het  mysterie  van 
ongerechtigheid op te lossen, inclusief de namen van de vermoorde slachtoffers. Ze zijn 
verzameld en wereldwijd gepubliceerd door 'martyrologists' als John Foxe, in acht aanzienlijk 
grote werken, evenals de Mennonieten in hun klassieke werk, 'de Spiegel van de Martelaren'.  
 
 
De christen slachtoffers omvatten de Paulicenzen, de Albigensen, de Katharen, de 
Waldenzen, de Vaudois, de Lollards, de Hussieten, de Henricians, de Arnoldists, de 
Hugenoten, de Anabaptisten, de Lutheranen, de Calvinisten, de Protestante Reformatoren, 
de Puriteinen, de Covenanters, etc..etc. Hun geschiedenissen zijn geschreven door 
protestanten als Sir Samuel Moreland, G.S. Faber, Peter Allix, Joseph Milner, William Jones, 
en Jean Perron, om maar enkelen te noemen. Gods profeten hebben onnoemelijke volumes 
van werken geschreven waarin zij uitlegden de Openbaring in steeds helderdere 
omschrijvingen naarmate de generaties vorderden.   
 
 
Brightman, Joseph Mede, Bisschop Newton, Sir Isaac Newton, E. B. Elliott, en H. Grattan 
Guinness, zijn maar een klein aantal namen van diegenen die immens bijgedragen hebben 
aan het begrijpen en oplossen van het mysterie van ongerechtigheid. Veel van deze werken 
zijn herdrukt en heden ten dage beschikbaar voor het publiek. Het negeren van deze grote 
mannen van God is oneer aan het lichaam doen, van welke deze wijze mannen een integraal 
deel waren. Het lichaam oneer aandoen is het Hoofd, Jezus Christus, oneer aandoen. 
 
 
Het afwijzen van dit overweldigende bewijs, bewaard voor ons voordeel, is het met geweld 
sluiten van iemands ogen en oren. Zo'n houding is een teken van verwerping, niet van 
verkiezing. 
 
DE MOORDENAARS GEVEN DE MOORDEN TOE 
Alsof het directe en indirecte bewijs niet genoeg zou zijn, geven de moordenaars zelf nog 
eens de moorden toe. In de seculiere wereld komt dit weinig voor. Echter onze taak is des te 
gemakkelijker gemaakt door het toegeven van de schuld door de plegers. De Roomse 
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Katholieke Kerk, onder het leiderschap van haar hoofd, de Paus van Rome, geeft toe 
ontelbare mensen te hebben vermoord over een periode van 800 jaren. Dit deden ze in de 
Naam van Christus, oprecht gelovende dat ze dit deden in dienst van God.  
 
 
Hun bevooroordeelde historici hebben verhaald van de moorden, of ze nu het resultaat 
waren van de tribunalen van de Inquisitie dan wel van de Kruistochten. De encyclieken, 
decreten, en bullen van de Paus tonen hun haat van de heiligen aan, als ook hun bevelen om 
hen te vernietigen.  De verslagen  van de Inquisitie  tonen de namen en geloof van degenen 
die gevangen genomen waren, de gefolterden, en de verbranden.  
 
 
Daarom heeft de serieuze zoeker van de feiten twee verifieerbare bronnen uit welke hij de 
waarheid van deze zaak kan vinden. Hij heeft de protestantse bronnen en de rooms-
katholieke bronnen. Beiden zijn het eens over de moorden en de omstandigheden. Het 
meningsverschil ligt in de controverse over de gerechtigheid van de moorden. De 
protestanten van de Reformatie redeneren dat de vermoorde slachtoffers  hun  onschul-dige 
broeders en zusters waren, ledematen van de het Lichaam des Heeren, de ware kerk. De 
rooms-katholieken redeneren dat zij ketters waren, de dood waardig vanwege het verspreiden 
van het boosaardig vergif van ketterij, leidende de misleiden en onschuldigen naar de hel,  
terwijl ze de ware Kerk  van  de  Heere  Jezus  Christus  tegen- 
stonden, buiten welke geen mens gered kan worden. 
 
