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Geachte abonnees, 
 
Door de veelheid van gegevens hebben we lang niet alles 
kunnen plaatsen wat we op wilden nemen. We leven in 
een zeer turbulente tijd. Een tijd waarin de 
gebeurtenissen als het ware over ons heen rollen, maar 
waar vooral alles wijst op een geweldige escalatie van 
geweld en rampen, die zó apocalyptisch getint zijn, dat 
het  moeite kost een keus te bepalen van op te nemen 
artikelen. 
 
Voor ons land is de kerkelijke situatie allerbelangrijkst. 
De PKN heeft elke ‘kerk’ en elke christen iets, ja veel te 
zeggen. Het grijpt zeer diep in, want naar onze rotsvaste 
overtuiging gaat de Heere met kerkelijk Nederland in 
het gericht treden. Het hatelijk gevogelte gaat de kooi 
van Rome binnen, zoals Bunyan al heeft geprofeteerd. 
Vandaar dat ook aan het pausdom -als de gróótste 
vijand- weer veel aandacht moest besteed worden. U 
leest ervan op diverse plaatsen. Daar we toch evenwicht 
in ons blad willen bewaren hebben we lang niet alles 
opgenomen wat gereed ligt.  
 
De “oosterse antichrist” vraagt ook al onze aandacht. 
Niet alleen voor ons land -hoewel dit voor ons het meest 
spreekt- maar heel West-Europa dreigt verzwolgen te 
worden door deze grote vijand van het ware 
christendom. We hebben ook hiervan maar een selectie 
opgenomen. 
 
Daar we als “Toekomstblad” steeds weer moeten wijzen 
op de ontzaggelijk afvallige tijd waarin we leven, maar 
ook en vooral op de heilstijd die beloofd is, komen ook 
deze zaken ruimschoots ter sprake. 
 
Daar we temidden van een vreselijk goddeloze 
maatschappij leven en een christendom dat overwegend 
alleen nog maar de “schijn” der godzaligheid heeft en 
met de wereld volop meedoet, gebruiken we wel eens 
uitdrukkingen die mogelijk “hard” overkomen, maar die 
men toch niet als “liefdeloos” moet zien. We mochten 
allen maar wat meer hebben van de geest en kracht van 
Elia -een mens van gelijke beweging als alle anderen- die 
de Baälspriesters slachtte, vanwege de liefde die hij had 
voor de God van Israël! Liefde is heel wat anders dan 
“lievigheid”! 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 

 

 
 
 
 

Colofon 
 
Verwachting is een Bijbels 
toekomstblad voor allen die 
uitzien naar de luisterrijke 
heilstijd op aarde als de satan 
gebonden wordt en naar de 
erkentenis van het volk van 
Israël, dat Jezus van Nazareth 
de beloofde en gekomen 
Messias is. 
 
"Verwachting" verschijnt 
eenmaal per kwartaal onder 
redactie van: 
 
C.J. Buijs 
Sparreweg 6 
2803 JT  Gouda 
 
Telefoon: 0182-572867 
E-mail:  
verwachting@filternet.nl 
Postbankrek. : 3496856 
 
 
 
Abonnement: € 13,60  per 
jaar. Betaling door middel 
van acceptgiro, welke wordt 
ingesloten bij het   laatste 
nummer van de jaargang. 
 
 
 
Opzegging: Ten minste een 
maand voor het einde van de 
lopende jaargang. 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Bij de voorplaat.   Wat heeft onze tijd een grote behoefte aan predikers als de engelse predikant Charlus 
Haddon Spurgeon! Zijn getrouwe prediking is door de Heere bekroond met duizenden bekeringen. En 
niet alleen in zijn vaderland! Zonder ook maar op enigerlei wijze de vrijmacht van Gods te verzwijgen, 
heeft hij alle nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de mens die leeft onder de rijke aanbieding 
van Christus voor zondaren. Ook wees hij in zijn prediking steeds op het grote gevaar van het pausdom 
en de zekerheid van haar ondergang, het nationaal en geestelijk herstel van Israël en de daarop volgende 
heilstijd voor de hele wereld, als de satan gebonden is. “Verwachting” besteedt telkens weer aandacht 
aan deze begenadigde prediker en zijn rijke boodschap. Mocht het zijn tot een rijke zegen! 
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De duivel weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Hij let beter op de klok dan de 
meeste christenen. Hij is actiever dan ooit en heeft inmiddels bijna de gehele 
mensheid mee om de chaos compleet te maken Nooit eerder werkten de 
omstandigheden zo in zijn voordeel. Het is nu of nooit. Tijd voor zijn meesterzet, de 
presentatie van de tovenaar, die volmaakt in deze tijd past. 
 
De wereld maakt haast met het afzweren van de Bijbel, het evangelie van Jezus Christus. 
Nagenoeg alle landen van West-Europa hebben de Schepper van hemel en aarde de 
dienst opgezegd. De ene natie na de andere verkracht brutaalweg Zijn scheppingsorde. 
Hoererij wordt gelegaliseerd, homosexualiteit aangemoedigd en kindermoord 
(wereldwijd 50 miljoen abortussen per jaar) bij wet geregeld. Het goede wordt kwaad en 
het kwade goed genoemd. De godloze maatschappij van de eindtijd, in de Bijbel 
voorzegd, is in 2004 realiteit. De keuze is gemaakt. Maar daarvan wordt ook de rekening 
gepresenteerd. De wereld beleeft zware tijden. De boze geesten zijn opgeroepen en 
maken dankbaar gebruik van de uitnodiging. 
 
 
Samen één zonder God 
Als verdrukte minderheid voert Gods volk nog een achterhoedegevecht tegen het 
heidendom. De volkeren van Europa zijn zó van God vervreemd. Al is de schijn van 
godsvrucht nog wel aanwezig, in absolute waarheid wordt niet meer geloofd. Samen één 
zonder God. Het is de boodschap die dagelijks wordt verkondigd, met dien verstande 
dat God niet eens meer wordt genoemd. Eenheid is nodig om ons economisch sterker te 
maken, militair te kunnen handhaven, beter te beveiligen, ja om te overleven. Want dat 
het voorbestaan bedreigd wordt begint men wel in te zien. Het is angst, die de massa 
kneedbaar maakt en bereid om persoonlijke “vrijheden” en “democratische rechten” in 
te leveren tegen schone beloften van vrede en veiligheid. 
 
 
Dichtbij 
Ja, de wereld heeft reden om angstig te zijn. De eerste drie jaren van de 21e eeuw geven 
er aanleiding toe. De terreur van de islam beperkt zich niet tot het Midden-Oosten en 
Azië. Amerika werd in het hart geraakt. Europa kreeg in Spanje een gruwelijke 
waarschuwing. Alle democratiën beven. Allah heeft een groot leger van kandidaat-
martelaren tot zijn beschikking. Zij zijn graag bereid het paradijs te verdienen door zich 
zelfs met atoomgeweld op te blazen en daarbij zoveel mogelijk “ongelovigen” de dood in 
te jagen. Dit is een nachtmerrie, die zomaar werkelijkheid kan worden. Het geweld is 
dichtbij gekomen en zo besmettelijk als de pest. De wereld is er al een keer door 
vergaan.  
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Tekenen 
Scholier schiet docent dood.  Scholier steekt een  medescholier overhoop. Een  groepje 
scholieren verkracht een meisje en maakt haar daarna af. Incidenten? Het is dagelijks 
nieuws. Deze generatie krijgt via televisie en internet het grofste vuil voorgezet, dat er 
bestaat. Hoe zal de jongeling zijn pad rein bewaren in deze perverse wereld, vol fraude 
en bedrog, bedreven in het storten van krokodillentranen, maar hard als graniet? Een 
wereld, die voor het opvoeden van kinderen, de duivel in de arm heeft genomen. Een 
wereld, die zijn laatste ronde draait. Alle christenen zouden de tekenen moeten 
herkennen, maar weinigen schijnen het in de gaten te hebben. 
 

Oordeel 

De afval in Europa is ontstellend. Van de kerk blijft weinig over. Men denkt hier en 
daar nog iets te kunnen redden door waarheid voor eenheid in te ruilen. Recent 
onderzoek meldt, dat ook in evangelische kring minder over hemel en hel gesproken 
wordt, evenals over wederkomst en oordeel. Is men ziende blind en horende dood? 
Vergeleken bij de oordelen, waarmee God de wereld gaat straffen, zijn de klappen, die ze 
tot nu toe kreeg -hoe vreselijk ook- nog maar pedagogische tikken om ons met de neus 
op de feiten te drukken. De Heere Jezus Christus kent de zijnen en roept die allen! Zijn 
komst is nabij. 

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

LAATSTE RONDE 

Onder die titel stond het bovenstaande in het blad “De Oogst”  van mei 2004 en het is 
van de hand van de heer J.J. Frinsel. Buiten onze lezerskring zijn er velen, en we denken 
ook nog wel onder onze lezers, die menen dat we wel eens te pessimistisch schrijven. 
Maar wat is “pessimistisch”? Als we realistisch zijn, als we oog hebben voor de 
wérkelijkheid, als we een weinig de profetieën mogen verstaan en als we erop letten wat 
er in de wereld gaande is, dan kan bange vrees ons hart vervullen. Dan durven en 
kunnen we niet anders verwachten dan ontzettende gebeurtenissen. Als dit 
“pessimistisch” genoemd wordt – wel, dan zijn we dat. Toch denken we dat júist zij die 
werkzaam zijn met de “tekenen der tijden” optimistisch zijn. Want juist zij weten dat we 
tóch aan de vooravond staan van de bekering der Joden en zo ook aan de vooravond van 
de tijd dat de volkeren der wereld geen oorlog meer zullen leren. En zouden we dát 
pessimistisch noemen, ondanks dat de nabije toekomst aardedonker oogt? Maar de 
HEERE komt om recht en gerechtigheid te doen! 
 
We kunnen het van harte met de heer Frinsel eens zijn dat de laatste ronde begonnen 
is. De satan gaat meer dan ooit als een briesende leeuw tekeer, omdat hij ongetwijfeld 
weet dat de Leeuw uit de stam van Juda zijn kop heeft vermorzeld en hem straks voor 
duizend jaren zal binden als het begin van zijn eeuwige pijniging.  
 
De situatie in de wereld is zó bedreigend dat er amper woorden voor gevonden kunnen 
worden om enigermate de ernst ervan weer te geven. In ons land voltrekt zich een 
verschrikkelijk oordeel. Het oordeel der verharding.  De schijnkerk -de PKN- baant de 
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weg naar de volkomen ondergang. We schrijven er elders meer over. Maar ook in de 
‘kleine’, de reformatorische kerken, voltrekt het oordeel zich. Het meedoen met de 
wereld, haar gebruiken en gewoontes, is eerder regel dan uitzondering. We vinden nog 
wel veel “vroomheid” maar de ware vreze Gods is vrijwel van ons geweken. De HEERE 
behoudt een overblijfsel in het leven. En dat mogen we voor ogen houden. En als wij bij 
dat overblijfsel mogen behoren gaan we toch de zo donkere toekomst met vertrouwen 
tegemoet! 
 
 
 
 
 
 

DDEE  FFUUNNCCTTIIEE  VVAANN  DDEE  WWEETT  IINN  DDEE  BBEEKKEERRIINNGG  
 

Ik moet wel concluderen dat er in dit land nooit een opwekking zal plaatsvinden 
alvorens de wet gepredikt wordt in al zijn kracht op het geweten van de onbekeerde 
zondaar, hem overtuigend van zonde, al zijn schuilplaatsen van leugens ondermijnend, 
hem aan zijn aangeboren verdorvenheid ontdekkend en de verschrikkelijke gevolgen van 
het onbekeerd leven en sterven onthullend. De mensen denken gemakkelijk over de 
zonde, niet enkel zondaren, maar ook de heiligen zien haar niet in het juiste licht. De 
wet is een tuchtmeester om ons tot Christus te brengen; en als dit getrouw wordt 
gepredikt, uitziende naar de kracht van de Heilige Geest om de waarheden aan het hart 
toe te passen, zullen we inderdaad van een opwekking horen. Zondaren zullen bekeerd 
worden, heiligen wakker worden en ertoe gebracht tot hun eigen harten in te keren en 
de zaken tussen God en hun eigen ziel te herzien en opnieuw tot Jezus te gaan, inplaats 
van tevreden te rusten bij de huidige armzalige prestaties. Ook zij zullen leren dat zonde 
in het oog van God geen kleine zaak is en zullen worden aangespoord hun roeping en 
verkiezing met meer toewijzing vast te maken. Hoeveel godsdienstige belijders in deze 
tijd zijn er niet helemaal zeker van of het goed met hem is of niet, of ze gered zijn of 
ongered! De toepassing van de wet aan hun sluimerende geweten zal hen uitdrijven tot 
de boezem van Jezus Zelf. Vraag hen dan hoe het met hun ziel is, en ze zullen niet om 
een antwoord verlegen zijn. Zoals ik zei, de wet is een tuchtmeester om ons tot Christus 
te brengen. O, als de dienaren van Christus de wet zouden vasthouden, zoals Mozes de 
staf vasthield, enkel op God hopend voor een grote en heerlijke zegen, slaande tot er uit 
de rots een overvloed van heilig, geestelijk gevoel stroomt. Ook de kerk van God slaapt. 
Christenen denken te gemakkelijk over de zonde. Ik pleit er niet voor dat mensen 
zichzelf verwerpen. Het kan zijn dat ik klaag over mijn zonden en laag in het stof voor 
God lig, en mijzelf toch verheug omdat ik zo slecht als ik ben, een gerechtvaardigde 
zondaar ben, begenadigd, aangenomen en gezaligd door Jezus. Het hart van de heiligen 
moet vaak binnenstebuiten worden gekeerd, zodat ze niet zo zelfgenoegzaam zijn, maar 
op die manier meer vorderingen zullen maken. 
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è  Het bovenstaande is genomen uit een brief van de bekende Mary Winslow. Inplaats 
van De functie van de wet in de bekering had er ook boven kunnen staan: waarom komt er 
geen opwekking?  Maar het één is van het ander niet te scheiden. Er wordt in onze 
dagen veel gesproken over “Opwekking”. Sommige monden zijn er vol van! Uit het 
bovenstaande komt duidelijk naar voren waarom er nog geen opwekking is. Oud en 
jong zondigt veelal openlijk. En de zonde wordt niet genoemd, wordt niet bestraft, 
wordt als het ware verdoezeld. Dat is het grote gebrek in de huidige prediking. We 
hebben behoefte aan mensen als Edwards en Whitefield. Deze predikers wezen zonder 
omhaal de (tijd)zonden aan, predikten de scherpte van de wet in haar volle kracht, en… 
de HEERE heeft grote wonderen gewerkt! Als de predikers blijven zwijgen en ze de 
zonden niet  concreet gaan aanwijzen en oproepen tot boetedoening, tot vasten en 
bidden, komt de opwekking niet en nooit  

 
 

 
 

 
DE  PROFEET  UIT  FRIESLAND  

 
 
Nee, schrikt u maar niet, we gaan u niet vermoeien met een profeet of profetes uit onze 
dagen. Of ze er dan zijn? Zeker wel, maar u kunt het allerbeste hún ‘voorspellingen’ en 
‘openbaringen’ voor de mollen en de vledermuizen werpen. Dan kunnen ze u niet op 
een dwaalspoor brengen, ze kunnen u dan geen kwaad doen. Zijn ze daartoe dan in 
staat? Ongetwijfeld, hele families kunnen ze uit elkaar halen en hele gezinnen kunnen ze 
verwoesten, zoals we uit eigen waarneming weten. Er zijn ons zelfs meerdere gevallen 
bekend. Maar nogmaals: daar gaan we u niet mee vermoeien.  
 
Er is een man uit onze eigen kerkgeschiedenis die in zijn dagen een profeet werd 
genoemd. Deze theoloog -die van zichzelf níet zei dat hij profeet was!- heeft indringend 
gewaarschuwd tegen valse profetie en profeten; uitvoerig gewaarschuwd tegen de 
zielsgevaarlijke geestdrijverij van hen die zichzelf een ‘profetenmantel’ hebben 
omgehangen.1 Toch heeft deze man óók gezegd, dat de geest der profetie niet geheel uit 
de kerk geweken was. We hebben het over onze “eigen” (vader) Wilhelmus à Brakel. 
Men noemde hem in zijn dagen wel “de profeet uit Friesland”. Dat heeft uiteraard niet 
alleen als oorzaak dat hij vier gemeenten in Friesland heeft gediend, maar omdat hij zo’n 
uitnemend gezicht had in de Bijbelse profetieën, met name de profetieën die handelen 
over de laatste stand van de kerk op aarde in het Millennium.  
 
De bekende oudvader à Brakel was een chiliast, iemand dus die gelooft aan een 
duizendjarig Vrederijk als een bloeitijd voor de kerk op aarde, de gemeente Gods uit 
Jood en heiden. Hij was geen prechiliast, maar een postchiliast, maar chiliast wás hij! Hij 

                                                 
1 Zie voor zijn indringende en uitvoerige waarschuwing tegen deze verderfelijke geesten zijn standaardwerk 
“Redelijke godsdienst”-deel 1-hoofdstuk XLIII. Hij maakt hierin korte metten met valse profeten en hun  dwaze 
voorspellingen, dromen en openbaringen. Ook voor onze dagen een uitnemend tegengif! 
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heeft het uitnemend verstaan dat satan gebonden zal en moet worden bij het geestelijk 
herstel van Israël en de verbreiding van het Evangelie wereldwijd. 
 
 
Hoe zag à Brakel de toekomst van de 12 stammen van Israël? In een verhandeling over 
Romeinen 11 zegt hij er het volgende van2: 
 
 
Vastgesteld hebbende dat het verharde Israël nog wederom tot bekering zou komen, 
verbreidt hij het door de uitnemendheid en nuttigheid deszelfs, vs. 11-15, Indien hun val 
de rijkdom is der wereld, hoeveel temeer hun volheid; wat zal dat een uitnemende verandering 
zijn! 
 
(a) Hun val is de zaligheid, de rijkdom der heidenen, der wereld; niet een eigenlijke 
oorzaak, maar een gelegenheid: “Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou 
worden; doch nademaal gij het verstoot, en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, zie, zo 

keren wij ons tot de heidenen”, Hand. 13:46. 
 
(b) Het bestendig geloof en het heilig leven der heidenen zal het verharde Israël tot 
jaloersheid verwekken3, hen doen ijveren om de Messias, Die hun beloofd en uit hen 
was, te erkennen, in Hem te geloven, en in Hem te leven. De apostel wist wel, dat het 
nog hun tijd niet was, daarom arbeidde hij, of hij nog enigen uit hen behouden mocht, 
welke verplichting ook op ons ligt, ofschoon hun algemene bekering alsnog niet zal zijn. 
 
(c)  De algemene bekering van het nu verharde Israël zal veel meer zegen, licht, leven, 
ijver verwekken onder de heidenen, dan hun val veroorzaakt heeft. Wat zal hun 
aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden? Als God die verharde natie 
vervullen zal met Geest en genade in het herkennen en aannemen van de Messias, 
David hun koning, dan zal zich in hen vertonen een wonderbare liefde, blijdschap en 
heiligheid in het geloof. Het zal een uitnemender tijd zijn dan in de dagen van de 
apostelen; de kerk uit de heidenen zal zo verwakkerd en verlevendigd worden door de 
bekering van Israël, dat hun vorige staat er zo bij verschillen zal, als een dode bij de 
levende, en de onbekeerden zullen met grote hopen bekeerd worden, en de bekeerden 
zullen een wonderbare vermeerdering in de trap der genade deelachtig worden. O! wat 
zal dat een heerlijke tijd zijn! Wie zal dan leven? 
 

                                                 
2  U kunt dit uitvoerig lezen in  “Redelijke godsdienst”-deel-3-hoofdstuk VI 
 
3 Deze verwijzing naar Romeinen 11:11 roept moeilijkheden op. Hoe kan het huidige westerse, afvallige 
christendom de Joden tot jaloersheid verwekken? Dat lijkt toch niet mogelijk! Wij hebben het mystieke lichaam 
van Christus verscheurd. De Avondmaalstafel is gekloofd. De één acht zichzelf uitnemender dan de ander. Het 
“lichtend licht” en het “zoutend zout” dat de kerk dient te zijn is een bespotting geworden. En zo zouden we door 
kunnen gaan. Kanttekening 54 bij dit hoofdstuk wijst erop dat de Joden door het voorbeeld der gelovige heidenen 
mogen opgewekt worden het Evangelie aan te nemen en zich tot Christus te bekeren. Mogen we nog een grote 
opwekking onder het christendom verwachten of moeten we het veelmeer zien dat het christendom in haar 
roeping om de Joden tot jaloersheid te verwekken gefaald heeft en de HEERE op een geheel andere wijze Zijn volk 
tot bekering zal brengen? Weet u het? 
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De gedachten van Vader Brakel over Israël en het 1000-jarig rijk zijn onze lezers 
ongetwijfeld bekend; we schreven er al meermalen over. Het meeste daaromtrent vinden 
wij in zijn commentaar op de Openbaring. We gaan er nu ook niet veel uit citeren.  
 
Alleen het volgende: 
 
 
 Al deze teksten spreken niet van de terugkeer uit de gevangenschap van Babel, ook niet 
van de begintijd van het Nieuwe Testament, maar van de tijd der bekering der Joden in 
de laatste dagen, en wat de Heere dan voor Zijn kerk doen zal, gelijk de omstandigheden 
der teksten tonen en de verstandige lezer zal kunnen zien.(…) Neemt dit alles bij elkaar, 
en gij zult de sluitreden vinden. De antichrist en de Turk, de twee hoofdvijanden, zullen 
vernietigd zijn.4 De duivel zal gebonden zijn de tijd van duizend jaren, en in die tijd van 
zijn binding zullen de Joden bekeerd zijn, en een buitengewone uitbreiding der kerk 
onder de heidenen zijn. De kerk zal uitmunten in vreedzaamheid, kennis Gods en 
heiligheid. God  zal Zijn tegenwoordigheid in Zijn kerk op een bijzondere wijze 
vertonen; Jezus alleen zal Koning zijn, en niemand zal toegestaan zijn de kerk te 
overheersen; maar zij zal onder haar eigen kerkstaat gelaten worden, en daar zal 
uitnemende vruchtbaarheid zijn. Uit welke niet anders dan een heerlijke staat der kerk 
besloten kan worden.5 

 

De  heerlijke  staat  der  kerk 

Deze zal worden voorafgegaan door de komst van Christus. Dat is ook de mening van à 
Brakel. Er is een komst van Christus vóór en ná het duizendjarig rijk. Dat is geen 
ketterij; het was ook de overtuiging van à Brakel. Er is een “dubbele komst” van 
Christus, heeft deze uitnemende godgeleerde gezegd; een eerste en een tweede komst.   
 
Voor deze mening van à Brakel moeten wij zijn verhandeling over Mattheüs 25 :1 t/m 
14 raadplegen, de parabel of gelijkenis van de tien maagden. In het algemeen gesproken 
wordt deze gelijkenis betrokken op de eeuwigheid. Christus komt ten oordeel in de 
jongste dag en dat houdt in de verbranding van de aarde en de aanvang van de 
eeuwigheid. De wijze maagden gaan ten hemel en de dwaze maagden worden naar het 
eeuwige vuur verwezen. Maar à Brakel zegt zeer nadrukkelijk: 
             Door het koninkrijk der hemelen 
wordt hier verstaan de staat van de zichtbare kerk op aarde en niet het koninkrijk der 
heerlijkheid. (…) De plaats waar deze bereiding om Christus te ontmoeten geschieden 
zal: en dat is niet van het koninkrijk dezer wereld, of aardse koninkrijken, maar in het 
koninkrijk der hemelen, ’t welk op verscheidene manieren in de Schrift voorkomt. Hier 
wordt niet verstaan het koninkrijk der heerlijkheid, in de derde hemel, want daar zullen 
geen dwaze maagden zijn; iets dat onrein is, zal daar niet inkomen. 
 

                                                 
4  Het zal de meeste lezers wel bekend zijn dat onze “ouden” met de antichrist bedoelden het pauselijk Rome en 
dat men de “Turk” vereenzeldigde met het mohammedanisme, ook wel, de oosterse antichrist.door hen genoemd, 
in tegenstelling met de westerse antichrist – het pausdom. 
5  Zie “Redelijke godsdienst”-deel 3-Openbaring 20-blz.322/323. 
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Deze mening is niet de algemene gedachte geweest onder de “oude theologen”, maar er 
zijn altijd uitzonderingen geweest, en dan vooral bij hen die zich uitvoerig met deze 
gelijkenis hebben beziggehouden.6   Wat zegt à Brakel over de “dubbele komst van 
Christus”? We citeren hem als volgt: 
                            
Daar is een dubbele komst van Christus. 1. Om de Joden te roepen en met hen de 
volheid der heidenen in te zamelen, welke genoemd wordt: “de verschijning zijner 
komst”, volgens 2 Thess. 2:8.  Wanneer er zal zijn zulk een glans van waarheid 
schijnende in de wereld, gewapend met zulke werktuigen,  die de antichrist ten 
enenmale zullen verdelgen, Openb. 19:19 en 20. 2. Zijn komst ten oordeel, Hebr. 9:28; 
1 Cor. 15:23 en 24, wanneer er zal zijn een algemene opstanding van goeden en 
kwaden, 1 Thess. 4: 15 t/m 17.  
 
 

Wat bedoelt à Brakel met de “dubbele komst van Christus”? 

 
1. In elk geval niet een persoonlijke komst van Christus aan het begin van het 

Vrederijk; niet een zichtbare komst van de Heere Jezus op de Olijfberg, om Israël uit 
de dan aanwezige allergrootste benauwdheid te redden en de vijanden te verslaan. 
Met de “eerste komst” bedoelt hij ook niet de komst van de Zaligmaker in het vlees 
te Bethlehem, maar de komst van Christus om de Joden te roepen en met hen de 
volheid der heidenen in te zamelen, zoals al genoemd is en waarmee hij bedoelt een 
komst van uitermate grote en heerlijke betoning van Geest en kracht, zoals nog 
nimmer geweest is. We citeerden het al van hem: “Wanneer  er zal zijn zulk een 
glans van waarheid schijnende in de wereld, gewapend met zulke werktuigen, die de 
antichrist ten enenmale zullen verdelgen.” 

