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Zoekt in het Boek des 
Heeren en leest; niet een 
van dezen zal  er feilen, 
het een noch het ander 
zal men missen 
                Jesaja 34:16a 
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Geachte abonnees, 
 
Dit nummer is kleiner dat u de laatste tijd 
gewend bent. Deze zomer hebben we een 
periode doorgemaakt van grote vermoeidheid 
en daardoor hebben we geruime tijd vrijwel 
geen werkzaamheden kunnen verrichten. We 
zijn dan ook veel te laat aan dit nummer 
kunnen beginnen en om een verantwoorde 
inhoud te geven wilden we er geen haastwerk 
van maken. Momenteel zijn we het ergste te 
boven en we hebben moed en hoop dat we 
weer op de gewone wijze door kunnen gaan. 
Maar alles is aan ’s Heeren zegen gelegen en 
zo ook dit werk.  
 
Er zijn bepaalde onderwerpen blijven liggen, 
maar uitstel is zeker geen afstel. Toch menen 
we dat dit nummer nog heel veel geeft. De 
waarheid daarvan is aan u ter beoordeling… 
 
Islam:  Dit gevaar wordt met de dag groter en 
daarom wijzen we er u weer indringend op. 
 
Rome:  Het zou ongelofelijk dom zijn om het 
gevaar dat ons vanuit het Vaticaan bedreigt te 
onderschatten. Dat Rome precies dezelfde is 
als voorheen leest u óók in dit nummer. “De 
verborgenheid der ongerechtigheid” is niet de 
islam, maar Rome. 
 
Israël:  Dat is Gods “tijdklok”. Israël en het 
Midden-Oosten zijn dé grote tijdstekenen. De 
heer Van Hoorn besteedt opnieuw aandacht 
aan “Israël” en wat er allemaal mee te maken 
heeft. 
 
Ontbinding:  Daarvan leest u op meerdere 
wijze. Ónze ‘kerken’ zijn aan het eind 
gekomen en omdat er vrijwel geen kracht 
meer vanuit gaat, wankelt alles ten dode. Met 
name een groot deel van onze jeugd krijgt niet 
veel meer mee op haar levenspad dan: “Vraag 
er maar veel om.”  En zo wordt ze gestijfd in 
haar vijandschap tegen God. 
 
Er is meer:  We blijven niet stil staan bij al 
het negatieve, maar we wijzen ook op de weg 
die er is ter ontkoming en welk een grote 
toekomst er aanstaande is! 
 

 
 
 
 

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

 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Bij de voorplaat.   De arend of adelaar wordt in de Bijbel veel genoemd. Zo staat er b.v. in Ex. 19:4: 
“Gij hebt gezien wat Ik de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u als op vleugelen der arenden gedragen 
heb en u tot Mij gevoerd heb.”  Calvijn wijst erop dat Hij het volk Israël gedragen heeft, zoals arenden 
met hun jongen plegen te doen. “En Hij noemt de arend liever als andere vogels naar mijn oordeel, 
om beter tot aanbeveling van Zijn genade de moeilijkheden samen te vatten. Arenden brengen hun 
jongen over steile hoogte omhoog en gewennen ze zo aan de aanblik van de zon. Em zo was het volk 
niet anders dan boven de wolken uitgedragen op de vleugelen van God en zo de grootste hindernissen 
te boven gekomen”, aldus Calvijn. En zo zal de HEERE ook nu het volk door alle noden heen dragen! 
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Tot bemoediging en sterking van hen in onze dagen die haast geen uitkomst meer 
kunnen en durven zien, omdat het oordeel der verharding over kerk en staat vast 
besloten lijkt te zijn, zij nogmaals gewezen op datgene wat grote mannen Gods van 
voorheen ons hebben nagelaten. Het is -al lijkt alles op het tegendeel te wijzen- een 
onweerlegbare waarheid dat de tijd nabij gekomen is dat de Almachtige een eind gaat 
maken aan alles wat wij verknoeid hebben en met de dag méér verknoeien, en dat nu 
eindelijk de smachtende wens van de ware Sionieten der eeuwen staat vervuld te 
worden, dat de gehele aarde zal vervuld worden met de vreze des Heeren en dat eindelijk 
het Evangelie zal héérsen. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
Tot uw bemoediging wijzen we op de magistrale preek van Thomas Boston over 
Zacharia 12:12, de bekering der Joden, een preek die iedereen eens moest lezen! 
 
Of de uitspraak van de puritein Thomas Goodwin: “Welk een verzameling van 
gebeden is er deze vele eeuwen hieromtrent niet geweest! En dat moge één reden zijn 
waarom God zulke grote dingen zal doen aan het einde van de wereld, juist omdat er 
zulk een grote voorraad van gebeden de eeuwen door is opgelegd, die nu wachten op 
hun verhoring.” 
 
En John Owen sprak in 1649 voor het Engelse Parlement over “het thuisbrengen van 
Zijn oude volk om één kudde te zijn met de volheid der heidenen… als verhoring van 
de miljoenen gebeden door de eeuwen heen die naar de troon der genade zijn 
opgezonden voor deze heerlijkheid.” 
 
 
Laten we niet verslagen zijn door de gruwelijke openbaring van de brute vijandige 
wereld, niet door de grote afval van de “kerk” in haar diverse verschijningsvormen, niet 
door de grenzeloze brutaliteit van de Oosterse Antichrist die alles dreigt te gaan 
overheersen, ook niet door de geniepige verborgenheid van het pauselijk Rome dat 
“achter de schermen” bezig is -met name in ons Europa- de teugels in handen te nemen. 
Het zijn de laatste stuiptrekkingen van vijanden die het al verloren hebben. Het wacht 
alleen nog op Gods tijd om dát openbaar te brengen! Maar laten we er wel van 
doordrongen zijn dat de laatste stuiptrekkingen van deze vijanden nog ontzaggelijk 
kunnen zijn. De vijand die het al verloren heeft is nog niet verslagen. Zij die nog maar 
enigermate getrouw zijn zullen het steeds moeilijker krijgen. Want ze hebben niet alleen 
de islam en het pausdom tegen zich, niet alleen de brute vijandige wereld, maar ook en 
vooral het afvallig protestantisme. 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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HINKEN OP TWEE GEDACHTEN 
 

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

Maar de meesten zijn waarschijnlijk nog onbeslist. De meesten hinken op twee 
gedachten, de meesten willen twee wegen volgen, God dienen en de mammon. 
Wonderlijk verschijnsel! De Heiland, die het mensenhart volkomen doorgrondde, die 
ons in ons diepste wezen kende, heeft verklaard dat wij geen twee heren kunnen dienen. 
Hij spreekt niet van niet mogen, maar van niet kunnen. En toch proberen wij allen op onze 
beurt, die mogelijkheid te verwezenlijken, proberen wij allen een tweeledig, een dubbel 
bestaan te leiden, ons nog te richten naar twee kanten tegelijk. Aan dat aarzelen, aan dat 
twijfelen, moet een einde komen. Voor ge het weet, zij gij door uw onbeslistheid een 
prooi van de vijand, die rondgaat als een briesende leeuw. Voor ge het weet zijt gij in de 
macht van hem, die juist uw zwakke zijde aanvalt. Voor ge het weet, hebt ge uw Heiland 
verloochend, ja verraden. Kiest dan heden, niet morgen, wie gij dienen zult. 
 
Zo Baäl God is, zo de wereld gelijk heeft, zo er geen eeuwigheid is, geen oordeel, geen 
rampzaligheid, welnu, dient hem met een gerust geweten, als ge kunt. Geeft u over aan 
uw laagste neigingen, laat vrijelijk zich ontwikkelen het dierlijke in u. Verzadigt u met de 
realistische literatuur onzer dagen, zoekt de realistische schouwspelen op (dat is toch 
immers kunst?) en tracht volgens een hedendaagse uitdrukking “mooi” te leven in de 
vrije ontplooiing van uw hartstochten.  
 
Maar zo de Heere God is, zo de woorden: verantwoordelijkheid, schuld, bekering en 
heiligmaking, geen ijdele klanken zijn; zo Jezus geen bedrieger is, en zijn Evangelie geen 
leugen, volgt dan uw Heiland na. Belijdt dan openhartig uw zonde, uw zwakheid, 
wetende, dat Hij uw kracht is. En maakt front tegen de machtigen dezer eeuw. Geen 
halfheid meer! Het gaat om uw eigen behoud. En bedenkt, dat niemand verloren zal 
gaan buiten zijn eigen schuld. Dat het nimmer zal zijn¨”Ik heb niet gekund”, doch: “Ik 
heb niet gewild.” 

 
Het bovenstaande zegt de Ned.Hervormde predikant Dr. F.J. Krop uit de eerste helft 
van de vorige eeuw, in een preek over Johannes 8:36, uit de bundel  “Praktische 
woorden voor deze tijd”-uitgave “Geloof en Vrijheid”/Rotterdam.  
 
Nog een woord  uit die preek: “Broeders en zusters, houdt het vaandel omhoog. Laat u 
niet afschrikken door het wapengekletter van de vijand, en, terwijl gij uzelf steeds meer 
‘heiligt’ voor anderen, terwijl gij steeds nauwer toeziet op uw eigen leven, blijft getuigen 
voor uw Heiland, overal, te allen tijde. Niet uit hoogmoed. Niet, zoals vaak gebeurt, 
omdat gij uzelf zoveel beter gevoelt dan uw omgeving, omdat gij uzelf graag op een 
voetstuk plaatst, maar uit liefde, omdat uw leuze is: Gered om te redden, omdat gij 
zielen wilt winnen voor Hem, die zich gaf voor ons.” 
 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
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WAT  HEBBEN  OOK  WIJ  NODIG ? 
 

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

  
Ik ben verplicht om duidelijk te zeggen dat wij, naar mijn oordeel, onder ons noch de 
mannen noch de leerstellingen van de voorbijgegane dagen hebben. Wij hebben 
niemand die predikt met zulke eigenaardige kracht als Whitefield of Rowland. Wij 
hebben niemand die in zelfverloochening, eenvoudigheid van oog, naarstigheid, heilige 
vrijmoedigheid, en niet wereldsgezindheid tot dezelfde hoogte komt als Grimshaw, 
Walker, Venn en Fletcher. Het is een vernederende conclusie; maar ik heb reeds lang 
gevoeld dat het de waarheid is. Wij missen beide de mannen en de boodschap van de 
laatste eeuw. Is het dan een wonder als wij de gevolgen van de laatste eeuw niet zien? 
Geef ons gelijke mannen en een gelijke boodschap, en ik vrees niet of de Heilige Geest 
ons gelijke resultaten zou verlenen. 
 
Waarin schieten de Evangelische predikanten te kort ten opzichte van hun grote 
voorgangers in de laatste eeuw? Laat ons deze vraag eerlijk onder ogen zien. Laat ons tot 
bijzonderheden komen. Zij schieten te kort in leer. Zij zijn noch zo vol, noch zo 
duidelijk, noch zo vrijmoedig, noch zo zonder compromissen. Zij zijn bevreesd voor 
sterke stellingen. Zij staan al te vlug klaar om hun gehele onderwijs te verdedigen, te 
bewaken en te kwalificeren, alsof Christus’ Evangelie een kleine baby was, en niet gerust 
alleen kon wandelen. Zij schieten te kort als prediker. Zij hebben noch de gloed, noch het 
vuur, noch het denkvermogen, noch de illustratie, noch de directheid, noch de heilige 
vrijmoedigheid, noch de verheven eenvoudigheid van taal, die de laatste eeuw 
kenmerkten. Boven alles, zij schieten te kort in leven. Zij zijn geen mannen van één zaak, 
afgescheiden van de wereld, onmiskenbare mannen Gods, dienstknechten van Christus 
waar dan ook, onverschillig voor de mening van een mens, zich er niet om 
bekommerend wie geërgerd is, indien ze maar de waarheid prediken, altijd zijnde in de 
dingen huns Vaders, zoals Grimshaw en Fletcher plachten te zijn. Zij doen de wereld 
niet gevoelen, dat er een profeet in het midden van hen is, en dragen de 
tegenwoordigheid van hun Meester niet met zich om, zoals Mozes toen hij van de berg 
afging. Ik schrijf deze dingen met smart. Ik verlang ten volle in de schuld te delen. Maar 
ik geloof dat ik de waarheid spreek. 
 
Het bovenstaande zijn woorden van J.C. Ryle en ze zijn te vinden in Christian leaders of 

the 18th century. Wat in de dagen van Ryle al zo zeer nodig was geldt voor onze dagen 
niet minder. En hoewel we niet alleen zulke predikanten nodig hebben, maar eveneens 
zúlke christenen, het is niet te ontkennen dat we allereerst en allermeest zulke dienaars 
van het goddelijke Woord nodig hebben! “Hersteld Verband” mocht eens leiden tot een 
algeheel herstel in leer en leven. De verschrikkelijke kerkelijke verdeeldheid mocht eens 
écht tot zonde worden en het vreselijke ‘meedoen met de wereld’ door waarachtige 
bekering worden afgebroken. Laten we onze zonden afbreken door gerechtigheid. Er zou 
dan nog verwachting zijn! 
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IS  DE  PKN  EEN VALSE  KERK ? 
 

- 2 - 
  

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 
 
“Is de PKN een valse kerk?  Dat lijkt er in elk geval heel veel op!  Maar we mogen 
zoiets zomaar niet op papier zetten, zonder er bewijs van te leveren. En ís dat bewijs er? 
En wat is/wordt er door anderen over gezegd/geschreven? 
 
We kwamen in het bezit van een pagina uit het programmablad Visie van de Evangelische 

Omroep. Daarin staat o.a. een “ingezonden” van ds. R. van Kooten te Soest. Uit zijn 
schrijven blijkt dat er een interview met hem is geweest, maar dit kennen we niet. Toch 
drukken we zijn brief hierna af; op deze pagina staat geen datum.  
 
De brief is als volgt: 
 
Nimmer ontving ik zoveel reacties op een interview en nog nooit waren ze zo 
eenstemmig negatief. Direct en indirect vernam ik dat mijn antwoorden maar ‘slap’ 
waren. Terecht! Ik had ook geen toestemming gegeven voor het plaatsen van dit 
interview. De schrijver liet mijn echte argumenten weg, omdat hij die stof voor de lezers 
te moeilijk vond. Ik beperk mij nu tot drie hoofdmomenten: 
 
1.  ‘Kerkorde 1951 was ook niet deugdelijk.’ Op grond van een uitvoerige studie over 
ontstaan en inhoud van KO1951 heb ik gesteld dat de nieuwe kerkorde wezenlijk 
verandert. Elkaar tegensprekende belijdenissen gaan nu samen het geloof vertolken, met 
alle verdere gevolgen van dien. Dat de synode dit niet zo ervaart, komt mede omdat bij 
een groot deel van de kerk de houding ten opzichte van de belijdenis is veranderd. Het 
zijn alleen nog maar documenten uit een ver verleden en dan geeft het niet dat ze elkaar 
nu principieel tegenspreken. In 1951 verstond men dat het ging om eenheid en 
eenstemmigheid. Dat geldt ook voor de formulering die gekozen werd. In 1951 heeft 
zowel de Kerkordecommissie als het moderamen van de synode openlijk uitgesproken 
dat “in gemeenschap met de belijdenis van de vaderen” dieper gaat en het “in 
overeenstemming met de belijdenis” insluit. De vrijzinnigen hebben na de unanieme 
vaststelling in eerste lezing hier een andere uitleg aan gegeven en daardoor hebben 
sommigen zich helaas bij de tweede lezing laten leiden. 
 