HOE IEMAND DE ORTHODOXIE VAN DE SLACHTOFFERS ZIET, BEPAALD IEMANDS VISIE OP DE 

MOORDENAARS 
De schrijver van dit stuk (Rand Winburn) heeft aanzienlijke tijd gespendeerd in het bouwen 
van een bijbelse fundering,  gebruikmakende van de Schrift alleen,  om te  be-wijzen dat de 
moordslachtoffers in de Openbaring ware christenen zijn. De Heilige Geest heeft ze door 
verschillende middelen geportretteerd als gelovig en trouw aan de Heere Jezus Christus tot 
aan het einde. Deze dwingende waarheid hebben we aangetoond in het eerste gedeelte van 
onze studie. We blijven achter zonder enige mogelijke vraag over de orthodoxie van de 
slachtoffers.  
 
 
Al de kerkgeschiedenissen beschikbaar voor ons heden ten dage, beide voor en tegen, tonen 
het geloof door de eeuwen heen  van degenen die een marteldood stierven. Door 
eenvoudigweg hun getuigenissen te lezen, ontdekt men snel dat hun geloof het geloof van 
Jezus was, dat zij vasthielden aan het ware getuigenis van Jezus, en dat hun belijdenissen 
gefundeerd waren op het Woord van God alleen. 
 
 
De schrijver van dit stuk heeft hun belijdenissen vergeleken met de belijdenissen van de 
gereformeerden, en heeft ze bevonden volkomen in overeenstemming te zijn. [3] Als echter 
iemand de Protestantse Reformatoren als ketters ziet, dan zal iemand de oude christenen 
gedood gedurende de Middeleeuwen ook zien als ketters. In dit geval, zouden de 
moordenaars dan ware christenen zijn. Zodoende zijn we overgebleven met alleen maar 2 
keuzes: of (a) de Rooms-katholieke kerk, die de wereld domineerde gedurende de 
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Middeleeuwen, is de ware christelijke kerk; of (b) degenen die haar tegenstonden -die door 
haar gevangen werden genomen, die door haar vanwege ketterij voor het gerecht werden 
gedaagd, en die werden gefolterd en verbrand voor hun geloof- omvatten de ware christelijke 
kerk. We hebben reeds aangetoond dat de Hemel geen plaats heeft voor moordenaars. 
Daarom moet (b) waar zijn. 
  
DE OPENBARING GEEFT HET ANTWOORD: DE SLACHTOFFERS WAREN CHRISTENEN, DE 
MOORDENAAR IS DE ANTICHRIST 
Door het vergelijken van de geschiedenisfeiten met het profetische Woord van God, 
hebbende een open houding, komt iemand tot een onontkoombare conclusie. De roomse 
hogepriester is de Antichrist die voorspeld is dat hij zou komen, zijn kerk de 
moordenaarshoer die het bloed drinkt van de heiligen en martelaren van Jezus. We blijven 
over met geen andere logische, redelijke conclusie. Degene die de moorden van de 
onschuldige heiligen pleegt, is de antichrist, helder en duidelijk.  
 
 
Wie kan met zijn gezonde verstand de Schrift anders interpreteren? Wie zou de slachtoffers 
de antichrist durven noemen? Toch is dit exact wat de Rooms Katholieke Kerk heeft gedaan. 
Zij claimen werkelijk dat door het uitmoorden van de ketters, zij strijd hebben geleverd tegen 
de machten van de antichrist. Is hen niet gezonden een sterke dwaling om hun ontelbare 
moorden te rechtvaardigen? 
 
HET GEHEIMENIS VAN ONGERECHTIGHEID IS NOG STEEDS AAN HET WERK IN ONZE DAGEN 
Dit is de plaats waar de zaken moeilijk worden. Dit is waar de lezer zich ongemakkelijk kan 
gaan voelen, kan beginnen zich in bochten te gaan wringen, of uit te roepen, ‘genoeg!!’ Maar 
er is zelfs meer te zeggen. Het griezelverhaal eindigt niet hier. Als, zoals deze schrijver heeft 
bewezen,  het overvloedige  beschuldigend  materiaal  alleen  
wijst op het Pausdom en zijn hoer de valse kerk, hoe kan het dat alle ware christenen hier 
niet vanaf weten? Hoe komt het dat zij de leugens geloven van Preterisme en Futurisme,  de 
eerste claimende dat de Openbaring  over  het  oude  Roomse Rijk gaat, terwijl de tweede 
beweert dat de Openbaring gaat over de altijd verafzijnde, onkenbare toekomst? Is dit niet 
een groot geheimenis? 
 