2. Het tweede gedeelte van de door hem gestelde “dubbele komst” is de zichtbare 
komst van Christus ten oordeel, wanneer er een algemene opstanding der doden zal 
zijn.  

 
We wisten al dat à Brakel postchiliast was, zodat hij geen opstanding der gelovigen aan 
het begin van het Vrederijk leerde, maar een opstanding van rechtvaardigen en 
goddelozen aan het einde van dit rijk. En ook geen persoonlijke komst van Christus bij de 
aanvang van het millennium, maar eerst aan het einde ervan. Het is de algemene 
gedachte geweest onder de theologen in ons land. In Engeland en Schotland hebben 
meerderen voor het prechiliasme gekozen, maar het is wel zo, dat dit een minderheid 
was. Het valt niet te loochenen dat de vroege kerk -de kerk der eerste eeuwen- op het 
pre-chiliastische standpunt stond. 

 

                                                 
6  We wijzen u op professor C. Vitringa die in een zeer uitgebreide verhandeling over deze stof ook deze gelijkenis 
verbindt met de laatste stand van de kerk op aarde. Tot deze conclusie komt ook Salomon van Til (1643-1731) 
professor in de theologie te Leiden, in zijn commentaar op Mattheüs. Zie blz. 31!  En we noemen in het bijzonder 
de van God geleerde “kolensjouwer” William Huntington. Hij schreef ook uitgebreid over deze parabel en komt 
tot dezelfde conclusie als de geleerde Vitringa, wiens colleges te Franeker bezocht werden door jongelui uit heel 
Europa!  
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Post of Pre? – In elk geval een gouden tijd ! 
 
 
O, hoe moesten wij begeren te zien, wat in Gods Woord genaamd wordt de eerste der 
dagen van de Zoon des mensen. O, wat een verandering zal die dag in de wereld maken, 
als des Bruidegoms komst die geheel veranderen zal; uit die baarmoeder des dageraads 
zullen veel bekeerden voortkomen, Ps. 110. ’t Welk is de dauw van Christus’ jeugd; dan 
zullen de ogen der blinden zien en de oren der doven geopend worden en de tongen der 
stamelenden zullen bescheidenlijk spreken, Jes. 29:18 en 22:3 en 4. De lamme zal lopen 
als een hert, en de tong der stommen zal zingen op de weg der heiligheid, daar de 
onreine niet kan over gaan en de dwaze niet op dwalen al. O, dat die Geest uit de 
hoogte mocht worden uitgestort, om ons de doen ontwaken en voorraad van olie op te 
doen in de vaten en zo met Christus ons Hoofd verenigd zijnde, te wachten op zijn 
komst, waarvan ik nog wat zeggen moet.                       
(W. à Brakel-Gelijkenis 10 maagden) 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
We zouden nog meer kunnen citeren, maar we hebben geen ruimte meer. Het 
bovenstaande is echter genoeg om te sterken en de tegensprekers te beschamen! We 
houden het maar bij de ‘profeet’ à Brakel en we laten alle verwerpers van het chiliasme 
aan hun plaats. De HEERE laat zich door hen niet op- en tegenhouden!.  
 

 
PROTESTANTS   NEDERLAND 
 
     BLIJF  PROTESTANTS ! 
 

- 1 - 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
Er is op aarde niet gemakkelijk een listiger, sluwer, onzedelijker vijand en 
tegenstander van de waarheid, van de Godsvrucht, van de gemeente van onze Heere 
Jezus Christus te vinden, dan het pausdom; niet gemakkelijk iets, dat de consciëntie 
en de moraliteit der volken meer bederft, dan de huichelarij, met welke het pausdom 
zich van de idée 'Godsdienst' bedient, om over alles ten koste van alles te heersen. 
Zonder verkrachting van de waarheid kan het niet bestaan. Waar Jezus Christus de 
eer ontvangt die Hem toekomt, wordt het gehouden voor ongerechtigheid.   

Hoogleraar Dr. J.I. Doedes -1817-1888    
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Is de heer H.H.J. van As zo onwetend? 
In Protestants Nederland van april 2004 bespreekt de heer H.H.J. van As het boek van ds. 
A. van der Kooij, Onder de zesde fiool, dat posthum van zijn hand verschenen is. In dat 
boek komt duidelijk de visie van ds. Van der Kooij naar voren, n.l.: de bekering van de 
Joden, het 1000-jarig Vrederijk, maar ook zijn visie op het pauselijk Rome. Dominee zag 
Rome als de door de Schrift getekende antichrist, hoewel hij meende dat er nog een 
topopenbaring van de antichrist te verwachten is. Het blijkt uit de bespreking dat Van 
As deze mening allerminst deelt. Van As heeft een heel andere “kijk” op Rome dan onze 
vaderen hadden. De visie van ds. Van der Kooij “doet hem sterk denken aan twee andere 
‘zieners’, die oorspronkelijk ook Hervormde Bonders waren: de nu overleden ds. G. Taverne in 

Hoogeveen met zijn felle antipapisme waarin hij veel verder ging dan de Hervormers.” Dit zijn de 
eigen woorden van Van As. Hij noemt als tweede “ziener” H.J. Verwoerd, van wiens 
profetieën ds. Taverne overigens niets wilde weten. Voor zover ons bekend was ds. 
Taverne ook geen “Bonder”! Waarom in dit verband beide personen genoemd moeten 
worden is duidelijk. Zij stonden geheel op het standpunt der vaderen wat het pausdom 
betreft! 
 
 
Het antipapisme van de Hervormers 
Het antipapisme van de Hervormers zou veel minder ver gaan dan dat van ds. Taverne. 
Van As zegt immers, dat het felle antipapisme van ds. Taverne veel verder ging dan van 
de Hervormers!  De heer Van As is een bestudeerd persoon. Hij kan dus niet onbekwaam 
of onwetend zijn dienaangaande. Maar dan is hij niet te goeder trouw. En dat is hij ook niet! 
We zouden de Hervormers als het ware eindeloos kunnen citeren over het pausdom. 
Maar we moeten ons beperken en alleen Calvijn aan het woord laten over het pausdom 
in enkele uitspraken. Toch zullen we wel zoveel citeren dat iedereen na lezing ervan zelf 
kan uitmaken of de Hervormers minder fel of zelfs veel feller waren dan genoemde 
predikant! 
 
 
Hoe dacht Johannes Calvijn over het pausdom? 
Verder, wanneer hij de antichrist door dit kenteken aanwijst, dat hij Gode zijn eer zal 
roven om die aan zichzelf toe te kennen, dan is dit de voornaamste aanwijzing, die wij 
volgen moeten bij het zoeken naar de antichrist; vooral wanneer een dergelijke 
hoogmoed voortgaat tot een openbare verstrooiing der kerk. Daar dus vaststaat, dat de 
roomse paus onbeschaamd op zich overgebracht heeft, wat alleen eigen was aan God en 
vooral aan Christus, behoeft men er niet aan te twijfelen, dat hij de aanvoerder en 
hoofdman is van het goddeloze en verfoeilijke rijk van de antichrist. 
 
Uwe Majesteit weet, welk een breed veld van bespreking zich hier voor mij opent. Maar 
ik wil kort zijn. Ik ontken, dat de Apostolische Stoel daar is, waar men niet anders dan 
ontzettende afwijkingen ziet. Ik ontken, dat hij de Stedehouder van Christus is, die 
tegen het Evangelie woedt en daardoor bewijst, de antichrist te zijn. Ik ontken, dat hij 
een opvolger van Petrus is, die zich met alle kracht beijvert, om neer te werpen, wat 
Petrus heeft opgebouwd. Ik ontken, dat hij het hoofd der Kerk is, die door zijn 
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overheersing de Kerk van Christus -het werkelijk en enige Hoofd- verbreekt en 
verscheurt.   
 
Het bovenstaande kunnen we lezen in “Institutie”- IV,7, 25 en in “Een verzoekschrift 
aan keizer Karel V”. Dat valt nogal mee, zult u mogelijk zeggen. Er wordt wel gesteld 
dat Rome de antichrist is, maar zo fel is dat toch niet. Nu is  het al fel genoeg door 
iemand en/of een ‘kerk’ dé antichrist te noemen, maar we begrijpen wat u bedoelt. 
En daarvoor kunt u óók bij Calvijn terecht. Deze mannen namen geen ‘blad voor de 
mond’! 

 
Deze woorden betekenen, dat waar de kerk zich aan Christus alleen onderwerpt en zijn 
bevel gehoorzaamt en naar zijn leer luistert, zij eerst dáár in een rechte toestand verkeert. 
Als de Pausgezinden ons onder hen iets daarvan kunnen bewijzen, laat ze dan de naam 
van kerk, waarop zij zo trots zijn, gebruiken, maar als Christus er verzwegen wordt en 
zijn Majesteit met voeten getreden, en zijn heilige inzettingen bespot worden, wat is hun 
eenheid dan anders, dan een samenrotting des duivels, die erger is en vloekwaardiger 
dan alle verstrooiing?                                                   (Joh. 10:16-18) 
 
Hetzelfde schouwspel bieden ons heden ten dage de monniken aan; volijverig maken zij 
overal bekeerlingen, maar om die straks van mensen, die een ongebonden en onreine 
levenswandel hadden, gelijk zij waren, tot barre duivels te maken. Zó bedorven toch 
zijn de bordelen (uiteraard bedoeld de kloosters!-B) waar zij hun zwelgerijen plegen, dat 
zij zelfs de engelen uit de hemel besmetten zouden. Inmiddels is de monnikspij de beste 
sluier om allerlei soort van gruwelen te bedekken.        (Matt. 23:15)                                                                                     
 
Wanneer de paus door zijn tirannie de kerk onderdrukt heeft, versiert hij zich toch met 
de eretitel van de kerk. Ja, om het licht van de gezonde leer uit te blussen bedriegt hij de 
mensen met een zinledige eretitel der kerk. Maar indien men de zaak behoorlijk gaat 
onderzoeken, valt het gemakkelijk zo grove bedriegerij te ontdekken; dewijl hij met 
ternederwerping van Christus, zelf alleen het gezag in handen neemt. Wel betuigt hij 
met woorden, dat hij een stedehouder van Christus is; maar in werkelijkheid zendt hij 
Christus in eervolle verbanning naar de hemel, en trekt alle macht in de kerk aan zich. 
Want Christus regeert niet anders,  dan door de leer van zijn Evangelie,  die door deze 
vervloekte afgod schandelijk met de voeten wordt vertreden.    (Hand. 15:16)                                                                        
 
Wanneer wij dan zien hoe de Pausgezinden met een vermetele woede het zuivere Woord 
van God zo hebben omvergeworpen,  kan men op goede  grond  tot  de 
gevolggevolgtrekking komen, dat de Heere hen als de Zijnen niet erkent, ja zelfs een 
afschuw van hen heeft, ook al beroemen zij er zich op de  Kerk  te  zijn   En  indien  
men  dat  
moordhol en die roversbende niet verlaat, is het onmogelijk met de Heere Jezus 
Christus verbonden te zijn.                                                     (preek over Efeze 2:19-22) 
 
 
Zo nu toont de heilige Paulus ons aan, dat men de Pausgezinden hun groot getal niet 
benijden moet, al zijn ze nog zo sterk vermenigvuldigd. Want het is een lichaam zonder 
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hoofd, ja een gebocheld en mismaakt lichaam. Kortom, wat de Pauselijken kerk 
noemen is een monster.(…)                                                                               (idem)         
 
 
Dat staat vast, dat er geen klasse van mensen is, die méér met de schandelijkheid van 
alle gebreken bezoedeld is; nergens woelen in meerdere mate kliekgeest, haat, 
partijschappen en eerzucht. In enige weinige kloosters leeft men wel kuis, indien het 
kuisheid genoemd mag worden, wanneer de lust in zoverre onderdrukt wordt, dat ze 
niet tot openlijke schande komt. Maar toch zult ge er ternauwernood één op de tien 
vinden, die niet veeleer een bordeel is dan een heiligdom der kuisheid. En wat voor 
eenvoud is er in leeftocht? De varkens en de varkenskotten worden op dezelfde wijze 
vetgemest.                                                                                       (Institutie-IV,XIII,15)                    

 
 

We zouden veel meer van Calvijn kunnen citeren, maar we vinden dit voldoende. We 
zullen meneer Van As de uitspraken van Luther over de paus en zijn monniken maar 
besparen. Die zijn dermate keihard en “ongekuist” dat zijn oren mogelijk te veel zouden 
tuiten! Maar hoogstwaarschijnlijk weet hij het zelf ook wel! Zoals ook, dat Rome nog 
precies is als in die tijd, als ze de kans maar heeft dit waar te maken! Het laatste jaar 
heeft de krant van Van As tientallen berichten opgenomen over de vunzigheid van de 
roomse priesters, met name in Amerika. Dat was zonder meer “antipapisme”! Anti de 
kerk van Rome!! 
 

We kennen de gedachten van wijlen dominee Taverne over het pausdom. Die waren 
zeker fel, maar het zijn ‘lieve’ woordjes in vergelijking met die van Calvijn en vooral 
met die van Luther!  Van As  laakt de visie van dominee Van der Kooij op het 
pausdom en Israël. Dominee Van der Kooij stelde dat het (grote) herstel van de kerk 
wacht op de bekering van Israël én op de verwoesting van het pausdom. Dat was ook 
de mening van ds. G. Taverne. Het is de visie van de kerk in haar rechtzinnige 
ontwikkeling. En wij zijn het er van harte mee eens. We zien met groot verlangen uit 
naar de verwoesting van Rome en van alles wat met haar heult en haar steunt.  

 

Nogmaals: Het valt steeds weer op, dat zij degenen die de visie van onze oude 
schrijvers delen, altijd  de “vorm” waarin zij dit verwoorden kwalijk nemen. Want 
ook Van As schrijft: “Maar de visies op het pausdom en op Israël in déze vorm doen 
mij sterk denken aan twee andere opmerkelijke ‘zieners’(…)”. Dat is een bedekte 
beschuldiging van dubieuze overdrijving, hoewel dat weer niet zo bedekt is, dat het 
voor hen die wat meer belangstelling hebben voor de Bijbelse toekomstleer dan de 
doorsnee christen, eigenlijk toch wel duidelijk is. De door Van As gelaakte visie is wél 
de visie van onze oudvaders, de Presbyterianen, de Puriteinen en vele anderen.  

   

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Protestants Nederland en het anti-papisme 
 
 

Dit blad kon er voorheen wat van! Ze waren fél anti Rome en zo hoort het ook. 
Vanzelfsprekend niet tegen roomse mensen, maar tegen het pausdom als systeem, als 
kerk, als de vijandin van Christus en Zijn bruidskerk. En zo durfden ze ook de zo fel 
anti-papistische ds. Ch. Spurgeon in hun blad te laten spreken. We geven daarvan een 
voorbeeld en we citeren uit “Protestants Nederland” van mei 1989, waarin we het 
volgende lezen: 
 
Spurgeon over het pausdom 
Het pausdom staat tegenover het Evangelie van Christus, en is de Antichrist. Wij 
behoren daartegen te bidden. Het zou het dagelijks gebed van elke gelovige moeten zijn, 
dat de antichrist als een molensteen in de rivier geworpen wordt. Want hij verwondt 
Christus, omdat hij Hem berooft van Zijn heerlijkheid. Het pausdom stelt sacramentele 
voldoening in de plaats van Zijn verzoening en het verheft een stuk brood op de plaats 
van de Heiland en enkele druppels water op de plaats van de Heilige Geest. Het stelt 
een feilbaar mens -zoals wijzelf ook zijn- als plaatsvervanger van Christus op aarde. Als 
we daartegen bidden, dan doen we dat omdat het zich tegen Hem verzet. Wij hebben de 
personen lief hoewel we hun dwalingen haten. We hebben hun zielen lief hoewel we 
hun dogma’s verafschuwen. De adem van onze gebeden zal worden verzacht, omdat we 
in het gebed onze gezichten wenden tot Christus.  

 
Als meneer Van As wil weten wie en wat Rome is als ze de macht heeft, moet hij nog 
maar eens luisteren naar wat de engelse predikant Spurgeon erover schrijft. Tijdens een 
reis door Italië was zijn ervaring als volgt: 
                                    Zondag – Wij waren genoodzaakt deze dag hier door te brengen, 
maar het  was een liefelijke dag. Gisteren omstreeks vier uur hield de regen op, zodat wij 
een wandeling konden doen door de nauwe straten van “Genoa la Superba” – Genua de 
Prachtige. Groot was mijn verontwaardiging toen ik, een blik slaande in de 
biechtstoelen, de aanwijzingen las voor de priester ten opzichte van de vragen, die hij 
zijn boetelingen moet doen. Zij waren gedrukt in het Latijn en hadden betrekking op de 
onnoembare misdaden, die de vuurregen over Sodom hebben gebracht, en de vloek zijn 
van het heidendom. Jonge maagden te zien nederknielen en op die wijze ondervraagd te 
worden, deed mij wensen dat alle priesters uitgeroeid mochten worden van de 
aardbodem, als niet waard te leven, en zeer bepaald heb ik de rechtvaardige wraak van 
een beledigd God over hen uitgeroepen! Na mijn vertrek heeft mijn sober en kalm 
nadenken mijn toorn en verontwaardiging ten volle onderschreven. Hoe kan de Heere 
dit alles verdragen! Voorwaar, Zijn lankmoedigheid is groot! 

 
MacCheyne had dezelfde ervaring in roomse landen als Spurgeon. Daarover meer de 
volgende keer D.V. Spurgeon heeft het over “de vuurregen over Sodom.” Deze mensen 
hadden nooit het Evangelie gehad en konden er ook niet tegen zondigen. U mag zelf de 
‘toepassing’ maken voor onze dagen en het kerkelijk leven. 

(slot volgt) 
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HHEETT    DDUUIIZZEENNDDJJAARRIIGG    RRIIJJKK  

 
(Bijbel en geschiedenis) 

 
- 4 - 

  

Wat vooraf ging 

In de vorige drie afleveringen hebben we een weinig aandacht besteed aan het chiliasme 
in de oude kerk, de kerk der Reformatie en de mening van onze vaderen -de “oude 
schrijvers”- in de periode van de Nadere Reformatie. Dit is alles maar heel summier 
geweest, omdat we in kort bestek veel willen geven en we deze serie niet te uitgebreid 
willen maken, hoewel we aan de nieuwere tijd –de 19e en 20e eeuw- in deze serie wat 
meer aandacht willen besteden. Op veel facetten van het chiliasme hebben we in de 
loop van de jaren al gewezen en dat hopen we te blijven doen, op allerlei wijze. In 
aflevering drie zijn we geëindigd met iets te noemen uit het gedachtegoed van de 
negentiende eeuw; met name hebben we het chiliasme van Ds. G. de Haas naar voren 
gebracht. We willen nu verder wat uitgebreid de 19e eeuw behandelen en dan vooral 
wijzen op de mannen van het Réveil. 
 

Het chiliasme in de afscheiding en het réveil 

Daar hebben we al iets van gezegd, maar we willen er nog wat extra aandacht aan 
besteden. De dagen van de Afscheiding staan niet alleen in het teken van het scheuren 
en bouwen van ‘kerken’, maar juist in die tijd is er ook veel hart en oog geweest voor het 
Vrederijk van de Messias. Aan de tijd van de “Nadere Reformatie” hebben we niet 
zoveel aandacht besteed, omdat daar in dit blad al zoveel over geschreven is. We wijzen 
er nog even op dat in die dagen ook in Schotland een krachtig getuigenis gegeven is 
aangaande het chiliasme. We noemden al M’Cheyne en we zouden veel kunnen citeren 
van de gebroeders Bonar, Cumming en anderen. Daar hopen we nog eens apart op 
terug te komen D.V. M’Cheyne was zelfs uitgesproken prechiliast, hoewel anderen dat 
afwezen. Hoewel de zo jong gestorven M’Cheyne er niet veel over geschreven heeft 
weten we wel hoe hij er over dacht. Zo zegt hij er het volgende van in zijn dagboek: “Een 
belangrijke bijeenkomst gehad met een commissie uit de Joden. In de avond velen van Gods volk 

gesproken. De afkeer, die vele vrome zielen in Glasgow koesteren van de verwachting ener 

persoonlijke wederkomst van Christus, is zeer sterk, terwijl hun tegenwerpingen ter zelfder tijd zeer 

zwak blijken te zijn.” U merkt dus wel dat we een prechiliast niet al te snel een ketter 
moeten noemen. Dat zou toch niemand van een uitnemend man als M’Cheyne durven 
zeggen!15 
 
 
Als we het hebben over de dagen van de Afscheiding en de tijd daarop volgende komen 
we al snel bij de Israëlieten  die de Messias hebben gevonden. Het  zal  niet gemakkelijk 
                                                 
15   Zoals u bekend zal zijn stond de jonggestorven predikant van Dundee op het standpunt dat de Heere Jezus 
Christus persoonlijk op de olijfberg zal verschijnen ter inluiding van het 1000-jarig rijk. 



 16 

zijn om een Messias belijdende Jood te vinden die A-chiliast is! En dan komen we al snel 
terecht terecht bij de bekende Isaäc da Costa! Da Costa mogen we zien als een 
geestverwant van hen die in onze dagen de leer der Schrift, aangaande het Vrederijk, 
mogen geloven. Hij geloofde met ons aan het nationaal en geestelijk herstel van het volk 
der Joden, aan de vernietiging van de (roomse) antichrist en het daarop volgende 
Duizendjarig Rijk. Zeker, hij was geen postchiliast, maar hij zag uit naar de persoonlijke 
komst van de Heere Jezus om Zijn oude volk te redden en te begenadigen en ze tot een 
zegen te stellen voor de hele wereld.  
 

De visie van da costa 

Hoewel het voor onze lezers bekend genoeg is vinden we het toch belangrijk aan u door 
te geven wat Da Costa schrijft bij Openbaring 20: 
 
 
 
 Dat de apostel Johannes, in welke nader te bepalen zin dan ook, een wezenlijke 
chiliast is, dat is, één die het duizendjarig Christusrijk leert, is eigenlijk voor geen 
tegenspraak vatbaar. Daartoe is de letter zelf te duidelijk, te vaak herhaald, te ruim 
ontwikkeld. Hetzij wij het met sommigen, waaronder Hengstenberg, verstaan van een 
duizendtal jaren, dat zijn aanvang heeft genomen met het jaar van de kroning van Karel 
de Grote tot keizer van het nieuwe Westerse rijk (an. 800), en (zonder dat de Kerk van 
Christus er iets van vermoed heeft!) met het jaar 1806 reeds zijn voleinding heeft gehad 
– hetzij, met anderen, van een nog toekomstige, hetzij dan letterlijk of bloot ideëel 
bedoelde toestand voor Kerk en mensheid op te vatte, een duizendjarig rijk kan niet 
ontkend worden door Johannes door het met de grootst mogelijk stelligheid ten besluite 
zijner gezichten geleerd te zijn. Doch ook het letterlijke, of liever werkelijke van deze 
duizendjarige Christusregering op aarde volgt noodzakelijk uit de samenhang en geheel 
de wijze van voorstelling bij de Nieuw Testamentische ziener. Zo waarachtig toch de 
overwinning over het beest en het binden van de satan (19:19-21 en 20:1), hoewel in 
symbolische taal beschreven, een werkelijk te volbrengen gebeurtenis in de toekomst te 
kennen geeft, zo wezenlijk moet noodwendig ook de regering van de Christus met Zijn 
heiligen in het apocalyptisch woord bedoeld zijn, of alle praktische betekenis van deze 
profetie gaat verloren in een ijdele klank, in een vrije beschouwing van een nimmer 
bereikt of te bereiken ideaal. 
 
 
De aard der profetie en haar vervulling in de Heilige Schrift was vanouds juist het 
tegenovergestelde van dat vervliegen en verdampen van feitelijke toestanden in louter 
ideeën. De wet en weg der goddelijke bedelingen strekt juist tot de verwezenlijking der 
hoge Godsgedachte, tot het zichtbaar belichaamd worden van een geestelijk beginsel. 
Ook het duizendjarig rijk derhalve, door Johannes in de geest gezien en beschreven, is 
uit de aard der goddelijke profetie en denkbeeld Gods, met betrekking tot de gemeente, 
tot de mensheid, tot deze aarde, dat zijn verwezenlijking tegemoet gaat; en geenszins aan 
tijd noch plaats recht verbonden ideaal. Van deze letterlijk of reële opvatting pleit verder 
niet weinig de nadrukkelijke herhaling der uitdrukking tot zesmaal toe  in  de  beperkte  
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ruimte van  een  weinig kapittelverzen bij de apostelziener (20:2-7). Is het denkbaar dat 
een tijdvak, met zo telkens en stellig herhaalde nadruk te kennen gegeven, in de taal van 
de ziener der Apocalypse niets meer of anders zou bedoelen dan zeer in het algemeen 
een ideale toestand der christelijke Kerk? Loopt het, bij die plechtige en krachtige 
herhaling van het tijdvak en zijn (zij het dan ook letterlijke of symbolische) duur, niet 
veeleer in het oog, dat die duizend jaren der Christus-, hetwelk is Messias-regering bij 
Johannes niet anders kunnen bedoelen, dan juist dat tijdperk van vrede, Godskennis, 
heerlijkheid, door alle profeten van God van ouds voorzegd voor alle volken der aarde 
onder de scepter van de beloofde Koning en Verlosser uit Israël? Met andere woorden, 
dat Messiaanse rijk op aarde, waarvan de verwachting op zichzelf toch wel nimmer de 
Joden door Jezus of Zijn apostelen verweten of ontnomen is, mits alleen als gevolg en 
vrucht van een Messiaslijden erkend en vastgehouden? Wat een gloeiende verven in 
allerlei bijzonderheden heeft de Oudtestamentische profetie gedurende duizenden jaren 
van geslacht tot geslacht verkondigd en voorgeschilderd heeft, zonder bepaling van jaren 
of eeuwen, datzelfde nogmaals en voor alle volgende geslachten in de gemeente naar 
Christus’ naam genoemd, doch met verrassende bijvoeging van de tijdsduur te herhalen. 
Ziedaar het doel voor Johannes weggelegd aan het slot van zijn profetische loopbaan als 
apostel. 
 