2. Op het punt dat orthodoxe gemeenten geen homohuwelijken hoeven te zegenen, heb 
ik uitvoerig uitgelegd dat je dit niet hoeft te doen, maar dat je, (zoals op de laatste trio-
synode al expliciet bleek) er wel op wordt aangesproken dat een groot deel van de kerk 
dit wel als een opdracht ziet op grond van diezelfde Bijbel! Dat moet je erkennen en 
respecteren. Je geeft toe dat de waarheid en datgene wat naar je diepste overtuiging 
leugen is, aan diezelfde Bijbel ontspruiten en dat dus dé waarheid niet meer bestaat! 
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3.  Bij het argument van Van der Graaf dat wij de vrouw in het ambt ook geaccepteerd 
hebben, heb ik drie aspecten belicht. Namelijk dat ik:     
 
 
a. het een slechte ethiek vind om te zeggen dat als je de ene zonde geaccepteerd hebt, 

dat met de volgende ook zou moeten doen; 
b. zelf de vrouw in het ambt nergens geaccepteerd heb; 
c. niet durf te beweren dat geen enkele van hen zalig wordt. Paulus beweert echter wel 

van de praktiserende homoseksuelen dat zij het koninkrijk niet beërven zullen, 
zolang zij in zulke zonden blijven. De kerk die zegent wat God vervloekt, leeft niet als 
kerk van Christus. Wat God ‘hemelschreiend’ noemt, kan en mag ik niet als wettig 
erkennen, wat in de PKN wel verlangd wordt.  

 
 
Hierom kan ik niet mee naar de nieuwe kerk. Mij dunkt geen slappe visie, al werd deze 
in Visie slap weergegeven. 
 
 
Ds. R. van Kooten 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
Het bovenstaande laat aan duidelijkheid weinig te wensen over. “De kerk die zegent 
wat God vervloekt, leeft niet als kerk van Christus”, zegt de dominee uit Soest. Zouden 
we het nog sterker kunnen stellen? Bijvoorbeeld als volgt: De kerk die zegent wat God 
vervloekt, is géén kerk van Christus!? We hopen hierop nog terug te komen. Maar nu 
al vragen we: als er onder onze lezers zijn die meegegaan zijn naar de nieuwe kerk -ook 
en met name van de predikant/abonnees- zouden zij dan een artikel voor “Verwachting” 
willen leveren om duidelijk te maken dat als zonden, die door God gestraft zijn met 
vuur en sulfur van de hemel en hele steden met inwoners hebben verdelgd; als zulke 
afschuwelijkheden in een kerk gelegaliseerd worden, of dan een dergelijke kerk tóch 
kerk van Christus kan zijn? We wachten met belangstelling af… 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

NOG EEN GETUIGENIS 

Over het SoW gebeuren, dat als gevolg had de PKN, hebben we zelf al heel wat 
geschreven. Ook van Ds. A. van der Kooij hebben we heel wat geplaatst. We hebben u 
bovenstaand de visie van ds. R. van Kooten doorgegeven. In deze aflevering krijgt u 
nógmaals een stem te horen over het rampzalige SoW gebeuren. Nu van iemand die er 
zelf het slachtoffer van is en vooral de valsheid van de Gereformeerde Bond heeft leren 
kennen. U leze zelf: 
 
Openbare verantwoording 
Nu de Gereformeerde Zendingsbond met een persbericht naar buiten is getreden 
waarin te kennen wordt gegeven waarom mijn uitzending naar Angola is afgebroken, 
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voel ik de roeping en plicht om in het openbaar verantwoording af te leggen van deze 
situatie. 

In de afgelopen periode is op pijnlijke wijze gebleken dat er voor mij geen plaats is in 
de PKN. In september vorig jaar ben ik door het bestuur van de Gereformeerde 
Zendingsbond benoemd tot zendingsarbeider van de GBZ om als docent Bijbelse 
vakken werkzaam te zijn in Asngola bij ISTEL, een  theolo gisch instituut. Op het 
moment dat de wervingsprocedure liep, was bij de GBZ bekend dat ik niet mee zou 
gaan met de, toen nog toekomstige, PKN. In de gesprekken is uitvoerig mijn positie 
aan de orde geweest en hebben wij gesproken over het boekje “Vragen naar de weg”, 
waaraan mijn naam verbonden is. Gaandeweg de wervingsprocedure heb ik het  
voornemen kenbaar gemaakt mij toch mee te laten nemen naar de PKN. Mijn 
nadenken over de zending heeft daarin een grote rol gespeeld, namelijk dat de kerk 
vaak kerk is in een gebroken werkelijkheid en dat het dan onze roeping is om in een 
gebroken werkelijkheid te staan met de kracht van Gods Woord. Gods Woord kan 
immers een kerk ten goede veranderen en terugbrengen in het bijbelse spoor. 
Bovendien was het vanaf mijn vroegste jeugd dat de Heere het verlangen naar de 
zending in mijn hart legde. De gesprekken met de GZB overtuigden mij ervan dat de 
weg naar Angola open lag. Wel heb ik vanaf het allereerste begin aan GZB laten 
weten dat ik de argumenten van het boekje “Vragen naar de weg” blijf delen en dat ik 
met deze overtuiging in de PKN wilde staan. Er is mij in de wervingsprocedure ook 
niet gevraagd of ik mijn naam onder het boekje “Vragen naar de weg” wilde 
verwijderen. In de benoeming van het bestuur van de GZB heb ik de vrijmoedigheid 
gevonden dispensatie bij het Moderamen der, toen nog, NHK aan te vragen omdat ik 
binnen de ambtstermijn van vier jaar de hervormde gemeente van Hei- en Boeicop 
zou verlaten. Wij hebben een deel van de inboedel verkocht, een stuk 
bestaanszekerheid achter ons gelaten en zijn op weg gegaan naar het onbekende land. 

 

Sinds januari van dit jaar volgden wij de zendingsopleiding in Utrecht. Inmiddels had 
de GZB het verzoek gericht aan het Moderamen der NHK om mij per 21 december 
2003 te beroepen tot zendingspredikant in opleiding. Op 26 maart j.l. werd ik door 
het Moderamen verwacht op gesprek. Het Moderamen wilde het verzoek tot beroep 
behandelen en wilde mij graag horen naar aanleiding van een artikel in het 
Nederlands Dagblad van 23 maart j.l. Er is intensief overleg gevoerd over mijn 
kritische houding ten opzichte van de PKN. Ik mocht wel zeggen dat er volgens mij 
dingen in de kerkorde staan die naar mijn mening tegen het Woord van God ingaan, 
maar ik mocht dit niet aangeven als feitelijke werkelijkheid. Er werd mij gevraagd of 
ik onvoorwaardelijk “ja” tegen de PKN kon zeggen. Tegelijk eiste het Moderamen van 
mij dat ik publiekelijk afstand zou nemen van het boekje “Vragen naar de weg”, ook 
al ging dit tegen mijn geweten in. Toen ik volhardde in mijn overtuiging, gaf het 
Moderamen aan dat ik het hen niet onmogelijk moest maken om mij te beroepen. 
Het Moderamen gaf het verzoek tot beroep bij de GZB in heroverweging. 

 

Op deze wijze werd voor mij pijnlijk duidelijk, dat iedereen positief of negatief over 
zaken uit de kerkorde mag denken, als eerst maar de knieval voor de pluraliteit wordt 
gedaan, namelijk dat heel de kerkorde en het kerk-zijn van alle gemeenten binnen de 
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PKN als kerkelijk wettig worden erkend en daarmee ‘dus’ als zijnde niet tegen Schrift 
en Belijdenis. Wat strijdt met de Schrift en de gereformeerde belijdenis moet erkend 
en gerespecteerd worden als voluit behorend tot het kerk-zijn van anderen. Daarmee 
wordt echter Christus’ koningschap over het geheel van de kerk ontkend.  

  

De gesprekken tussen de GZB en mij die daarop volgden, hebben eveneens 
aangetoond dat een kritische houding vanuit Gods Woord binnen de PKN ten 
diepste niet verdragen wordt, als die knieval niet eerst wordt gedaan. Er volgden drie 
gesprekken met de GZB, op 30 maart, 8 april en 21 april 2004. Elke keer moest ik 
verschijnen voor een commissie van drie man. Bij elk gesprek was de samenstelling 
anders. Ik heb deze gesprekken als erg confronterend en intensief ervaren. Mijn 
positie was bij voorbaat een afhankelijkheidspositie. Immers, de commissie kon zich 
terdege voorbereiden op het gesprek, het kon de agenda van het gesprek bepalen. 
Bovendien liet de commissie in het eerste gesprek al weten dat het zo wel heel 
moeilijk zou zijn om mij te laten beroepen tot zendingspredikant. De dingen werden 
te stellig door mij gezegd, volgens de GZB. Tot mijn verbazing hoorde ik zelfs van een 
lid van deze commissie, die geen deel uitmaakte van de wervingscommissie gedurende 
de sollicitatieprocedure, dat mijn overtuiging geheel nieuw voor hem was. Dat roept 
bij  mij de vraag op hoe zuiver de wervingscommissie mijn standpunt heeft 
overgebracht naar het bestuur van de GZB. Gedurende de gesprekken van 30 maart, 
8 en 21 april 2004 moest ik tot drie keer toe mijn Verklaring bijstellen. Deze 
Verklaring werd door het Moderamen der NHK gevraagd als bijlage bij het 
hernieuwde verzoek tot beroep.  

 

Ik kan niet anders zeggen dan dat de periode tussen 26 maart en 21 april niets anders 
is geweest dan één grote poging om mij zo te ‘masseren’ dat ik mijn overtuiging zou 
afvlakken en dat op zodanige manier dat dit door het Moderamen ‘geslikt’ zou 
worden. Dit heeft een grote mentale druk op ons hele gezin (we hebben drie 
kinderen) gelegd en bovendien de studie aan het zendingsinstituut zwaar onder druk 
gezet. De slopende onzekerheid die we in deze periode voelden, valt niet uit te leggen 
gezien de kwetsbare situatie waar we als gezin in waren gebracht. Vanuit deze grote 
nood heb ik de GZB schriftelijk laten weten dat ik eerlijk wil staan tegenover de 
Heere, de GZB en mezelf en dat ik mij niet in allerlei bochten wil laten wringen om 
de dingen mooier te verwoorden dan ze zijn. Mijn derde Verklaring zou tevens de 
laatste zijn. Na een drie uur durend gesprek op 21 april werd eindelijk mijn 
Verklaring door de GZB aanvaard als bijlage voor het verzoek tot beroep dat naar het 
Moderamen zou worden gezonden. In dit gesprek werd ik zwaar onder druk gezet om 
in zijn geheel afstand te nemen van het boekje “Vragen naar de weg”.  Dit heb ik 
geweigerd. Mij werd toegezegd dat het mogelijk moest zijn om vóór eind april te 
horen waar we als gezin aan toe waren. Omdat op tien mei j.l. nog niets bekend was 
heb ik de GZB schriftelijk duidelijk laten weten dat er knopen moesten worden 
doorgehakt. Ik heb  mijn gevoel uitgesproken dat de GZB ons aan het lijntje houdt, 
onder druk zet en dat het de vraag opwerpt of er in de PKN wel werkelijk plaats is 
voor een kritische houding vanuit Gods Woord. De GZB zegde toe dat er z.s.m. 
duidelijkheid zou  komen.  
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Al spoedig kwam echter het bericht dat het in ieder geval nog op zich zou laten 
wachten tot 26 mei. Tegelijk maakte de GZB een afspraak met een psychologisch 
instituut zonder dat ik daar toestemming voor had gegeven. Bij de wervingsprocedure 
ben ik bij ditzelfde  instituut  in  augustus/september vorig jaar psychologisch 
goedgekeurd, zodat het mij erg verbaasde dat de GZB nu een afspraak voor mij 
maakte en dat zonder mijn toestemming. Daarom heb ik, wederom schriftelijk, de 
GZB laten weten hier niet mee akkoord te gaan gezien het feit dat er teveel 
kerkpolitieke motieven meespelen. Men kan mij verwijten, zoals de GZB doet, dat 
mijn toon en verwoording te scherp is in mijn schriftelijke raacties. Wie echter een 
pastoraal hart heeft, begrijpt de grote nood erachter en ziet het onrechtvaardige van 
deze zaak in. Er is naar mijn vaste overtuiging echter ook een principiële kant aan de 
zaak. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat een eerlijk afwijzen van mijn 
positie de zwakheid van de covenantgedachte aan het licht zou brengen, namelijk dat 
het niet mogelijk is om alleen op grond van de Schrift en de gereformeerde belijdenis 
in de PKN te staan. In hoeverre er sprake is van overleg tussen het Moderamen en de 
GZB kan ik niet vaststellen. Het is echter wel opmerkelijk dat de uitspraak van het 
Moderamen helemaal naar eind mei vooruitgeschoven werd. Vanwege mijn 
volharden bij mijn overtuiging, zoals ik neergelegd heb in mijn verklaring “Mijn 
positie binnen de PKN”, is de GZB zelfs voordat het Moderamen uitspraak heeft 
gedaan, tot de conclusie gekomen dat mijn optreden in deze zaak te massief is geweest 
en heeft de GZB het uitzendingstraject afgebroken. De schrik die dit in ons gezin 
heeft teweeggebracht, valt niet in woorden uit te drukken. Wat ik erg wrang en 
onwaarachtig vind is dat zowel het Moderamen als de GZB niet eerlijk hun 
principiële kaarten op tafel leggen. Een theologisch en ecclesiologisch verschil in 
opvatting wordt weggepsychologiseerd. Men masseerde mij, zette mij onder druk en 
verlangde een diplomatieke verwoording van mij die geen recht doet aan Gods 
Woord en mijn eigen overtuiging. Zo gaat men in de PKN blijkbaar om met mensen 
die principieel bezwaard zijn.  

 

In dit alles heeft de PKN zich openbaar gemaakt als een kerk die alleen ruimte biedt 
aan hen die buigen voor de pluraliteit en daarmee het “alzo spreekt de HEERE”, 
inleveren. De profetische scherpte van het Woord wordt op voorhand krachteloos 
gemaakt.  

 

Ik kan na deze ervaring, die enerzijds bitter is, maar waarbij ik anderzijds wonderlijk 
genoeg de leiding van de Heere zie, mij onmogelijk langer laten meenemen met de 
PKN. 

 

 

B.N. Meuleman v.d.m. 