SATAN HEEFT SUCCESVOL VALSE THEORIEËN VERSPREID MET ALS DOEL DE WARE KERK 

WEG TE LEIDEN VAN DE PAAPSE ANTICHRIST 
Deze duivelse doctrines komen eeuwen geleden van de Jezuïeten vandaan in een briljante 
poging om het lichaam van Christus te verwarren en weg te leiden van de man der zonde 
wiens troon in Rome is, de stad van zeven heuvelen. De geschiedenis van hun ontstaan is 
eeuwenlang gekend en onthuld geweest door de protestantse kerk. Het internet zelfs 
documenteert deze waarheid. 
 
 
Toch, ongelofelijk, hedendaagse Evangelicalen omarmen valse theorieën als feiten. 
Tegenwoordige populaire futuristische profetische leringen wijzen allen naar een ongekende 
antichrist. De verbeelding van deze valse profeten is eindeloos. De preteristen troosten 
zichzelf in de valse notie dat de christelijke kerk de maatschappij ten goede aan het 
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reconstrueren is, iedere dag de wereld een klein beetje dichter brengende onder de 
heerschappij van Koning Jezus.  
 
Het idee dat de antichrist op dit moment in ons midden gedijt, staat tegenover deze twee 
theorieën in hun centrale kern. Als de antichrist, feitelijk, hedendaags is, dan waarschuwt de 
Schrift dat hij zal heersen in de zichtbare christelijke kerk totdat hij vernietigd is door de 
tweede komst van Christus [4]. Als de antichrist al hier is, heersende zonder kennis van de 
meest bekende christelijke leiders in onze tijd, dan ervaren we niet de herleving en 
overwinning van Christus. Maar, ervaren we veel meer de herleving en overwinning van de 
antichrist, zoals voorspeld in Openbaring 13:3 en 17:2. Als de antichrist al hier is, dan zijn 
de heiligen uit het verleden de Grote Verdrukking onder zijn bloedige tyrannie niet 
ontsnapt, noch zullen de heiligen in het heden en toekomst niet ontsnappen aan grote 
verdrukking onder zijn tyrannie. Dit zou volkomen  de 'geheime' opname redding 
tegenspreken van de grote verdrukking onder de antichrist theorie. 
 
CONCLUSIE 
Door het onderzoeken van kerkgeschiedenis, de levensgeschiedenissen en getuigenissen van 
de heiligen, martelaren en profeten van Jezus, als ook het overvloedige bewijs voor en tegen 
van autoratieve verifieerbare bronnen, ontdekken we de waarheid over de Openbaring. De 
kerk van Christus in de 21e eeuw is langzaam geweest, maar is gestaag zich weg aan het 
bewegen van de gekende en gepubliceerde waarheden van de heiligen door de eeuwen heen. 
Vandaag is de liefde van velen kil geworden, alhoewel het getuigenis van de martelaren waar 
blijft. 
 
 
De christelijke martelaren waren noch bedrogen, misleid of hebben gelogen toen zij beleden 
met één stem, dat de Paus van Rome de antichrist is. Noch hoeven we naar een ander te 
kijken. De Heere Jezus Christus stond hen niet toe te sterven voor een leugen, noch heeft de 
Heilige Geest toegestaan dat hun laatste adem valse woorden bevatte [5].  Als de werken van 
de  plaatsvervanger van Christus leugenachtige wonde-ren van de antichrist zijn, als hij de 
doctrines van de antichrist onderwijst, als hij regeert in de zetel van de antichrist, als hij de 
heiligen van Christus doodt, dan kan hij geen ander dan de antichrist zijn. Zelfs zijn naam in 
het Grieks wordt als antichrist vertaald, iemand die zowel representeert, en toch op hetzelfde 
moment, Christus weerstaat.  
 
 
De belijdende Evangelische kerk en haar leiders ontkennen dat deze dingen zo zijn. Zij 
ontkennen het getuigenis van degenen  die  de  marteldood  stierven,  wiens  getuigenis van 
God is, Die zij hebben verheerlijkt. Zij ontkennen de geschiedenis, en het getuigenis van 
waarheidsgetrouwe geleerde kerkhistorici. Zij ontkennen de overtuiging van rede, als ook de 
overtuiging van de Heilige Geest. Kort gezegd, ze ontkennen de Heere Jezus Christus. Kan de 
lezer nu onderscheiden de voorspelde afval in de laatste tijden, de man der zonde ongemoeid 
latende, terwijl zo genoemde leiders van de kerk slapen in een dronken bedwelming, bewust 
drinkende van de beker der gruwelen hen aangeboden door de moeder van alle hoererijen 
en haar beest.  
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Als de lezer ogen om te zien en oren om te horen heeft gekregen, zal hij deze waarheid dan 
niet van de daken uitschreeuwen? Zal hij niet vervolging, laster, en excommunicatie 
verdragen zoals diegenen die voor ons gingen? Het is het gebed van deze Protestantse 
bediening dat onze Souvereine Heere, door Zijn genade en kracht, zal opwekken een machtig 
modern leger van christensoldaten om te strijden de goede strijd des geloofs tegen de 
antichrist en zijn legers, Openbaring 19:11-20. Zo groot is deze zaak dat die soldaten waardig 
zullen worden geacht om te delen in de eerste opstanding, Openbaring 20:4-5. 
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 
 