 
In de door Johannes genoemde duizend jaren is dan nu de plaats verordend voor al die 
rijkdom van beloften, waarvan Israëls profeten overvloeien, en die in hun goddelijk 
verheven schilderingen niet alleen Palestina maar geheel deze aarde, niet het volk Israël 
alleen, maar alle volken der wereld omvatten; doch dan ook, omgekeerd tevens van al 
die heerlijkheid en zegen, en vrede en Godskennis op aarde, én Palestina als middelpunt 
én de zichtbare tegenwoordigheid van de Messias met de ontelbare schare Zijner 
verlosten als onmiddellijke oorzaak verkondigen. Dan en dan voor het eerst in al Zijn 
volheid en rijkdom, wordt het bewaarheid, dat,  
       “God Koning zijn zal 
over de gehele aarde, dat de Heere zal zijn één, en Zijn naam één”, dat  Hij, de Messias, 
de Zoon van David, “regeren zal van zee tot zee, en van de rivier tot aan de einden der 
aarde.” En “dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heeren, gelijk de wateren de 
bodem der zee bedekken” – “te dien dage wanneer de heidenen zullen vragen naar de 
wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, en wiens rust heerlijk zal zijn.” 
(Jesaja 11: 9 en 10) – “Dat de berg van het huis des Heeren zal vastgesteld worden op de 
top der bergen, en dat Hij zal verheven worden boven de heuvelen en alle heidenen tot 
dien zullen toevloeien, en vele volken zullen heengaan en zeggen: ”Komt, laat ons 
opgaan tot het huis van de God Jacobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij 
wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heeren Woord uit 
Jeruzalem, en Hij zal richten onder de heidenen, en bestraffen vele volken, en zij zullen 
hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het 
andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren”, Jesaja 2: 2-4. 
 
 
Dat zullen dan de tijden der volle en wezenlijke vervulling zijn van die schitterende 
voorzegging aan het huis van Jacob, het stamhuis van David:  “Een Kind is ons geboren, een 
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Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder, en men noemt Zijn naam Wonderlijk, 

Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. De grootheid dezer heerschappij en des 

vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in Zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat 

te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver des Heeren der 

heirscharen zal zulks doen”, Jesaja 9: 5 en 6.  
 
 
Alsdan zal vervuld worden, onder en met zo velen, dat woord wederom van een andere 
profeet Israëls uit de dagen der Babylonische vreemdelingschap, Ezechiël 37: 21-28:  
   “Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden 
der heidenen, waarheen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen 
hen in hun land; En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israëls; 
en zij zullen te zamen een enige Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot 
twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. En zij zullen 
zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, en met hun verfoeiselen, en met al 
hun overtredingen: en Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, in dewelke zij 
gezondigd hebben, en zal ze reinigen; zo zullen zij Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot 
een God zijn. En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn; en zij zullen allen 
tezamen één Herder hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn 
inzettingen bewaren en die doen. En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht 
Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en 
hun kinderen, en hun kindskinderen tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal 
hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid. En Ik zal een verbond des vredes met hen 
maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn; en Ik zal ze inzetten en zal ze 
vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in 
eeuwigheid. En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, en zij 
zullen Mij tot een volk zijn. En de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, Die 
Israël heilige, als Mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid.” 
 
 
We vonden het belangrijk de Bijbelteksten volledig weer te geven. Ze zijn bekend 
genoeg, maar het kan zeker geen kwaad nog eens duidelijk te beseffen dat deze 
Bijbelgedeelten zien op de bekering van de Joden en het grote herstel van Gods 
Gemeente. Wil men er geestelijke lessen uit putten? Akkoord! Maar laten we van de 
eigenlijke letterlijke betekenis afblijven en van Gods Woord niets afdoen, tenzij  we Gods 
oordeel niet vrezen. We zullen ze ook niet -gemakshalve- overbrengen naar de 
eeuwigheid en… zeker niet op de kerk van onze dagen! Daar horen ze zeker niet!! 
 
 
In de Bijbellezingen van Da Costa kunnen we veel lezen over het Messiaanse Vrederijk 
en we komen meermalen schitterende parels tegen. We hebben hem al meerdere malen 
geciteerd en dat zullen we zeker nog meer doen. Nu nog een enkele gedachte van hem 
bij Ezechiël 37: 
   Hij spreekt en zij leven. Zo zijn ook voor Hem de bekering van de mens en van 
vele mensen,  de  verlossing  van  de  enkele Israëliet of van geheel Israël, de vernieuwing 
van Palestina of van geheel de aarde tot een paradijs, dezelfde zaken, zij zijn alle de 
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voortzetting van één lijn, die in Hem, Christus, haar uitgangspunt heeft. En waarom liet 
God de profeet zulke uiterst dorre beenderen zien? Omdat God gewoon is, alvorens te 
redden, de dingen te laten komen tot hun uiterste punt van reddeloosheid.16 Het is 
Gods heerlijkheid, om het leven voort te brengen uit de dood, en het is wel opmerkelijk 
dat het ongeloof God juist deze zijn hoogste eer poogt te ontnemen: het bewijst de 
verfoeilijkheid van het ongeloof. De gelovigen ondervinden het meermalen, dat een zaak 
eerst tot haar alleruiterste ellende moet komen, alvorens God toont zich dezelve aan te 
trekken. Trouwens als wij God als God erkennen, dan is: “iets minder te doen dan het 
onmogelijke”, Zijns niet waardig. Eerst moet de zaak aan onze zijde een afgesneden zaak 
zijn, zodat wij gedwongen zijn te zeggen: ja, daar is nu niets meer aan te doen; er is geen 
hoop, geen verwachting meer; eerst dan komt God en zegt: Ja wel, er is nog iets aan te 
doen, er is nog hoop, er is nog verwachting: Ik zal het leven geven uit de dood. 
 
Te voren was alles dood, nu is alles leven. Zo zal het ook zijn, als het ganse huis van 
Israël  -want het wordt ook door deze doodsbeenderen vertegenwoordigd- het nieuwe 
leven ontvangt. Alsdan zullen alle volken leven. Als Israël opstaat uit de doden, dan 
staat alles uit de dood op. Ja, als deze dorre beenderen leven, dan leeft en bloeit alles, en 
wordt de aarde bedekt met de kennis des Heeren, gelijk nu de bodem der zee bedekt is 
van de wateren.  

 
Da Costa stond op het standpunt dat de Schrift letterlijk genomen moet worden, tenzij 
het overduidelijk blijkt dat dit onmogelijk is. Hooker zegt: 
            “Bij de uitlegging der Schrift heb ik 
als een vast beginsel aangenomen, dat wanneer de letterlijke verklaring aannemelijk 
is, die, welke het meest van de letter afwijkt, gewoonlijk de minst goede is.” 
 
 

In grote lijnen 

Nederland heeft te weinig met Da Costa gedaan. We kunnen groot profijt hebben van 
het profetisch licht dat deze Jood mocht ontvangen. We hebben het doorgaans naast 
ons neergelegd. Sinds we op de “Vervangingstour” zijn gegaan hebben we de profeten 
het zwijgen opgelegd of… we zijn zelf maar gaan profeteren. “Licht” kerkelijk Nederland 
had er geen belang bij en “zwaar” kerkelijk Nederland evenmin. De laatsten hebben de 
“profetie”, dat  met  de afval  van  het  christendom  in Nederland en het koesteren van 
de  “oude waarheid” door henzelf, het einde van alles bijna gekomen is. Het moet 
gezegd worden dat de Evangelische richting de erfenis van Da Costa beter bewaard 
heeft… 
 
Wij hebben grote behoefte aan juist zicht op de Bijbelse profetieën. Onze tijd is als het 
ware zwanger van de komende gebeurtenissen. Wij zijn al weer zoveel dichter bij de 
                                                 
16  Dat mag ook ons nu wel tot troost zijn in de uiterst hopeloze situatie waar we in terecht zijn gekomen. De satan 
lijkt alle macht te hebben op deze aarde. De HEERE laat hem vreselijk woeden. Maar… ook al is hij nog niet 
gebonden, hij kan niet meer doen dan God hem toestaat! We denken nu bijzonder aan de volkomen hopeloze 
toestand van de grote vaderlandse kerk. Het lijkt “de alleruiterste ellende”,  maar het eind van de ellende is er nog 
niet. We achten het niet onmogelijk dat juist van die kant vervolging zal losbreken. Zie ook elders in de nummer 
over de huidige kerkelijke situatie.  
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vervulling ervan gekomen dan Da Costa. Ja, de vervulling is al  in beginsel gekomen. We 
willen de hoofdgedachten van de profetie, waarvan de vervulling zo nabij is gekomen, en 
zoals Da. Costa ze heeft geschetst, aan u doorgeven.17 
 
 
                                             Over de gedachten van Da Costa betreffende Israëls 
toekomst wil ik wat naders mededelen, omdat ik ze voor de huidige vragen 
dienaangaande zeer belangrijk acht. Ze zijn enerzijds zeer positief en voor geen 
misverstand vatbaar, maar anderzijds zijn ze ingehouden en gematigd. Hij heeft ze zelf 
globaal samengevat in zijn boek Israël en de volken, en in zijn Bijbellezingen in de 
inleiding tot de profeten. Ook heeft hij ze in min of meer strakke formulering 
neergelegd in zijn Vijfentwintig stellingen over de nationale wederoprichting van Israël en de 
wederkomst van de Heere Jezus Christus in heerlijkheid. 

 

 
In de genoemde inleiding tot de profetieën noemde hij zeven zaken als nog te 
geschieden:  
 
 
1. De bekering van Israël als volk, of van het overblijfsel in zijn geheel, Romeinen 

11:25-27. 
2. De vernietiging van de koninkrijken der wereld, Daniël 2:44; Hebr. 12:27-28 
3. De wederoprichting van het koninkrijk onder Israël, Amos 9:11; Lukas 21:24, 

Handelingen 1:6; 15:14-16. 
4. Christus’ regering over de aarde op de troon van David als de koning van Israël en 

van alle volken, Hosea 3:5; Zacharia 14:9; Openbaring 11:15. 
5. De gelijktijdige opwekking van al Zijn heiligen om met Hem te regeren als koningen 

op de aarde, Daniël 7:27; Openbaring 5:10; 20:4-6. 
6. Opwekking der overige doden; het laatste oordeel en eeuwige scheiding van 

goddelozen en rechtvaardigen, Maleachi 3:18; Mattheüs 25:31-46; Johannes 5:28 en 
29. 

7. Het vergaan van deze wereld en het ontstaan van nieuwe hemelen en een nieuwe 
aarde, waarin alleen gerechtigheid woont, Jes. 65:17; 2 Petr. 3:13. 

 
Het valt op hoe voorzichtig Da Costa is. Hij hield terdege rekening met het feit dat elk 
mens feilbaar is en dat -al zijn de grote lijnen der profetie duidelijk- we ons in 
onderdelen kunnen vergissen, zelfs in grote onderdelen. Voor mensen die het allemaal zo 
goed weten kunnen we bang zijn! Laat staan voor de “profeten” én “profetessen” die 
helemaal buiten de Bijbel omgaan en eigen hersenspinsels als “profetie” presenteren! 
We luisteren nog even naar hetgeen Dr. J. Haitsma schrijft: 
 
 
                     Hij (n.l. Da Costa-B) voegt hier de ons inziens zeer belangrijke opmerking 
aan toe: “Zullen deze dingen wel alzo zijn?” vraagt ge. Ik antwoord: misschien niet in 

                                                 
17 We nemen dit over uit een  verhandeling over de Bijbellezingen van Da Costa door Dr. J. Haitsma. 
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alles naar deze uitlegging, misschien in een andere orde, misschien niet afzonderlijk 
maar gelijktijdig of snel op elkaar volgend en samenstromend, maar misschien is het ook 
aan de andere kant mogelijk, dat we nog veel meer andere heerlijkheden te verwachten 
hebben, dan wij hier uit de Schrift vinden opgetekend.  
 
 
Dit wordt alles nog verder uitgewerkt, maar daar besteden we nu verder geen aandacht 
aan. Laten we er uit mogen leren dat de drie hoofdlijnen: 
 
 
1. De vernietiging van de antichrist en alle Gode vijandige machten en systemen; 
2. De nationale en geestelijke herstelling van de twaalf stammen van Israël; 
3. Het daarop volgende Messiaanse Vrederijk, de grote heilstijd voor de hele wereld, 

waarin alle volken gedrenkt zullen worden in het Evangelie en alle openbaar kwaad 
niet gedoogd zal worden, 

  
 
bij alle serieuze onderzoekers van het Profetisch Woord aan geen twijfel onderhevig is 
en dat een ieder die dit ontkent, al is het de meest Oud-Gereformeerde dominee van 
Nederland of de allerzwaarste voorganger in de andere “kerken”, ziende blind is en van 
de profetieën echt helemaal niets begrijpt. De meeste predikanten in ons land staan, wat 
de “toekomstleer” betreft, met een blinddoek voor hun ogen op de kansel. En het erge 
is, dat als we een poging wagen die blinddoek te verwijderen, ze in het algemeen 
gesproken ook nog boos worden… 

 
Het valt te begrijpen dat de Messias belijdende Joden juist veel aandacht hebben besteed 
aan de profetieën vóór en óver hun eigen volk. Daar hebben ze veel over gehandeld, 
maar toch zagen ze het altijd in relatie met het 1000-jarig rijk. Ook heel begrijpelijk, 
want juist in dát rijk komt Israël tot volledige ontplooiing! Eigenlijk zal dan de hele 
wereld als het ware één Israël zijn. Ds. A.M.J. Rottenberg zegt dit heel nadrukkelijk zoals 
we indertijd hebben bewezen.18 En als we goed lezen vinden we die gedachte ook bij Da 
Costa!  
 
 
Al heeft van de mannen van het Réveil Da Costa ons het meeste nagelaten over het 
Vrederijk, dat wil zeker niet zeggen dat andere Messias belijdende Joden van zijn dagen 
niet evengoed deze heerlijke toekomst hebben mogen zien. We denken nu bijzonder aan 
Mr.A. Capadose, een Jood die na bange en lange strijd de Christus der Schriften heeft 
leren kennen als zijn Zaligmaker. Ook hij heeft veel geschreven over de heerlijke 
toekomst van zijn broeders naar het vlees, als inluiding van het Messiaanse Vrederijk.19 
In het volgende nummer hopen we nog iets meer te vertellen over het chiliasme, zoals 
het in de negentiende eeuw in ons land voor het nageslacht bewaard is gebleven.   
 
                                                   (wordt vervolgd) 
                                                 
18  Zie hiervoor uitvoerig “Verwachting” – 2000 – nr. 2 – blz. 6-10 en 47-49. 
19  Zie hiervoor het uitvoerig artikel “Dr A. Capadose en de Bijbelse toekomst” op de bladzijden 46 t/m 48. 
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DE  EEUWIGE  VERKIEZING 
 

“Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn.” 
(Johannes 6:45a) 

 

 
Op de vraag van wie hier wordt gesproken, is maar één antwoord mogelijk. Dit 
antwoord is: van de uitverkorenen. Hier wordt gesproken van de uitverkorenen. Wie de 
uitverkiezing ontkent, is meer onwillig dan onkundig; want de uitverkiezing wordt 
duidelijk en als op iedere bladzijde in de Heilige Schrift geleerd. Wij geloven in deze 
waarheid, en wij kunnen van de verkiezing zeggen dat zij een eeuwige verkiezing is. God 
heeft de Zijnen van eeuwigheid gekend, van eeuwigheid voorbestemd om zalig te 
worden. Degenen die niet zalig worden, waren door God ook niet bestemd om zalig te 
worden. Dit zeg ik nu in zulke korte woorden.  
 

Ik weet niet of u schrikt; ik weet niet of u tegenspreekt. Maar sta mij toe dit te zeggen: 
het moet in uw ziel, in uw hart worden verklaard. Wanneer en zolang dit niet het 
geval is, behoeft u niet te schrikken, want u hebt met deze waarheid voorlopig nog 
niet te maken. 

 

Voorlopig hebt u te maken met de hartelijke, welmenende en ernstige aanbieding 
van God in Jezus Christus, Die u zegt: “Wendt u naar Mij toe, wordt behouden alle 
gij einden der aarde: want Ik ben God en niemand meer”, Jes. 45:22. Wanneer u op 
deze roepstem hebt gelet en de aanbieding hebt omhelsd, dan komt het met de 
waarheid der verkiezing ook goed; het wordt alles in uw hart verklaard. 

De dingen van het Koninkrijk Gods worden alle verklaard door het Woord en de Geest. 

Geen mens heeft hier een hand in. God alleen! En wanneer God dan de dingen heeft 

verklaard, dan spreekt het om zo te zeggen vanzelf. Het hangt er vanaf uit welke 

gezichtshoek men de dingen ziet. Ziet men ze vanuit God, dan is het eenvoudig, en dan 

kunnen we begrijpen dat de Heere Jezus heeft gezegd: “Ik dank U, Vader, Heere des 

hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, 

en hebt dezelve de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het 

welbehagen voor U”, Matth. 11:25-26. Maar trachten wij ze vanuit onszelf te zien, dan is 

het een doolhof waar we nooit de weg in zullen vinden. Let op een woord als dit: 

   

Wie Hem need’rig valt te voet, 

Zal van Hem Zijn wegen leren.   

 
Wat in deze woorden wordt gezegd, is waarachtig en het is waarachtig bevonden. 

 
 
 

(Ds. J.P. Paauwe - Dagboek 21-10) 
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DE  OOSTERSE  ANTICHRIST 
 

- 6 - 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
De islam is in opmars, wereldwijd. De moslimarbeiders werden voor het christelijke 
westen tot het paard van Troje. Het is de grootste naoorlogse tragedie dat wij ons land 
hebben opengezet voor de vereerders van Allah en de profeet. Deze mensen had men 
hier nooit mogen laten aarden, maar we hadden ze als “gastarbeiders” een jaarcontract 
moeten geven, dat naar behoefte verlengd kon worden. Gezinsvereniging had niet eens 
ter sprake moeten komen. Dat we ze hier een goed onderkomen en een goed loon 
moesten geven is ook vanzelfsprekend. En wat is het gevolg geweest van Nederlands 
dwaze politiek? We zijn een serpent aan onze boezem gaan koesteren. Overal worden 
moskeeën gebouwd, die niet alleen door moslims worden bezocht, maar ook steeds 
meer door zogenaamd ruimdenkende oecumenische christenen, die in hun vergaande 
tolerantie de koran aan de Bijbel gelijk stellen. Dat ontwikkelde mensen het feit voorbij 
zien dat de koran pas in het jaar 653 werd geschreven, en dit gelijk durven stellen met 
de Bijbeltekst, die al 2000 jaren eerder tot stand kwam, bewijst wel hoe oppervlakkig zij 
zelf ooit kennis genomen hebben van de inhoud van de Heilige Schrift. We zijn al zó ver 
weg in ons land dat professor Houtepen van de Universiteit te Utrecht stelt, dat de God 
van Abraham, Izak en Jacob, dezelfde is als de God van Jezus en Mohammed. Aan Allah 
gelijk dus! Deze professor leidt toekomstige predikanten op!! 

 
 

De islam in Nederland 
De misdaad onder de islamieten neemt met de dag toe. Het dreigt finaal uit de hand te 
gaan lopen. En wee de Nederlandse politie als ze iets te hard optreedt. Ze krijgt de hele 
meute allochtonen over zich heen en ze moet wel met heel goede argumenten komen als 
zij optreedt, want anders worden er door softe Nederlanders vragen in de Tweede 
Kamer gesteld! Onlangs werd een agent in Amsterdam door opgefokte Marokkanen 
bedreigd. Met een mes gewapend kwam een Marokkaan op een agent aan. Deze voelde 
zich dermate bedreigd dat hij zijn dienstpistool greep en… geschoten heeft. De dader 
overleefde het niet. Op een dergelijke wijze moet er meer worden opgetreden. Want als 
dat niet wordt gedaan kunnen de gevolgen rampzalig zijn. Naar aanleiding van deze 
schietpartij stond in “De Volkskrant” een ingezonden brief. We geven deze aan u door: 
                            Nu zeventien jaar geleden bevond mijn 
zoon, hij was hoofdagent bij het bureau Warmoesstraat (Amsterdam) zich in dezelfde positie als de 

politieagent op het Mercatorplein. Ook hij werd bedreigd door een allochtoon met een mes. Hij 

heeft toen niet geschoten, maar zich slechts ‘verdedigd’ met zijn wapenstok.  Resultaat: wij  vijf  

dagen  later  naar Westgaarde (begraafplaats) om afscheid te nemen van onze zoon. En de dader? 
Die is alweer op vrije voeten. Iemand doodschieten doe je niet zomaar, maar mijn dilemma na 

zeventien jaar is nog steeds elke dag de vraag: waarom heeft hij niet geschoten? Dan had ik nu 

misschien geen ‘levenslang’. (Amstelveen, An Lugten) 
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Daar behoeft geen woord aan toegevoegd te worden dan alleen dit: laten we de opdracht 
geven om, zo nodig, gericht te schieten, als onschuldigen bedreigd worden. Het wachten 
is op een nieuwe Fortuyn. Helaas!  
 

Niet bij te houden 

De berichten over de islamramp zijn bijna niet bij te houden. Deze barre vijand is tot 
alles in staat. Nog  enkele voorbeelden van hetgeen waartoe deze religie in staat is. Vier 
islamitische jongeren hebben wekenlang treinreizigers geterroriseerd op het traject 
Eindhoven-Weert. Deze boeven zagen kans om met een nagemaakte sleutel in het kastje 
te komen waar de intercom, de omroepinstallatie, staat. Ze riepen leuzen als: “Hamas, 
Hamas, alle Joden aan het gas.” En verder allerlei voor vrouwen vernederende uitingen. 
De vier jongens van  15 tot 20 jaar oud, wensten voorafgaand aan hun racistische leuzen 
eerst alle moslims in de trein “een fijn suikerfeest” toe. De NS zette een “vliegende 
ploeg” conducteurs op de trein, die de bandieten op heterdaad betrapten. Welke ‘straf’ 
zullen ze krijgen? In elk geval zal het niet de moeite waard zijn. Zo werkt nu eenmaal de 
Nederlandse rechtstaat! 
 
 
çççç  Zestig procent van de Nederlanders voelt zich bedreigt door het bestaan van 

fundamentalistische moslimgroepen in Nederland, (het RD van 19 april). 
çççç  In de moskee “El Tawheed” te Amsterdam is een boek te verkrijgen met de titel “De 

weg van de moslim”. In dit boek wordt gepleit voor het slaan van onwillige vrouwen. 
Het roept op om homo’s van een hoog gebouw te gooien. Dit boek blijkt al jarenlang 
in ons land verkrijgbaar te zijn. Er wordt door onze regering over gepraat en nog 
eens gepraat maar… maatregelen worden niet genomen. Integendeel! Want… 

çççç  Onze Mohammedaanse landgenoten vinden onze bossen niet zo prettig. Ze willen 
bossen met vruchten, noten en noem maar op, om van te smullen. Welnu, ze 
worden op hun wenken bediend! Dan geven we ze gewoon een “smulbos”! In de 
omgeving van Nijmegen wordt een “smulbos” aangelegd. Ja zeker; zó wordt het 
genoemd. Een bos met allerlei soorten van vruchten waar onze islam-landgenoten 
heerlijk kunnen recreëren en… smullen van de vruchten. Als het zover is dat de 
vruchten genoten kunnen worden wil men een picknick organiseren van 
Nederlanders en de mensen van de “vijfde colonne”. Let wel… in het “smulbos”! Op 
den duur zal het alleen wel toegankelijk zijn voor allochtonen, daar het voor onze 
landgenoten wel te gevaarlijk zal worden. Het lijkt ons beter deze mensen een 
enkeltje te geven naar de Heimat en naar hun eigen bossen! Maar dat is niet “lief 
voor elkaar zijn”… 

çççç  Bijna 80% van de in ons land wonende Marokkanen en Turken haalt zijn of haar 
levenspartner uit het land van herkomst. Alleen op die wijze komen er per jaar al 
5000 nieuwe vijanden ons land binnen, plus… de rest. 

 
 
ç  HET AANTAL “EERWRAAKZAKEN” NEEMT STEEDS TOE, RD 21 MEI. IN UTRECHT 

STUITEN AGENTEN ER VOLGENS EEN WOORDVOERDER BIJNA WEKELIJKS OP DAT 

MEISJES OF VROUWEN DOOR DE EIGEN FAMILIE WORDEN GEZOCHT OF VERSTOTEN 
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OMDAT ZE ZICH ONKUIS ZOUDEN HEBBEN GEDRAGEN. U WEET DAT ONZE MOSLIM-
LANDGENOTEN ER NIET VOOR TERUGDEINZEN EEN MEISJE OF VROUW -DAT IN HÚN 
OGEN NIET EERBAAR IS- AF TE MAKEN. WANNEER KOMT HET ZOVER DAT ONZE 

REGERING ER ÓÓK NIET VOOR TERUG ZAL DEINZEN DEZE MOORDENAARS ZWAAR TE 

STRAFFEN EN ZE NÁ HET UITZITTEN VAN HUN STRAF UIT TE WIJZEN NAAR HET LAND 

VAN HERKOMST. WANNEER? WE DENKEN NOOIT. 
ç  TOCH GAAN DE OGEN EEN WEINIG OPEN. DE OMSTREDEN PAKISTAANSE 

MOSLIMLEIDER QAZI HUSSAIN AHMED, DIE EEN TOURNEE DOOR BELGIË EN 
NEDERLAND WIL MAKEN MAG ONS LAND NIET IN. ZIJN BEZOEK IS OP UITNODIGING 
VAN DE AEL, EEN EXTREMISTISCHE MOSLIMBEWEGING IN ONS LAND. WE SCHREVEN 

AL EENS OVER HET AEL, DAT ZONDER MEER IN ONS LAND VERBODEN ZOU MOETEN 
WORDEN. HET AEL NOEMT DE WEIGERING VAN DE NEDERLANDSE REGERING “EEN 
DIPLOMATIEK INCIDENT”. MOGELIJK ZWICHT ONZE REGERING TOCH VOOR DE DRUK 

DIE OP HAAR WORDT UITGEOEFEND.  
 
 
We zouden nog een poosje door kunnen gaan met allerlei berichten. Maar we gaan nu 
nog even over de grens kijken, want in heel Europa is de islam bezig haar macht te 
vergroten en te vestigen. Alvorens deze duivelse macht vernietigd zal worden zullen we 
ongetwijfeld nog veel van haar horen. Maar laten we nooit vergeten dat haar volkomen 
ondergang bij de HEERE vast besloten is. Daarover nog in het vervolg D.V. 
 