Postbus 456 

3500 AL  Utrecht 
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Voor ditmaal genoeg wat de PKN en de Hersteld Hervormde Kerk betreft. Het 
bovenstaande geeft weer stof genoeg ter overdenking. We verwijzen nog vooral naar de 
artikeltjes van wijlen ds. A. van der Kooij, op de bladzijden 44 en 45. Deze zijn reeds 
eerder gepubliceerd, maar vanwege de grote actualiteit brengen we ze nogmaals onder 
uw ogen én aandacht. De roomse kerk is een valse kerk. De PKN heeft alle 
belangstelling voor deze “kerk” en de valse kerk voor de PKN! Dat wordt te zijner tijd 
een monsterverbond. Dat zag ds. Van der Kooy al in wording!  

(wordt vervolgd) 
 
 

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

 
 

PROFESSOR  G. WISSE  EN  HET  1000-JARIG RIJK 
 
 
De ruiter op het witte paard (Openb. 6:2 en 19:11), is de Koning der koningen en de 
Heere der heren, Christus zelf, die als overwinnaar van dood en hel de wereld 
overwonnen heeft; en daarom overwinnen zal. Hij zal zelf aan het wereldrond 
verschijnen; het ging tegen Hem, Hij zal zelf zijn oervijand verslaan. Hoe dit zal zijn en 
gaan zal, wie zou er een nauwkeurig beschreven voorstelling van kunnen geven; daartoe 
is deze verheerlijkte Christus te groot, te hemels, te majestueus, maar 
wereldverpletterend zal het zijn. Ja, er staat nog iets voor de deur, niet enkel rampen en 
smarten; maar uiteindelijk ook hemelopenbaring van de alglorie Gods in Christus. Dan 
zal Christus zelf beest en valse profeet voor zijn rekening ter eindafrekening nemen. 
Ontzaglijk toneel: de vogelen, de arenden des hemels worden geïnviteerd tot een doden 
- avonddis op het slagveld van een alkrijg der wereld: Komt herwaarts en vergadert u tot het 

avondmaal des groten Gods, 19:17. Dit is niet ons bekende avondmaal, het nachtmaal des 
Heeren, het sacrament des heiligen avondmaals, maar het betekent niets anders, niets 
minder (!) dan wat nà het einde van een veldslag, als de zon bloedrood is ondergegaan 
op het slagveld, wel te aanschouwen is: dat het verscheurend gevogelte op het lijkenaas 
neerstrijkt, om zich als een griezelige avonddis te goed te doen aan het vlees der 
gevallenen en der stervende lichamen. Ze worden opgeroepen, want er zal aan die 
avond, als de nacht over heel de wereld zal vallen, een diner zijn, vol van 
doodsontzetting. 
 
Opdat gij eet het vlees der koningen en het vlees der oversten over duizend, en het vlees der sterken, 

en het vlees der paarden en die daarop zitten, en het vlees van alle vrijen en dienstknechten, en 

kleinen en groten, 19:18. Dan komt de Heere zelf ter afrekening. Want o ontzinde, God 
honende mensheid, Hij laat niet met Zich spotten; want er is een God die leeft, en die 
op aarde zijn vonnis geeft. Het beest en de valse profeet worden levend geworpen in de 
poel des vuurs, die met sulfer brandt. En de draak zelf wordt ook in de afgrond 
geworpen, Openbaring 20:1. Daar hoort hij. 
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De afgrond is, zoals we zagen, het terrein van de duisternis en walgelijkheid, waar God is 
verdwenen, teruggetreden met elke uitlating van enige goedheid of bemoeienis. Dan kan 
satan niet meer de koninkrijken der aarde vergiftigen, zijn invloed op de leidende 
figuren niet meer doen uitgaan, Christus kerk niet langer beroeren en ontroeren. Dan 
breekt er een periode van verademing en opleving aan, het duizendjarig rijk, hoe dan 
ook opgevat. Maar eer het eindgericht genaakt schijnt er toch voor Gods kerk nog een 
bijzondere tijd aan te breken. Dan zal Israël in de vele toegebrachten zijn Koning 
erkennen. Israël heeft nog een geestelijke toekomst en het heidendom zal naar de banier 
van Christus vragen als nooit tevoren. 
 
O kerk, o bruid van Christus, wees gereed en bereid tegen die dag van de laatste 
genadestroom, dat ge de spijze uitdeelt terwijl de avond is gevallen. De laatste en 
glansrijkste Christusopenbaring is nu aanstaande. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
Het bovenstaande is geciteerd uit een tijdrede over Openbaring 17:8b. De bekende 
tijdredenaar Wisse heeft iets van de profetieën begrepen. We waarderen het weinige. De 
verwachting van het Messiaanse Vrederijk is geen “vluchtweg”, maar geloofsverwachting! 
Het hardnekkig ontkennen ervan is een ‘vluchten’ in bedroevende eigenwijsheid van de 
gewisse beloften Gods en is ongetwijfeld een groter kwaad dan we nog denken. 
 
 
 

     PROTESTANTS   NEDERLAND 
          BLIJF  PROTESTANTS ! 
 

- slot - 
 

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

Rome heeft altijd beweerd, dat zij alleen de ware uitlegger van de Bijbel is, omdat de 
R.K.-kerk reeds bestond, voordat het Nieuwe Testament was geschreven. Eens las ik in 
een R.K. publicatie: “De kerk is de moeder van de Bijbel”. Monica Farrell, een ex-r.k. 
non, antwoordde op deze stelling van Rome, dat indien de kerk werkelijk de moeder 
van de Bijbel is, Rome, de enige “moeder” is die haar eigen kinderen heeft verbrand. 
Rome heeft niet slechts de Bijbel verbrand, maar zij heeft ook hen gedood, die het 
waagden de Heilige Schrift te drukken en te verspreiden. 

                            
Ja, meneer Van As, het bovenstaande stond in uw blad “Protestants Nederland”, 
nummer 7 van 1988! Het is ‘gewoon’ een gedegen protestants stuk, fel anti de vreselijke 
kerk van Rome. Het blad noemt de naam van Monica Farrell. Deze vrouw was ook zo’n 
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felle antipapist(e). En… zij had er wel reden toe! Zij beschreef immers in haar boek 
“Grijpende wolven”, de verschrikkelijke slachtpartij die plaatshad in de oorlogsjaren in 
Servië, waar de roomse Kroaten ca. 1.700.00 Serven hebben omgebracht; omgebracht 
op een allervreselijkste wijze. Op een… klassieke roomse wijze. U weet toch wel, dat dit 
gebeurde onder aanvoering van roomse ‘geestelijken’ en dat zelfs nonnen meededen aan 
dit vuile werk? U moet echt dat boekje nog maar eens lezen. En… het is nog nooit 
weerlegd, want… het staat historisch vast! En weet u wie ook zo’n échte anti-papist was? 
We besloten de vorige aflevering met een woord van Spurgeon dat hij schreef na zijn 
bezoek aan Italië. Hij zag daar Rome in haar ware gedaante en dat deed hem de HEERE 
vragen alle roomse priesters te verdelgen. Ja, dat was het gebed van een ware christen! 
Dat was ware “liefde”; liefde tót en vóór God! Van As mag dominee Van der Kooij in 
zijn bestrijden van Rome laken, maar wat doet hij met het volgende woord van 
MacCheyne? Deze zo bekende Schotse predikant heeft -ook op een reis!- het échte Rome 
leren kennen.  
 
In een brief aan zijn gemeente te Dundee, gedateerd 16 oktober 1869 schreef hij vanuit 
Breslau het volgende: 
                                                Het volgende rijk waardoor wij reizen was Oostenrijk-Polen, het 

land der gesneden beelden. Wij namen onze reis door de voornaamste steden, Tarnapol, Brody en 

Lemberg en vandaar naar Krakau, een tocht van verscheidene honderden mijlen. Gij zoudt 

verbaasd staan, gelijk ik deed, als gij de gruwelijke afgoderij van dat land zou zien. De rooms-

katholieke godsdienst is de daar heersende, en de regering bestaat uit de bitterste vervolgers van 

allen, die daarin enige verandering pogen teweeg te brengen. In al de dorpen vindt men tal van 

wondergrote kruisen met een Christusbeeld daaraan gehecht. Er zijn ook beelden van de maagd 

Maria en andere heiligen, allen levensgroot, op geringe af stand van elkander, langs de wegen 

geplaatst. Dikwijls ontmoet men houten opgezette dozen vol beeldjes; menigmaal ziet men in het 

midden van een open plein een klein overdekt vertrek, vol van dergelijke houten en stenen beelden, 

welke de arme mensen dagelijks aanbidden. De Bijbel is een verboden boek in dat land. Al onze 

Bijbels, zelfs onze Hebreeuwse werden ons ontnomen, opdat wij de Joden de blijde boodschap van 

een voor hen gekomen Zaligmaker niet zouden verkondigen. God zij gedankt, dat zij die niet uit 

ons hoofd en hart konden wegnemen. 

 

Moet u dit alles niet aansporen om te bidden om de bespoediging van die dag, waarop 
de torens van het rijk van de antichrist zullen worden nedergeworpen? De dag, 
waarop God ons op haar wreken zal? Want de Bijbel, die het zozeer haat, zegt: “Haar 
plagen zullen komen op één dag, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met 
vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.”  
Bidt om die dag, want dit zal dezelfde dag zijn, waarop God de breuk van Zijn volk 
Israël zal verbinden en de kwaal zijner wonden genezen zal. Dit zal de dag zijn, waarop 
de bruid des Lams in al haar schoonheid te voorschijn komen, en de Heere Jezus Zijn 
bruidskroon dragen zal. 
 

Van As neemt het de genoemde predikanten kennelijk heel kwalijk dat ze het pauselijk 
Rome met een ijzeren handschoen hebben aangepakt en -och arme- zulke lelijke 
woorden hebben gebruikt. Maar wij brengen vanaf deze plaats hulde aan hen, zoals we 
dat ook doen aan Spurgeon en MacCheyne!  
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De heer Van As zou eigenlijk zijn blad “Protestants Nederland”, met terugwerkende 
kracht op de vingers moeten tikken! In het geding is of het pauselijk Rome een 
ontzettende goddeloze macht is, die nog altijd voor het ware christendom een vreselijke 
bedreiging is. En dat ís ze en dan zullen we allerminst degenen laken die dat ook in ónze 
tijd nog durven zeggen. En dat Rome net zo’n macht en bedreiging is als voorheen, 
bewijzen we uit  “Protestants Nederland”, nummer 2 van 1992! In dat nummer is een 
artikel geplaatst, samengevat uit “The Reformer”, nov./dec. 1991. We vinden het 
belangrijk genoeg het in z’n geheel te plaatsen: 
 

DE NOODZAAK VAN EEN HEDENDAAGS GETUIGENIS TEGEN ROME 
 

door ds. A.G. Ashdown 
 
Veel protestanten in deze tijd zijn van mening dat een getuigenis tegen Rome 
ouderwets en onnodig is.(…) Op de preekstoel en in de catechese hoort men weinig 
over de verschillen tussen de Bijbelse leer en het Rooms-katholicisme. Het positieve 
Bijbelse onderwijs wordt verwaarloosd en als gevolg daarvan is de gemeente zich 
nauwelijks bewust van de kloof tussen Bijbelse waarheid en Roomse dwaling.(…) 
 
Toch wordt de Reformatie tot vandaag toe bedreigd door de Roomse Contra-
Reformatie.  Rome is op agressieve wijze in  de opmars.  Het is zaak  hierbij te on 
derscheiden tussen het Roomse systeem en de Rooms Katholieken. De gehele leer van 
het pausdom is onbijbels en erop gericht om het Evangelie te vernietigen. Het Vaticaan 
zelf en ook de rijkdom, de corrupte leer en de politieke macht ervan, moeten op alle 
fronten worden tegengestaan. Maar individuele Rooms-katholieken moeten worden 
behandeld met zachtheid en liefde. Zij hebben het Evangelie nodig en behoeven 
getuigenis en pastorale zorg.(…) Het probleem is echter dat onder Protestanten zich een 
achteruitgang manifesteert in de kennis van de leer van de Reformatie. Veel van het 
moderne religieuze denken is liberalistisch gekleurd of verdraait de inspiratie van de 
Schrift. Dit veroorzaakt twijfel over en wantrouwen tegen de eenvoudige woorden van 
de Bijbel. Vaak leest men nauwelijks het Oude Testament. Het vroegere verzet tegen de 
verering van idolen, zoals onderwezen in het Oude Testament, is ingezakt. Velen, zelfs 
onder predikanten, hebben weinig wezenlijk begrip voor de geschiedenis. Dit is te 
betreuren, omdat Rome altijd op actieve wijze de geschiedenis heeft weggedrukt en veel 
van de geschiedenis van de Reformatie heeft vervalst.(…) 
 
De opkomst van de Charismatische Beweging, nauw verbonden met de Oecumenische 
Beweging, heeft de mist nog dikker gemaakt. De Beweging begon met de opkomst van 
de Pinkstergemeenten.(…) Maar spoedig overschreed haar invloed de grenzen van de 
oude Pinksterkerken en verspreidde zij zich in de grote kerkgenootschappen, ook in de 
kerk van Rome. Vandaag wordt deze Beweging door Rome gebruikt om andere kerken 
te infiltreren.(…) 
 
De Europese Gemeenschap en het Verdrag van Rome hebben de Rooms Katholieke 
Kerk verzekerd van een vooraanstaande plaats in de landen van de politieke associatie. 
(…) De ineenstorting van de communistische regeringen in verscheidene staten van 
Europa is gevolgd door het organiseren van, of vergroting van de invloed van “Christen-
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democratische” partijen. Deze partijen zijn Rooms-katholiek. Het oude patroon is weer 
zichtbaar van een Midden-Europees blok, dat beheerst wordt door Rome. Het pauselijk 
systeem van de Roomse Antichrist staat op het punt om wereldwijd een dominerend 
plaats in te nemen, niet slechts in godsdienstig,  maar ook in politiek opzicht.(…) 
 
De strijd voor bewaring van de Protestantse erfenis tegen de Rooms Katholieke Kerk 
moet worden voortgezet. Deze strijd is nu in handen van een klein overblijfsel van 
Bijbelgelovigen, verdeeld in verscheidene groepen, die vaak niet bereid zijn samen te 
werken, vooral niet als het gaat om het verzet tegen het Rooms Katholicisme. Teveel 
wordt nog verwacht dat Rome zich nog eens zal hervormen in Bijbelse zin. Men verstaat 
dan niet, dat het decreet van de onfeilbaarheid van de paus een hervorming van Rome 
in leerstellig opzicht onmogelijk heeft gemaakt. Rome kan niet terug en kan slechts 
verder gaan op de weg van dwaling en verwijdering van God. 