[1] Matt. 7:15; Matt. 10:16-17; Matt. 24:5, 15, 24, 48-49; Joh. 16:2; Hand. 20:29-30; II Cor. 
11:4, 13-15; Galaten 1:8; II Thess. 2:3-12; I Tim. 4:1-3; II Petrus 2; I Joh. 2:18-19, 22-23; I 
Joh. 4:1-3; Openb. 13:11-17-18. 
 
[2] Dit is niet de enige zekere test om een ware christen te bepalen. De sekten zijn het ook 
eens met de Protestantse Reformatoren dat de Paus de Antichrist is, maar toch verzekert die 
belijdenis alleen niet of iemand orthodox is. Houd in gedachten dat de vervolgde heiligen 
allen worden voorgesteld als  vertrouwende  op  het Woord  alleen,  getrouw  vasthoudende 
aan het getuigenis van Jezus. Zij worden niet gezien als houdende foutieve geloofsdoctrines 
in tegenspraak met de Schrift. Alle sekten weerstaan Zijn Woord, of door verkeerd 
onderscheidende Zijn Godheid, en/of door het tegenstaan van behoudenis door genade 
alleen, door geloof alleen, in Christus alleen. 
 
[3] Deze vergelijking staat in het boek van de schrijver van dit stuk, 'Antichrist in Our Midst', 
[Los Angeles: Protestant Reformation Publications, 1997]. 
 
[4] Daniël 2:35, 44; Daniël 7:11, 26; II Thess. 1:7-10; 2:8; Openb. 19:11-21. 
 
[5] Matt. 10:17-20; Markus 13:9-11; Lukas 12:11-12, 21:12-15. 
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 
Dit artikel werd door Dennis Grützmacher uit Breda vertaald uit het Engels. In Amerika is 
dit artikel verschenen op de website www.iconbusters.com onder de titel “Forensic Science 
and the Antichrist – Solving the Mystery of Iniquity”. We zijn Dennis voor zijn belangloze 
arbeid zeer dankbaar. Daar er over het pausdom als de antichrist zeer veel gepubliceerd is in 
het engelse taalgebied nemen we aan dat er nog wel meer uit het engels vertaalde bewijzen 
zullen komen, die het pausdom ontmaskeren. Zie verder in dit nummer: “Bewijzen die te 
bewijzen zijn!” Degenen die iets meer willen weten over de achtergrond van deze broeder uit 
Breda kunnen dit vinden op zijn website:  www.freewebs.com/dgrutzmacher. Het spreekt 
voor zich dat wij over de inhoud daarvan geen waardeoordeel kunnen uitspreken. De inhoud 
van het bovenstaande door hem vertaalde artikel, heeft echter onze volledige instemming! 
 
 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
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BUNYAN OVER DE UITVERKIEZING 
 
Ofschoon de verkiezing bij God vóór de roeping gaat, moet toch bij mij de kennis der 
roeping vóór het geloof van mijn verkiezing gaan. Daarom zielen, die de waarheid hunner 
innerlijke roeping in twijfel trekken, brengen zichzelf in een dieper doolhof van verwarring 
door zich met hun uitverkiezing bezig te houden. Ik bedoel, wanneer zij hun uitverkiezing 
willen weten, vóórdat zij hun roeping bewijzen. “Maakt uw roeping en zo uw verkiezing vast”, 
2 Petrus 1:4-10. Maakt eerst uw roeping vast en dan uw verkiezing. Daarom legt nu vooreerst 
uw verkiezing ter zijde en doet uzelf de volgende vragen: 
 
 
Zie ik mijn verloren toestand?  -  Zie ik, dat er nergens verlossing te verkrijgen is dan bij Jezus 
Christus?  -  Zou ik deelgenoot van de zaligheid willen worden, die in Christus Jezus is door 
het geloof?  -  En zou ik van de zonden even goed als van de straf verlost wensen te worden?  -  
Heb ik Jezus lief, Zijn Vader, Zijn kinderen en Zijn wegen? 
 