DE ISLAM IN ENGELAND 

Brick Lane is een smal en rommelig straatje in hartje Londen. Niets in deze straat doet 
denken aan het Engeland van weleer. Straatnamen staan hier, op borden aan de muur, 
in het Engels, maar ook in het Arabisch. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat 
je in een vakantieland, ver van het ons vertrouwde Europa, bent beland. Veel 
ingrediënten voor een vakantie zijn immers aanwezig; een onbegrijpelijke taal, 
onbekende gezichten. Een geldwisselkantoor, kleine winkeltjes met souvenirs en 
stalletjes met fruit in alle denkbare kleuren. Op het ritme van de Arabische klanken die 
uit de winkels klinken, lopen mensen met hoofddoeken, baarden, tulbands en burka’s 
de kleine winkeltjes in en uit. Het is een koele lentedag, het regent een beetje. 
Desondanks dragen de meeste mensen hier vandaag sandalen. Brick Lanes is een 
voorbeeld van de vele straten en wijken in Londen die islamitisch genoemd kunnen 
worden; ze worden voornamelijk bewoond door islamitische mensen. Tegen het 
doorgaans zo rustige en behoudende Engeland, zijn deze straten en buurten een vreemd, 
kleurig, contrast.  
 
Het lijkt alsof de “inburgering” van islamieten in Engeland al een stap verder is dan in, 
bijvoorbeeld, Nederland. Overal in Londen zie je donkere ogen en haren, hoofddoekjes. 
Op iedere straathoek vind je wel een Indiaas restaurant, een Turks “off license-
winkeltje”, of een Pakistaanse stoffenzaak. In Regent Park, een van de grootste parken in 
Centraal Londen, staat de grootste moskee van Europa, Regents Mosk.  
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Als bovenstaand begint een reportage over de islam in  Engeland,  in  het program-
mablad van de EO – “Visie”. Dit blad drukt ons met de neus op de feiten; de feiten 
hoever de Oosterse antichrist al macht heeft in de Westerse wereld. De islam is de 
tweede wereldgodsdienst,  met ruim anderhalf miljard aanhangers.  Het is de snelst 
groeiende godsdienst. In alle vijf werelddelen, verspreid over 165 landen, wonen 
islamieten. Er wordt voorspeld dat wanneer de huidige trends zich voorzetten, omstreeks 
het jaar 2055 de helft van alle geboorten op aarde zal plaatsvinden in islamitische 
gezinnen. In Engeland is een boek verschenen van de Britse predikant David Pawson. 
Het boek “De uitdaging van de islam voor christenen” heeft in Engeland veel commotie 
teweeggebracht. Dit boek komt met zeer verontrustende feiten en prognoses. De islam 
zal de “leegte” van het christendom gaan opvullen.1 De wereld, de ‘lichte’ godsdienst, 
maar de ‘zware’ net zo goed, is op zó’n wijze met Gods geboden in strijd, dat de 
uitstraling naar de islam aldaar enkel verachting veroorzaakt. In welke mate zullen we 
nog getuchtigd worden door de vreselijke godsdienst van Allah door eigen schuld? 
 
 
Vanwege het grote belang geven we nog enkele citaten uit het artikel in “Visie”:   
 
 
“Als je de ware aard van de islam wilt ontdekken, moet je naar Saoedi-Arabië of Soedan 
gaan”, stelt de Britse predikant David Pawson. Volgens hem hebben moslims, wanneer 
ze in de minderheid zijn, de neiging totaal andere dingen over hun godsdienst te zeggen 
dan wanneer ze het in een land voor het zeggen hebben. Hij stelt dat de islam een 
imperialistische, zendingsgerichte religie is, met als doelstelling de hele wereld te 
onderwerpen aan Allah.  
 
 
De islam is een territoriale religie. Islamieten zijn niet tevreden met een paar landen. 
Nee, zij zijn alleen tevreden met de hele wereld. Het gaat daarbij niet om het aantal 
bekeerlingen, maar om de grootte van het territorium. De doelstelling staat vast. Maar 
de middelen mogen, volgens Pawson, verschillen. De islam scheidt de wereld in twee 
delen: ‘het huis van vrede’ en ‘het huis van strijd’. Het huis van vrede is het gebied dat 
onder de islamitische wetgeving leeft, het huis van strijd is elk gebied dat niet onder deze 
wetten leeft. Wij Nederlanders bevinden ons dus in het huis van strijd. Net als Groot-
Brittannië. Moslimleiders in Engeland hebben verklaard  dat ze bezig zijn met een 
psychologische oorlogsvoering. Doel ervan is om Engeland onder de islamitische 
regelgeving te brengen. Daarbij wordt eerst gewerkt aan de mogelijkheid om die 

                                                 
1  Zoals ook in Nederland stelt de kracht van het christendom vrijwel niets meer voor. In “Vssie” lezen we: “Vanuit 
het oogpunt van de islam bekeken, is het westen moreel in verval geraakt. Dat geldt ook voor het Westerse 
christendom. Dat zie je als je in Brick Lane loopt. Het duurt even, maar nu dringt het besef door dat nergens een 
spoor van seksueel getinte reclame te zien is. Je ziet geen jongeren die uitdagende kleding dragen, geen posters van 
half ontblote popsterren. In geen enkele winkel zie je een spoor van seks. Het is zó anders dan bijvoorbeeld in 
Oxford Street, een van de drukste winkelstraten van Londen. Het is hier zó anders, dat het even duurt voordat het 
tot je doordringt wat er anders is.”  We zijn het hier met de EO eens. Maar  loopt deze vereniging zelf niet met 
ponden boter op het hoofd? Hoe is het in die kringen? Veelal wereld, wereld en nóg eens wereld, gelardeerd met 
een godsdienstig sausje. En… de foto’s die “Visie” plaatst zijn ook dikwijls aanstootgevend. En dan de programma’s 
die ze opneemt in haar gids… 
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regelgeving in te voeren in gebieden waar moslims in de meerderheid zijn, maar het 
einddoel gaat verder. Zo is er in het Britse parlement al een speciale moslimpartij. Die 
partij streeft naar islamisering van de maatschappij. Er is een schaduwparlement waarin 
vertegenwoordigers zitten van ongeveer 250 Engelse moslimorganisaties. 

***** 
Er zou veel meer te citeren zijn; het boven geciteerde is echter duidelijk genoeg. West-
Europa is al voor een deel veroverd door de islam en als de Heere het niet verhoedt gaat 
deze “verovering” door totdat we onze christelijke vrijheden geheel kwijt zullen raken.  
 

(wordt vervolgd) 
 
 

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

Bezetting  VERSUS  Genocide 
 

 
In elke discussie inzake Israël worden we geconfronteerd met het woord “bezetting”. 
Iedereen vindt wel dat terreur verschrikkelijk is, maar men argumenteert dan dat de 
Palestijnse terreur opgewekt wordt door Israëls bezetting van hun gebieden. Voor de 
hele wereld klinkt dat woord bezetting negatief en kan worden gebruikt om alle joodse 
argumenten af te troeven. Kunnen we ter verdediging van Israël net zo’n magisch woord 
vinden dat “bezetting” kan aftroeven? Dat woord is er: genocide. 
 
In 1948 probeerden vijf Arabische legers het pas geboren Israël te wurgen. Dagen vóór 
hun aanval verkondigde Azam Pasha, de Algemeen Secretaris van de Arabische Liga: 
“Dit zal een uitroeiingoorlog zijn, een belangrijk bloedbad waarover later net zo 
gesproken zal worden als over het bloedbad tijdens de kruistochten.” Een paar dagen 
vóór de oorlog in 1967 zei de Egyptische president Nasser: “Onze eerste taak is Israël te 
vernietigen.” Syrië’s president Assad beaamde: “Het is tijd om een vernietigingsoorlog te 
beginnen.” Dezelfde kreten klonken in 1973. Alleen de angst voor weer een gevoelige 
nederlaag en Israëls mogelijke bezit van kernwapens, weerhouden veel Arabische staten 
van verdere pogingen Israël te liquideren. Toch blijft het verlangen groeien onder 
moslimfundamentalisten. Op Arabische landkaarten ontbreekt de staat Israël en na 55 
jaar lang Joden als beesten en duivels te hebben afgebeeld, lijkt de psychologische basis 
gelegd te zijn voor een nieuwe genocide (=volkerenmoord). 
 
Het duidelijke gevaar voor een nieuwe sjoa zou het onderwerp moeten zijn van de 
prestaties door Israëlische afgevaardigden bij internationale conferenties. We moeten er 
de nadruk op leggen dat alleen dank zij Israëls militaire kracht er nog geen nieuwe 
genocide heeft plaatsgevonden. In 1967 concludeerden de gezamenlijke chefstaven van 
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de VS dat Israël verdedigbare grenzen moest hebben en daarbij werd speciaal gedacht 
aan de bergketen, de ruggegraat van Israël die door Judea en Samaria loopt. Behoud 
daarvan is nodig om voor het geval van een aanval tijdig de reserve troepen te kunnen 
mobiliseren. Zo kan Israël controle houden over dit piepkleine land (0,12 procent van 
alle Arabische landen in het Midden-Oosten) en  een nieuwe sjoa voorkomen.1 
 
Ieder mens met nog een sprankje joods of christelijk bewustzijn moet toch toegeven dat 
een joodse militaire aanwezigheid in Judea en Samaria een aanvaardbare prijs is voor het 
voorkómen van een sjoa. Dus als men dat “bezetting” wil noemen, o.k. Bezetting redt 
het leven van vijf miljoen Joden. Alleen de bezetting van Duits land stopte Hitlers 
genocide, de hele wereld accepteerde dat. Laten we er dus aan denken: genocide is het 
woord. Checkpoints voorkomen genocide; scheidingshekken en muren voorkomen 
genocide. Als de Europeanen zo bezorgd zijn over het welzijn van de Palestijnen, bedenk 
dan dat bezetting de enige hoop is voor de Arabieren om ene normaal leven te kunnen 
leiden. 
 
Tot Arafats terugkeer uit Tunis was de toestand voor de Arabieren onder Israëls 
bezetting onvergelijkbaar beter dan ze nu is na tien jaar onder de PA (levensduur, 
kindersterfte, opvoeding, inkomen, vrije pers). Bovendien is bezetting de enige kans om 
zich te bevrijden van de echte bezetting door de onheilige fundamentalistische machten 
die zich de theologie van de islam wederrechtelijk hebben toegeëigend. Als Israëls 
aanwezigheid tot gevolg heeft dat er in Palestina een verandering tot stand komt, dan 
zou dat in de hele islamitische wereld positief kunnen uitwerken. Zo niet, dan zullen ze 
de Jihad blijven voortzetten en daarbij zichzelf én de beschaving grote schade 
toebrengen. 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 
 
Het bovenstaande namen we over uit het blad van de Messias belijdende Joden in 
Nederland “HADDERECH” – “De Weg”, welke het weer overnam uit de Jeruzalem Post 
van 16 april.   

≡≡≡≡≡≡≡ 
 
 
Het is de moeite van het lezen meer dan waard! Het is ook wel heel duidelijk. De paus 
heeft bij het bezoek van president Bush aan het vaticaan hem dringend verzocht om 
spoedige vrede in het Midden-Oosten. De “heilige vader” zal dat niet uitspreken, maar 
zijn onheilig streven is dat hij en zijn afgodische kerk een grote rol gaan spelen in het 
Midden-Oosten – in… Israël. Voor president Bush is het te wensen dat hij geen geheime 
afspraken heeft gemaakt met de grote hater van Christus en Zijn volk Israël.  
 
De vijanden van Israël hebben het al verloren; het wacht alleen nog op Gods tijd dat dit 
openbaar zal komen. En deze tijd komt snel naderbij; al moeten we niet denken dat het 

                                                 
1  “SJOA” is een Hebreeuws woord, waarvan de grondbetekenis is: verlatenheid – troosteloosheid, woesternij. Het 
wordt nu gebruikt voor de vernietiging van het Joodse volk onder het Nazi-bewind. 
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alles “vanzelf” zal gaan en dat als het ware zonder slag of stoot het Vrederijk zal 
aanbreken. Ongetwijfeld zullen er nog uitermate zware tijden aanbreken. Maar nu 
besluiten we met een heel optimistische klank voor Israël! 
Wat was dan wel de tijd en wat was de gelegenheid, welke de Heere waarnam, om deze 
gezegende en onvoorwaardelijke beloften te schenken? Toen Juda en Jeruzalem tot op 
het allerdiepste waren weggezonken, toen er nog hoop, noch hulp was, toen 
Nebukadnezar op het punt stond de stad met vuur te verbranden, en degenen harer 
kinderen, die aan het zwaard zouden ontkomen, in een ellendige gevangenschap weg te 
voeren. In die erg donkere tijd, in die uiterst hopeloze tijd, maakte God deze beloften 
openbaar, welke Hij tot op zekere hoogte vervulde, toen Hij Juda uit de Babylonische 
gevangenschap voerde, en welke hij, naar ik geloof, eenmaal op een meer volkomen 
wijze zal vervullen, wanneer Hij zijn hand ten tweede male uitstrekt, om Zijn eigen, 
voor een tijd verstoten, Israël terug te brengen.                                    
(Philpot in een preek over Jeremia 33:3) 

 
 
 
 

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

                                                                                                          
I   R   A   K   

               H0E NU VERDER ? 
 

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

Dat is wel een heel moeilijke vraag en niemand lijkt het antwoord erop te weten. Het 
is in dat land een chaos zonder weerga. De oorlog is ‘voorbij’, maar de strijd gaat 
gewoon door en krijgt almeer de allure van een nieuwe oorlog. Irak is een brandhaard 
geworden waarvan de vlammen haast niet te doven zijn en, naar het zich laat aanzien, 
een ramp voor de Verenigde Staten van Amerika dreigt te worden. We willen enkele 
zaken, heel in het kort, wat nader bezien. Een andere keer wat uitvoeriger DV. 
 
A.  De nieuwe uiterst wrede vijand die terrorisme heet trekt haar bloedig spoor als het 
ware elke dag door Irak. Het is gebleken dat ook het netwerk van Al-Qaida actief is in 
dit land en dat voorspelt beslist geen rust voor de toekomst. 
 
B.  De door Amerika bevrijde Irakezen gaan de troepenmacht van de USA en haar 
bondgenoten almeer zien als een bezettingsleger en handelen dan ook 
dienovereenkomstig. 
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C.  Het is de bedoeling van Amerika om op 30 juni 2004 de soevereiniteit in Irak op 
het bordje te leggen van de voorlopige Irakese regering. Hoe (in)stabiel deze regering is 
zal snel genoeg blijken. Een groot deel van de moslims is het er niet mee eens en dat zal 
ongetwijfeld resulteren in nog meer bloedbaden. Het is wel duidelijk dat de gigantische 
troepenmacht van de USA Cs. niet werkeloos toe zal zien. De grote vraag is wat de 
“regering” van Irak zal mógen van de Amerikaanse ambassadeur die Paul Bremmer als 
Amerikaans gevolmachtigde opvolgt. Dit is John Negroponte, die in de jaren tachtig als 
Amerikaans proconsul in Midden-Amerika zijn reputatie vestigde als beschermer van 
lokale doodseskaders tegen democratische volksbewegingen. Met een staf van 2.000 man 
krijgt hij in Bagdad de grootste Amerikaanse ambassade in de wereld ter beschikking. 
 
D.  Na de eerste dode onder de Nederlandse militairen, enkele gewonden en 
verschillende aanslagen is het wachten op erger gebeurtenissen die bijna niet kunnen 
uitblijven. 
 
E.  De haat tegen de Amerikanen wordt in Irak steeds groter. Er zijn berichten en foto’s 
openbaar gekomen van weerzinwekkende gedragingen tegen Irakese gevangenen. 
Amerikaanse militairen hebben gevangen moslims ten diepste vernederd met 
ondervragingen, die gepaard gingen met niet nader te omschrijven daden. In het 
bijzonder zijn er sexuele misdaden begaan. Het RD heeft er het één en ander van 
gepubliceerd. Het RD is denkelijk in haar berichtgeving nog maar summier geweest. 
Toch durven we het niet te herhalen. We willen alleen noemen dat vrouwelijke 
gevangenen zeggen als beesten verkracht te zijn. De haat is door dit alles -en heel 
begrijpelijk- enorm aangewakkerd tegen alles wat westers is. 
 
F.  Er worden steeds meer vergelijkingen gemaakt met “Vietnam”, waar de 
Amerikanen tienduizenden doden te betreuren hebben en welk land ze verslagen 
moesten verlaten. Het moet erkend worden dat de bevolking van Vietnam enorm 
heeft geleden door vreselijke wapens, zoals napalm, enzovoort. 

 

Mogelijk zouden we op deze wijze het hele alfabet door kunnen gaan! Dat doen we 
niet, hoewel we nog op enkele feiten attenderen uit de enorme hoeveelheid aan 
gegevens die we hebben.  Maar daar komen we momenteel niet meer aan toe. 

 
“Elsevier” van 5 juni schrijft o.a. het volgende:    

  Vooral in Europa wordt de laatste tijd nogal 
gesomberd over de effecten van de Amerikaanse campagne tegen Al-Qa’da. Volgens 
het Londense International Institute for Strategic (ISS) heeft de oorlog in Irak -door 
Bush bestempeld als het ‘centrale front’ in de oorlog tegen terreur- het Westen juist 
onveiliger gemaakt en de slagkracht van de Bin Ladens in de wereld vergroot. Het ISS 
schat het aantal aan Al-Qa’da gerelateerde terroristen op achttienduizend, van wie 
een duizendtal zich in Irak zou bevinden. Ter vergelijking: tot dusver zouden slechts 
zo’n tweeduizend terroristen zijn opgepakt of gedood, onder wie een stuk of vijftien 
leiders. Amerika’s aanwezigheid in Irak versterkt het moslimterrorisme: de beelden 



 31 

van het misbruik in de Abu-Ghraib-gevangenis zijn in elk geval goed voor een golf van 
haat tegen Amerika. De vraag blijft of alle miljarden die in de onttroning van Saddam 
Hoessein en de nasleep daarvan zijn gaan zitten, niet beter hadden kunnen worden 
gespendeerd aan het opsporen en uitroken van terroristen. 

 

Niemand weet het 

Één ding is geheel zeker: niemand weet hoe de naaste toekomst zal zijn in Irak. 
Almeer wordt Amerika als “bezetter” gezien en een bezetter moet je bestrijden. Wat 
zal het gevolg zijn als door oorlogshandelingen mohammedaanse ‘heiligdommen’ 
verwoest worden? Welk van de moslim-groeperingen zal de macht aan zich (proberen 
te) trekken? Wat zullen de Koerden doen als zij toch hun zo fel begeerde 
onafhankelijkheid  niet krijgen? Zal het in Irak op een bloedige burgeroorlog 
uitlopen? Wat doet Amerika dán?  

 

Wat zal “Irak” verder nog uitwerken in de wereld? Extremistische moslims hebben 
gezworen Saudi-Arabië te zullen zuiveren van westerlingen. Al zijn dan tot nu toe 
geen wolkenkrabbers meer in elkaar gezakt en door de metrobuizen van de 
Amerikaanse miljoenensteden waaien tot nu toe geen giftige biodampen en 
radioactieve ‘vuile bommen’ zijn niet tot ontploffing gebracht in het land dat voor 
moslims de Grote Satan is; niemand weet wat de VS en de wereld nog te wachten 
staat. Volgens “Elsevier” denkt Downing Street dat zich tienduizend aanhangers van 
Al-Qa’da binnen de Britse grenzen bevinden. In ons land is aan het licht gekomen 
dat ook hier cellen aanwezig zijn om aanslagen te verrichten. Laten we toch niet 
zeggen dat dit allemaal “Indianenverhalen” zijn! Daarin zouden we ons wel eens heel 
lelijk kunnen vergissen! 

 

Het is veelzeggend dat het Pentagon 3.600 man van de in Zuid-Korea gelegerde 
militairen over gaat brengen naar Irak. Het Pentagon is tevens van plan twee 
legerdivisies uit Duitsland over te brengen naar Turkije en het Europese 
marinehoofdkwartier van Groot-Brittannië naar Italië te verplaatsen om zo dichter bij 
brandhaarden in het Midden-Oosten te zitten. Deze maatregelen maken wel duidelijk 
dat president Bush op alles wil voorbereid zijn. Vooral voorbereid op wat er na 1 juli 
a.s. kan gaan gebeuren.  

 

We dienen er ernstig rekening mee te houden dat er geen rust meer komt in het 
Midden-Oosten alvorens de grote Rustaanbrenger recht en gerechtigheid gaat 
oefenen op aarde. Het hele Midden-Oosten kan elk moment tot een vuurzee worden, 
of we het nu willen geloven of niet. Wat moest de christenheid dáárvan overtuigd 
zijn! Maar het wil van ‘zachte dingen’ horen en omdat de HEERE zo taai van geduld 
en oneindig lankmoedig is, geven we ons over aan ‘eten, drinken en vrolijk zijn’. Een 
zegen als we het anders mogen zien! 
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ENKELE  WOORDEN  VAN  SPURGEON  GESPROKEN  AAN  EEN  
AVONDMAALSTAFEL  OVER  MATTHEÜS  26:30 

 
 
Wanneer wij ons tot de tafel des Heeren begeven, die immers voor ons het Pascha 
vertegenwoordigt, dan moeten wij er niet toe naderen als tot een begrafenis. Laat ons 
plechtige liederen uitzoeken, maar geen treurzangen. Laat onze stem zacht wezen, maar 
daarom niet minder vrolijk. Wat wij hier hebben, is geen gedachtenisfeest van een dode. 
Het is geen begrafenisbrood, dat op deze tafel gereed ligt en het schone, witte linnen is 
geen lijkwade. “Dit is mijn lichaam”, zei Jezus, maar dat aldus vertegenwoordigde 
lichaam was geen lijk. Neen, neen, wij voeden ons met een levende Christus! Het bloed, 
dat door deze wijn wordt afgeschaduwd, is het frisse levensbloed van onze onsterfelijke 
Koning. Wij zien het lichaam onzes Heeren niet als ijskoud, levenloos vlees, doorpriemd 
met talloze wonden, maar als verheerlijkt aan de rechterhand des Vaders. Wij vieren 
vrolijk feest, als wij op de eerste dag der week het brood breken. Wij komen niet 
herwaarts bevende als lijfeigenen, kruipende op onze knieën gelijk misdadige slaven, die 
veroordeeld zijn op hun buik te eten; maar wij naderen als vrije mannen tot het 
feestmaal onzes Heeren, evenals zijn apostelen, om in onze volle lengte aan te liggen of 
wel op ons gemak te zitten; en dat niet slechts om brood te eten, dat ook de ellendigste 
tot zijn deel heeft, maar ook om wijn te drinken, die immers alleen aan zulke mensen 
toekomt, die blijmoedig zijn van hart. Laat ons dan de rechtmatigheid, ja, het 
plichtmatige van de blijmoedigheid aan dit gedachtenismaal erkennen. En daarom:  laat 
ons de lofzang zingen! 
 
Eén daad slechts des geloofs, en al de zonde, die gij hebt bedreven, is voor eeuwig 
uitgewist. Een enkele blik des geloofs op de wonden van de Messias, en de last uwer 
ongerechtigheid wordt in de diepten der zee gewenteld, en in een ondeelbaar ogenblik is 
ook u erbarming geschied en vergiffenis geschonken. 
 
Christus is gestraft in de plaats en ten behoeve van een iegelijke man en een iegelijke 
vrouw, die in Hem wil geloven. Indien gij in Hem gelooft, dan is Hij ook voor u gestraft. 
Uw schulden zijn betaald, uw zonden zijn vergeven. God kan u niet straffen, want Hij 
heeft Christus gestraft in uw plaats, en Hij zal nimmer tweemaal straffen voor één 
belediging. Te geloven, dat is te vertrouwen, dan zult gij behouden wezen, want dan 
heeft Hij u liefgehad en zichzelf voor u overgegeven. Als gij dit weten moogt en gevoelt 
dat het waarachtig is, komt dan tot des Heeren tafel, en stemt met ons mede in, als wij 
na het avondmaal onze lofzang aanheffen: 
 
        Het is volbracht! O, welk een zegen       Gij serafs, stemt uw harpen weder. 
        Brengt ons dit heilrijk feit;                      Zingt luid uw heerlijk lied!            
        Een eeuwige genaderegen                       Halleluja! Lof zij de Heere, 
        Heeft Jezus ons bereid!                           Voor wat mijn ziel geniet. 
        Het is volbracht! Dit is de grondtoon      Wat adem heeft, moet met ons zingen, 
        Van’t lied der eeuwigheid!                      Want: alles is geschied! 
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Salomon van Til (1643-1713), hoogleraar in de theologie te Leiden was in zijn dagen tot 
in het buitenland beroemd. Hij studeerde onder andere onder leiding van de bekende 
hoogleraar G. Voetius, die grote eerbied voor Van Til had.  De eminente geleerde Van 
Til was bijzonder bedreven in de profetieën! Het is zeer verwonderlijk welk een licht 
deze mensen hebben gekregen over de tijd die het Vrederijk kort voorafgaan zal gaan. Zij 
kwamen niet met profetieën als eigen hersenspinsels, maar de HEERE gaf hen licht in 
de profetieën die Hij zelf heeft laten optekenen in de Heilige Schrift! In zijn verklaring 
over de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden, zegt hij bij Mattheüs 25 o.a. het 
volgende: 
 
Alsdan, te weten, wanneer Jezus zal komen om de antichrist geheel en al te verdelgen, 
Zijn volk recht te doen en het Koninkrijk over alle volken te aanvaarden. In welke tijd 
de mensen in het algemeen zullen zijn als in de dagen van Noach, geheel verzopen in 
wellust en bezet met diepe onbedachtzaamheid. 
 

Zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn 

Dat is: de staat van de zichtbare kerk Christus op aarde zal die gedaante vertonen.  
 

Vielen in slaap en werden allen sluimerig 

 
Dat is, achteloos en vielen in slaap van zorgeloosheid, niet lettende op de tekenen der 
tijden, en rustende op de uitwendige voorspoed van haar lichamelijke staat… 
 
 
Dewijl nu deze zaak van groot belang is, zo is het een grote getrouwheid, dat Jezus de 
zijnen wederom hiervan bericht, tegen zulk een gevaar waarschuwt en zoekt op te 
wekken en te waken, gelijk ook de Geest doet in de Openbaring van Johannes:“Zie, Ik 
kom als een dief in de nacht, zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt 

wandele en men zijn schaamte zie.” En wel bijzonder is dit woord een getrouwe 
waarschuwing te achten, dewijl Jezus als een profeet Zijn afscheid neemt, om Zijn Kerk 
niet na hem te laten zonder dat woord, hetgeen haar in alle tijden, ook de laatste, tot 
een vuurbaak zal zijn. 
 