 
Het boven geciteerde uit “Protestants Nederland” is duidelijk genoeg. Er is een altijd 
durende strijd met de roomse antichrist,  en deze onverzoenlijke vijand van Christus en 
Zijn heiligen zal nooit of te nimmer veranderen. Het  is ook een grote leugen dat de 
invloed van Rome aan het afnemen is. Het is juist geheel andersom! Het is uitnemend 
dat het artikel daarop wijst. Het is levensgevaarlijk te denken dat Rome “niet meer zo 
gevaarlijk is”. Het is gevaarlijker dan ooit. En dát heeft de erudiete Mw.mr.dr. J.C. de 
Meyere jarenlang in Protestants Nederland aangetoond. Van As en wij moeten haar 
uitvoerige bewijzen, dat we met het Verenigd Europa -waar ook ons land bij behoort- op 
weg zijn naar een roomse dictatuur, ter harte nemen. De lutherse mevrouw De Meyere 
heeft kolommen vol geschreven over de oorsprong van de ‘12-sterrenvlag”, de Mariavlag. 
De vlag is puur, púúr rooms. Ook hebben we allen het roomse geld als 
betalingsmiddel.  “Verwachting” heeft er voorheen uitvoerig over geschreven.  
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
 
Er zou nog een veelvoud meer te schrijven zijn, doch we achten dat niet nodig. Wie 
door het boven geschrevene níet inziet en erkent dat het gelijk geheel aan de kant van 
dominee Van der Kooij is, en dat de heer Van As zeer misleidend heeft geschreven, valt 
toch niet te overtuigen. Niemand is erger blind dat degene die niet zien wil en niemand 
is erger doof dan degene die niet horen wil! 
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BLADVULLING: 

 
De Wereldraad van Kerken en de Lutherse Wereldbond klagen over de imperialistische 
manoeuvres van de R.K.-kerk in de zojuist ontsloten Oostbloklanden. De protestantse 
minderheden, vooral in Polen en Tsjechoslowakije, worden daar steeds meer in een 
hoek gedreven, de hoek waar slagen vallen en gediscrimineerd wordt. Eindelijk, zo 
zouden wij zeggen, begint men in deze hogere regionen, die zich tot voor kort hulden in 
de nevelen van vage, oecumenische dromerijen in te zien, waar wij reeds tientallen jaren 
voor gewaarschuwd hebben: De R.-K. -kerk heeft, krachtens eigen dogma en krachtens 
haar collectieve heerszucht en de ingebouwde stimuleren van het najagen van 
mensellijke eer, de begeerte om de absolute macht in heel de wereld te veroveren. 

Bron: “In de rechte straat”-7 aug. 1990 
 
Ten tijde van het duizendjarig rijk zullen de onderlinge verschillen tussen de heiligen -
Bunyan spreekt bij voorkeur over “saints” als het over de gelovigen gaat- verdwijnen. De 
wandel van de heiligen zal ook meer dan ten tijde van de heerschappij van de antichrist 
het geval was in de kracht en in de geest van het Woord zijn. Kenmerkend voor de 
bloeitijd voor de kerk is dat God vrijwillig in overeenstemming met Zijn Woord zal 
worden gediend. Bunyan besloot zijn werk “The new Jerusalem” met het slot van Psalm 
90. “Verblijd ons naar de dagen, in dewelke Gij ons gedrukt hebt, naar de jaren, in dewelke wij 

het kwaad gezien hebben. Laat Uw werk aan Uw knechten gezien worden, en Uw heerlijkheid 

over hun kinderen. En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods, zij over ons; en bevestig Gij het 

werk onzer handen over ons; ja, het werk onzer handen, bevestig dat. 

 

Bron: “Documentatie blad Nadere Reformatie”-najaar 2000--Dr.P. de Vries-“Bunyan 
en de visie van de puriteinen op de eindtijd.” 
 
 
 
 

BOOS  WEER  OP  KOMST 
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 
 
Een vreselijke ‘kerk’ 
“De kerk is een ‘club’ van tollernaars en zondaren’, schreef  dr. G. van den Birnk 
(Ger.Bond) onlangs in het ‘Nederlands Daglad’. Maar als deze ‘club’ de zonde gaat 
legitimeren, ja sterker nog, Gods zegen daarover gaat uitspreken, dan moeten we er toch 
wel sterk aan gaan denken dat zo’n ‘kerk’ voluit valse kerk is. Ja, we hebben het over de 
PKN, want dr. Van den Brink bedoelt deze ‘club’. Van den Brink houdt nog steeds van 
deze ‘kerk’ en het doet hem pijn dat ze uitgemaakt wordt voor ‘homokerk’, zoals hij 
schrijft. Hij reageert met de suggestie dit ‘scheldwoord’ te verheffen tot geuzennaam. 
Van den Brink heeft ‘grote moeite met de manier waarop de tegenstanders van SoW de 
problematiek versimpelen tot dat ene woord: homokerk.’ Hij vindt het ook beledigend. 
Dat weten we dan al weer. Maar wat weten we nog meer? Dit: als dr. Van den Brink zich 
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niet bekeert, is het dan teveel geschreven dat dán zijn plaats in de eeuwigheid zal zijn 
met degenen waarover de Heere vuur en zwavel deed regenen in de steden, Sodom, 
Gomorra, Adama en Zeboïm?  
De HEERE blijft eeuwig dezelfde. 
 
De tijden zijn veranderd 
“Enige tijd geleden kreeg ik bezoek van twee heren van het Openbaar Ministerie, omdat 
er een aanklacht tegen mij was ingediend. Ik had een vraag beantwoord vanuit de zaal 
over de islam en dat getracht vanuit de Bijbel te doen. Na onderzoek -het afluisteren van 
het bandje en het doorlezen van artikelen in ‘Het Zoeklicht’ over de islam- werd de 
aanklacht door de Officier van Justitie te Haarlem geseponeerd (= terzijde gelegd) met de 
mededeling: ‘Pas voortaan op uw woorden, hoor! Een volgende keer zou het wel eens 
mis kunnen gaan.’ In mijn gesprek met de twee onderzoekers van Justitie verklaarde ik 
dat mijn toespraak zich binnen de vier muren van de kerk afspeelde en dat dit derhalve 
geen zaak voor justitie was, ‘Maar de tijden zijn veranderd, mijnheer’, was het 
vriendelijke antwoord.” 
 
Dit doet ons evangelist Feike ter Velde weten in “Het Zoeklicht” van 18 sept. 2004. In 
een uitgebreid artikel gaat hij er verder op in. U begrijpt met ons wel wat er aan de hand 
is in ons vaderland. De knoet van de islam laat zich al voelen. We dienen ons voor te 
bereiden op bange tijden. 
 
 
Zó erg is het 
Het Ned.Dagblad van 18/9 laat weten dat van de jongeren tussen 16 en 19 jaar in de 
Chr.Ger.Kerk zich steeds minder verbonden voelen met die kerk. “De kerk moet zich 
tot jongeren richten met een aansprekende vorm en een heldere boodschap, zodat zij de 
keuze voor God kunnen maken”, vinden medewerkers van de Chr.Ger. 
jongerenorganisatie. “Snelle actie is geboden, want christelijk-gereformeerde jongeren 
voelen zich steeds minder verbonden met de kerk”, luidt de boodschap. Wat wil men? 
We hebben een eigentijdse boodschap en wijze van doen nodig. Dát is het streven. Er 
zullen wel allerlei “toeters en bellen” en velerlei godsdienstige pulp aan te pas gaan 
komen. Wat heeft de jeugd nodig? De “oude boodschap” van zonde en genade, het 
aanwijzen van de zonde. En ook -ja vooral- bekering van de ouderen, de voorgangers niet 
uitgezonderd. Alle moderne fratsen zullen de ondergang niet voorkomen, maar slechts 
verhaasten. Onze jeugd heeft duidelijkheid nodig; onze jeugd heeft Christus nodig. En… 
jong en oud – hóre het oude Woord! 
 

 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
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DE  OOSTERSE  ANTICHRIST 
 

- 7 - 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

ALARMEREND 

Laten we niet gering denken over de toenemende macht van de islam. We zouden ons 
dan wel zeer vergissen. Het is niet nodig elkaar een angstpsychose aan te praten. Maar 
we dienen wel nuchter te zijn en te blijven. De waarschuwingen zijn vele en divers. Ze 
allen te publiceren is een onmogelijkheid. De volgende ‘internatonale’ waarschuwing 
geven we aan u door. In het Reformatorisch Dagblad van 24 augustus jl. staat op pagina 2 -
Kerk en Godsdienst- het volgende bericht: 
 

 

ISLAM WORDT RELIGIE VAN EUROPA 
 
 
 

Washinton - Als christenen er niet in slagen een antwoord te vinden op de snelle 
verspreiding van de islam in Europa, wordt deze religie uiteindelijk de dominante 
godsdienst in dit werelddeel. 
 
Daarvoor waarschuwt Chris Mills, functionaris bij de International Mission Board 
(IMB), de zendingsorganisatiue van de Zuidelijke Baptisten in de Verenigde Staten. 
Mills wijst met name op de lage geboortecijfers onder autochtone Europeanen. 
Allochtonen daarentegen hebben veelal kinderrijke gezinnen. “Het zal dan ook een 
kwestie van tijd zijn voordat de West-Europese naties een verandering in de balans 
van cultuur en wereldbeeld zullen gaan ervaren”, stelt de IMB-man.  
 
Volgens Mills, die zijn opmerkingen maakte in Mission Netwerk News, maken veel 
christenen in Europa “eenvoudigweg geen gebruik” van de toegenomen kansen voor 
verspreiding van het Evangelie. “Integendeel, op het moment dat moslims in een 
gebied komen wonen, vertrekken de christenen daar veelal, inplaats dat ze hun buren 
proberen te bereiken, rennen ze weg.” Het gevolg van deze trend is, aldus Mills, dat 
het Europese continent meer en meer wordt overgegeven aan de islam. “De islam is 
de snelst groeiende religie in West-Europa.” Dringend nodig zijn volgens hem 
christelijke zendelingen en evangelisten – om zo de opmars van de islam een halt toe 
te roepen. Onlangs gaf de Amerikaanse Midden-Oostenexpert Bernard Lewis, in een 
interview met de Duitse krant “Die Welt” aan dat Europa “een deel van het 
Arabische Westen zal worden.” 

 
Niet voor niets schreven we: “ALARMEREND”. De moskeeën blijven in West-Europa 
uit de grond schieten. In ons land wordt in Amsterdam een megamoskee gebouwd. 
Maar ook in plaatsen als Driebergen worden deze “allahhuizen” gebouwd. Er is geen 
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houden meer aan. Het Nederlandse landschap wordt er door vergiftigd. Wat te denken 
van de raad van Mills dat christelijke zendelingen en evangelisten dringend nodig zijn? 
In de eerste plaats denken we dat Nederland zèlf dringend deze mensen nodig heeft. Wij 
hebben op onze kansels  mensen nodig die gaan spreken als Jona te Ninevé. Die gaan 
oproepen tot ogenblikkelijke bekering, het breken met de zonde. We hebben predikers 
der gerechtigheid nodig. Bróódnodig. De christenheid dient zich te verootmoedigen. 
Ach, we hebben de Geest der genade en der bekering nodig. Er mocht eens massaal om 
gesmeekt gaan worden. Dan zou er nog verwachting zijn. Ook voor de moslims die zich 
hier gevestigd hebben. Het zou hen tot een eeuwige zegen kunnen zijn. Als er geen 
nationale bekering komt hebben we niet te verwachten dat de kracht en de macht van 
de islam ingeperkt zal worden – dan hebben we het ergste te vrezen. Wij zeggen niet dat 
ons land geheel in de klauwen van de islam zal komen. Maar wie weet wat de HEERE 
over ons besloten heeft?   

RECENT NIEUWS UIT NEDERLAND 

Niet iedereen slaapt. Ook niet in de Tweede Kamer. VVD-kamerlid G. Wilders1 heeft 
een onderzoek geëist naar de mogelijke financiële steun van Saudi-Arabië aan 
extremistische imams in Nederland. De ambassade van dat land zou de imams 
maandelijks forse bedragen toestoppen. Imams uit Den Haag, Gouda, Tilburg en 
Rotterdam zouden maandelijks een cheque krijgen` van 2000 tot 3000 dollars. Als 
tegenprestatie moeten de imams het wahisbistisch gedachtegoed bijbrengen. Het 
wahibisme is een van de meest extreme richtingen binnen de islam. Osana bin Laden is 
er een aanhanger van… 
 
Een  meerderheid in de Tweede Kamer is voor de beteugeling van antisemitische 
uitdrukkingen die  via  Arabische  televisiezenders  en  internet  worden  verspreid. Maar 
of dat lukt is de vraag!! Minister Verdonk van Integratie en Vreemdelingenbeleid 
Vreemdelingenbeleid wees erop dat dit “juridische problemen” oplevert. Ze   
wilde niet verder gaan dan de toezegging dat ze de discussie hierover in Arabische 
landen zal voeren. Oftewel: ga je gang maar, beste vijand… 
 

                                                 
1  In HP/De Tijd van 6 febr. 2004 staat een uitgebreid interview met Geert Wilders, onder de titel “Ik lust ze 
rauw”.  Deze man onderkent de gevaren van de islam als geen ander. We zouden wat graag het hele interview 
opnemen. We nemen een enkele vraag en antwoord op. Vr.: Als u nu minister van Buitenlandse Zaken was, zou u 
dan Turkijë toelaten tot de EU? Antw.: Nee, het islamitisch Turkijë hoort niet thuis in de EU. Ik zou eerder nog 
Australië en Canada toelaten. Vr.: Ik zie u al als minister al met Franse, Duitse en Britse geestverwanten plannen 
maken om het verbod op hoofddoekjes overal in Europa door  te drukken. Antw.: In zo’n gezelschap zou ik me wel 
op m’n plaats voelen. Als ik minister van Buitenlandse Zaken  ben, zou ik het verbod op hoofddoekjes de dag na 
mijn installatie nog laten ingaan. En laat daarna de hoofddoekjes maar wapperen op het Malieveld. Ik lust ze 
rauw.” Vr.: Zijn er in uw woonplaats Venlo problemen met allochtonen? Antw.: Wat dacht u? Er zijn overal in 
Nederland problemen, dus ook bij ons. Ook bestaat er onder de bevolking een groot gevoel van onveiligheid. 
Laatst kwam een oudere man uit het flatgebouw waar ik woon naar me toe en zei: ‘Meneer Wilders, ga door, hè, 
met die islam.’ Hij hield zich in, maar ik begreep wat hij bedoelde. Je ziet aan de ogen van de mensen dat ze het 
spuugzat zijn. Lees de ingezonden-brievenrubrieken in de kranten er maar op na. Ook in  “de Limburger” stijgt uit 
de kolommen de woede van de mensen op tegen de hoge heren in Den Haag die alleen maar …..  en niets doen.”  
Wilders: “Waarrom durven we niet te zeggen dat moslims zich aan ons moeten aanpassen, omdat onze normen en 
waarden nu eenmaal van een hoger, beter, prettiger en humaner beschavingsniveau zijn? Niks integratie. 
Assimilatie! Thuis lopen ze maar met hoofddoekjes op en slachten ze hun schapen, daar buiten gedragen ze zich als 
ieder ander.” Dat was maar een ‘weinig’! Overigens: niks thuis schapen slachten. Alleen op een humane wijze in 
het slachthuis!  
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De vroegere VVVD-leider Bolkenstein vindt dat de groei van het aantal moslimscholen 
in ons land best afgeremd kan worden zonder dat de vrijheid van onderwijs geweld 
wordt aangedaan. Bolkenstein wordt door de (vele) vrienden van de islam bestempeld 
als een… racist. Het aantal inrichtingen voor onderwijs, enz.enz. voor de moslims, zal 
blijven toenemen. Dat is wel geheel zeker. 
 