 
Dit is het beste bewijs voor onze verkiezing. 
 
 
Daarom zondaar, wanneer de satan of uw eigen hart u met de verkiezing in verlegenheid 
tracht te brengen, zegt dan, ik kan nu over dit punt nog niet spreken, maar wacht tot ik weet, 
of ik door God geroepen ben tot de gemeenschap met Zijn Zoon, en dan zal ik u bewijzen, 
dat ik uitverkoren ben, en dat mijn naam staat geschreven in het boek des levens 
 
 
Indien arme bedroefde en terneergeslagen zielen deze orde van zaken in het oog hielden, dan 
zouden ze zich grote moeite en veel werk sparen in deze dagen van vertwijfeling. 
 
 
Ziedaar, het beste bewijs voor een verwarde ziel, wanneer zij lastig gevallen wordt met de 
uitverkiezing. Indien ik Christus liefheb en Hem wens te gehoorzamen: het is, omdat Hij mij 
eerst heeft liefgehad; en dit is zekerste bewijs voor de uitverkiezing. 
 

(“De Jeruzalemse zondaar verlost”) 
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Het lijkt niet meer af te wenden 
 
 
Zelfs de meest optimistische mens onder ons heeft ongetwijfeld bij tijden en ogenblikken, 
het knagende gevoel dat het niet helemaal goed gaat. Niet goed in de wereld, niet goed in de 
staat, niet goed in de kerk. Sterker nog: dat het helemáál niet goed gaat, dat er groot onheil 
te komen staat. Maar zo zeker als dit waar is, zo zeker is het ook, dat de grote massa tegen dit 
gevoel vecht, het zoveel mogelijk van zich afschudt en het zo angstige voorgevoel tracht weg te 
drukken, door op te gaan in de dingen van de tijd; door te leven voor het hier en nu en dit, 
met name in onze refo-kringen, zoveel mogelijk nog met een godsdienstig vernis te pleisteren, 
om “een gedaante van godzaligheid” te kunnen vertonen. 
 
1.  De Geest, de Geest is van ons geweken; en alle verdorvenheden hebben de overhand, 
zodat men een christen van een werelds- en onbegenadigd mens, nu nauwelijks meer kan 
onderkennen.                                                                                                          
 
2.  De getrouwen in het land verminderen, en die er nog zijn, hebben bijna de gehele kerk 
tegen zich. De onbekeerlijkheid en zorgeloosheid, krijgen zodanig de overhand, dat alle vrees 
voor God, voor hel, verdoemenis, eeuwigheid, enz., uit der mensenzielen weg raakt.                                                                                             
 
3.  O! het ganse volk van Nederland ligt in een diepe doodsslaap, wijl zij de levendmakende 
stem van de Zone Gods, de Zaligmaker der wereld, weigeren te horen. Het is nu alles als een 
vallei van zeer dorre beenderen, wat beweging er in het godsdienstig werk en in het aardse, 
ook gemaakt wordt, daar is geest noch leven  in hen, Ezechiël 37  

 
 **** 
 

Kan het ontkend worden dat de boven geciteerde uitspraken van ds. Van der Groe uit zijn 
“biddagpreken” ook en ten volle voor onze tijd gelden? De “godsdienst” om ons heen zal dit 
niet beämen. Let op het “Refo-klimaat”. Weelde, luxe, vele en dure vakanties, het scoort 
hoog, héél hoog. Terwijl terroristische aanslagen, die mogelijk de hele maatschappij 
volkomen kunnen ontwrichten, allerminst denkbeeldig zijn, gaan we toch “gewoon door”. 
Als in de dagen van Noach en Lot.  
 