En te middernacht geschiedde er een geroep 
Te middernacht, in welke de mensen in de diepste slaap liggen en dat alle verwachting 
van haar komst scheen te verdwijnen, als de wereld ligt in het diepste duister, klonk er 
een geroep, een stem van opwekking, tot de slapende maagden. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Een andere keer meer van hem over deze stof. Nu alleen toegepast op onze tijd. Wat 

zien wij dan in onze tijd? 

1.  Het mensdom als in de dagen van Noach, levende voor het vlees en bevangen met 
diepe onbedachtzaamheid. In de seculiere wereld, maar zeker ook in de godsdienstige 
wereld. 
2.  Het mensdom ligt in een diepe slaap en toont de komst van Christus niet te 
verwachten. 
3.  Het mensdom -het christendom- is zorgeloos en let niet op de tekenen der tijden. 
 
 

Ziet u óók hoe juist Salomon van Til   ónze tijd heeft getypeerd? 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**  Geestdrijverij.  Wat is hét kenmerk van geestdrijverij? Dat men de Geest losmaakt 
van het Woord. We zien dit bijzonder in tijden van grote beroering in Gods kerk in de 
wereld. Luther zegt ervan (Stemmen Wittenberg 19-92) “Evenals in de wereld de 
krijgslieden altijd weer nieuwe tactieken en nieuwe twisten uitdenken; en de 
kleermakers telkens weer een nieuwe soort en wijze van kleding verzinnen – zo doet de 
duivel telkens weer nieuwe sekten opkomen! Nauwelijks was de pauselijke dwaling door 
ons bijna overwonnen of daar is spoedig Thomas Munzer met zijn oproer gekomen; 
daarna de wederdopers en de sacramentariërs. Nu zullen er nog wel anderen komen, 
want de duivel rust nooit of te nimmer, maar legt het steeds listiger en boosaardiger 
aan.” Tot zover Luther. Laten ook wij -bijzonder in deze apocalyptische tijden- op onze 
hoede zijn voor de geestdrijvers, die ook in ónze dagen volop actief zijn en met hun 
‘openbaringen’ en ‘profetieën’, buiten en tégen het Woord in, de zielen van zichzelf, 
hun huisgenoten en anderen, op een droevige wijze verleiden en misleiden. Soms is die 
verleiding dermate subtiel en onder een schijn van godsvrucht -we denken dan bijzonder 
aan dwaalgeesten in onze eigen kringen- dat zelfs de uitverkorenen verleid zouden 
worden, hetgeen echter niet mogelijk is. We vrezen dat zulke uitwassen alleen nog maar 
zullen toenemen. 

 
**** 
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**  God is groot.  God is ondoorgrondelijk. De eeuwen Zijner eeuwigheid kunnen niet 
geteld worden, noch kan de ruimte Zijner onbegrensdheid gemeten worden; de diepte 
Zijner wijsheid kan niet worden gepeild en Zij macht niet worden beperkt; de glans 
Zijner heerlijkheid kan niet worden beschreven, noch de schatten Zijner goedheid 
worden opgesomd. Dit is een goede reden, waarom wij van God altijd met ootmoed en 
voorzichtigheid moeten spreken; nooit Hem iets moeten voorschrijven, noch met Hem 
moeten twisten; dankbaar moeten zijn voor hetgeen Hij van Zichzelf heeft geopenbaard, 
en verlangen moeten om daar te zijn, waar wij Hem zullen zien gelijk Hij is, 1 Corinthe 
13:9 en 10.                                                           M.Henry-commentaar Joh. 11:7-9 

 
**** 

 
**  Voor wat hoort wat!  Dat is zeker waar, maar het moet wel redelijk zijn. Het is 
openbaar geworden dat de directeur van de bekende Hartstichting het kapitale 
jaarsalaris heeft van  € 170.000.--, dat zijn 374.000.-- guldens! Plus auto, 
onkostenvergoeding, etc.? Duizenden collectanten hebben dit jaar niet willen collecteren 
voor het “goede doel”! De directeur van “Woord en daad” heeft ook een vorstelijk 
salaris naar bekend werd. Toch beslist geen liefdadigheidswerk!! Zo zijn er meer 
vorstelijke inkomens bij charitatieve instellingen! De directeur van het “Leger des Heils” 
daarentegen moet het doen met € 30.000.--. Het is maar dat u het weet… 

 
**** 

 
**  Het gebeurt gewoonlijk, dat de staat van de onzichtbare kerk het best is, wanneer 
de staat van de zichtbare kerk het slechtst is.                                        R. Erskine 

 
**** 

 
**  Zó erg is het.  In het familieblad “Terdege” van 16 juni 2004 staat een uitgebreid 
artikel over ervaringen van Arjen Baan -student theologie- met de reformatorische jeugd. 
Hij sprak met veel jongeren uit onze gezindte over hun levensstijl en levenswijze en 
kwam tot de ontzettende conclusie dat met name de sexuele verwording onder deze 
jeugd vreselijk is. Een ieder zou dit artikel eigenlijk moeten lezen. Persoonlijk hebben we 
geen vrijmoedigheid eruit over te nemen. “Onze” jeugd leeft voor een groot deel als de 
wereld in het bedrijven van sexuele zonden. Tot in de meest behoudende kringen leeft 
een heel groot deel van de jeugd volkomen normloos. De a.s. predikant Baan zegt dat de 
praktijk hem in zijn overtuiging heeft bevestigd, dat de geestelijke afstomping snel 
doorzet. Arjan Baan wijst ook op de verdervende invloed van de moderne communicatie 
en andere middelen zoals televisie, open Internet, video, DVD, enzovoort. Dit zijn alle 
uitgelezen middelen van satan om jong en oud te verderven en te vergiftigen en -naar de 
mens gesproken- zalig worden onmogelijk te maken. Velen van de jongeren met wie 
Arjen in aanraking kwam spreken hun zonden vrijuit als in Sodom. Het is alles veel en 
véél erger dan we denken. Is het niet zeer te vrezen dat het vuur van de hemel -erger dan 
over Sodom- onze christenheid zal treffen?  

 
**** 
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**  Hoe lang nog?  Hoe lang kan en zal het nog duren eer de HEERE op een 
ontzaggelijke wijze met de Nederlandse christenheid in het gericht zal treden?  Waarom 
snelt onze jeugd het eeuwig verderf tegemoet? Is het niet omdat de ouders en ouderen 
het pad volkomen bijster zijn? Arjen Baan: “Een meisje liet weten dat ze had ontdekt dat 
haar aanstaande schoonvader, kerkenraadslid in een afgescheiden gemeente 
pornografische sites bekijkt. Een predikant bedankte me voor het verhaal, omdat hij wist 
dat meerdere collega’s met hetzelfde probleem worstelen.” In een ander artikel in 
dezelfde “Terdege”  over “De Vluchtheuvel” wordt gewezen op incest in (zware) 
christelijke kringen. Terdege: “Soms gaat het om mensen die in de gemeente een 
bepaalde status hebben of zelfs bekend staan als geestelijke keurmeester.”  Hoewel we 
zeker geloven dat dit kwaad  in de meeste gezinnen niet voorkomt is het toch aan alles 
duidelijk dat men veelal ‘vroom werelds’ leeft en dat de eed, bij de doop gedaan om de 
kinderen op te voeden voor Gods Koninkrijk, een leugen is geweest. 

 
**** 

 
** Verborgenheid der ongerechtigheid.  Volgens het RD van 21 april jl. zei de Zwitserse 
bisschop Amédeé Grab, tijdens een bedevaart van Europese bisschoppen, politici, 
theologen en leken naar Santiago de Compostella in Spanje, dat “De Rooms-katholieke 
Kerk met een ‘krachtige verkondiging’ antwoorden moet op het morele verval dat 
Europa in zijn greep heeft.” Rome – de grote schijnheilige, de verborgenheid der 
ongerechtigheid. Weet Grab niet af van de tienduizend en meer priesters in Amerika en 
elders die ontucht plegen met kinderen en waarvoor de “kerk” al miljoenen dollars heeft 
moeten  betalen? Wéét hij dat niet? Natuurlijk wéét hij dat! Als Europa in de macht van 
Rome komt wordt de roomse zedeloosheid over ons uitgestort. We hebben van het 
Verenigd Europa alléén maar de grootste onheilen te verwachten. 

 
**** 

 
**  Hoe het gebed verhoord wordt.  Als God altijd deed wat wij begeerden, zou Hij onze 
gevangene zijn. Hij verhoort ons gebed echter op een wijze, waardoor wij Hem in een 
volgend leven dankbaar zullen zijn.                                              (Dr. Maarten Luther) 

 
**** 

 
**  Kleding.  Het wordt de gereformeerd vrijgemaakte scholengemeenschap Guido de 
Brès in Amersfoort toch te erg. Blote buiken, een piercing door de navel, een belletje 
aan het oor, een heel korte rok, het onbedekt laten van het lichaam, het veel te strak van 
de kleding, enzovoort. Zo lopen meisjes op school hun zedeloosheid te demonstreren. 
De kledingcommissie van de school houdt er zich mee bezig, aldus het RD van 31 
januari 2004; men wil niet dat de kleding seksueel uitdagend is. Op vele 
scholengemeenschappen  -“ reformatorische” incluis-  kleden vele meisjes zich 
hoerachtig. Wie er aan mocht  twijfelen moet in de zomer maar eens bij “De Driestar” 
in Gouda gaan kijken. Aanstootgevend… 

 
**** 
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**  Vergeving van zonden.  Wanneer een mens waarlijk is geschrokken voor de 
Majesteit en voor de heerlijkheid van God vanwege zijn zonden, en gevoelt dat hij voor 
God niet kan bestaan, heeft hij maar aan twee dingen behoefte: ten eerste aan vergeving 
en ten tweede aan de ten-onder-brenging van zijn zonden; dan wil de Heere zo’n mens 
niet verwerpen.                                                                      (Ds. J.P. Paauwe-dagb.24/4) 

 
**** 

 
**  De weg is nauw.  De apostel beveelt ons ten allen tijde met vreze en beven onze 
zaligheid te bewerken, Fil. 11:12. Zelfs de rechtvaardige zal nauwelijks behouden 
worden, 1 Petr. 4:18. Eigenlijk is de weg, die ten leven voert zo smal dat de Heere door 
de profeet Amos (4:11) en Zacharia (3:2) degenen, die zalig worden vergelijkt bij een 
brandhout, dat uit het vuur gerukt wordt en dat de Heere overal de moeilijkheid van de 
verlossing in het licht stelt.                                                       (M.Luther-4-147/148) 

 
**** 

 
**  Het is Christus alleen.  Ik hoorde gisteren dominee X. Hij was even voortreffelijk als 
altijd; maar ik wilde dat hij meer over Christus sprak, en minder over christelijke ervaring. 
Christus verhogen is de manier om arme zondaren te trekken en om arme heiligen boven 
hun duisternis, twijfels en onzekerheden uit te tillen. De rijke volheid te zien die er in 
Jezus is voor de armste, de meest verdorven, de meest hulpeloze die Zijn lieve Naam ooit 
aanriep; o, dat is Evangelie. Heeft Hij ooit iemand afgewezen die tot Hem kwam? Nee, 
nooit; en Hij zal het nooit doen.                                             (Mary Winslow) 

 
**** 

 
**  Een praktische raad.  Kleed je niet opzichtig, laat de zachtmoedige en nederige Jezus 
je voorbeeld zijn in alles. Zorg dat je er altijd schoon en netjes uitziet. Veracht alle 
opschik. Onthoud dat eigenlijk niets jouw eigendom is, maar dat alles Gods eigendom 
is. Als je onnodig geld uitgeeft, dus verkwist, beroof je de Heere.  

 (Harriet Winslow) 
 
**** 

 
**  De verborgenheid der ongerechtigheid.  De Rooms-katholieke kerk in het 
Amerikaanse Saint Louis betaalt 1,7 miljoen dollar schadevergoeding aan de familie van 
een jongen die seksueel werd misbruikt door een priester. Dat heeft het aartsbisdom van 
Saint Louis bekendgemaakt. De betreffende priester, Gary Wolken, werd twee jaar 
geleden veroordeeld.                                                                        (Ref.Dagblad-23-4-04) 

 
**** 

  
**  Een ‘mooie’ bekering?   Hoe meer nu de bekering in elkander is gezet, des te groter 
is de vijandschap tegen de ware bekering, tegen het werk Gods.   (Ds. J.P. Paauwe) 
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**  Niet willen.  De mens wil wel zalig worden, maar hij wil niet de door God 
verordende weg tot zaligheid inslaan. Zij wilden niet tot Jezus komen als tot de 
Zaligmaker. En waarom niet? Omdat Jezus niet voldeed aan de verwachting, die zij zich 
van een Messias gevormd hadden. De begeerte tot geluk is ingeschapen. Vraagt dus 
ieder: zoudt gij stervend niet gaarne naar de hemel komen? Het antwoord zal zijn: Ja 
zeker!, doch men zal dit antwoord geven onder de stilzwijgende voorwaarde, dat men 
blijven kan, wat men is. Zegt tot de Jood: gij moet eerst christen worden; tot de roomse: 
gij moet eerst protestant worden; tot de protestant: gij moet eerst uw reine leer met uw 
reine wandel bekrachtigen; met één woord, zegt tot allen: gij  moet tot Jezus komen, om 
van Hem het leven te ontvangen, en zij zullen niet komen. Het doel behaagt hen wel, 
maar niet de weg erheen. De mens blijft altijd gaarne op zijn oude droesem liggen, en 
tenzij Gods almachtige genade tussentreedt, sterft hij in dezelfde staat, waarin hij leeft.                                                                                        
(Da Costa-5-81/82) 

 
**** 

 
**  “Goede doelen” en de “strijkstok”.   Bijna de helft van de opbrengst van de 
Eurocollecte is opgegaan aan kosten van organisatie. “Eurocollecte” verzamelde in 2002 
“oud muntgeld voor goede doelen”. De opbrengst was 13,1 miljoen euro, waarvan 6 
miljoen is opgegaan aan kosten. Als u er aan meegedaan hebt weet u nu in elk geval dat 
u meerdere personen ‘goed” hebt gedaan! Reisjes, vette onkostenvergoeding? Esther 
Jacobs van partnerorganisatie Coins for Care vindt het “in- en intriest.”  (RD-3/6) 
 

**** 
 
**  Moet dat nu?  In het R.D. van 6 januari j.l. stond een pagina groot artikel over een 
frater (Latijns woord voor broeder) en zijn medebroeders in een soort klooster te 
Tilburg. Het zijn lekenreligieuzen, maar behoren wel tot de Roomse Kerk. Hoe rooms ze 
zijn blijkt wel hieruit dat ze vernoemd zijn naar Maria als "Onze Lieve Vrouw, Moeder van 
Barmhartigheid". Zou het R.D. er niet beter aan doen eens een pagina groot artikel te 
plaatsen over de ware aard van het pauselijk Rome? Of wordt Samen-op-Weg alsmaar 
breder? Het valt steeds meer op dat het RD overdreven veel  aandacht besteed aan 
roomse gebeurtenissen, etc. 

**** 
 
**  Klagen.  “De niet klagende armen hebben het meeste gebrek.”  Deze uitspraak van 
Da Costa (5-257) heeft betrekking op het maatschappelijke leven. We zouden óók 
kunnen zeggen: “De wèl klagende armen hebben het minste gebrek”! Mogelijk zouden 
we het ook op het geestelijke kunnen overbrengen?  

 
**** 

 
**  Fraudeland.  Dat wordt ons land meer en meer. De fractieleider van de SP, de heer 
J. Marijnissen heeft er indringend in de Tweede Kamer op gewezen. Waar is de tijd 
gebleven dat minister-president W. Drees Amerikaanse gasten -die met hem kwamen 
spreken over hulp aan ons land- trakteerde op een “Mariakaakje”? Én de moraal van 
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ambtenaren die, als ze merkten per ongeluk een potlood mee naar huis te hebben 
genomen, thuis een postzegel van 2,5 cent verscheurden… 

 
**** 

 
**   Fanatisme.  Fanatisme is gevaarlijk, omdat het gelegenheid geeft aan de 
tegenstanders van een opwekking om evangelisch christendom en het werk van de 
Heilige Geest af te doen als overgevoeligheid.    (Iain H. Murray “Pinksteren vandaag”) 

 
 
**** 

 
**  Valse profeten.  Die met een valse lastbrief komen, geven voor een onmiddellijke 
opdracht en aanwijzing van God te hebben om als profeten op te treden, door God 
geïnspireerd te zijn, terwijl zij dit niet zijn. Hun leer kan waar wezen, en toch moeten wij 
ons voor hen wachten als voor valse profeten. Valse apostelen zijn zij, die voorgeven dat zij 
apostelen zijn, en zij zijn het niet, Openb. 2:2; zodanigen zijn valse profeten. Wacht u voor 
hen, die voorgeven openbaringen te ontvangen, en laat hen niet toe zonder voldoend 
bewijs, opdat niet één ongerijmdheid toegelaten zijnde, duizend andere volgen.                                                                 
(Matthew Henry bij Mattheüs 7:15) 

 
**** 

 
**  Het ene nodige blijve dat!  "Wij allen, die het profetische woord liefhebben, willen 
elkander gedurig waarschuwen en herinneren, om bij het onderzoek van de dingen die 
wij hopende en verwachtende zijn, niet te vergeten wat wij reeds bezitten, opdat ons de 
profetie niet tot liefhebberij en streling der zinnen worde. Zij mag in ons hart geen 
grotere plaats innemen dan de overige waarheden der Heilige Schrift. Het blijve voor 
ons een keurspreek: “dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen, en ons 
onderwijst, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, rechtvaardig 

en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; verwachtende de zalige hoop en verschijning 

der heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus." (Titus 2:11-13) 
(Da Costa-'Israël en de volkeren') 

 
**** 

 
**  Christelijk Europa.  “Europa is niet meer in zijn geheel christelijk; de ontkerstening 
is reeds ver voortgeschreden, zij schrijdt voort, en zal niet ophouden dit te doen, totdat 
het einde van de christelijke beschaving in Europa er zal zijn.”  Dit zei ds. Paauwe – 
dagb.5/9. We zijn nu 60 jaar verder. Europa wordt almeer overgegeven aan het 
moderne heidendom, de gruwelijke islam; en het niet minder gruwelijke Rome gaat in 
het Verenigd Europa almeer de toon aan geven, terwijl het protestantisme vrijwel alleen 
nog maar de schijn van godzaligheid vertoont. In dit Europa zal de ware kerk -
overgebleven als een hutje in de komkommerhof- het zeer zwaar gaan krijgen. De 
grootste vervolging kon nog wel eens komen van de kant van het schijn protestantisme. 
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**  Politiek lóónt-I !!  Een artikel in het  NRC Handelsblad -wars van sensatie- was niet zo 
prettig voor de afgevaardigden van de SGP/Christenunie in het Europese parlement! 
Met name de heer Blokland (CU) moest het ontgelden. Het NRC wijdde er enkele 
kolommen aan en ook het RD schreef er over onder, Argumenten rond declaraties 
overtuigen niet. Wat is er aan de hand? De heren worden er van beschuldigd een door 
hen zelf getekende gedragscode te schenden door elke maand een deel van hun 
onkostenvergoeding bij hun salaris op te tellen. Met name Blokland is flink aan de tand 
gevoeld. Het RD meent dat de “verdediging” van de heren Europarlementariërs niet 
deugt. Een journalist van de EO had een scherp vraaggesprek met Blokland. Hij 
stotterde en kwam er absoluut niet uit, terwijl de vragen al scherper werden. Je merkte 
gewoon: deze man draait er omheen! Hij alleen? De “zelfverdediging” van Blokland gaf 
het RD “een licht ongemakkelijk gevoel”! Het RD spreekt ook van een “rare 
redenering”. Bij hun zeer hoge inkomen ontvangen de heren een jaarlijkse 
onkostenvergoeding van maar liefst  € 44.000-- (= f. 96.800.--) .Brussel en Straatsburg 
hebben bij de burger een slechte naam: “potverteerders en fraudeurs”, schrijft het RD.   

 
 
**** 

 
  **  Politiek lóónt-II !!  De Evangelische Omroep heeft volgens het RD van 24 mei de 
beschuldigingen onderzocht. Ze is tot de conclusie gekomen dat de drie 
europarlementariërs de door henzelf ondertekende gedragscode met betrekking tot 
onkostenvergoeding de afgelopen jaren op meerdere punten hebben overtreden. In elk 
geval gaat het over een bedrag van 6000 euro per persoon wat ze niet terugstorten. 
Blokland, Van Dam en Belder maken naar eigen zeggen de reiskostenvergoeding elk jaar 
geheel op. De ‘rode’ europarlementariër (PvdA) stortte daarentegen de afgelopen vier 
jaar 27.000 euro aan te veel uitgekeerde reiskosten terug. Naast de reiskostenvergoeding 
ontvangen de heren ook nog eens 44.000 euro per jaar als onkostenvergoeding, bij 
welker besteding ook vragen te stellen zijn.Volgens de EO heeft een accountant deze 
zaken bevestigd. Het RD schrijft dat de heren parlementariërs geen commentaar op de 
beschuldigingen wilden geven. 

 
**** 

 
**  Politiek lóónt-III !!  De schandalen houden niet op. De dagbladen (RD 28 mei) 
maken melding van zelfverrijking bij Onderwijs en Justitie. Topambtenaren hebben de 
staat voor miljoenen opgelicht, aan vergoedingen en salarisverhogingen die ze zichzelf 
hebben toegekend. Dit is uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer gebleken. Deze 
instantie neemt het woord “fraude” niet in de mond, maar spreekt van “ernstige 
onvolkomenheden”. Het gaat om tientallen ambtenaren en miljoenen euro’s. Het is 
ongehoord wat er van te lezen is! In het bedrijfsleven zouden zulke oplichters op straat 
komen te staan.  

 
**** 
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**  Politiek lóónt-IV !!  Of toch niet altijd? De vertegenwoordigers van de SP 
(Socialistische partij) storten hun inkomen (verplicht) in de partijkas. Daaruit worden ze 
dan betaald, want deze mensen moeten uiteraard ook leven. Neem bijvoorbeeld de 
fractieaanvoerder van de SP, de heer J. Marijnissen. Zijn inkomen uit hoofde van die 
functie van € 88.597.= stort hij in de partijkas. Daaruit ontvangt hij een modaal salaris. 
Nu vinden we dat persoonlijk niet nodig en we zullen het niemand kwalijk nemen dat 
hij of zij dit voorbeeld niet volgt. Toch zijn de rode rakkers van de SP wél idealisten! 

 
**** 

 
**  Wat is het oogmerk?  Vanuit onze overvloed wordt er nog wel goedgedaan aan 
armen in de wereld. En die hulp is niet alleen materieel, maar er worden ook Bijbels 
verstrekt. Allerlei acties wordt daartoe gebruikt, soms lijkt het wel eens of  “het doel de 
middelen moet heiligen”. We denken wel eens als we letten op meerderen die zich 
daarvoor inzetten: waarom leven ze zélf niet úit en náár dit Woord? Waarom richten ze 
allereerst zélf hun leven niet in overeenkomstig de eis van Gods Woord en Wet?! Velen 
die aan zulke acties meewerken leven werelds, zij het dan met een godsdienstig vernis. 
Waaruit komt hun ijver toch voort? Wat zal het erg zijn om Gods Woord verspreid te 
hebben en ten laatste dóór dat Woord veroordeeld te worden. We zien dat ook bij velen 
die gaan “evangeliseren”. Dat wordt van lieverlee een “godsdienstige mode”. Laat men 
eerst eens orde op zaken stellen in eigen omgeving, éérst zelf zich bekeren, alvorens 
anderen daartoe op te wekken. Want anders is zulk werk de Heere een gruwel. Of de 
Heere dit werk gebruikt? Dat zullen we niet ontkennen. Maar het neemt niet weg dat, 
als zulk werk niet gedaan wordt uit liefde tot God en Zijn koninkrijk, het een eeuwig 
wee betekent voor hen die het als een  soort “hobby” hebben gedaan.  

 
**** 

 
**  Drankschuren.  De dagbladen maakten melding van het steeds toenemende aantal 
“drankschuren”. Om ‘goedkoper’ te kunnen drinken dan in cafees etc., gaat de jeugd 
almeer in besloten kring zich te buiten aan alcohol. Ook de ‘christelijke’ jeugd volgt in 
dat spoor, want “onder elkaar” gaat ook een deel van de Refo-jeugd dat vreselijke pad 
op. De uitspattingen die veelal daarop volgen behoeven geen nadere aanduiding. In het 
vorige nummer schreven we over zuippartijen onder ‘zware’ studenten. Het RD wees op 
een vissersplaats waar het drankgebruik onder de jeugd ontstellend is. Jongens van 16 
jaar lopen op straat sterke drank te drinken. Is dan alles bederf? Het wordt almeer 
duidelijk dat de HEERE zeer velen -jong en oud- overgeeft aan het ontzettende oordeel 
der verharding. En velen verharden zich met “godsdienst” in hun hand. De 
tijdsbesteding van dit boos en overspelig geslacht roept naar de Hemel om wraak. 

 
**** 

 
**  President Bush-1.  In christelijke kringen zijn er verschillende meningen over 
president Bush. Het is echter een feit, dat nog geen Amerikaanse president zoveel voor 
Israël heeft gedaan dan George W. Bush! Zijn vriendschap met een grote vriend van de 
paus -de evangelist Billy Graham- vinden we geen “plus”. Wie met Rome in zee gaat 
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laadt de zware toorn van God op zich en dat zelfs het goede dat voor Israël wordt gedaan 
de wraak Gods niet kan voorkomen zal zeker blijken. We dienen maar op te letten…  

 
**** 

 
**  President Bush-2.   Tijdens zijn bezoek aan Rome op 4 juni ter herdenking dat deze 
stad zestig jaar geleden werd bevrijd door Amerikaanse troepen, bracht Bush ook een 
bezoek aan paus Johannes Paulus II. De president keek zeer naar het bezoek aan de paus 
uit!  Er is gesproken over de routekaart voor het Midden-Oosten en de strijd tegen het 
internationaal terrorisme. Het is al de derde keer in vier jaar tijd dat Bush op bezoek 
gaat bij de paus! In deze weg kan president Bush niet gezegend worden. 