Hoewel er in ons land nog geen speciale begraafplaatsen zijn voor islamieten zijn er al 
wel ‘speciale afdelingen’ ervoor op begraafplaatsen. Bijvoorbeeld in Rotteram, Utrecht, 
Leeuwarden, Schiedam en Eindhoven.Vele andere gemeenten zullen volgen. Islamitisch 
begraven wijkt sterk af van de Nederlandse gebruiken. De problemen zullen zich alleen 
maar op blijven stapelen.  
 

WORDT NEDERLAND WAKKER? 

De hiervoor genoemde heer Wilders heeft een bom onder zijn partij -de VVD- gelegd. 
Op korte termijn zal Turkije tot de Europese Gemeenschap worden toegelaten. Wilders 
is er een furieus tegenstander van. De bevolking van Turkije is voor 99,8% islamitisch. 
Wilders doorziet het gevaar van de islam in Europa beter dan de meeste kerkleiders! In 
welk kerkblad lezen we van gedegen protesten en het wijzen op het grote gevaar dat ons 
bedreigt? Weet u het? 2  
 
De heer B.J. Spruyt van de conservatieve “Edmund-Burke Stichting” -zelf orthodox 
christen- luidt ook de noodklok over de ontstellende toename van de islamieten in ons 
land. Om o.a. daar tegen te waarschuwen hield hij spreekbeurten in ons land.Vanwege 
ernstige bedreiging van de islam-vijand kan hij die spreekbeurten niet meer houden! Met 
zijn vrouw en drie kinderen loopt hij teveel gevaar. Zóver zijn we al weg in dit vreselijke 
land! Te vrezen valt dat we niet alle politieke moorden hebben gehad. De vijand is 
vlakbij – is onder ons!  
 
In de Tweede Kamer zijn kritische vragen gesteld over de religieuze boodschappen die 
elke vrijdag vanaf moskeeën klinken. De ‘gelovigen’ worden dan opgeroepen tot gebed. 
Dit afgodische geluid zal almeer heel ons land dóór klinken. “Er is geen god dan Allah 
en Mohammed is zijn boodschapper. Deze zin zorgt in de Zeister wijk ‘De Clomp’ voor 
veel onrust nu de Al Moslimin Al Mottakin-moskee de boodschap sinds vorige week op 
zangerige toon vanaf de minaret wereldkundig maakt.” Zo begint een paginagroot artikel 
in het RD van 11/9. De SGP is “zeer bezorgd” en dat kan ze wel zijn ook. Als de Heere 
ons overgeeft in de klauwen van deze vreselijke ‘godsdienst’ komt de tijd dat 5x per dag 
vanaf de minaretten de valse god wordt aangeprezen en de alleen ware God wordt 
gelasterd. Vanuit de bevolking komen steeds meer geluiden over het grote gevaar voor 
de naderende dictatuur van de islam. Daar in het volgende nummer veel meer over DV. 

(wordt vervolgd) 
�������������������������������� 

                                                 
2  Wilders blijft zijn zetel in de Tweede Kamer innemen, ook al heeft hij gebroken met zijn partij. Hij verwijt de 
VVD een opschuiving naar “links” en is zelf voor een strikt ‘rechtse’ koers. Het zal gaan blijken hoe groot zijn 
aanhang is en of de wankele regeringscoalitie de rit kan uitzitten. Wilders heeft het al over een nieuwe ‘rechtse 
partij’. Hij verwacht bij een verkiezing wel 10 tot 20 zetels te krijgen. Of de wens de vader der gedachte is zal de 
toekomst ons leren! Maar dat zijn kloeke daad gevolgen zal hebben is wel zeker. 
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S C H R I K   V A N   R O N D O M 
 

 

“Het treuren is beter dan het lachen”, heeft de wijze koning Salomo gezegd. Als we alles wat 
er momenteel in de wereld gebeurt op ons in laten werken, blijft er enkel treuren over 
wat het zien- en zichtbare betreft. Het is een allervreselijkste wereld waarin wij leven. De 
gruwelen die er gepleegd worden zijn eigenlijk niet te beschrijven. Onvoorstelbaar 
vreselijk is wat in Afrika gebeurt. Daar vindt genocide (volkerenmoord) op grote schaal 
plaats en de methoden die men daarbij pleegt zijn te vreselijk om beschreven te worden. 
En toch dienen we het te weten, tenzij we ook besmet zijn met het virus dat in ons land 
vrijwel algemeen heerst: het zal onze tijd wel uitdienen, we leven maar eens en we willen 
daarvan genieten. Over de verschrikkingen in Sudan is al veel geschreven. Het RD van 
4/9 wees er ook weer zeer indringend op. Mannen worden massaal vermoord en wat 
vrouwen en meisjes ondergaan, alvorens ze gedood worden of verminkt en verwond 
worden weggesmeten, tart elke beschrijving. Met ‘onvoorstelbare gruwelen’ zeggen we 
geen woord teveel. Het RD noemt o.a. dat bij een pas geboren jongetje de genitaliën 
werden weggesneden en dat het daarna in kokend water werd gegooid. Eén van de 
bizarre gruweldaden. Wat we er elders van gelezen hebben kan niet beschreven worden. 
Wat nog wel genoemd dient te worden is hoe goddeloos alles is. Zo werd bekend dat 
een rijke wapenhandelaar uit Engeland wapens doorverkoopt aan de regering van 
Sudan. Volgens her RD van 6/9 ‘verdient’ de Brit hiermee 3,3 miljoen euro.  
 
 
Op vele andere plaatsen gebeuren soortgelijke gruwelen. En het meeste is denkelijk nog 
onbekend. Miljoenen kinderen worden op allerlei manier misbruikt. Terroristische 
aanslagen nemen met de dag toe. Dat ook Nederland ermee te maken krijgt is slechts 
een kwestie van tijd. Meerdere bronnen stellen dit en we doen er wijs aan het te geloven. 
Letten we op de brute goddeloosheid, in en buiten de kerk, dan kunnen we alleen maar 
verwonderd zijn over de lankmoedigheid van de Heere, dat Hij ons nog niet wegvaagt. 
Hongersnoden, natuurrampen, pestilentiën – we horen en lezen er dagelijks van. Maar 
we zijn er al zó aan gewend, dat er veelal als ‘interessant nieuws’, kennis van wordt 
genomen. Het mag zeker geen plaats krijgen in ons denkpatroon, want we hebben wel 
wat anders om mee bezig te zijn. Het brengt ons nog niet eens tot een ‘Achabs 
vernedering’. We schrikken even op van een terroristische aanslag zoals onlangs in 
Rusland, waarbij circa 400 doden zijn gevallen, voor het merendeel kinderen. Het was 
in dezelfde week dat terroristen in Rusland twee passagiersvliegtuigen deden neerstorten 
en er een terroristische aanslag was bij de metro in Moskou.          
 
 
Als we onze blik over de wereld laten gaan zullen we weinig plekken ontdekken waar 
geen grote ellende aanwezig is. De allerergste ellende is dat het grootste deel van deze 
wereld nog verstoken is van het ware Evangelie, het Evangelie des Koninkrijks. 
Dwaasheden als zou het moeilijk zijn nog “witte plekken” te vinden op de aardbol, 
omdat vrijwel overal het Evangelie al wordt en is gepredikt, laten we aan haar plaats. 
Men heeft zo’n verwrongen beeld zeker nodig om daarmee de volkomen verkeerde 
gedachte te staven dat de jongste dag op handen is en de wereld bijna zal vergaan. Wat 
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zullen we zeggen van die plaatsen waar het Evangelie wél is, waar het al zólang aanwezig 
is dat het zou moeten héérsen? Met name in landen als Nederland, het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland. We hebben het enige tijd geleden naar voren gebracht dat we 
een prediker hoorden zeggen, “dat op elk kerkgebouw in Nederland wel geschreven mag 
worden: Magor-missabib = schrik van rondom. Het is niet anders. En laten de 
‘afgescheidenen’ -in alle soorten die er zijn- niet menen dat dit woord uit Jeremia 20:3 
10 alléén op de gebouwen van de PKN dient te staan.  
 
HET  MIDDEN-OOSTEN 
Daar, waar de wereldgeschiedenis is begonnen, zal zij ook tot een einde komen en… 
tot een nieuw begin. In de gebeurtenissen die er plaatshebben, maar vooral die nog 
komende zijn, zal de hele wereld in betrokken worden en dan met name in de landen 
die bedoeld zijn met het beeld van Nebukadnezar uit Daniël 2. Het einde van dit alles 
lezen we in Daniël 2:45: “Daarom hebt gij gezien dat uit de bergen een steen zonder handen 

afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde.” De “steen” die 
door de bouwlieden verworpen is zal de gehele aarde vervullen en de hele aarde 
beheersen.  Om dit te verhinderen  zullen alle machten der duisternis “in het spel” 
zijn. Met name zullen we almeer horen van de islam en op het alleronverwachte zal 
gaan blijken dat het Pausdom een geduchte “medespeler” is. Maar zowel Rome als 
Mekka gaan hun verwoesting tegemoet, als een noodzakelijke voorwaarde voor de 
bekering van de Joden en de inluiding van het Vrederijk. 

 

Door welke wegen dit alles zal gaan is niet zó te zeggen, als zouden we er een ‘gids’ 
van kunnen maken, waarin we precies lezen hoe alles tot in onderdelen zal gaan. 
Maar we zien en ervaren wel wát er gaande is. In Irak -het land van het beeld- komen 
almeer de gebeurtenissen in een stroomversnelling. Terreur viert er hoogtij en zal 
alleen maar toenemen. Het zal o.i. nog enorm veel levens kosten. En het is ook lang 
niet denkbeeldig dat in die regio nieuwe oorlogen uitbreken. Iran is door president 
Bush de wacht al aangezegd, inverband met de ontwikkeling van kernwapens. Iran 
heeft zijn leger in gereedheid gebracht. Syrië is gesommeerd haar troepen uit Libanon 
terug te trekken.  

 

In Israël wil Sharon -dwars tegen alle vroegere beloften in- de Gazastrook afstaan aan 
de vijand. Terecht is er veel verzet tegen zijn beleid. Het is slechts gissen naar de  
diepere oorzaak van zijn veranderde houding. Overigens denken we niet dat het land 
in zulk een mate door een burgeroorlog zal worden getroffen, dat de vijanden hier 
baat bij zullen hebben. Wel mogen we zeker geloven dat de God van Israël alle 
dingen bestuurt en dat Zijn besluit tot de laatste tittel en jota zal worden uitgevoerd. 
Het heil is uit de Joden en dat heil zal straks -naar we menen- dóór de Joden worden 
gebracht over de gehele wereld. Dan zullen er écht geen ‘witte vlekken’ meer zijn! 

 

We leven in dagen dat het onder de christenen vanzelfsprekend moest zijn bede- en 
boetedagen te houden. De ‘kerken’ moesten dit gezamenlijk doen. Maar het ‘praten’ 
over deze dingen verwekt bij de meeste kerkgangers al weerzin; laat staan dat men er 
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toe zal komen zich voor God te verootmoedigen, vanwege de niet onder woorden te 
brengen ernst van de tijd waarin we leven. Doch wat er ook zal gebeuren: het gaat 
goed. Het gaat héél goed. Daar zorgt de HEERE zelf voor! 

 

 

 

 

 

HHEETT    WWOOEEDDEENN    VVAANN    DDEE    SSAATTAANN  
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 
Dat we leven in een tijd van een algemene ontbinding van de christelijke waarden en 
normen in de maatschappij zal door weinigen ontkend worden, die behoren tot het 
meer ernstige religieuze deel van Nederland. De grote massa van de belijders 
onderscheidt zich veelal niet méér van de wereld buiten God, dan dat ze voor de vorm 
het christelijk geloof belijden. Niet dat zij dit altijd als “vorm” zien, want velen achten 
zich echte gelovigen, hoewel ze in weinig van de wereld te onderscheiden zijn. 
 
 
Wij leven in een tijd waarin de machten uit de afgrond zich op een ontstellende wijze 
etaleren. Aan alles is merkbaar dat de vorst der duisternis veel beter op de hoogte is met 
hetgeen in de wereld gaande is en vooral met datgene wat te komen staat, dan alle 
godsdiensten bij elkaar. Hij ként de Schrift en hoewel hij niet alwetend is, toch is hij -
naar onze mening- als een door God geschapen zeer grote troongeest, die door zijn 
opstand tegen de Almachtige verworden is tot een duivel, een zeer intelligente geest die 
veel weet en begrijpt van Gods grote plan met en voor de wereld. Zo beseft hij 
ongetwijfeld dat de tijd van zijn binding –als inluiding op zijn eeuwige opsluiting in de 
poel van rampzaligheid- zeer nabij gekomen is. Daarom gaat hij met alle gevallen engelen 
als een razende tekeer in deze wereld om nog zoveel mogelijk schepselen mee te sleuren 
naar de eeuwige ondergang. Allereerst en allermeest gaat hij te keer tegen Gods volk 
Israël, waaruit de Messias is voortgekomen en Die straks dit volk weer in genade zal 
aannemen en ze tot een zegen stellen voor de gehele wereld. Deze en gene zou de vraag 
kunnen stellen dat als satan beseft dat dit toch nutteloos en verloren werk is, omdat hij 
weet dat de overwinning niet voor hem is, waaróm hij dit dan doet. Zoals de duivelen 
uitriepen “Zijt gij gekomen om ons te pijnigen voor de tijd?", zo weet hij dat die tijd 
onontkoombaar is. Het is echter een uiting van zijn grote haat tegen de levende God en 
allen die bij God behoren, dat hij toch de HEERE zal trachten te dwarsbomen en de 
gelovigen kwellen, zoveel hij kan. Ja, hij zal ze trachten te verleiden en die verleiding zal 
dermate geraffineerd zijn dat het hem zou lukken, ware het niet, dat de uitverkorenen 
niet verleid kúnnen worden. Zij hangen aan het eeuwigheidskoord! Maar vooral zal hij 
de goddeloze wereld massaal mobiliseren om te strijden tegen de HEERE en tegen Zijn 
Gezalfde. Hij zal alle machten en krachten van de hel inschakelen om het mensdom te 
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weerhouden zich tot God te wenden in waarheid. Niettemin zal de HEERE tóch Zijn 
uitverkorenen eruit halen. Dat kan satan niet beletten. Denkelijk beseft hij dat óók!   
 