We zullen de oordelen niet kunnen voorkomen door de alertheid tot het uiterste op te 
voeren en al onze krachten in te spannen. En toch is er een middel, hét middel. “Scheurt uw 
hart en niet uw klederen”. Het laatste wordt nog niet eens gedaan. Wat zou het tot een grote 
zegen zijn als de christenen zover konden komen dat alle gedachten aan het aardse eens 
terzijde gesteld werden en we gezamenlijk, ja, met een eenparige schouder, de HEERE als 
een waterstroom aan gingen lopen. Als de tijd die nu besteed wordt aan al het zien- en 
zichtbare, eens gebruikt werd om in gezamenlijke bidstonden ons te verootmoedigen, te 
bekeren en de HEERE te smeken ons genadig te zijn. Luisteren naar Gods heilzame 
geboden. Dan zou er verwachting zijn! Maar er is geen tijd voor. Val ons niet lastig met Gods 
gebod, we zijn zo druk met ons genot, is zeker niet alleen de leus van de wereld!  Maar dit 
alles kon wel eens in een vloek veranderen. De HEERE is lankmoedig, maar van grote 
kracht. Het oordeel lijkt onafwendbaar.  
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Wijlen ds. A. van der Kooij heeft gezegd dat het zijn vrees was dat, omdat we de strijd tegen 
Rome hebben nagelaten, de Heere ons wel eens kon straffen door een nieuwe vijand. Hij 
bedoelde daarmee de islam. Wat we van deze fanatieke godsdienst te wachten hebben is 
duidelijk. We vrezen dat “Madrid” nog  herhaald zal worden op vele plaatsen. 

 
 
 
 
 

NOG  ENKELE  KEIHARDE  FEITEN 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
Het perverse Rome.  Onze documentatie over de roomse smeerlapperij -het bedrijven van 
ontucht door priesters met jongens en meisjes- puilt uit. We moeten er nog altijd aandacht 
aan besteden in de serie “Het pauselijk Rome – Altijd dezelfde”. In het RD van 28 februari staat 
een stuk onder de titel: “Bijna 11.000 klachten over ontucht door priesters VS”. Elfduizend 
gevallen van misbruik van kinderen door de heilige priesters. Het is al veel meer dan 
aanvankelijk is toegegeven. En… Rome kennende – het is ongetwijfeld nog maar het topje 
van de vunzige ijsberg. Dit staat ook ons te wachten als deze vreselijke “kerk” -de ‘zusterkerk’ 
van de PKN- de overhand zou krijgen. Dit is geen sensationeel schrijven, maar het 
beschrijven van keiharde feiten, waarvan de kranten van ons land het laatste jaar bol hebben 
gestaan. Ook het RD heeft tientallen berichten over deze tergende zedeloosheid van de 
roomse priesters gepubliceerd, waarvoor het te prijzen is. Zou aartsbisschop Simonis ook 
over deze smeerlapperij met de “heilige vader” gesproken hebben? Misschien dat de 
“protestantse broeders”, die met hem het “Millenniumgebed” hebben gebeden in de 
Domkerk te Utrecht, het eens aan hem kunnen vragen?    
 
 
Pervers Nederland.   De staat is volkomen in ontbinding. Bewijzen te over, hoewel het 
meeste ons onbekend is. Eén voorbeeld: De zaak “Oudkerk”; wethouder van Amsterdam, 
voormalig lid van de Tweede Kamer, ook nog arts, met twee dagen in de week praktijk. Deze 
man -getrouwd en twee kinderen- is openbaar gekomen als iemand met een zeer zedeloze 
levenswandel, waar de kranten bol van hebben gestaan. Als wethouder was hij met de raad 
aan het werk, om een zeer beruchte plaats in Amsterdam waar de zozeer beklagenswaardige 
verslaafde heroïneprostituees hun ‘werk’ doen, te verbieden, terwijl… hijzelf frequent die 
plaats bezocht. Ter verontschuldiging verwees “dokter” Oudkerk naar zijn Haagse periode, 
waar vele Tweede Kamerleden hetzelfde doen, zoals hij zei! We laten die uitspraak voor zijn 
verantwoording. Niet vanwege zijn zedeloosheid -dat is algemeen geaccepteerd in Nederland- 
maar vanwege zijn liegen moest hij zijn plaats in de raad van Amsterdam opgeven. Je zal zo’n 
vunzigerd maar als arts hebben! Het CDA(!!) van Haarlem wilde hem wel als wethouder! 
Genoeg hierover. Nederland is een natie zonder normen en waarden. Het begint te lijken op 
een derde wereldland. Bouwfraudes, zelfverrijking, geknoei met overheidssubsidies, zo 
verlerlei roverij door de ‘groten’, en noem verder maar op. 
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Alles kan en mag.  Het is aan het licht gekomen dat bewoners van woonwagenkampen, 
bordeelhouders, illegale gokhallen, enz., al tientallen jaren geen belasting betalen. Dat wordt 
gedoogd, want men durft ze niet aan te pakken! Als na twee jaar blijkt dat er niet betaald 
wordt krijgen ze het stempel “oninbaar”. Al sinds de jaren zeventig weigert (?!) de politie 
daartoe mankracht in te zetten. Het schijnt nog maar het ‘topje van de ijsberg’ te zijn. Het 
kost de staat tientallen miljoenen euro’s. Het gevolg kan zijn dat ook fatsoenlijke burgers 
minder noeite gaan krijgen met de nauwkeurigheid van hun aangifte voor belastingen, etc. 
Deze regering werkt anarchie in de hand.   