 
**** 

 
**  President Bush-3.  Uit deze bezoeken kunnen we nog een grote les leren. De 
machtigste man ter wereld -de president van de USA- spreekt mét en luistert náár de 
man, die zich de plaatsvervanger van Christus op aarde noemt, die meent de machtigste 
man naast Christus te zijn, ja, die zich zelfs bóven Christus stelt en die zeggenschap 
meent te hebben over koningen en keizers. De ‘les’ is als volgt: 

 
**** 

 
**   Een belangrijke les-1.  Rome is, als “de verborgenheid der ongerechtigheid”, een 
zeer belangrijke schakel in het wereldgebeuren. Achter de schermen heeft het pausdom 
een uitermate grote invloed op de hele wereldpolitiek. Dit is voor een gewoon sterveling 
haast niet te vatten. Door de eeuwen heen hebben de koningen der aarde met het 
pausdom gehoereerd en dit zal doorgaan totdat de roep van de engel klinkt: “Zij is 
gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon.”  

 
**** 

 
**  Een belangrijke les-2.   Het bovenstaande wordt niet meer geloofd, zeker niet in het 
zogeheten “Reformatorisch” Nederland. Het Huis van Oranje is crypto-rooms. In onze 
regering is het pausdom dominant aanwezig. In het CDA zit de oude Katholieke 
Volkspartij. Ook in de andere partijen zijn vele roomsen aanwezig. De PKN is de weg 
náár Rome. Velen onzer ons hunkeren naar de “Romana”. Laten we onze les léren! 

 
**** 

 
De Romana-I.  Daar hunkert het afvallig protestantisme naar. U denkt dat we 
overdrijven? Absoluut niet! Jaren geleden stelde Dr. W.J. op’t Hof al, dat we “terug 
moeten naar de Romana”. Dominee A. van der Kooij was daar toen laaiend over! In “In 
de Rechte Straat” van mei 2004 staat een aankondiging van een bijeenkomst op 20 
november 2004 in Hogeschool De Driestar. De sprekers zijn: kardinaal A.J. Simonis, 
Prof.dr. P. Nullens en Dr. W.J. op’t Hof. Het gaat over “Het geding tussen Rome en 
Reformatie in de 21e eeuw.” Kardinaal Simonis is puur rooms. Prof. Nullen doceert te 
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“Heverlee”, België. Jaren geleden hadden we evangelist Toon Vanhuysse eens aan de 
telefoon. We vroegen hem toen naar “Heverlee”. Zijn antwoord was: “Meneer Buys, er is 
daar niets meer van de reformatie over”.  

 
**** 

 
**  De Romana-II.  “Ik hoop van ganser harte dat de PKN ergens voor zal stáán. Zal 
durven getuigen van Gods nabijheid in Christus. Als dat gebeurt, dan heeft de 
katholieke kerk er een enorme bondgenoot bij in deze geseculariseerde tijd”, aldus Mgr. 
Gerard de Korte, hulpbisschop van Utrecht, in Trouw. Aldus “Koers” van juni 2004. 
Een enorme bondgenoot – de PKN van en voor Rome!! 

 
**** 

 
**  De Romana-III.  “Zowel de Romana als PKN staan voor de uitdaging om, in de 
kracht van de Geest, verstaanbaar te spreken over de God van de Schriften die Zich in 
Jezus Christus heeft laten zien. Het gaat om gemeenschappelijk katholiek erfgoed in de 
brede zin van het woord Rooms-katholieken, gereformeerd/hervormd katholieken en 
lutherse katholieken delen in de erfenis van de ongedeelde kerk”, aldus dezelfde De 
Korte in “Koers” in een artikel “Protestantse oecumene”. 

 
**** 

 
**  De Romana-IV.  “Hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt gij 
ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen?” De vraag van de zielen onder het 
altaar, volgens Openbaring 6:10. 

 
**** 

 
**   Refo-christendom.  Dit christendom is in ons land is geen zoutend zout, geen 
bederfwerende factor meer. Integendeel. Het is juist één van de grootste oorzaken dat 
het met ons land bergafwaarts gaat. Voor een groot deel gaat de christenheid in het 
spoor van de wereld, kleding, gewoontes, tijdbesteding, enz. Het christendom 
veronderstelt “heiligheid”. Een heilig leven, heilige gesprekken, heilige vormen, een 
heilige uitstraling in álles. En hoe is de werkelijkheid? 

 
**** 

 
**  Geesten uit de afgrond.  Gardiber Spring schrijft: “Ik heb sommige personen gekend 
in onze eigen stad, die handelden onder de invloed van dit zelfbedog. Er zijn nog 
mannen en vrouwen in leven en onder ons, die zich de omstandigheden van de dood 
van Mrs. Pearson herinneren, rond wier levenloos lichaam haar man een gezelschap van 
gelovigen verzamelde met de verzekering dat, als zij in geloof zouden bidden, zij in het 
leven zou terugkeren. Hun gevoelens waren geweldig opgewonden, de indrukken die zij 
van hun succes hadden, waren bijzonder en sterk. Zij baden in geloof, maar werden 
teleurgesteld. Er was geen stem en er was geen antwoorder, zij sliep de slaap des doods 
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en zij werden gedwongen om haar naar het graf te volgen.”  Dit schrijft Murray in 
“Pinksteren vandaag”, over het zelfbedrog van allerlei geestdrijvers.  

 
****** 

 

 

OPMARS  NAAR  HET  PAUSDOM 

 

HERKENNINGSTEKEN 
 
Een logo is een figuur, welke dient als herkenningsteken van een bepaald bedrijf of 
instelling. Vaak zijn er letters in verwerkt, ofwel de tekening is zo symbolisch dat men 
dat gaat herkennen. Eigenlijk is het woord ‘logotype’. Het blad Kerkinformatie (april 
2004) noemt het een beeldmerk. Zo heeft de nieuwe PKN een logo ontworpen van een 
duif en een kruis, met stralenkrans daarom heen. Merkwaardig genoeg wordt dat al 
gebruikt door de NHK op haar stukken vóór l mei! De bezwaarden wordt gezegd dat ze 
tot l mei hervormd zijn en zo moeten handelen. Er woedt kennelijk met twee maten 
gemeten. Dat beeldmerk heeft nogal wat voeten in de aarde gehad en zal wel wat gekost 
hebben. 
 

R.K.-KERK 

Niet iedereen is er echter erg gelukkig mee. Ik lees namelijk het volgende (welke 
gegevens Kerkinformatie niet meldt) wat ik u eens door wilde geven. Het lijkt er immers 
op dat de logo’s van de PKN en van de R.K.-kerk zoveel op elkaar lijken dat ze zomaar 
samengesmolten kunnen worden. “Het nieuwe logo van de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN) lijkt geïnspireerd op het beroemde raam in de Sint-Pieter, waarop de 
Heilige Geest staat afgebeeld. In dit raam van de Italiaanse Barok-kunstenaar 
Ganlorenzo Bernini (1598-1680) -ook verantwoordelijk voor het Pausaltaar in de Sint-
Pieter- wordt de Heilige Geest afgebeeld als een duif, omringd door een vlammende 
stralenkrans. De witte duif in het midden, het kleurenpatroon en de cirkelvorm komen 
in een gestileerde variant terug in het PKN-ontwerp.” 
 

AMUSANT! 

Ook Jan-Willem Wits, hoofd pers en communicatie van de Rooms-katholieke Kerk in 
Nederland, is de opvallende gelijkenis tussen beide ontwerpen niet ontgaan. “De 
ontwerpers hebben zich kennelijk wel heel letterlijk laten inspireren door de Heilige 
Geest, en nog wel die van de Sint-Pieter.” Wits noemt het “opmerkelijk maar ook wel 
amusant”, dat voor het logo van de Protestantse Kerk in Nederland zo’n directe 
koppeling naar het centrum van de Rooms-katholieke Kerk wordt gelegd. 
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OECUMENE? 

De heer Wits stelt: “Ik weet niet helemaal zeker of we dit moeten zien als teken van 
oecumenisch engagement of als een eerbetoon van de Sint-Pieter, de oer- en moederkerk 
van het westers christendom.  Misschien bevat het logo  wel per ongeluk deze roomse 
knipoog, een bedrijfsongelukje. Het is in ieder geval een mooi ontwerp. We hadden het 
zelf kunnen bedenken!” 
 
 
Katholieknederland.nl 
Minder gelukkig is dat het PKN-logo óók sterke overeenkomsten vertoont met het logo 
van katholieknederland.nl , de al jaren bestaande website van de rooms-katholieke kerk. 
Voor deze website is eveneens het raam in de Sint-Pieter als illustratie genomen. 
Bovendien vertoont het lettertype dat is gebruikt voor de titel “Protestantse Kerk” grote 
gelijkenis met de titel “Katholiek Nederland”. 
 
 

VERWARRING 

Joost van der Net, eindredacteur van katholieknederland.nl is ongelukkig met de mogelijke 
verwarring die kan ontstaan tussen beide kerkelijke uitingen. “Alhoewel ons logo geen 
gestileerde maar een realistische kopie van het ontwerp van Bernini is, kan de 
overeenkomst tussen beide logo’s niemand ontgaan. Ik vraag mij af of dat verstandig is. 
Bovendien heeft de Rooms-katholieke Kerk, mede om de link te leggen met 
katholieknederland.nl , voor de werving rond de katholiekendag op 7 juni 2003 gespeeld 
met de duif en de vlammen in het raam van de Sint-Pieter. De toekomstige creatieve 
bewegingsruimte wordt kleiner wanneer er een andere kerk is die zich eveneens 
profileert met ditzelfde beeld.” 
 
 

ICOON 

Het lijkt er dus op dat de PKN zich wil presenteren met een moderne variant op het r.k.-
icoon. Ik denk dat het goed is om ook daar eens over na te denken. Welke kant gaat 
deze PKN uit? Rechtstreeks, via de oecumenische snelweg, naar Rome? Men is 
gewaarschuwd. Kardinaal Simonis was al in de dankdienst en de R.K.-kerk stuurde snel 
haar felicitaties. Te begrijpen! Maar de leden van de PKN blijven de ogen sluiten? Ze 
menen dat men in de PKN zelfs plaatselijk nog meer gereformeerd kan zijn dan eerder. 
Ze sluiten de ogen voor het feit dat men bovenplaatselijk, landelijk en in beleid en 
financiële ondersteuning voluit PKN is! Immers via de drempel van instemming en 
erkenning stapt men de PKN binnen met eigen juridisch nietszeggende verklaringen op 
zak. Laten we de ogen open hebben ten aanzien van dit vlagvertoon, want het kan zijn 
dat de vlag de lading dekt, maar dan in de zin van overeenkomt met de bedoeling. 
 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Het bovenstaande hebben we overgenomen uit “Het gekrookte riet” van 8 april 2004, 
rubriek:  “Uit de Kerk”. “Op mars naar het pausdom” hebben we er zelf boven 
geplaatst. Met “Herkenningsteken” begint het artikel. Er behoeft eigenlijk weinig aan 
toegevoegd te worden! Wat we steeds beklemtonen dat het SoW-proces inhoudt: samen 
op weg naar Rome en zo ook naar de ondergang, is uit het geciteerde van Het gekrookte 
riet, opnieuw duidelijk geworden – óverduidelijk.  De “Westerse antichrist” die, zoals 
onze vaderen het pausdom zo juist typeerden kan -nu de “Oosterse antichrist” zo’n 
geweldige bedreiging is en een uitnemende camouflage voor Rome- haar plannen 
ongehinderd uitwerken, om straks de Kerk van Christus, zo mogelijk, een vreselijke slag 
toe te brengen. En… de dreiging van de islam verblindt het protestantisme voor Rome 
nog meer dán het al verblind is. Over de “Verborgenheid der ongerechtigheid” elders 
meer in dit nummer. 
 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 
 

 
IS  DE  PKN  EEN VALSE  KERK ? 

 
- 1 - 
 

 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 
 
1.   Het verderf van de kerk is het verderf van de staat. Wanneer het verderf in de kerk 
is ingekropen, dan kan het de staat van het land niet welgaan; of is het in de 
staatsregering doorgedrongen, de kerk heeft er het bitter gevoelen van. Als in de kerk de 
afgoderij, die een verloochening van de Godheid is, ongestraft wordt geduld, dan is het 
geen wonder, dat alle ongerechtigheid het hoofd opsteekt, dat ieder van het recht afwijkt 
en zijn naaste onderdrukt en dat daarop overal een verdeeldheid in gevoelen, oordelen 
en vonnissen plaatsgrijpt. Waar de eerste tafel van de wet geschonden wordt, ziet men 
zelden de tweede wel onderhouden. Wie geen zwarigheid maakt om tegen God te 
zondigen, zal het licht van zijn geweten verkrijgen, anderen te beledigen en te 
beschadigen.                                   
 
2.  De schoonste kerk kan zeer verbasteren, doch niet ophouden te zijn. De schoonste 
en vermaardste kerk kan verbasteren en zo vervallen, dat in twijfel getrokken kan 
worden of ze de ware kerk is. De Israëlische kerk, waarvan de herkomst en het verval 
hier met zulke levendige verven wordt afgeschilderd, was de enige bruid des Heeren met 
welke Hij in het huwelijksverbond was getreden en die Hij met alle weldaden had 
overstelpt, vnl. het bovenaardse, zodat een gerucht en een naam van haar heerlijke staat 
was uitgegaan, maar de meeste leden van dezelve waren zo ver afgeweken, dat zij hun 
God hadden verzaakt, zichzelf aan iedere afgod en afgodendienaar blootgesteld en met 
vele hoereerders gehoereerd hadden, Jer. 3:1. Maar was hier de kerk Gods? In de 
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uiterlijke gemeenschap van Israël was een zichtbaar verval, een zichtbare afval naar 
afgoderij. Evenwel was God in die tijd niet zonder kerk in Israël, hoe wederspannig zij 
ook was, netzomin als ten tijde van Elia. Daar waren vromen die in stilte treurden te 
Sion en onder de goddelijke bewaring zaten, Ezech. 9:4. In vorige dagen was er onder 
Achab en Izebel dergelijke afval geweest; Elia meende alleen de Heere getrouw gebleven 
te zijn, maar de Heere zei hem, dat er nog 7000 waren die de knie voor Baäl niet 
gebogen hadden; dat is, een groot getal, gelijk zeven voor een onbepaald getal in de 
Heilige Schrift genomen wordt, 1 Kon. 19:18.  De ware kerk kan tot zulk een klein getal 
en tot zulk een laagte gebracht worden, dat er geen openbare vergaderingen, zelfs bijna 
geen openbare belijders worden bespeurd, desniettemin kent de Heere die de Zijnen 
zijn, zij kennen Hem en zouden voor Hem de dood in gaan.  
                                   
 
3. Het is een verschrikkelijke zonde de kerk te verlaten en een beter te willen oprichten.  
Want daar men zich van de kerk afscheidt,  daar  scheidt  men  zich van Christus’ 
lichaam; men onteert zijn belijdenis; men bedroeft de godzaligen; men doet de 
eenvoudigen dwalen en maakt, dat de naam van God gelasterd wordt, 1 Corinthe 3:3.  
 
 
4.  Zelfs wanneer het gelaat der kerk ook al zeer bedorven mag zijn en er een groot verval 
in de Evangelie verkondiging, in de discipline en in alle zaken van het christendom met 
droefheid bespeurd mocht worden, zo zal de Heilige Geest der gelovigen harten dan nog 
weiden met de stok, die samenbinder geheten wordt, en hen de separisterij, of een 
onwettige afzondering van de gemeenschap der kerk en van de ingestelde kerkdienst, 
grotelijks doen haten, als een zeer verderfelijk kwaad, hetwelk de Heere doorgaans met 
droevige oordelen pleegt te bezoeken. Voorzeker, wie in een zeer bedorven en geesteloze 
tijd ook onordentelijk uit de kerk mag lopen, zo zullen er de arme en oprechte 
gelovigen, de treurige Sionskinderen dan nog ellendig in blijven zuchten: o Heere! 
Hoelang zult Gij roken tegen het gebed van Uw volk? Gij spijst ze met tranenbrood en 
drenkt ze met tranen uit een drieling, Ps. 85:5 en 6. Zij zullen het huis des Heeren niet 
verlaten, voordat zij eruit gedreven, en hun de deuren gesloten, en het brood en water 
hen geweigerd wordt. Dan zullen zij uitgaan in de woestijn, om de Heere hun God een 
offerande te doen van slachtofferen en spijsofferen, en van runderen, die de klauwen 
verdelen. 

  

5.  VOORWAAR, AL WIE ZIJN ONSTERFELIJKE ZIEL LIEFHEEFT EN DE SATAN GEEN PLAATS 
WIL GEVEN, MOET GANS ERNSTIG VAN ONS VERMAAND ZIJN, IN DE NAAM VAN DE 
HEERE JEZUS CHRISTUS, DE OVERSTE RECHTER VAN LEVENDEN EN DODEN, DAT HIJ 
ALLE SOORT VAN SEPARISTEN (DEGENEN DIE ZICH AF WILLEN SCHEIDEN) TOCH WIL 
TEKENEN, EN ZICH ZORGVULDIG HOEDEN VOOR HUN LICHT, VROOMHEID, 
GEMEENSCHAP EN CONVENTIKELWERK; WANT DEZE VIER HAAT DE HEERE OOK EN ZIJ 
ZIJN ZIJN ZIEL EEN GRUWEL, SPREUKEN 6:16. INDIEN SOMMIGEN NOG ENIGE HEILIGE 
TRANEN OVERGEHOUDEN HEBBEN OVER JOZEFS DROEVIGE VERBREKING EN 
VERVALLEN MUREN EN WEGEN SIONS, LATEN ZIJ DAN KOMEN EN DIE UITSTORTEN 
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VOOR HET AANGEZICHT DES HEEREN, MIDDEN IN ZIJN KERK, EN LATEN ZIJ ZICH TOCH 
ENIGE VERGELDING DOEN AAN HET HUIS VAN HUN ARME MOEDER, ALWAAR ZIJ 
GEWONNEN EN GEBOREN ZIJN. O, ZIJ ZULLEN IMMERS IN DIE VERVALLEN HUT NOG 
VEEL VEILIGER WONEN, DAN OP DE TOPPEN VAN ADAMA, VAN ZENIR EN HERMON, DIE 
STEILE WONINGEN DER LEEUWINNEN, DIE AKELIGE BERGEN DER LUIPAARDEN, WAAR 
ER ZO MENIG ZO ONGELUKKIG IS VERSLONDEN, DIE ALLEEN VOOR ZIJN EIGEN HOOFD 
GEESTELIJKER WILDE ZIJN DAN ALLE KERKGANGERS, HOOGLIED 4:8. WELGELUKZALIG 
ZAL HET VOLK ZIJN, DAT OP JERUZALEMS PUINHOPEN NOG KLAGELIJK ZAL ZITTEN 
WENEN, WANNEER ANDEREN MET SNELLE HOOGGEBULTE KAMELEN ZULLEN 
AFTREKKEN NAAR EGYPTE, WAAR DE STAVEN EN STOKKEN VAN HET EVANGELIE RAS 
VERANDEREN IN SLANGEN EN BASELISKEN. EN MET DEZE ERNSTIGE WAARSCHUWING 
BESLUITEN WIJ HIER. 

  
 
6.  Hoe verdorven de kerk ook zij, ja zelfs, dat goddelozen in Gods Huis en aan het  
avondmaal  worden  toegelaten,  scheidt er echter niet vanaf, want gij hebt ze helpen 
bederven.  Ergert gij u, omdat de opzieners toelaten die gij voor godlozen houdt, men 
mag zich ook aan u ergeren, dat gij de mensen niet eerst aanspreekt en aanbrengt, gelijk 
uw plicht is volgens Mattheüs 18:15-17 en 1 Corinthe 1:11. En zo zal immers Gods 
toorn over u, uw plicht doende, niet ontsteken. Wint gij niet met uw plicht te doen, 
treur dan, doch loop niet weg, dat nog minder voordeel doet. Het scheuren van een 
kerk waar nog waarheid en godzaligheid is, is ook kwaad en verwekt Gods toorn. Zie dit 
in Spreuken 24:21 en Judas, vers 19. De gemeente van Corinthe was zeer verdorven; 
Paulus gaat de scheuring tegen, 1 Corinthe 11:17-30. Hoe bedorven Nederlands Kerk is, 
zij is nochtans zo bedorven niet, of Christus wandelt nog onder de gouden kandelaren; 
daar zijn er nog die de Heere kent en als de Zijnen verzegelt, volgens 2 Tiim. 2:19. Hij 
zelf zal eens door Zijn engelen de goddelozen als het onkruid wegnemen en de 
rechtvaardigen doen blinken als de zon in Zijn Koninkrijk.    
                                                       

≈≈≈≈≈≈≈≈≡≡≡≡≡≡≡≡≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
 
Het boven geciteerde zijn uitspraken van: 1 en 2, W. Greenhill –“Commentaar op 
Ezechiël”;  3, A. Rotterdam-“Sions roem en sterkte”;  4 en 5, Th. v.d. Groe-
“Toetsteen”;  6, Joh. v.d. Kemp-Zondag 30. 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Kerkscheuring 

Als we het bovenstaande op ons in laten werken is er toch wel alle reden om ons af te 
vragen welke van onze vele kerken de goedkeuring Gods zullen hebben. Uiteraard zegt 
een iedereen de goedkeuring van de Koning der Kerk te hebben, maar of zo’n mening in 
de hemel wordt overgenomen is een andere vraag. De kerk in haar uiterlijke openbaring 
dient één te zijn. Dat is aan geen twijfel onderhevig. We mogen de “kerk” alleen verlaten 
als zij… valse kerk is geworden. Daarover behoeft toch geen verschil van mening te zijn. 
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Maar we gaan ons hier verder niet bezig houden met alle kerkscheuringen van de laatste 
twee eeuwen.  
 
Het is de bedoeling om in drie artikelen iets te zeggen over de huidige grote problemen 
rondom de vaderlandse kerk, de Nederlandse Hervormde Kerk. En dat uiteraard vooral 
te bezien in het licht van de nieuwe kerk de Protestantse Kerk Nederland.   
 

Als we hetgeen we overnamen van gedegen theologen uit de kerkgeschiedenis op ons 
in laten werken dan kan er ontegenzeggelijk veel goddeloosheid in een kerk zijn, 
zonder dat we het recht hebben zo’n kerk te verlaten. Zij noemen omstandigheden 
waarvan wij geneigd zijn te zeggen, dat het wel héél ver gaat; er worden zaken 
genoemd waarvan wij zouden menen dat het toch wel omstandigheden zijn die ons 
volkomen wettigen een “nieuwe” kerk te stichten. “Nee”, zeggen Greenhill, 
Rotterdam, Van der Groe en Van der Kemp, “daarvoor mag je de kerk niet verlaten.”  

 

De PKN 

We bepalen ons maar bij de actuele situatie van onze dagen en dan met name met de 
commotie die er is vanwege de nieuw gevormde kerk – de PKN. Mogen we ons 
afscheiden en ons bij deze  nieuwe kerk voegen, een kerk die ontstaan is uit drie 
bestaande kerken: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken synodaal 
en de Lutherse kerk? 
 
We weten dat de uitdrukking “nieuw gevormde kerk” betwist wordt. Zij die meegaan 
met de PKN verwijten degenen die niet meegaan dat zij… afscheiden, dat zij een nieuwe 
kerk stichten. De zogeheten “bezwaarden” daarentegen stellen dat de PKN… de grootste 
afscheiding aller tijden is! Dat is wel even een verschil van “inzicht”!   
 

Is het volgende te simpel gedacht? De Nederlandse Hervormde Kerk, de 
Gereformeerde Kerken synodaal en de Lutherse Kerk hebben zich verenigd -zijn 
gefuseerd- en gaan gezamenlijk verenigd verder onder de naam Protestantse Kerk (in) 
Nederland. Dan zijn toch de drie genoemde kerken verdwenen en is er een nieuwe 
kerk gekomen? Als dan degenen die het met het tenietgaan van de genoemde kerken 
niet eens zijn en als bijvoorbeeld de “Hervormden” de nieuwe kerk een grote zonde 
vinden, is er dan bezwaar tegen dat zij de oude Hervormde Kerk voortzetten onder de 
naam “Hervormde Kerk in hersteld verband”? 

Maar het ligt toch alles niet zo eenvoudig. Wat te denken van de kerkorde 1951, welke 
indertijd door de Bond en anderen “volstrekt onaanvaardbaar” werd genoemd en dat 
deze kerkorde het karakter van de kerk volkomen veranderde. Hoeveel van de valse kerk 
was er al in de Nederlands Hervormde Kerk van voor 1 mei 2004? En is de gefuseerde 
nu nog meer vervalst geworden of kunnen we al spreken van een valse kerk, als we 
artikel 29 van onze Ned. Geloofsbelijdenis goed lezen? Daar wordt als een kenmerk van 
de ware kerk genoemd dat zij de kerkelijke tucht gebruikt om de zonden te straffen. 
Maar in de PKN wordt de vreselijke zonde van Sodom niet alleen toegelaten maar 
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gewettigd! .Zo’n kerk ligt onder de zware vloek van de Koning der Kerk. Is de PKN 
dodelijk krank of is ze echt volkomen vals? Daar moeten we nog over na gaan denken. 
In elk geval komen we er nog op terug D.V. 
 