Dat de vorst der duisternis het voornamelijk op de jeugd begrepen heeft is verklaarbaar. 
Hij weet opperbest dat “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.” Alle tekenen wijzen 
erop dat de satan de jeugd hééft.  Wij willen zeker niet in  die mate generaliseren alsof er 
ook onder de jeugd geen ware gelovigen meer zijn en alsof ook nog niet een gedeelte van 
de kerkelijke jeugd met serieuze zaken bezig is. Ongetwijfeld is ook onder onze jonge 
mensen nog een “overblijfsel naar de verkiezing der genade.” Een jeugd die naar Gods 
Woord en gebod wil leven! Maar én het grootste gedeelte van de jeugd van Nederland 
en het grootste gedeelte van de ‘ouderen’ leeft alsof er geen oordeel en eeuwige straf te 
komen staan. Men leeft voor het vlees, al is het dan ook het “vrome” vlees. 
 
Satan is een geniaal wezen. Hij wéét met de mens om te gaan. Dat heeft hij al getoond 
in het Paradijs en daarmee gaat hij door tot op deze dag toe. Deze boze vijand maakt 
vooral gebruik van de mogelijkheden die de moderne tijd en technologie hem bieden. 
Hij maakt er volop gebruik van! Het onderzoek naar de leefgewoonten van de 
reformatorische jeugd is enige tijd geleden onderzocht door het “Reformatorisch 
Dagblad”. Het was zeer onthutsend. We schreven er al over en we gaan het niet 
herhalen. Een groot deel van “onze” jeugd leeft als de wereld – leeft goddeloos.  
 
De mens van onze dagen heeft veel, héél veel vrije tijd. “Avonden zijn toetsstenen”, zegt 
ds. J.C. Ryle. Hoe brengen we onze avonden, onze ‘vrije tijd’ door? Nemen we er ‘alle 
tijd’ voor om werkzaam te zijn ter zaligheid? Is het onze lust bezig te zijn met Gods 
Koninkrijk? Voeden we onze zielen met geestelijke kost om getroost en gesterkt te 
kunnen leven? Waar gaan onze begeerten naar uit? De duivel weet opperbest dat, als hij 
de mens maar begerig kan maken naar de dingen van de wereld, hij het al vrijwel 
gewonnen heeft. En deze “dingen” zijn er in onze dagen te kust en te keur.  
 
Met name onze jeugd is onder de ban en in de macht van de moderne technologie. 
Voor zover zij nog gevrijwaard is gebleven van de televisie is zij nu in de macht van een 
ander medium – de computer. Zeker: we kunnen er niet meer buiten. Zo reëel dienen 
we wel te zijn. Maar het wel zo, dat we via het Internet toegang hebben tot de hele 
wereld, de wereld in al haar bizarre zeden en zonden. En er wordt volop gebruik van 
gemaakt. We spreken nu maar niet over de zogeheten “mobieltjes”, waar ook steeds 
meer mee mogelijk is en wat een tijdverslinder is van de eerste orde. En ook hier geldt 
weer: ze hebben ook een núttige functie. Maar een groot deel van de genadetijd wordt 
verslonden door de twee schermen. Het grote van de computer en het kleine van het 
mobieltje. Momenteel is een “fantastisch” instrument van satan de zogeheten DVD-
speler. Daarmee wordt de jeugd op een ontzaggelijke wijze de genadetijd ontstolen. Via 
een klein ‘schrijfje’ haalt men alles in huis wat òf goddeloos is, òf een andere bron van 
informatie, wat we allemaal echt niet nodig hebben, en wat een zoveelste aanval is op 
onze “tijd”. Het is “verloren” tijd waarvan eenmaal rekenschap afgelegd zal moeten 
worden. Er is een veelheid meer te schrijven over het “woeden van satan”. Dat is voor 
later D.V. En dan meer gedetailleerd. Met klem verwijzen we u nu naar het artikel op de 
bladzijden  24 en 25, over het grote gevaar van DVD. 
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DVD : DIGITAAL VERDERF ! 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

INLEIDING 

“Opmars dvd’s lijkt niet meer te stuiten”, zo kopte onlangs het Reformatorisch Dagblad. 
Vorig jaar gingen maar liefst 13,9 miljoen dvd-schijfjes met een gemiddelde verkoopprijs 
van 21 euro over de toonbank. Een onvoorstelbaar hoog aantal. In ons land zijn 
kennelijk de dvd’s al razend populair. Dit neemt niet weg dat een deel van de Waakt 

(Verwachting!)-lezers zich zullen afvragen wat een dvd eigenlijk is en een nog groter deel 
waarschijnlijk niet zal weten dat aan het hebben van dvd-apparatuur ook gevaren van 
verleiding verbonden zijn. Daarom willen we trachten om in dit artikel een en ander 
helder te krijgen. 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 

De letters “dvd” staat voor “digitaal versalite disc” (digitale veelzijdige schijf). De dvd is 
de opvolger van de cd (compact disc), die waarschijnlijk bij een ieder wel bekende 
ronde, zilverkleurige schijf, die eerst uitsluitend voor het vastleggen en afspelen van 
muziek werd gebruikt, maar thans in combinatie met de computer voor veel meer 
toepassingen ingezet wordt, waaronder het opslaan en verspreiden van software, 
computerspelletjes, encyclopedieën, telefoongidsen, catalogi, apparatuurhandleidingen, 
korte stukjes film, etc. Op het oog is een dvd-schijf vrij moeilijk van een cd-schijf te 
onderscheiden, de kleur en afmetingen zijn namelijk precies hetzelfde. Het verschil zit 
hem echter in de opslagcapaciteit. Kan op een cd 650 megabyte aan gegevens (geluid, 
tekst of beeld) weggeschreven worden, op een dvd past (afhankelijk van het type) 4,7 
gigabyte tot maximaal 17 gigabyte gegevens. Dit is zeven tot zesentwintig maal zoveel als 
op een cd. 
 
Deze enorm grote opslagcapaciteit maakt de dvd-schijf tot een ideaal opslagmedium voor 
videofilms, want het vastleggen van een ellenlange reeks filmbeelden (een videofilm kan 
gemakkelijk een uur of nog langer duren) met bij voorkeur een kwalitatief hoge resolutie 
(dat is: met scherpe beelden) vergt heel veel geheugen. Hiervoor is de 650 megabyte 
opslagcapaciteit van een cd helemaal niet toereikend. Tot voor enkele jaren geleden, 
toen er nog vrijwel geen dvd’s verkrijgbaar waren, was men voor het thuis afdraaien van 
tv- en bioscoopfilms dan ook voornamelijk aangewezen op de videorecorder waarin 
videobanden werden gedraaid. En nog steeds kunnen videobanden in winkels gekocht 
of tegen betaling in videotheken, in winkels en openbare bibliotheken geleend worden. 
Naar verwachting zal deze apparatuur echter steeds meer verdrongen worden door de 
dvd-apparatuur, onder andere omdat de beeldkwaliteit van een dvd-video beter is en vele 
nieuwe computers al standaard een dvd-drive ingebouwd hebben gekregen. 
 
Overigens zijn er naast de in de computer ingebouwde dvd-drivers, ook losse dvd-spelers 
te koop die in combinatie met een tv of in combinatie met een beeldscherm en speakers 
gebruikt kunnen worden.  De laatstgenoemde combinatie wordt  bijvoorbeeld toegepast 
in auto’s. We citeren uit een advertentie:  “Uw autorit was nog nooit zo aangenaam. 
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Voortaan kunt u in de auto genieten van dvd-films. Lange ritten worden opeens weer aangenaam 

en uw kinderen hoort u niet meer. Wij hebben voor u namelijk een uniek all-in-one pakket 

samengesteld; een (…) kleurenscherm met geïntegreerde speakers en een dvd-speler.” 

 

GROTE GEVAREN 

De hierbij benodigde dvd-schijfjes met voornamelijk tot vermaak en tijdverdrijf 
dienende films, zijn inmiddels op tal van plaatsen in ons land te koop of tegen een 
relatief klein bedrag in videotheken en openbare bibliotheken te leen. De inhoud van 
die films is over het algemeen allerbedroevendst. Vaak is al op de hoes waarin een dvd-
schijfje verkocht of uitgeleend te zien dat de betreffende dvd-film de toets van Gods 
Woord helemaal niet kan doorstaan. Ze bestaan voor 90 procent uit seks en geweld. 
Dvd-schijfjes met zulk een verwerpelijke inhoud worden in Nederland gretig en in 
groten getale afgenomen. Bewust plaatsen we daarom ter waarschuwing boven dit 
artikel:  
 
 
 
DVD: DIGITAAL VERDERF!”  
De grote opmars van dit digitaal verderf is tekenend voor ons land en onze tijd. En 
helaas lijkt het dvd-gebeuren ook de gereformeerde gezindte niet voorbij te gaan. Het 
feit dat veel videofilms dubieus tot zeer dubieus van inhoud waren, was een van de 
belangrijkste redenen waarom velen die de tv afwezen, ook de videorecorder buiten de 
deur hebben gehouden. Nu dreigt echter de videorecorder in het jasje van de dvd-drive 
of dvd-speler alsnog een plaats in onze gezinnen te veroveren. Is de dvd-apparatuur 
eenmaal binnen, dan is de verleiding groot om deze apparatuur ook voor het bekijken 
van films in te zetten. Vooral op onze jongeren oefent het bekijken van films een grote 
aantrekkingskracht uit. De eerste film die zij bekijken zal meestal nog wel tamelijk 
onschuldig zijn, maar dit gaat in het algemeen van kwaad tot erger. En daar de jongeren 
hun dvd’s onder elkaar uitwisselen, hebben ouders er vaak ook geen of pas laat erg in 
waar hun kinderen naar kijken. Zo stroomt geleidelijk aan het digitale verderf onze 
gezinnen binnen. Daarom is het zeer aan te raden om geen dvd-speler of computer met 
dvd-drive aan te schaffen. Temeer daar het hebben van dvd-apparatuur voor een gezin 
beslist niet noodzakelijk is. Schaft men deze apparatuur wel aan, dan brengt men zich 
moedwillig in verleiding en  geeft men aan het water  opening.  De  psalmdichter  zegt: 
“’k heb mij gewacht die wegen in te slaan, die mij van ’t spoor der deugd verbijst’ren zouden”, Ps. 
119:51m. Onze bede mocht hierbij wel geduriglijk zijn, Psalm 119:67a: 
 
 

Maak in Uw woord mijn gang en treden vast, 

Opdat ik mij niet van Uw paan moog’ keren; 

En wordt mijn vlees door ’t kwade licht verrast, 

Ai, laat het mij toch nimmer overheren. 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Het bovenstaande hebben we overgenomen uit “WAAKT”, Reformatorisch 
gemeenschapsblad van oktober 2003. Dat het, naar aanleiding wat we schreven onder 
“Het woeden van satan”, onze volledige instemming heeft zal wel duidelijk zijn. Het is een 
weldaad af en toe te horen en te lezen dat er hier en daar nog waarschuwende stemmen 
zijn! 
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 

 
 
 

 
 
 
 
**   Is de brand nog te blussen?  In “Bewaar het Pand” kunnen we er steeds weer over 
lezen dat in die kerk een richting is opgekomen welke niets meer gemeen heeft met het 
beginsel van 1834.  In het nummer van 17 juni wordt gewezen op een uitspraak van ds. 
N. Ribbers, waaruit af te leiden valt dat hij de besluiten van de synode “aan zijn laars 
lapt”.  Daarvoor beroept hij zich op prof. H.J. Seldenhuis, die op de laatst gehouden 
synode de vraag aan de orde stelde “of de synode niet net zo goed op de maan gehouden 
kan worden.” Ds. Ribbers: “Het maakt het grondvlak echt niets uit wat er op de synode 
wordt besloten. Men is er ook niet in geïnteresseerd.” Het blijkt: men wel ‘vrijbuiteren’! 
En… dat wordt al volop in de kerk van 1834 gedaan! Iets uit het commentaar van 
“Bewaar het Pand”: “Hier kan de Heere alleen uitkomst geven. Terugkeer tot de Heere 
kan alleen nog baten. Er moet een diepe overtuiging geboren én gewerkt worden, dat de 
kerk in nood is. Daar kom ik steeds weer uit. (…)We weten nog niet hoe ernstig de crisis 
is. Het doet me beseffen dat het niet goed gaat met de kerk. Is de kerk bezig te 
verdwijnen? Trekt de Heere zich terug? Worden zo maar allerlei zaken opgegeven, die 
het leven betekenden voor ons voorgeslacht? Gaan wij het allemaal beter doen? Mocht 
Gods Geest toch ontwaken op het smeekgebed van Zijn volk.“  Wij denken dat het naar 
Gods Woord en Wet is, als de Chr.Ger. Kerken tucht gaan oefenen, tucht tot behoud. 
Ziende op het gebod en blind voor de toekomst. 

 
**** 

 
**  Denkelijk niet.  Het valt te vrezen dat het Chr.Ger. kerkhuis niet meer te redden 
valt. In “Bewaar het Pand” van 26 aug. jl. lezen we sombere geluiden van de hand van 
ds. P. den Butter .In een artikel “Generale synode 2004(1)” zegt hij, nadat hij erop 
gewezen heeft dat we straks terechtkomen in de tijd getypeerd in Richteren als ‘ieder 
deed wat goed was in zijn ogen’, o.a. het volgende: “Och, eigenlijk is dat in verschillende 
gevallen al zo. Wat bedoel ik? Ik lees nu al meer dan een jaar het Kerkblad voor het 

Noorden. Op dat blad heb ik me expres geabonneerd om op die manier te weten wat er 
in die regio van onze kerken leeft. Maar het is me niet meegavallen. Meer dan eens komt 
de vraag bij me op: Hoe kan het bestaan dat dit gezegd en gedaan wordt in een 
Christelijke Gereformeerde Kerk? Is dat niet ver, zeer ver zelfs, verwijderd van wat altijd 
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ons beginsel is geweest? Om eerlijk te zijn stel ik mezelf in verschillende gevallen niet 
eens meer de vraag: Is dit nog  Chr.Gereformeerd? maar: Is dit nog gereformeerd? Om 
dan ook maar het antwoord te geven: Nee, dat is het niet.” Wat is het kerkelijk 
allerwegen triest, intriest. We zouden in onze ellende vergaan als er geen zekerheid was 
dat de HEERE ónze kerken gaat afbreken om Zijn Kerk te bouwen. Het gaat door de 
dood naar het leven. 