 
 
 
 
 
 

HET  ALLERLAATSTE 
 
è    De terroristische aanslagen nemen steeds meer toe. In Irak wordt door middel van 
gruwelijke aanslagen getracht de Amerikanen te dwarsbomen. Naarmate er meer 
Amerikanen gedood worden is het niet ondenkbaar dat het “thuisland” steeds meer zal gaan 
aandringen de troepen terug te trekken. Er valt vooral te vrezen dat de elkaar hatende en 
bestrijdende moslimgroepen een bloedige burgeroorlog zullen veroorzaken. 
 
 
è   Terroristische aanslagen in Europa worden algemeen gevreesd. De totnogtoe krachtige 
houding van de franse regering tegen het dragen van “hoofddoekjes” van moslim vrouwen 
en meisjes, op plaatsen waar ze dit absoluut niet wil, heeft al tot gevolg dat Frankrijk de 
wacht is aangezegd, en dat het getroffen zal worden door aanslagen.  
  
 
è   Engeland is voorbereid op aanslagen van de mohammedaanse terroristen. In zoverre 
voorbereid, dat aanslagen worden verwacht. Er kunnen er negen voorkomen worden, maar 
de tiende kan verwoestend zijn. Leger en politie zijn paraat. Maar zoals in Israël ook niet alles 
kan voorkomen worden, zo zal het ook in Engeland gaan. 
 
 
è    In ons land is een grootscheepse oefening gehouden voor het geval de volgelingen van 
de ‘profeet’ ons drinkwater vergiftigen. Eén van de vele rampen die ons kunnen treffen. 
Militairen van de Koninklijke landmacht ‘oefenden’ in het Rijnmondgebied. Inwoners van 
Maassluis en Rotterdam kregen bij een grootscheepse rampenoefening drie liter vers water 
uitgereikt. Het RD van 17 maart gaf op de voorpagina een groot verslag met een foto waarop 
we een militair zien die aan een allochtone jongen water verstrekt. Ook ons land is 
voorbereid. Maar ook voor Nederland geldt hetzelfde als voor Israël, Spanje, enz.  Wie zou 
niet vrezen? 
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è   In de Bijbel lezen we dat er een tijd zal komen, dat de mensen het hart zal bezwijken van 
vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen. Zover is het nog niet. Nu 
zijn de dagen gelijk aan die van Noach en Lot. Laat ons eten, drinken, uitgaan, plezier 
maken, genieten van het leven. Zó onvoorstelbaar hard is de gevallen mens. Maar wat we 
lezen in Lukas 21:26 zou ook in ons land bewaarheid kunnen worden als we getroffen 
worden door grote onheilen. 
 
 
è   De Chr.Ger. Predikant ds. EG. Draaier en de Chr.Ger. dr. S. Paas leveren in een 
uitvoerig artikel in het RD van 17 maart forse kritiek op degenen die onlangs in het RD de 
film “The Passion of the Christ” als ‘godslasterlijk’ omschreven. Ds. Drayer en dr. Paas 
vinden het een goede film. We willen geen verder commentaar leveren dan alleen dit:  Wij 
denken niet dat iemand die de vreze des Heeren deelachtig is één goed woord voor deze film 
kan hebben. De film is gruwelijke spotternij. 
 
 
è  Dank aan de abonnees die al betaald hebben. Veel dank aan hen die ook nu weer dit 
blad extra gesteund hebben. Uw steun is onmisbaar en wederzijds hopen wij u niet teleur te 
stellen door ook dit jaar -als de HEERE het geeft- veel te geven van de wezenlijke dingen, 
toegespitst op de toekomstverwachting.    
 
 
èèèè  Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw 
des Almachtigen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