Zoals onze lezer wel weten heeft Ds. A. van der Kooij veel in “Verwachting” 
gepubliceerd, met name over Rome en het Samen-op-Weg gebeuren, dat hij verfoeide. 
Hij meende dat daarvan het eindstation “Rome” is en zo ook de “ondergang”. Het kan 
geen kwaad nog eens opnieuw naar dominee te luisteren! In nummer 1 van jaargang 6 
(1992) schreef hij als volgt onder het kopje: 
 

IN DE KOOI VAN ROME 

De aap komt uit de mouw! De nieuwe kerkorde (1951) gewaagde in art. X van een 
“dankbare gehoorzaamheid”. Ach, wat betoont de mens zich tegenwoordig ook al 
“dankbaar”! Beluister een deel preken! Maar intussen. In die “dankbare 
gehoorzaamheid” aan de Heilige Schrift bevatte art. X een concessie aan de 
vrijzinnigheid! En dat omtrent het leerstuk der Drie-eenheid, dat juist specifiek is voor 
het Christendom! Maar ja, nu was er meer éénheid, en daarom maakt achteraf die 
nieuwe kerkorde temeer een Jezuïtische indruk in haar presentatie over het belijden. 
“Belijden”, want een vàststaande belijdenis, dat bedoelde men eigenlijk niet meer. Geen 
wònder dat we nu voor de oecumenische gebedsweek een missive toegestuurd kregen, 
ondertekend door de secretaris van de desbetreffende werkgroep en achter zijn naam 
staan de letters SJ, d.i. J e z u¨ï e t !   De aap uit de mouw! 
 
Zó was dan naar achteraf blijkt de opzet van 1951. 
In dat artikel X stond ook dat men zich strekte naar de toekomst “van Jezus Christus”. 
Was dit wáár en wat bedoelde men daarmee? Leugen! De Hervormde Kerk neemt van 
harte deel aan het oecumenisch streven, kregen we november 1991 nog weer te 
vernemen. En voor die gebedsweek (18 t/m 25 jan. 1992) worden we dus opgeroepen 
door een Jezuïet! 
Da Costa zag in de samen-gang en éénwording van Rome met de Protestantse kerk: de 
antichrist! Eerst was er (in de Hitler-tijd) de Anti-Jood, en nu duikt op de Anti-Christ. 
Het is trouwens de Bijbelse volgorde: éérst betreft het de Jood, daarná de Griek (“Griek” 
als verzamelnaam voor de anderen). Zie Romeinen 2:9. 
 
Laten we gewaarschuwd mogen zijn! 
 
Tot zover dominee Van der Kooij. We zullen D.V.  nog meer van hem citeren. 
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Dr A. Capadose  en  de  Bijbelse  Toekomst 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≡≡≡≡≡≡≡≡≈≈≈≈≈≈≈≈ 

  

De meerdere bekendheid van Mr. I. da Costa is er oorzaak van dat andere Messias 
belijdende Joden uit die tijd wat minder onder ons bekend zijn en zeker wat hun 
toekomstverwachting betreft. Hoewel we niet moeten denken dat ons reformatorische 
volk ook veel weet van Da Costa! Helaas niet. Maar zij die oog en hart hebben 
gekregen voor de HEERE en Zijn Koninkrijk zijn doorgaans ook niet zoveel bekend 
met hetgeen een vooraanstaand man als Capadose ons heeft nagelaten. Dit artikel wil 
er graag een steentje toe bijdragen dat deze godzalige Jood wat uit de vergetelheid 
komt! 
 
Dr. A. Capadose werd op 22 augustus 1795 te Amsterdam geboren en ging op 16 
december 1872 van de strijdende kerk over naar de triomferende kerk. We zouden graag 
veel uit zijn levensgeschiedenis vertellen, maar dat zou te veel ruimte in beslag nemen. 
Capadose promoveerde op 24 juni 1818 tot doctor in de medicijnen. Helaas was zijn 
eigen gezondheid niet al te best. Al in 1827 moest hij zijn praktijk neerleggen, doordat 
zijn astma het hem onmogelijk maakte visites bij patiënten af te leggen. Zijn bekering is 
indrukwekkend.  Ook zijn broer kwam tot waarachtige verandering. Het is toch wel 
mooi iets door te geven van het sterfbed van deze broer, zoals Abraham dat verhaalt. Bij 
dit sterven gaf de broer nog getuigenis aangaande het Koninkrijk van de Messias. Hij 
riep op zijn sterfbed op een gegeven moment: 
       
      Roep, roep mijn moeder, roep mijn zuster! Ik 
sterf, maar ik geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof in Jezus 
Christus, mijn Zaligmaker. Hij is de Heere, de Koning der koningen; allen moeten tot 
Hem komen. Europa, Azië, Afrika en Amerika behoren Hem toe. Hij moet heersen over 
de gehele aarde. Men moet aan de synagoge bekendmaken, dat ik gestorven ben in Zijn 
Naam. 
 
We gaan nu luisteren naar wat Capadose ons heeft nagelaten over de heerlijkheid op 
aarde, zoals die gezien zal worden ná de bekering van Israël, het veel weersproken 
duizendjarig rijk! In zijn werk De toekomst van Israël kunnen we er veel over lezen. We 
geven er maar enkele citaten uit: 
 
 
Al de beloften die in het Oude Testament aan Israël gegeven zijn en nimmer vervuld 
werden, zullen zeker nog moeten vervuld worden, al zijn ze niet herhaald in het Nieuwe 
Testament; want zolang deze niet worden ingetrokken, houden ze stand. Daar wij nu 
geheel het Oude Testament door, van Genesis tot Maleachi, de belofte herhaald zien, 
dat aan Abrahams zaad het heilige land tot een eeuwige bezitting gegeven is, dat de 
Joden het heilige land beërven zullen en daar niet meer uit verdreven worden, en die 
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belofte nimmer vervuld is, zo mogen en zo moeten wij vaststellen, dat zij nog staan 
vervuld te worden, al vinden wij ze als zodanig niet herhaald in het Nieuwe Verbond.  
 
 
De Schrift belooft aan Israël niet slechts een Theocratie, maar een Christocratie. Ja, de 
Heere Jezus zelf, na de hardnekkigen voorspeld te hebben, dat hun huis woest zou gelaten 
worden, voegt erbij, doelende op Zijn wederkomst in heerlijkheid: “Ik zeg u, gij, (en wie is 
dit? Jeruzalem, gij Jeruzalem, dat nu woest zult gelaten worden) gij zult Mij van nu aan niet 
zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is Hij, die komt in de naam des Heeren.” Die komt, dus 
niet die onzichtbaar over ons regeren zal, maar die komt, die verschijnen zal, die tot ons 
wederkeren zal. Gelijk Hij waarachtig en zichtbaar eenmaal regeren zal, als Heer Zijner 
Gemeente, als Koning der ganse aarde, zijnde de tweede Adam; zo zal Hij nog, voor dat 
tijdstip, even waarachtig en zichtbaar regeren als Koning Israëls en zone Davids. Dan zal 
ten volle in vervulling gaan de heerlijke en troostvolle belofte: “De Heere zal uit Sion 
brullen en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat de hemel en de aarde beven zullen, maar de Heere 

zal de toevlucht Zijns volks zijn en de sterkte der kinderen Israëls. En gijlieden zult weten, dat Ik 

de Heere uw God ben, wonende op Sion, de berg mijner heiligheid, en Jeruzalem zal een heiligheid 

zijn. Juda zal blijven in eeuwigheid en Jeruzalem van geslacht tot geslacht, en Ik zal hunlieder 

bloed reinigen, dat Ik niet gereinigd had, en de Heere zal wonen in Sion”, Joël 3:16-20; of zoals 
Van der Palm vertaalt: “De Heere zal op Sion Zijn zetel hebben.” Wij mogen hier wel, met 
de hoorder van de rede Gods uitroepen:”Och! Wie zal leven, als God dit doen zal?” 
 

“Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding; over deze 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 het verhaal over zijn bekering is Capadose niet blijven steken in de ‘mens’ en zeker 
niet in de ‘vrome mens’! Zijn ziel hunkerde naar de tijd dat de gehele aarde vol zal zijn 
van de kennis des Heeren, en dat dit alles te maken zal hebben met zijn eigen volk was 
voor hem een volkomen duidelijke zaak, zoals dat toch ook bij ons mag zijn! We lezen er 
het volgende over:   
 
                                                                    De dag is niet ver verwijderd, de blijde dag, 
welke de apostel met aanbidding en zielsverrukking als van verre begroette toen hij 
uitriep: “O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods! Hoe ondoorgrondelijk zijn 
Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen”, de dag door de Heere aan Israël beloofd door de 
mond van Mozes, Zijn knecht: “Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u 
gekomen zullen zijn, deze zegen of deze vloek, die Ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter 

harte nemen, onder alle volken, waarheen u de Heere, uw God verdreven heeft, en gij u zult 

bekeren tot de Heere, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles wat Ik u heden gebied; 

gij en uw kinderen met uw ganse hart, en met uw ganse ziel. En de Heere, uw God, zal uw 

gevangenis wenden en zich uwer ontfermen, en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, 

waarheen u de Heere, uw God verstrooid had. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, 

vandaar zal u de Heere, uw God, vergaderen en vandaar zal Hij u nemen. En de Heere, uw God, 
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zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten en 

Hij zal u weldoen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen”, Deut. 30:1-5. 
 
 
Ja! De Heere is getrouw! Bij een eed zelfs heeft Hij aan Abraham beloofd dat zijn zaad 
het land Kanaän bezitten zou van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier, de 
rivier Frath, Gen. 15:18 en 26:3; Exodus 23:31 en Psalm 105:9, en dat deze bezitting 
tot in eeuwigheid zou zijn, Gen. 15:15 en 17:7 en 8; 2 Kron. 20:7. Ziedaar een grote 
belofte, welke tot hiertoe nimmer is vervuld. Israël is wel in het bezit van het land 
Kanaän geweest, doch nooit in die wijde uitgestrektheid of langheid van tijd, als  bij de 
belofte werd aangewezen. Het was alleen onder de regering van Salomo, dat de grenzen 
van het rijk Israëls zich uitstrekten tot aan de Eufraat. Doch die heerlijkheid was van 
korte duur, zodat de profeet Jesaja in een aandoenlijk smeekgebed, waarin hij een blik 
werpt op de weldadigheden des Heeren en de menigvuldige verlossingen, welke Israël 
weleer had ondervonden, en zich herinnerde de belofte van het erfelijk bezitten van het 
land Kanaän, voor de Heere uitroept: “Keer weder om uwer knechten wil, de stammen uws 
erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten”, Jes. 63:17 en 18.  
 
 
Zo blijkt het dat de belofte, waarbij aan Israël het erfelijk bezit van Kanaän verzekerd 
wordt, nog niet is vervuld geworden, maar zij zal eenmaal haar vervulling zien. Ja! Dit zal 
zijn onder de regering van de ware Salomo, de beloofde Messias, de Heere der 
heerlijkheid, de Koning Israëls; want Hij is het, die eenmaal heersen zal van de zee tot 
aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde, Psalm 72:8. Ja, dit zal zijn, 
wanneer de Heere wedergekeerd zal zijn tot Sion en wonen zal in het midden van 
Jeruzalem; wanneer Jerzalem zal geheten worden een stad der waarheid en de berg des 
Heeren der heirscharen, een berg der heiligheid. 
 
 
Dan zal de Heere zeggen: “Ziet, Ik zal mijn volk verlossen uit het land van de opgang en uit het 
land van de nedergang van de zon; en Ik zal ze herwaarts brengen, dat zij in het midden van 

Jeruzalem wonen zullen, en zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn, in 

waarheid en gerechtigheid”, Zacharia 8:3, 7 en 8.  
 
 
Tot zover een weinig geciteerd van wat Capadose ons heeft nagelaten. Voor de zoveelste 
maal hebben we een Schriftuurlijke toekomstverwachting aan u doorgegeven. Maar wat 
een verzet is er nog altijd tegen deze verwachting, de verwachting van de heilbegerige 
Sionieten. Welk een verzet tegen hetgeen de HEERE heeft beloofd te zullen doen op 
deze aarde. Voor ons ligt een referaat met de titel Chiliasme als vluchtweg, een referaat 
gehouden door de heer G. Roos voor de studentenvereniging Solidamentum te Gouda. 
De jonge mensen wordt een zeer bedroevende bagage meegegeven wat de toekomst 
betreft. We signaleren het alleen, zonder er verder op in te gaan. We besluiten dit artikel 
liever met gezonde kost, met de verwachting van een theoloog die het niet heeft over de 
“vluchtweg van het chiliasme”,  maar over de absolute waarheid Gods. Het is van Ds. 
Jacobus Koelman: 
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                                   Op de bekering der Joden zal volgen een uitnemende 
inkomst van de heidenen, welke bijzonder door middel van de bekeerde Joden 
toegebracht worden. Te dier tijd, wanneer de Joden zullen bekeerd, en in haar eigen 
land hersteld zullen zijn, dan zullen er over de gehele kerk en wel bijzonder over het 
deel ervan dat uit bekeerde Israëlieten zal bestaan,  uitnemend vele en grote 
zegeningen worden uitgegoten, wanneer de bloeiende staat van de kerk aldus op zijn 
hoogst zal zijn, gelijk het weleer was met het Koninkrijk Israëls ten tijde van de 
vreedzame koning Salomo.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie wel eens in Israël is geweest, is daar stellig vele malen de naam en het portret van 
Theodor Herzl tegengekomen. Herzl gaf door het schrijven van het boekje ‘De Joodse 
Staat’, dat in vele talen vertaald werd, aan de geschiedenis in het algemeen en aan de 
historie van het Jodendom in het bijzonder een wending. Hij woonde op 22 december 
1894 als journalist de degradatie bij van kapitein Dreyfus. Het was in een tijd dat er een 
golf van antisemitisme door Europa ging. Frankrijk had de oorlog van Duitsland 
verloren (1870/71). Er moest een zondebok gevonden worden. De Jood Dreyfus werd 
op grond van vervalste (!) documenten aangewezen als de schuldige en naar het 
Duivelseiland verbannen. “Sla ze dood, die Joden”,  brulde het gepeupel toen de 
onderscheidingstekens van Dreyfus’ uniform werden getrokken. Dit gebeurde in 
Frankrijk, in het moderne, beschaafde Frankrijk, waar honderd jaar eerder de rechten 
van de mens waren geproclameerd.  

 
Theodor Herzl was in 1860 in Boedapest geboren. Hij was geassimileerd,  dat wil zeggen: 
hij had zich als Jood geheel aan zijn omgeving aangepast. Maar de Dreyfus-affaire bracht 
een keer in zijn leven. Hij raakte er steeds meer van overtuigd, dat een eigen staat voor 
de Joden het enige redmiddel was. Hij ging het Joodse volk, dat over de hele wereld 
verstrooid woonde, steeds meer als één volk zien en was van mening dat het 
Jodenvraagstuk alleen maar door de Joden zelf kon worden opgelost. Daarbij was dan 
wel de hulp van anderen nodig. En zo kwam hij ertoe de zionistische beweging te 
organiseren en Europese regeringsleiders van het belang van een Joodse staat in 
Palestina te overtuigen. In het begin sloegen zijn ideeën niet erg aan. De vele - vaak 
teleurstellende - inspanningen bezorgden hem een hartkwaal. Maar langzamerhand wist 
hij mensen voor zijn opvattingen te winnen.  

De verstrooide Joden één volk 

In 1897 kwam op zijn initiatief het eerste zionistische wereldcongres in Bazel bijeen. De 
belangstelling was enorm. Zionistische bewegingen uit alle delen van de wereld hadden 
hun afgevaardigden gestuurd. Dáár werd – volgens Herzl – de Joodse staat gesticht. Daar 
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werd ook de Joodse vlag geïntroduceerd en besloten een Joods Nationaal Fonds te 
stichten, waarin geld zou kunnen worden verzameld om grond te kopen voor het 
stichten van kibboetsim (= nederzettingen). En zo werd het totaal verscheurde 
Jodendom door die ene nationale gedachte verbonden tot één volk. Ook niet-Joden 
kregen belangstelling voor het Joodse vraagstuk. Vooral de Engelse pers eiste een 
oplossing. 
Ondertussen reisde Herzl rusteloos van hot naar her om belangrijke personen en 
regeringsleiders te benaderen: de bankiers Maurice de Hirsch en Edmond de 
Rothschild, de Turkse sultan, koning Victor Emmanuel van Italië, de Paus, de Duitse 
keizer, de tsaar van Rusland, enz. En zo wist deze arme journalist, in een tijd dat het 
antisemitisme hoogtij vierde,  uit vodden een vlag en uit een massa vernederde Joden 
één volk te maken. Hij werd de grondlegger van de Joodse staat, maar hij heeft het 
resultaat van zijn werk niet mogen zien. Op 44-jarige leeftijd stierf hij, uitgeput en 
verarmd. Onder een overweldigende belangstelling is ‘de vader van het zionisme’ in 
Wenen begraven. Zijn stoffelijk overschot is na het ontstaan van de staat Israël naar het 
land der vaderen overgebracht. Wie een bezoek brengt aan de militaire begraafplaats 
even buiten Jeruzalem, treft op de top van een heuvel een grafmonument aan waarop 
alleen de naam Herzl staat. Dat is voldoende. Iedereen in Israël weet wie Herzl was. 

De emigratie komt op gang 

Terwijl hij bezig was om bij regeringsleiders erkenning te krijgen voor het stichten van 
een Joodse staat, gaven duizenden gevolg aan Herzls oproep terug te keren naar het 
thuisland. Dat waren de pioniers. Blootgesteld aan pogroms (= vervolgingen) waren ze 
op weg gegaan om een veilig tehuis voor te bereiden voor de opvang van de in de wereld 
opgejaagde Joden. Ze kwamen in een gebied dat behoorde tot het – in verval verkerende 
– Groot-Turkse rijk, temidden van een samenleving van moslims. Het land  - dat eens 
overvloeiende was van melk en honing - was verwaarloosd, de corruptie tierde er welig. 
Ze waren gegaan om de grond door arbeid te veroveren, om moerassen droog te leggen, 
bossen te planten en nederzettingen te stichten. Tijdens het werk moesten ze zich 
beschermen tegen de zon, malaria en geweerschoten. 
 
Toen de scheikundige Chaim Weizmann (de latere eerste president)  in zijn  
laboratorium een oplossing vond om aceton synthetisch te vervaardigen - een uitvinding 
die de Engelsen tijdens de Eerste Wereldoorlog in hun oorlogvoering ten goede kwam - 
vroeg hij in plaats van geld  “iets voor zijn volk”. Dat leidde er toe dat de zeer 
godsdienstige minister van Buitenlandse Zaken Lord Balfour op 2 november 1917 aan 
Lord Rothschild een brief schreef. Daarin deelde hij mee dat de Engelse regering bereid 
was haar medewerking te verlenen aan het tot stand komen van een Nationaal Joods 
Tehuis in Palestina. Dit was de zogenaamde Balfour-declaration. De Joden beschouwden 
deze verklaring als de geboorte-akte van de Joodse staat. Een maand later trok het 
Engelse leger onder generaal Allenby Jeruzalem binnen. Dat betekende het einde van de 
Turkse hegemonie over Palestina. Dit was voor heel wat zionisten, overal ter wereld, een 
reden om naar Palestina te emigreren. Zo zouden ze, onafhankelijk van anderen, een 
eigen samenleving kunnen opbouwen.  
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Engeland krijgt het mandaat over Palestina 

Was de immigratie tot aan het jaar 1920 beperkt gebleven, na die tijd gingen veel Joden 
op weg naar Israël. De Arabieren in en rond Palestina zagen dat als een bedreiging. En 
zo werd deze bevolkingsgroep in een paar decennia een militante tegenstander. In 1921 
vonden in Tel Aviv/Jaffa de eerste botsingen tussen Joden en Arabieren plaats, waarbij 
doden vielen. Het Arabisch probleem zou bij de ontwikkeling van de Joodse 
samenleving in Palestina het grote struikelblok blijven, tot op de dag van vandaag. 
Engeland werd door de Volkenbond (een voorloper van de Verenigde Naties) belast met 
het voogdijschap over Palestina. Het kreeg de opdracht de Balfour-verklaring uit te 
voeren. Een Joodse zionist, Sir Herbert Samuel, werd door de Engelse regering als Hoge 
Commissaris aangesteld. Het Joods Agentschap – de voorlopige Joodse regering – werd 
in het bestuur van het land betrokken. Dit lokte nieuwe immigranten aan, vooral vanuit 
de Oost-Europese landen. Velen  ruilen  dan  een  veel belovende carrière in voor een 
onzekere toekomst. Het leven in Palestina is nog uitermate primitief, de wegen zijn nog 
ongeplaveid, de water- en elektriciteitsvoorziening valt soms dagenlang uit. En het is er 
nog gevaarlijk ook. De fanatieke en meedogenloze Grootmoefti van Jeruzalem, de 
fanatieke geestelijke leider van de moslims in Palestina  - een man die sterk met Hitler 
sympathiseerde -, laat geen gelegenheid voorbijgaan om zijn volgelingen tegen de Joden 
op te hitsen. 
Dit weerhoudt de Joden niet om in een snel tempo hun samenleving op te bouwen. Het 
is indrukwekkend wat er in de jaren twintig in een korte tijd tot stand kwam: een 
vakorganisatie, een ziekenfonds, een universiteit, een technische hogeschool, een 
landbouwhogeschool, ziekenhuizen, een eigen taal (het Ivriet), nieuwe steden (o.a. 
Herzlia, Netanya), een eigen pers, een symfonieorkest.........  
 

Onlusten 

De snelle toename van de Joodse bevolking leidde evenwel tot steeds meer onrust. In 
1929 braken er hevige botsingen uit. Joodse nederzettingen werden aangevallen. Alleen 
al in Hebron vonden 67 Joden de dood en werden de Joodse enclaves verwoest, 
telefoondraden doorgesneden, bruggen opgeblazen en Engelse politieposten overvallen 
om wapens te stelen. In 1930 verscheen een witboek dat de Joodse emigratie naar 
Palestina moest beperken  In die tijd was McDonald premier van Groot-Brittannië. 
Toen al begon Engeland aan de Palestijnse druk toe te geven. Nadat Hitler de macht 
gegrepen had (1933) en vérgaande anti-Joodse wetten had afgekondigd die de Duitse 
Joden van alle normale burgerlijke en menselijke rechten hadden beroofd, vluchtten 
duizenden ontwortelde en dakloze - veelal goed onderlegde, energieke - Joden met wat 
schamele bezittingen of met helemaal niets naar Palestina. Dat was het enige land waar 
ze naartoe konden, ondanks de beperkingen die Palestina had afgekondigd. 
 
Voor zo’n 60.000 mannen, vrouwen en kinderen moest onderdak en werk komen. Een 
advocaat werd kippenfokker; een musicus werd kelner. De strijd om de wedergeboorte 
van het land heeft het volk sterk gemaakt. Maar ze waren er nog niet. Nieuwe gevaren en 
ontberingen stond hen te wachten. De komst van zoveel Joodse immigranten leidde tot 
een bloedige Arabische opstand in april 1936. Honderden  - met zorg aangeplante - 
bomen werden vernield; men liet treinen ontsporen, deed overvallen op bussen, stak 
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korenvelden in brand en pleegde gewapende overvallen op Joden. Overal lagen 
Arabische sluipschutters op de loer. Nergens was men veilig. De ondergrondse 
zelfverdedigingsorganisatie (de Haganah) reageerde nauwelijks, uit vrees dat de 
mandaatregering een motief zou hebben om de immigratie verder te beperken. 
 
Als Theodor Herzl niet zijn boekje “De Joodse Staat” had geschreven; als hem niet 
door de Dreyfus-affaire en de daarop volgende vloedgolf van anti-semitisme de 
schellen van de ogen waren gevallen; als hij niet had ingezien dat de positie van de 
Joden in Europa op den duur onhoudbaar zou worden, zou er nooit een zionistische 
beweging zijn ontstaan. Dan zou er vandaag geen staat Israël zijn geweest. Maar 
voordat het zover was, is er wel heel wat gebeurd.  
 

Een vluchtelingenconferentie 

In 1938 werd op initiatief van president Roosevelt in Evian-les Bains een internatio-nale 
vluchtelingenconferentie gehouden.  Het  ging  daarbij  over de opvang van Joden die 
Duitsland en Oostenrijk ontvlucht waren. In Palestina werden ze slechts mondjes maat 
toegelaten. Golda Meir - de latere premier - was er als ‘Joods waarnemer’. Ze zat niet bij 
de afgevaardigden, maar bij het publiek, ook al ging het over háár volk. De 
afgevaardigden van 32 landen waren er vertegenwoordigd. Om beurten legden ze uit hoe 
graag ze grote aantallen vluchtelingen zouden willen opnemen, maar dat helaas niet 
konden. Een mengeling van verdriet, woede, teleurstelling en afschuw maakte zich daar 
van Golda meester. Slechts een paar landen waren bereid enkele Joden op te nemen.  

 

Het Witboek van 1939 

Ronde tafelgesprekken in Londen naar aanleiding van de Arabische onlusten hadden 
tot gevolg dat de Britse regering zich richtte tegen de door de Joden gevoerde politiek. In 
mei 1939 besloten de Engelsen dan ook de deur naar Palestina voor Joden voorgoed 
dicht te gooien. Daardoor werd de enige veilige haven geblokkeerd. Het gebeurde nog 
geen jaar na de vluchtelingenconferentie van Evian-les-Bains, de conferentie waar men 
geen kans zag het vluchtelingenprobleem op te lossen, en zes maanden na de 
Kristallnacht in Duitsland. Dat was de nacht waarin het startsein werd gegeven voor een 
campagne van moord, plundering en deportatie, waarbij 7500 Joodse winkels werden 
vernield en geplunderd en 250 synagogen werden verwoest, en op het moment dat de 
nazi’s bezig waren de concentratiekampen voor Joden in te richten. Daarmee liet de 
Engelse regering de toezegging, gedaan in de Balfour-declaratie (het verlenen van 
medewerking bij het stichten van een nationaal tehuis voor Joden in Palestina), 
definitief varen.  
 
Chamberlain - de Engelse premier - was onder de druk van Arabische dreigementen en 
terreurdaden bezweken. Het Witboek van 1939 hield in dat in 5 jaar niet meer dan 
75.000 Joodse immigranten zouden worden toegelaten en dat het aankopen van grond 
door Joden vrijwel werd stopgezet. Na die 5 jaar zou de immigratie volledig worden 
beëindigd, tenzij de Palestijnen bereid waren nog Joden toe te laten. Je kunt je afvragen 
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hoeveel mensenlevens van de ovens, gaskamers en kwikzilvermijnen zouden zijn gered 
als Engeland deze maatregel niet getroffen had. De Joden voelden zich verraden. En er 
was niemand die één vinger had uitgestoken om hen bij hun vreselijke beproevingen te 
helpen.  