 
**** 

 
** Geen groter plicht.  Er rust in deze dagen geen groter plicht op mensen die de Heere 
vrezen, dan deze éne, dat zij géén gemeenschap hebben met personen of met een volk, 
van wie God verklaart, dat Hij een twist met hen heeft.                  (John Owen)    

 
**** 

 
**  Voor wie is Christus gestorven?  “Voor allen die op de HEERE steunen. Wie zij ook 
zijn. Haal dit altijd naar u toe, totdat Christus tot u zegt: ‘Ik ben niet voor u gestorven.’ 
Een touw wordt in een diepe put neergelaten om u op te halen en nog honderd anderen 
met u. Indien gij redeneert: “Is het touw wel voor mij neergelaten?”, dan zal ik u zeggen 
hoe gij die twijfeling moet beantwoorden. Grijp het touw en houdt het vast om uws 
levenswil, en dan is er geen twijfel aan, dat het voor u werd neergelaten. Indien gij de 
aanbieding aanneemt, betwijfel dan Zijn goedwilligheid niet, maar tast toe. De 
goedwilligheid van Christus zal niet vragen, tot wie gij behoort. En als Hij het vraagt, zeg 
dan: “Ik ben de Uwe”. En als Hij het ontkent, zijt dan nederig en verbeidt het. De 
namen van Kaïn en Judas staan niet in het zesde gebod geschreven; zij hebben geen 
recht op Zijn beloften, doch zij hebben recht op Zijn bedreigingen tegen doodslagers. 
Vraagt gij of Christus voor u gestorven is? Hij antwoordt u met een wedervraag. Zoudt 
gij voor Hem willen sterven? Of sterft gij van liefde tot Hem? Dat beantwoordt uw vraag. 
Zondaren zijn als een aantal mensen, die tussen leven en dood in de zee zwemmen. 
Christus en Zijn verdiensten zijn als een sterke boot waarin een man, die zijn armen 
uitsteekt en hen een voor een optrekt, zeggende: “Geef mij uw hand”, en zo dringt Hij 
hen om zich binnen te laten halen.                        (S. Rutherford-Openb. 19:7-10) 

 
**** 

 
**  Een eigen staat.  Hoewel Israël ook fouten maakt, is het niet terecht om Israël als de 
boosdoener af te schilderen. In 1948 weigerden de Palestijnen een eigen staat in 
Palestina. Ze hadden toen het gebied van de westelijke Jordaanoever, de Gaza-strook en 
een groot gedeelte van Galilea kunnen krijgen. Maar de Palestijnen handhaven hun 
handvest: de vernietiging van Israël.  Hier moeten we maar steeds weer aan worden 
herinnerd!   

 
**** 

 
**  Niet voor vroomheid en godsdienst.  Daar zag ik: al wat ik in Adam in het paradijs 
verloren had, dat was in Christus, in de tweede Adam, en daar kon ik dat weer 
terugkrijgen. Toen is de Koning Zijn hart gaan openen en daar heb ik zó diep ingezien, 
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in Zijn Middelaarshart: daar spatten de vonken uit in zondaarsliefde. Hij wilde zondaars 
bezitten. Dat heeft een stempel gezet op mijn leven en prediking. Als ik nu bijvoorbeeld 
(en ik hoor van alles en nog wat) hoor: “Och ja, mocht de Heere eens overkomen”, 
“Mocht het eens dit, “Mocht het eens zó”.  Mijn vrienden, nu zal ik eens ronduit praten, 
dat klinkt in mijn oren als vloeken. Want ik heb toen in het hart van de Koning 
gekeken en dàt gezien. Daardoor draagt de prediking steeds weer dit stempel: de breuk 
ligt bij òns, bij jullie en mij, maar niet bij Hem. Want waar gaat het om? Gaat het om: 
“Mocht de Heere eens overkomen?” Neen, God ìs overgekomen. Maar nu moeten wij 
eens overkomen naar de kant van God. Wij moeten eerst met onze schuld voor de dag 
komen zoals wij zijn. De naam van de Zaligmaker is toch Jezus. Hij zal Zijn volk 
zaligmaken van zonden! Waar zijn de zondaars en hongerigen? Waar de dorstigen? Waar 
de amechtigen? Waar de ongelukkigen? Voor hen klopt er een liefdehart. Maar niet voor 
vroomheid en godsdienst.    

 (Ds. H. Hofman/Schiedam-preek 40 jarig jubileum als voorganger) 
 

**** 
 
**  Waan.  Waanvoorstellingen zijn altijd door satan veroorzaakt om het werk van God 
in ongenade te doen vallen. 

**** 

 
**  Doe maar gewoon.  Toen Paulus zei: ‘Gaat uit en scheidt u af’, bedoelde hij niet dat 
christenen uitzonderlijk en excentriek moesten zijn, dat ze bijzonder moesten zijn in 
hun kleding, manieren, houding en stem. Alles wat op deze manier de aandacht trekt, is 
verwerpelijk en moet zorgvuldig gemeden worden. Kleren dragen die door kleur of snit 
zodanig zijn dat ze iedereen opvallen zodra u ergens komt, is een grote vergissing. Het 
geeft goddeloze mensen de gelegenheid om de godsdienst belachelijk te maken en het is 
een blijk van zslfgenoegzaamheid en aanstellerij. Uit niets blijkt dat Jezus en Zijn 
apostelen en Pricilla en Persis en hun metgezellen zich anders kleedden en gedroegen 
dan anderen in hun kring. Anderzijds is één van de vele beschuldigingen die Jezus 
aanvoert tegen de farizeeën dat zij ‘om van de mensen gezien te worden… hun 
gedenkcedels breed, en… de zomen van hun klederen groot maken’. Ware heiligheid en 
schijnheiligheid zijn twee totaal verschillende dingen. Degenen die willen laten zien hoe 
onwerelds ze wel zijn door opvallende, lelijke kleren te dragen, of door op een 
jammerende, zeurende toon te praten, of door een onnatuurlijke slaafsheid, nederigheid 
en ernst aan de dag te leggen, schieten hun doel volkomen voorbij en geven alleen maar 
gelegenheid aan de vijanden van de Heere om te lasteren.  (J.C.Ryle-“Christen zijn in 
het dagelijks leven-blz.223) Het zal duidelijk zijn dat Ryle geen pleit voert voor 
onzedelijke kleding, waar christenen  in onze dagen zich massaal aan overgeven! Maar 
hij waarschuwt wèl predikers en alle christenen op en onder de kansel, geen komedie op 
te voeren, wat walgelijk is in Gods ogen en met name de jeugd steeds meer vervreemdt 
van de religie! 

 
**** 
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**  Censura morum.  Het zal u bekend zijn dat voor de bediening van het Heilig 
Avondmaal “censura morum” is om de heiligheid van het sacrament te beschermen. De 
kerkorde van de PKN spreekt -in afwijking van de kerkorde van de NHK, 1951- niet van 
‘censura morum’. Dat is veelzeggend! Waar zij niet meer wordt gepraktiseerd, weet men 
zich nu gedekt door de kerkorde. Waar zij evengoed nog ‘gerwoonte’ is, zal men de 
kerkorde niet tegen zich krijgen. Het zal dan ook geen zin hebben om met censura 
morum bezwaar in te dienen, dat een praktisrende homoseuele predikant het Heilig 
Avondmaal bedient. Het ‘homo-huwelijk’ is door de goddeloze synode van deze kerk 
immers aanvaard en gewettigd… 

 
**** 

 
**  Wat is de oorzaak?  Norman Goda, historicus van de overheid, komt in het boek 
“US Intelligence and the Nazis”, met verbijsterende gegevens. In de VS zijn duizenden 
dossiers openbaar gemaakt waaruit blijkt dat de FBI en andere diensten zich niets 
aantrokken van het besmette verleden van nazi-collaborateurs die naar de VS waren 
geëmigreerd. Twee voorbeelden: De Oekraïner Mykola Lebed werrd na de 2e wereldoorlog 
veroordeeld als oorlogsmisdadiger, omdat hij de Duitse stormtroepen tijdens de oorlog 
had geholpen bij de vervolging van Joden en het neerslaan van een plaatselijke 
verzetsbeweging. Lebed trad in dienst van de CIA en kon als vluchteling naar de VS! In 
de VS vond ook Andrija Artukovic, minister van BZ tren tijde van het radicale Ustasa-
bewind, onderdak. Joegoslavië heeft alle moeite gedaan om deze misdadiger uit te 
leveren. De VS weigerden. Ustasa bewind – gesteund door Rome – massale slachting 
onder Serviërs die niet rooms wilden worden, enz. Zie ook blz..12 van dit nummer. 
Welke invloed heeft Rome in de VS? Ongetwijfeld: heel veel…        

(bron:RD-14/5) 
 

**** 

**  ONZE VERANTWOORDELIJKHEID.   WAAROM GEBIEDT HIJ DAN TE ARBEIDEN EN TE 

WAKEN, EN WIL HIJ DAT MEN MUREN HEEFT EN HARNASSEN EN ALLERLEI VOORRAAD, 
ZOALS HIJ DE KINDEREN ISRAËLS GEBOOD, HET HARNAS AAN TE TREKKEN EN TE 
STRIJDEN TEGEN DE KANAÄNIETEN? MOET MEN GEEN VOORRAAD MAKEN, MOET MEN 
POORT EN VENSTER OPEN LATEN, EN ZICH ZELFS NIET VERDEDIGEN, MAAR OP ZICH 
LATEN STEKEN, ALS OP DODE LICHAMEN, ZOALS ZIJ DEDEN, VAN WIE IN HET BOEK DER 

MAKKABEEËN SPRAKE IS? WIS EN ZEKER NIET! GIJ HEBT NU GEHOORD, DAT DE 
OVERHEID MOET WAKEN EN IJVERIG ZIJN, EN ALLES DOEN, WAT BIJ HAAR AMBT 

BEHOORT, DE POORT SLUITEN, TORENS EN MUREN BEWAKEN, HET HARNAS AANDOEN, 
VOORRADEN MAKEN, EN JUIST DOEN, ALSOF ER GEEN GOD WAS, EN ALSOF ZIJ ZICHZELF 
REDDEN MOEST EN ZELF REGEREN, EVENALS EEN HUISHEER ARBEIDEN MOET, ALS WILDE 

HIJ ZICH DOOR ZIJN ARBEID ONDERHOUDEN.”                          

   (Luther-Stemmen Wittenberg-16-14) 
 

**** 
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**  Vreselijk.  Het RD van 27/8 brengt een pagina groot vraaggesprek met de bekende 
“Majoor” Bosshardt van het Leger des Heils. Deze vitale vrouw is inmiddels 92 jaar. Ze 
heeft heeft veel goed verricht in haar arbeidzame leven. Veel hulp aan Jodenkinderen in 
de oorlogsjaren, veel joodse levens gered, werk onder de publieke vrouwen te 
Amsterdam en zo velerlei soorten maatschappelijk werk. Haar leven was dienen aan haar 
medemens. Tot ontzetting blijkt dat deze 92-jarige nog niet de hoofdwaarheden van de 
Bijbel kent; althans, érkent. Ze vraagt zich almeer af of christendom, islam en oosterse 
godsdiensten niet verschillende wegen zijn die naar dezelfde God leiden. Ze neigt naar 
de álverzoening. Zij gelooft niet dat haar Joodse buurman die niet in Jezus, maar wel in 
God gelooft, verloren kan gaan. Hoe komt ze tot zulke gedachten? Omdat ze niet weet 
of… de Bijbel het enige wáre Boek is, zoals ze zelf zegt. Vreselijk. 

 
**** 

 
**   Enerlei weg.  Wie Israël vrede belooft, terwijl het in de zonde blijft, profeteert vals 
in de naam van God; hij spreekt het geheel van de schriften tegen. Een kerk of 
organisatie die Israël -of welk ander volk ook- niet waarschuwt voor de dreigende toorn 
verricht niet het werk der profeten, hoe vaak de profetieën ook worden aangehaald, met 
hoeveel nadruk ook verzekerd wordt dat ze de toekomst kennen. “Een ieder die de Zoon 
loochent,. heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader”, 1 Joh. 
2:23. Het is onze opdracht deze boodschap de Joden te verkondigen, en aan ieder ander, 
niemand uitgezonderd.                           (Baroech Maoz-Verv. en Vern.-166) 

 
**** 

 
**  Turks en Paaps.  De kreet der vrijgevochten watergeuzen in hun strijd tegen het 
machtige Spanje luidde: “Liever Turks dan Paaps.” In 1774, bij de viering van het 
tweede eeuwfeest van Leidens Ontzet, droeg de Leidse medicina doctor J le Francq van 
Berkheij een lang epos voor, waaruit ik het volgende citeer:  

 
“De halve maanen zag men blinken op den hoed 
Van ’t zee-volk dat, ten spijt van Spanjes overmoed, 

de voorhuid eerder door den Turk wou doen besnijden 
Dan Rome’s vloekjuk op den Zeeuwsen nek te lijden…” 

 

 
Het voorgaande werd ons door een abonnee gezonden. Het is een “ingezonden” in het 
dagblad “De Telegraaf”. Zoals u weet zeiden onze voorvaderen: “Liever Turks, dan 
Paaps.” Zou dit ook voor onze tijd nog gelden, nu de islam zich openbaart als een 
allervreselijkste macht? We hopen daar DV nog aandacht aan te besteden. 

**** 

**  Geen geestdrijverij!  'Wij moeten niet luisteren naar de geestdrijvers, die zeggen, dat 
wij tegen ziekten en andere ellenden geen geneesmiddelen moeten zoeken, opdat wij de 
drinkbeker, die God ons toereikt, niet verwerpen.  (Calvijn comment.Johannes 18:11) 
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**  Export van goddeloosheid.  De “abortusboot” die Nederland in de vaart heeft 
gebracht om buiten eigen land te doden is één van de naar de Hemel om wraak 
schreeuwende goddeloosheden die ons land kent. Deze boot wil elders vrouwen de kans 
geven hun ongeboren vrucht te laten doden. Uiteraard in landen waar dit verboden is! 
Deze gruwelboot, die eerder tevergeefs naar Ierland tufte, dobbert nu in de wateren van 
Portugal. Maar de boot mag niet verder. En daarom wil de initiatiefneemster van deze 
boot, Rebecca Gonperts, dat de Nederlandse overheid haar te hulp schiet. Hoelang zal 
het nog duren dat er weer een andere boot vanuit ons land andere landen tracht te 
bereiken. Bijvoorbeeld… de euthanasieboot. Hoelang zal de Almachtige ons land nog 
verdragen? 

 
**** 

 
**  Gods Woord.  Daar worden we almeer van beroofd door allerlei vertalingen die de 
Schrift geweld aan doen. Directeur Feenstra van het Nederlands Bijbelgenootschap 
denkt dat de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) sneller ingang zal vinden in de kerken dan 
verwacht. De PKN heeft deze vertaling al vrijgegeven. De Ger.Kerken vrijgemaakt zullen 
wel volgen. De afvalligen in de Chr.Ger. Kerken eveneens. De NBV verschijnt o.m. in 
een standaardeditie, een rooms-katholieke versie en een literaire editie. Er komt óók een 
Joodse editie. Allemaal ‘aangepast’ aan de diverse ‘geloven’? Van een islam-editie lazen 
we nog niet. Maar dat zal wel een kwestie van tijd zijn. Mogelijk durft men het nog niet 
aan de naam van God in een islam-versie te vertalen als “allah”? Hóelang zal de Heere 
ons afvallig christendom nog tijd geven? 