 

NIET GOEDSCHIKS DAN MAAR KWAADSCHIKS 

Het antwoord van de Joodse leiders was: een illegale immigratie. De immigratie moest 
doorgaan, ook al kwam het tot een gewapend conflict met de Engelsen. Zo arriveerde op 
1 september, de dag waarop de Tweede Wereldoorlog uitbrak, de Tiger Hill. Dit schip 
was vertrokken uit de Roemeense haven Constanta, met 1400 Joden uit Polen, 
Roemenië en Bulgarije aan boord. Het werd voor de kust van Palestina met een salvo uit 
machinegeweren van Britse patrouilleschepen begroet. Dat kostte aan twee mensen het 
leven, 14 werden er gewond. Het schip koos weer zee. Maar waar moest het heen? Er 
was geen haven, geen voedsel, geen brandstof. Daarom zette het de volgende morgen met 
volle kracht koers naar Tel Aviv en liep aan de grond. Immigranten sprongen vanaf het 
gestrande schip in het water. Ongeveer tweehonderd  mensen bereikten de kust en 
verscholen zich tussen de menigte aan de kade. De 1200 overigen kwamen in de 
gevangenis terecht. De eerste kogels van de Britten waren niet op de oprukkende Duitse 
divisies van Hitler, maar op een groepje Joodse vluchtelingen gericht, die de nazi-terreur 
hadden willen ontvluchten. Stormachtige anti-Britse protestbijeenkomsten werden 
gehouden en stakingen werden georganiseerd. Een strijd tussen de in Palestina 
gevestigde Joden en de mandaatregering ontbrandde. Engeland, dat de problemen niet 
meer aankon en de Arabieren zoveel mogelijk te vriend wilde houden, kondigde steeds 
meer anti-joodse maatregelen af. Dat leidde tot activiteiten van de ondergrondse 
verzetsbeweging Haganah, die heel wat huzarenstukjes uitvoerde en blijk gaf de Engelsen 
meerdere malen te slim af te zijn. Ben Goerion zei bij het uitbreken van de oorlog: “We 
zullen Hitler bestrijden alsof er geen Witboek bestaat, en we zullen het Witboek 
bestrijden alsof er geen Hitler bestaat". Op het zionistisch congres in Genève een maand 
eerder, waar de afgevaardigden van de Joodse Europese Jeugdorganisaties bijeen waren, 
waren afspraken gemaakt  hoe men in geval van een oorlog contact met elkaar zou 
onderhouden. De meeste van deze jonge mensen beseften toen nog niet dat hun eind 
zou zijn: Auschwitz, Maidanek of Sobibor. 

 

EEN STRIJD AAN TWEE FRONTEN 

Ondanks de Britse maatregelen hadden zich 30.000 Joden als vrijwilliger voor het Britse 
leger aangemeld. Aanvankelijk weigerden de Engelsen ze in het leger op te nemen. Pas 
aan het eind van de oorlog kwam een Joodse Brigade tot stand, net vroeg genoeg om in 
Italië en op andere Europese fronten te worden ingezet. Maar tegelijk vochten de Joden 
in Palestina tegen de Britten. Het Witboek had de immigratie vrijwel onmogelijk 
gemaakt. Ondanks de blokkade van de Palestijnse kust door de Britse marine, deden 
Joden verwoede pogingen om aan de Duitse concentratiekampen te ontkomen. Jongens 
van 18 jaar voerden het bevel over smerige oude roei- en zeilboten, waarin de ‘illegale’ 
immigranten opeengepakt zaten, in de hoop de Britse blokkade te breken. Werden ze 
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gesnapt, dan zouden ze in het gunstigste geval naar Cyprus of Mauritius worden 
gedeporteerd. Niet alle ‘drijvende doodkisten’ bereikten hun bestemming. Er waren er 
ook die met honderden mensen aan boord in volle zee verdwenen. 

De Struma  

Zo was er de Struma, een wrakkige veerboot, die in december 1941 uit Constanta - een 
Roemeense havenstad - was vertrokken met 769 Joodse vluchtelingen aan boord. Zij 
waren getuige geweest van wandaden door de nazi’s en de sadistische Roemeense IJzeren 
Garde tegen de Joden. Het schip meerde af in de haven van Istanboel. De passagiers 
mochten niet van boord. Waarschijnlijk hebben de Britten van het transport geweten en 
op de Turkse regering druk uitgeoefend om het schip niet door de Dardanellen te laten 
gaan, een verzoek dat in strijd was met de internationale verdragen. Het schip bleef 
tijdens de Turkse winter twee maanden lang in de haven liggen, verstoken van de meest 
elementaire toiletvoorzieningen. Eind februari 1942 werd het door de Bosporus de 
Zwarte Zee binnengesleept.  
 
 
Op een gegeven moment begaf de motor het. Het schip mocht niet naar Istanboel terug. 
Ongeveer 10 km. uit de kust weerklonk opeens een daverende explosie en het schip 
zonk. Eén man overleefde de ramp. Was de explosie veroorzaakt door een torpedo, die 
een Russische onderzeeër op het schip had afgevuurd? 
 
 
DE PATRIA 
En dan is er nog het verhaal van de Patria. Het drama rond dit schip speelde zich af in de 
haven van Haifa. In totaal 3642 Joden waren uit Duitsland en de bezette landen 
Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Polen, gevlucht. Ze waren op weg gegaan naar Palestina, 
met medeweten van de nazi’s (!), in ruil voor een flink losgeld. Ze zakten in rivierboten de 
Donau af op weg naar de Zwarte Zee. In Tulcea gingen ze aan boord van drie 
stoomschepen. Ze namen het op elkaar zitten en de schaarste aan voedsel en water op de 
koop toe. Halverwege de tocht kwamen ze zonder brandstof te zitten. Ze stookten het 
meubilair van het schip op, zelfs de britsen waarop ze sliepen. Ze voeren langs Kreta, juist 
op het moment dat Italië Griekenland aanviel. Toen ze de kust van Palestina naderden, 
hoopten ze dat de Engelsen ze zouden toelaten. Twee van de drie stoomschepen waren met 
toestemming van de Britten op 1 en 3 november de haven van Haifa binnengelopen. Het 
derde schip had onderweg (bij Cyprus) vertraging opgelopen. De passagiers mochten niet 
van boord. Ze wisten niet wat hen boven het hoofd hing. Plotseling kwam het bericht dat 
ze naar Mauritius, een Britse kolonie ver weg in de Indische oceaan, zouden worden 
gedeporteerd. En dat op een moment dat Engeland zijn vloot zo dringend nodig had en de 
Duitse duikboten overal op de loer lagen. Een krankzinnig idee om deze mensen af te 
voeren naar een verbanningsoord, duizenden mijlen ver weg. 
 
 
In de haven van Haifa lag de Patria, een oud Brits schip, klaar om de mensen naar 
Mauritius te brengen. Pogingen om de Britten tot inkeer te brengen, faalden. Daarom 
kwam de aanvoerder van de Haganah met een eigen idee. Het schip zou onklaar worden 



 60 

gemaakt, zodat het wrede plan niet kon worden uitgevoerd. Zo zou er ook meer tijd komen 
om te protesteren. Toen de vluchtelingen van de eerste twee schepen al aan boord waren 
en die van het derde schip aan boord werden gebracht, werden er ook explosieven 
meegesmokkeld. Deze moesten een flink lek slaan, maar niet zo flink dat het de passagiers 
in gevaar bracht. Men had echter de kwaliteit van het gammele schip onderschat. Toen de 
klap kwam, was het gat enorm. De Patria maakte zware slagzij en de passagiers sprongen in 
paniek overboord. De lucht werd verscheurd door het gegil van ouders die hun kinderen 
voor hun ogen zagen verdrinken. Naarmate het schip meer slagzij maakte, ging de 
deklading schuiven en verdween in het water, daarbij een ieder vermorzelend  die ze op 
haar weg vond. De Patria zonk in een kwartier en sleepte 260 mensen mee de dood in. 
Vanaf de kust keken velen vol afgrijzen toe. De overlevenden die uit het water werden 
gehaald, verdwenen een jaar in de gevangenis. Maar uiteindelijk werden ze – wellicht 
onder druk van de publieke opinie – niet gedeporteerd.  
 

De Volkenbond had aan Engeland gevraagd het beheer over Palestina op zich te nemen en de 

komst van een Joods Nationaal Tehuis voor te bereiden. Mede door de opkomst van het nationaal 

socialisme in Duitsland was het aantal Joodse immigranten in Palestina sterk toegenomen. Dat 

leidde tot verzet van de kant van de Arabieren, die tegen de Joden werden opgehitst door hun 

fanatieke geestelijke leider, de Grootmoefti van Jeruzalem. Er braken onlusten uit. Er vielen doden. 

Dat bracht de Engelsen ertoe de deur voor Joodse vluchtelingen naar Palestina dicht te gooien (het 

Witboek van 1939). Dat gebeurde op een moment dat de concentratiekampen in Duitsland 

opengingen en de Joden geen kant meer uit konden. 

 

DE ENIGE OPLOSSING WAS NOG: EEN ILLEGALE IMMIGRATIE! 
 
 
Duizenden zijn als gevolg van het Witboek voor de kust van  Palestina  in  de  
Middellandse Zee verdronken. De Haganah belastte zich met de opvang van Joden naar 
en in  Palestina, met  het beschermen van Joden bij het stichten van kibboetsim en met 
het opzetten van palissades (omheiningen) en wachttorens om de nederzettingen, wat 
volgens het Witboek verboden was. In het binnenland zorgden Britse 
politiemaatregelen, plagerijen en huiszoekingen voor een gespannen toestand. Er 
ontstond een sfeer van bezetter tegenover indringer. De onrechtvaardigheden die de 
Britse autoriteiten begingen en hun partijdigheid ten gunste van de Arabieren, maakten 
de Britten gehaat bij de gehele Joodse bevolking. De strijd die de Joden binnen de 
grenzen van Palestina tegen Engelsen en Arabieren voerde, was niet in de eerste plaats 
een strijd voor onafhankelijkheid - dat ook! Meer nog was het een strijd voor de Joden 
die in de Europese ‘hel’ verkeerden. Het ging erom de poorten van Palestina voor 
mensen, die aan de slachting wisten te ontkomen, open te krijgen.  
 
 
Toen in 1945 de oorlog ten einde was en in Engeland een regeringswisseling had 
plaatsgevonden, hadden de Joodse leiders (het Joodse Agentschap) hoop dat het 
Witboek zou worden ingetrokken, vooral ook met het oog op de gruwelijke taferelen die 
zich bij de bevrijding van overlevenden uit de dodenkampen hadden voorgedaan. 
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Tientallen door de Haganah aangekochte - veelal gammele - boten verlieten Europa met 
duizenden vluchtelingen. Maar helaas, de Engelse politiek veranderde niet. De Balfour-
declaratie bestond voor hen niet meer. Dat betekende dat Ben Goerion de strijd tegen 
de Engelsen ging leiden. Hij gaf bevel aan de leiders van de Haganah wapens te kopen 
om gewapende overvallen van de Arabieren te kunnen weerstaan.  
 
 
Tussen Kerst 1945 en juli 1946 probeerden acht immigrantenschepen tevergeefs de kust te 
bereiken. Ze werden op  volle zee tegengehouden en de passagiers - overlevenden van de 
vernietigingskampen - werden gearresteerd en opnieuw  -  nu op Cyprus - achter het 
prikkeldraad gezet.  Toch gelukte het zo'n 70.000 Joden tussen 1945 en 1947 op ‘íllegale’ 
wijze thuis te komen , ondanks dat de Britse Marine en Luchtmacht langs de kust 
patrouilleerden. Twee Haganah-schepen die op het punt stonden vanuit Italië naar 
Palestina te gaan, werden met 1014 samengeperste vluchtelingen aan boord 
vastgehouden. Ze weigerden van boord  te gaan. Ze dreigden zelfmoord te plegen en de 
schepen tot zinken brengen als er geweld zou worden gebruikt. Joodse regeringsleiders 
gingen in hongerstaking. Uiteindelijk mochten de beide schepen onder zware Britse 
escorte naar Palestina, maar het aantal immigranten werd van het toegestane contingent 
afgetrokken. 

 

Het wordt steeds erger  

Op verzoek van de Amerikaanse president Truman,  die met het lot van de 
vluchtelingen begaan was, zou een Anglo-Amerikaanse Commissie een onderzoek naar 
hun situatie instellen. Het resultaat was dat onmiddellijk 100.0000 immigranten 
moesten worden toegelaten. Maar Bevin - de Britse minister van Buitenlandse zaken - zei 
weer 'nee'. Daarop besloot de Joodse gemeenschap (jisjoev) in verzet te gaan. Het gevolg 
was dat de Britse regering op 29 juni 1946 aan de Joodse gemeenschap officieel de 
oorlog verklaarde. Ze deed op een ‘zwarte zaterdag’ invallen, stelde een avondklok in en 
nam 3000 Joden gevangen,  waaronder het Joodse Agentschap (de voorlopige Joodse 
regering).  Deze mensen  werden naar het gevangenkamp Latroen gebracht. Zo wilden 
de Engelsen de jisjoev demoraliseren, de Haganah vernietigen en de immigratie tot een 
einde brengen. Palestina werd een politiestaat. Vrijwel alle leden van het Joodse 
Agentschap werden opgepakt, alleen Ben Goerion was buitenslands en Golda Meir werd 
'vergeten'. Ondertussen werden de ‘íllegale' immigranten naar kampen op Cyprus 
gebracht. Toen Golda Meir in 1946 in Bazel op het 22e zionistencongres het woord 
voerde, wist niemand wat Israël nog aan wreedheden te wachten stond in de 21 
maanden die het nog van zijn onafhankelijkheid scheidde. In 1947 liep de situatie voor 
de Britten uit de hand. Toen Golda de met prikkeldraad afgezette kampen op Cyprus 
bezocht, vroeg ze zich af hoe de Engelse soldaten zich voelden, die nog niet zo lang 
geleden de concentratiekampen hadden helpen bevrijden en die nu 40.000 Joden in 
kampen met wachttorens moesten bewaken. Nog ingrijpender was het voorval met de 
Exodus 1947. 
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DE EXODUS 1947 

Zo’n 42 bezielde vrijwilligers in Amerika hadden een afgedankt, roestend schip de 
‘President Warfield’ aangekocht. Het had als troepentransportschip tijdens de oorlog 
dienst gedaan. Daarna was het als schroot verkocht. De Haganah had het voor $ 40.000 
aangekocht om zogenaamde illegale immigranten vanuit Frankrijk naar Palestina te 
brengen. Het schip bood plaats aan 400 mensen. Maar liefst 4554 ontheemde Joden, 
afkomstig uit de vele concentratiekampen in West-Europa, gingen in Marseille aan boord. 
De tocht naar Haifa zou zeven dagen duren. De Britse strijdkrachten hadden het schip - 
dat onderweg de naam Exodus 1947 gekregen had - al gauw ontdekt. Toen het de 
territoriale wateren van Palestina binnenvoer, sommeerden de Engelse oorlogsschepen de 
bemanningsleden zich over te geven. Toen ze dat weigerden ramden ze de Exodus en 
maakten ze zich na een gevecht, waarbij 3 Joden werden gedood en 146 gewond, van het 
schip meester. Vervolgens werd het naar Haifa gesleept. Het incident leidde tot een storm 
van verontwaardiging over de gehele wereld. Die nam nog toe, toen de immigranten van 
Haifa naar Hamburg werden teruggebracht. Zo kwamen ze weer vlak bij Bergen Belsen. 
Niemand zal het gruwelijk beeld vergeten waarbij honderden Britse parachutisten de 
Joden met knuppels en pistolen bewerkten om ze te dwingen de boot in Hamburg te 
verlaten. De afkeer van de Britse politiek nam daardoor zo toe, dat de totstandkoming van 
een onafhankelijke Joodse staat door dit incident daar stellig toe heeft bijgedragen.  

 

ENGELAND GEEFT HET OP    

De oorlog mocht dan voorbij zijn, voor de Joden begonnen bommen, aanslagen, 
arrestaties en deportaties opnieuw. In 1947 liet een woedende Bevin het Lagerhuis 
weten dat hij de problemen in Palestina aan de Verenigde Naties zou voorleggen. 
Ondertussen behandelden de Britten de immigranten uitermate wreed: ze hingen 
Joodse vrijheidsstrijders op, deporteerden politieke leiders en stelden de avondklok in. 
Maar het lukte de Engelsen niet de situatie onder de knie te krijgen. De Haganah voerde 
de strijd methodisch: ze vormde kaders, richtte mannen af en zorgde voor wapens. In 
alle Europese hoofdsteden waren handlangers aan het werk. Van hun bureaus gingen 
orders uit voor munitie en voor passagiersboten. En in Palestina ontvluchtten 
gevangenen uit hun cellen en uit hospitalen. Zij vonden overal helpers. De Britten 
slaagden er – met 200.000 man – niet in de orde in het land te handhaven. Zij vroegen 
de Verenigde Naties de verantwoordelijkheid  voor het Palestijnse probleem op zich te 
nemen. Die stelden een commissie in – de 18e – die een verdelingsplan moest opstellen. 
Deze commissie hakte het land op bizarre wijze in stukken. Er moesten twee staten 
komen, een Joodse en Arabische. De Joden accepteerden hun deel, als de Engelsen maar 
zouden verdwijnen. De Arabieren wezen de verdeling af. Niettemin werd het binnen de 
Verenigde Naties in stemming gebracht. Op 29 november l947 werd het voorstel - de 
resolutie - met 33 stemmen voor, 13 tegen en 10 onthoudingen aangenomen. De 
Britten moesten binnen 8 maanden het land verlaten, een unieke gebeurtenis in die tijd 
van de koude oorlog was dat zowel de Verenigde Staten als Rusland vóór stemden.  
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DE STRIJD BEGINT OPNIEUW 

Op 15 mei 1948  zouden de Engelsen vertrekken. Voor Israël begon een nieuwe oorlog. 
Een oorlog tussen Israël en  zeven landen van de Arabische liga, die door Engeland 
werden  gesteund. Zo’n 650.000 Joden stonden tegenover 40 miljoen Arabieren. Heel 
de wereld was ervan overtuigd dat het lot van de Joodse staat al bezegeld was voor hij 
was geproclameerd. Binnen de Verenigde Naties gingen er stemmen op om het 
verdelingsplan alsnog op te geven. Reeds vanaf het moment dat de Verenigde Naties 
hadden ingestemd met een Joodse staat, waren de Arabische vijandelijkheden niet van 
de lucht. Allerlei incidenten vonden plaats. De Arabieren probeerden met geweld het 
stichten van een Joodse staat te voorkomen. Ze vielen vanuit hinderlagen de 
verbindingswegen aan waarover konvooien gingen om steden te ravitailleren. Tientallen 
Joden werden daarvan het slachtoffer. Joodse nederzettingen werden aangevallen en de 
Engelsen gingen er met hun rug naar toe staan.  
 
 
Ondanks alle mogelijke tegenwerking kondigde David Ben Goerioen toch op 14 mei 
1948 in de zaal van een museum te Tel Aviv de staat Israël af. Een onbezonnen daad, 
oordeelde menigeen. De Engelsen waren weg, maar ze hadden al het mogelijke gedaan 
om de Arabieren te steunen, de Joodse verdediging te ontwrichten en een 
administratieve chaos achter te laten, zodat het organiseren van een staat praktisch 
onmogelijk was. Het land stond voor een onmogelijke taak. Het front bevond zich 
overal, soms enkele kilometers verwijderd van belangrijke centra. Tijdens de volle oorlog 
heeft Israël zijn leger, dat alleen maar beschikte over wat geweren, stenguns en Molotov-
flessen, moeten organiseren tegenover strijdkrachten die voorzien waren van vliegtuigen, 
pantserwagens en artillerie. Maar de Joden stonden met hun rug tegen ‘de zee’. Het was 
overwinnen of sterven. In deze oorlog  van David tegen Goliath - op dezelfde plaats waar 
deze strijd  al eens eerder had plaats gevonden - zijn wonderen gebeurd. 

 

Immigranten zijn hartelijk welkom!  

Terwijl de kanonnen bulderden zette de nieuwe regering, alsof de last van de oorlog nog 
niet zwaar genoeg drukte, in een Wet op de Terugkeer (1950) de grenzen voor 
immigranten wagenwijd open: ballingen, die men moest onderbrengen, voeden en 
opvoeden. Iedere Jood, waar ook vandaan, kon zich vestigen onder toekenning van het 
volledige Israëlisch burgerrecht. Een bonte stoet van mannen met lange baarden, 
vrouwen op blote voeten, gehuld in oosterse gewaden en schreeuwende kinderen 
stapten aan wal: mensen, die niets te verliezen hadden dan alleen hun leven. Ouden van 
dagen, blinden en lammen: mensen die voor de jonge staat een enorme belasting 
betekenden, want alles moest tegelijk worden gedaan. Maar ze werden met open armen 
ontvangen! Onder de  immigranten  bevonden  zich  tienduizenden  overlevenden van 
de holocaust en honderdduizenden uit de Arabische wereld, waaronder vrijwel alle 
Joden uit Libië, Jemen en Irak. Tegen ieders verwachting en alle logica in behaalde het 
Israëlische leger in deze ongelijke strijd de overwinning. 
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De stomverbaasde wereld merkte toen, dat de Joden niet alleen maar goed waren om 
zich naar de verbrandingsovens te laten slepen. 

 

Middellands                                                                                                                                 
J. van Hoorn 

 
 
 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A n t i c h r i s t 
 

Wanneer de ruyge sneeu de Alpen niet sal decken, 
Wanneer de somer heet sal yselen van cou, 

Wanneer de locht het lant sal weygeren den dou, 
Wanneer t'gedierte sal de Ocean wtlecken, 

Wanneer den noorder-pool den seyl-steen niet sal trecken, 
Wanneer de grijse wolf het schacp sal wesen trou, 
Wanneer de vrou een man, de man sal sijn een vrou, 
Wanneer de aerd' haer sal rontom den hemel strecken, 
Wanneer de son en maen verwisselen haer beurt, 

Wanneer eens menschen hant die van den hemel scheurt, 
Wanneer de Seraphim haer Schepper niet beminnen, 
Wanneer de Heer sijn cracht en goetheyt derven sal, 
Wanneer Gods Soon noch eens aent cruyce sterven sal, 

So sal den Antichrist Gods kinders overwinnen. 

 

Jacobus Revius (Jakob Reefsen) 1586-1658 

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

 
Welke twijfel er moge zijn over de herstelling in hun land, zij zullen in elk geval een 
zichtbare kerkstaat uitmaken. Niet alleen enkele personen hier en daar in een gemeente, 
maar dat er menigten, ja het hele lichaam der Joden in gemeenschap met de heidenen 
zal komen om Christus te belijden. Hetwelk niet kan ontkend worden, daar Romeinen 
11 hierover duidelijk is; wat genoeg is om ons te voldoen.                                                                       
 

(Jac. Durham-Verkl. Openb.) 
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Als de Joden tot heerlijkheid van de gehele aarde gemaakt worden, dan zal hun 
heerlijkheid niet in onmiddellijke openbaringen, maar in heiligheid bestaan. Daar zal 
heiligheid en heiligmaking zijn; daar zal heiligheid aan de bellen der paarden zijn, Zach. 
14:20.                                                                                            (Thomas Sheppard) 
 
                                                              

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 
 

D  I  V  E  R  S  E  N 
 
 
Een nieuw belijden  
 De SOW-kerken willen een nota gaan uitbrengen over de betekenis van Jezus. En dan 
zal het gaan over de Christologie en de verzoening. Heeft onze Belijdenis daar al niet rijk 
genoeg over gesproken? Het lijdt geen twijfel of er komt een nieuw belijden over de 
betekenis van Jezus. De uitkomsten van die discussie door mensen, waarvan de Schrift 
getuigt 'natuurlijke mensen, de Geest niet hebbende', kunnen we niet anders dan met grote 
zorg tegemoet zien. 
 
 
Was onze mening niet juist? 
In het vorige nummer namen wij een gedeelte op van een vraaggesprek dat het RD  in 
1995 gehad heeft met Ds. A. van der Kooij, ter gelegenheid van zijn 60-jarig 
ambtsjubileum. Wijlen ds. Van der Kooy sprak in dat interview zijn grote afkeer uit over 
het SoW proces, dat hij zag eindigen in Rome en zo ook in de ondergang. We hebben 
bij dit artikel nog enkele opmerkingen geplaatst. Zo laakten we ds. Budding die stelde 
dat, als de fusie tóch doorgaat, we méé dienen te gaan! We schreven o.a.: “Wat dominee 
Van der Kooij van zo’n misleidende handelswijze zou zeggen behoeft eigenlijk geen 
betoog.” Ir. H. van der Kooij, de zoon van ds. Van der Kooij, die de uitgave van het 
boek  De zevende bazuin verzorgde, wees mij er op, dat hij van mening is dat zijn vader 
zich wel had laten meenemen naar de PKN en dat mijn interpretatie niet juist is. Hij 
verzocht mij dit als correctie in “Verwachting” op te nemen. Volgens Ir. Van der Kooij 
was het standpunt van zijn vader, “dat we niets moeten doen.” Maar dan zou ik daaruit 
kunnen concluderen dat we ons dan dus niet mee moeten laten nemen, maar niets 
doen, dus blijven waar we zijn! Overigens heb ik wel begrepen dat ingenieur Van der 
Kooij mét zijn vader gelooft dat de ondergang nabij is en dat we een verschrikkelijke tijd 
tegemoet gaan. Hij verwacht zeker geen redding van de PKN. Integendeel! Toch ontkom 
ik niet aan de indruk, dat ds. Van der Kooij artikelen in “Verwachting” heeft geschreven 
die m.i. voldoende grond geven dat dominee zich niet had laten meenemen naar de 
PKN. Ik hoop zijn oude artikelen nog eens door te nemen. 
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Het is anders! 
In nr. 1 van dit jaar noemden we op blz. 39 de naam van “dominee” J.J. Grandia. Dit is 
echter een vergissing. Het betreft Drs. J.J. Grandia, ouderling bij de Ger.Gemeente te 
Gouda.  
 
 
Nog niet 
In het vorige nummer hebben we aangekondigd een begin te maken met het 
beantwoorden van vragen die gesteld worden inzake de identiteit van de antichrist. Er 
liggen twee artikelen “in voorraad”. Maar daar in dit nummer al zoveel over het 
pausdom staat vonden we het beter nog even met plaatsing te wachten. Het moet weer 
niet ál te “paaps” worden; er dient evenwicht te zijn in de artikelen!   
 
 

 
 

***** 