 
**** 

 
**   Polen – Turkijë.  Polen met zijn overwegend roomse bevolking en Turkije met een 
overwegend islamitische bevolking komen bij en met ons in het Verenigd Europa. Polen 
behoort tot de armste landen ervan, maar permitteert zich op kosten van de kleinere en 
grotere rijke lidstaten nu al politieke stellingname, die het zich buiten de Unie niet had 
kunnen veroorloven. Fanatiek rooms Polen -één van de stevigste bolwerken van de 
westerse antichrist- zal er mét de oosterse antichrist -die door de inbreng van het bijna 
100% mohammedaanse Turkije steeds machtiger wordt in Europa- meer dan ooit aan 
meewerken, dat op termijn, de ware godsdienst meer en meer verdrukt wordt. Laat het 
tóch tot troost zijn, dat de God der goden blinkende zal verschijnen uit Sion, om aan al 
dit hels geweld een einde te maken, als de bestemde tijd zal gekomen zijn. 

 
**** 

 
**  God regeert.  De algemene verbreiding van de christelijke godsdienst, waarin de 
wereld zich later zal verheugen, moet niet geschieden door de een of andere stoot van 
het huidige zendingswerk, doch door een verschrikkelijke ontplooiing van Gods 
wraak, over al wat afvallig en goddeloos is.  Deze uitspraak van de 17e eeuwse puriteinse 
theoloog, Thomas Brooks, hebben we al meer geciteerd. Het is nu het wachten op deze 
‘verschrikkelijke wraak van God’, om de wereld te zuiveren en gereed te maken voor het 
Vrederijk van de grote Davidszoon. De HEERE weet wel raad met al het afvallig en 
goddeloos gedoe, dat ons van alle kanten omringt. 
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**  Arme jeugd.  “Daarbij is de psychische nood vooral onder jongeren groot. Steeds 
meer worden we geconfronteerd met depressiviteit en zelfmoordneigingen. Het is de 
vraag of in de reformatorische hulpverlening genoeg aandacht wordt geschonken aan de 
bevrijdende kracht van het Evangelie.” Aan het woord is Arjan Baan van de Stichting 
Reformatorisch Appèl. Het RD van 16/9 schrijft er het een en ander over. De Refo-
jeugd is voor een groot deel stuurloos. Met name in de “zware” kringen is hardheid en 
verstarring.  Meedoen met de wereld en haar gewoontes en gebruiken. Maar hoe kan het 
ook anders? De ouders, grootouders en noem de hele familie maar op – ze zijn allemaal 
onbekeerd. Ze gaan allemaal “ naar de hel”, zoals ze braaf zeggen te geloven. Het is één 
van de peilers van hun rechtzinnigheid! Dat er helemaal níets van geloofd wordt, is wel 
duidelijk. Wat moet de jeugd ermee? Als al die mensen dan “onbekeerd” zijn -die hun 
hele leven naar de kerk gaan en preken horen-  hoe zullen zij dan ooit bekeerd worden?  
Zelfs Avondmaalgangers onder hen zeggen dat ze ‘Christus niet kennen’, wie te kennen 
het eeuwige leven is. Veel van deze jeugd zoekt vertier in zogenaamde refocafees en 
obscure drankgelegenheden en nog erger. Met het gevolg: ergerlijke onzedelijkheid, zoals 
b.v.ook in het RD heeft gestaan.  Deze jeugd zit onder een vreselijke leer, een “leer” die 
met de leer der Reformatie niet eens meer de schijn gemeen heeft. We hopen er 
binnenkort meer van te zeggen. 

 
**** 

 
**   Voorleven.  In het RD van 11/9 schrijft Dr. R. Bisschop in de rubriek “Wel 
beschouwd”, over Manipulatie van de jeugd. Hij wijst op de “mode” die ‘voorschrijft’ dat 
de jeugd zich moet kleden met naveltruitjes, korte rokjes, diep uitgesneden shirtjes of 
strakke broeken met een zo laag mogelijke heuphoogte, etc. Bisschop wijst erop dat dit 
weinig te maken heeft met ingetogenheid, eerbaarheid of kuisheid. Hij schrijft nog veel 
meer. Het is inderdaad bedroevend gesteld met onze jeugd. De wereld gaat er in voor en 
de zogeheten christenen volgen op korte afstand. Waarden en normen zullen we moeten 
voorleven, meent Dr. Bisschop. En dat zal waar zijn. Vele ouders gaan zelf in werelds 
spoor, hoe ‘zwaar’ ze ook zijn. Waarschuwen is er veelal niet meer bij. Of dit altijd helpt? 
Was het maar waar, maar dat ontslaat niet van de plicht het te doen. Wat is een groot 
gebrek? Dat de geestelijke leidslieden er veelal het zwijgen aan toedoen. Zij moesten “uit 
de keel roepen” en onverbloemd de zonden aanwijzen en bestraffen. Ook verklaren wat 
de zonde er van is, zodat de jonge mensen -en de ouders incluis- niet ongewaarschuwd 
blijven. Het zou gezegend kunnen worden.  
 

**** 
 
**  Zondaren, komt!  Komt dan, zondaar, jong of oud zondaar! Ja, grote en voornaamste 
zondaren! Komt, terwijl de bazuin nog geblazen wordt. Komt, gij verdreven zondaren, 
komt allen, verlorenen, komt tot de grote Koning, wiens herauten of uitroepers wij zijn; 
komt tot de grote Zaligmaker en Verlosser. Gij zult Hem nooit welbehagelijk kunnen 
dienen of aanbidden op de heilige berg, voordat gij eerst tot Christus komt; noch ooit in 
het Avondmaal waardiglijk eten of drinken. O komt dan, terwijl de bazuin nog geblazen 
wordt! Komt, grijpt zijn helpende hand, die gekomen is om u te zoeken en zalig te 
maken die verloren zijt. Hij biedt u aan volkomen, om niet en voor eeuwig zalig te 
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maken. Naardien gij nu uzelf niet kunt zalig maken, o wilt dan een Zaligmaker 
verwelkomen! Wat hebt gij toch tegen Hem, die gereed staat om u te behouden, en die 
de goddelooste van u allen zal verwelkomen?           (Erskine over Jes. 27:13) 

 
 

****** 

  

 

WWaatt  iiss  eenn  wwaatt  lleeeerrtt  ddee  IIssllaamm  ??  
 

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

Wat gelooft een moslim? 

 
1. ALLAH  Er is maar één ware God. Zijn naam is Allah. Hij is alziend, alwetend en 

almachtig. 
2. MOHAMMED  De profeet van de islam, geboren in Arabië in de stad Mekka in het 

jaar 570 na Christus. 
3. DE KORAN  De Koran is de heilige Schriftuur van de islam. Zij bestaat uit 114 

soera’s, of hoofdstukken. Het arabische woord voor ‘reciteren’ is Quran, of Koran. 
Koran ziet dus op het opzeggen van aan Mohammed gegeven openbaringen. 

4. ENGELEN  Moslims geloven in het bestaan van goede en kwade engelen. Het hoofd 
van de goede engelen is Gabriël. Het hoofd van de kwade engelen is Shaitan (Satan). 

5. OORDEEL  Op de laatste dag zullen de doden worden opgewekt. Allah zal de 
rechter zijn en ieder zal rekenschap geven van zijn daden. 

6. HEMEL EN HEL  De hemel is een plaats van zinnelijk genot, waarheen de 
gelovigen van de islam worden gezonden. De hel is voor degenen die Allah en zijn 
profeet Mohammed tegenstaan. 

 

Moslim praktijken 

 
1. BELIJDENIS  Een moslim moet openlijk de Shahdah, de belijdenis uitspreken: “Er 

is geen God dan Allah en Mohammed is de profeet van Allah.” 
2. GEBED  De moslim moet vijfmaal per dag knielen en buigen in de richting van 

Mekka, de heilige stad. 
3. VASTEN  De negende maand van het jaar is genaamd Ramadan. Het is de hoogste 

van de heilige tijden. Een moslim moet de hele maand vasten, maar alleen overdag. 
4. AALMOEZEN  De islam schrijft voor dat iedere moslim één veertigste geeft van zijn 

inkomsten. De offers gaan naar weduwen, wezen, zieken en andere behoeftigen. 
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5. PELGRIMAGE  Een pelgrimsreis naar Mekka, de “heilige stad” wordt de “Hiji” 
genoemd en moet ten minste eenmaal in het leven van een moslim worden 
volbracht. 

6. JIHAD  Jihad is een heilige oorlog tegen de vijanden van de islam. Dikwijls gebruikt 
tot ondersteuning van de strijd tegen christenen, Joden en andere niet-moslims. 

 
 
“Islam” betekent “onderwerping aan Allah, de god van de islam. De volgelingen 
noemt men “moslims”, dit is, “zij die zich onderwerpen”. Het is wel eens nuttig te 
weten wat deze godsdienst nu eigenlijk inhoudt! 

 

 

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

 

 

I S   A L L E S   W E L   W A A R ? 
 

Zoals u weet staat in Den Haag de voormalige president van Joegoslavië Milosevic 
terecht vanwege oorlogsmisdaden. De situatie op de Balkan was zeer ondoorzichtig en 
ze is dat nog.  Dat Milosevic niet de hoofdschuldige is hebben we al lang begrepen. Nu 
willen we graag aan u doorgeven wat we ervan lazen in “Uitzicht” (uitgave 
“Horizont”/Hoogeveen).  

 

� 

 

Milosevic heeft zich zojuist duidelijk uitgeproken: “Het uiteenvallen van Joegoslavië 
gebeurde door een dictaat van Duitsland en het Vaticaan, bijgestaan door de VS en 
de EU. En Milosevic heeft gelijk want het was Kroatië plus het Vaticaan en die twee 
gesteund door Duitsland, die de opsplitsing van Joegoslavië en voorál het zelfstandig 
worden van Kroatië wilden. Alles moet verenigd, vooral Europa; maar alleen als het 
in het belang van Rome is, is het voordeliger dat een rooms land zelfstandig is; dan 
ijvert ze daarvoor! De kwade geniën achter de internationale steun voor de 
separistische deelrepublieken Slovenië en Kroatië waren volgens Milosevic met name 
paus Johannes Paulus II en de toenmalige Duitse ministers Genscher en Kinkel. 
Duitsland en het Vaticaan handelden uit godsdienstige en historische overwegingen 
en de voorbije geschiedenis van de Balkan (zie daarvoor Manhattan’s “Terror over 
Yugoslavia”, Monica Farrell’s “Grijpende wolven” en Dedjer “Jasenovac und der 
Vatican”, plus het recente verslag van Sara Flounders “Die Bosnische tragedie”) 
bevestigen dit oordeel. (NRC 31/8) “De oorlog werd ons opgedrongen”, aldus 
Milosevic; en te oordelen naar dat ik weet, klopt dat. 
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Tot zover “Uitzicht”. Het ligt voor de hand -gelet op Rome door de eeuwen heen- dat 
Milosevic niet liegt. Tijdens zijn verdediging haalde Milosevic de Nederlandse oud-
premier R. Lubbers aan om zijn uitspraken kracht bij te zetten. Lubbers heeft volgens 
hem de “druk” beschreven die Duitsland uitoefende op de andere EU-landen om de 
erkenning van  Slovenië en Kroatië af te dwingen! De andere EU-landen konden 
hoog of laag springen; het EU-standpunt dat de territoriale integriteit van Joegoslavië 
wilde handhaven, werd gewijzigd, volgens Lubbers, aldus Milosevic. 

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

 
“Wanneer wij Rooms-Katholieken in de minderheid zijn, dan verlangen wij vrijheid op 
grond van uw beginselen; zijn wij in de meerderheid, dan ontzeggen wij de vrijheid op 
grond van onze beginselen.” 
 
Dit zijn woorden van Louis Veuillot (gest.1883), aangehaald door Ds. B.W. 
Ganzevoort in “Is Rome een gevaar?” 
 
 
 
 
 

ROME SEMPER IDEM  
    ROME ALTIJD DEZELFDE 

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

 
 
OOK IN ONS LAND  
U leest ongetwijfeld ook in het RD van de vele, vele gevallen van seksueel misbruik door 
de heilige priesters van de roomse kerk in Amerika. Al meer dan een jaar lang brengt het 
RD berichten over de ontucht van de “heilige vaders” met jongens en meisjes. Maar 
volgens het RD van 15 mei jl. hebben ook nonnen zich schuldig gemaakt aan het 
misbruiken van jongens en meisjes. We zouden tientallen berichten kunnen citeren, 
maar we zijn bang dat het dan teveel op sensatie gaat lijken. We hebben er circa 50 
knipsels over liggen! Maar ze in de ‘doofpot’ stoppen is een erger kwaad. De roomse 
doofpot -beter gezet de béérput- loopt over van de ontstellende zedeloosheid van 
degenen die de belofte van kuisheid hebben afgelegd! In de VS zijn hele bisdommen 
failliet gegaan vanwege de schadeclaims die het pausdom moest honoreren. Maar ook 
elders komt het voor. Er zijn eveneens meldingen gekomen uit Ierland, Frankrijk en 
Oostenrijk. 
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ZO ÓÓK IN ONS LAND.   
Het RD van 23 augustus maakte er melding van. Hoe vaak in ons land een bisdom of 
religieuze orde overgaat tot het betalen van een schadevergoeding, zoals het bisdom 
Rotterdam heeft gedaan, kon het stichting Hulp en Recht (welke slachtoffers van seksueel 
misbruik in de RK-kerk bijstaat) niet zeggen. 
 
Volgens het dagblad “De Telegraaf” van 21 aug. jl. heeft de rk-kerk een conflict met 
verzekeringsmaatschappij Aegon. Bij deze maatschappij is de kerk verzekerd tegen o.a. 
“bedrijfsongevallen”, waaronder de kerk verstaat de misstappen van haar geestelijken! 
Volgens onze gegevens heeft de kerk indertijd een bedrag van 57.000 euro betaald aan 
de ouders van een misbruikt kind van 12 jaar. De verzekering weigert nu na een 
bepaalde datum te betalen. Zo weigert het ook de 57.000 euro te betalen. Als we goed 
zijn geïnformeerd is de zaak nu in handen van de rechter. In het artikel wordt ook 
gewezen op het wereldwijde misbruik wat aan de dag is gekomen en steeds meer komt. 
De verzekering vreest dat het overspoeld zal worden met schadeclaims. Zo lezen we ook 
in het artkel dat in de VS al voor 650 miljoen dollar aan ‘schade’ is uitbetaald! Het is 
nuttig dat we er van op de hoogte zijn. En omdat de paus en zijn vazal Simonis zwijgen 
over de lawine van ontuchtgevallen elders in de wereld, kunnen we niet alert genoeg 
zijn.  
 
We kunnen er voor honderd procent van overtuigd zijn dat de vele tientallen gevallen 
die de laatste jaren openbaar gekomen zijn in de VS en elders, van de zwijnerij van de 
roomse geestelijken, maar het topje van de ijsberg zijn. Het meeste blijft ongetwijfeld 
verborgen tot de Grote Dag. En zo geloven we stellig dat er ook in ons land veel meer 
aan de hand is dan we weten. Zeker is het zo dat in een land als Nederland vanwege de 
doorwerking van het Evangelie in ons volksbestaan (ondanks alle afval) minder ‘durf’ is 
van de priesters om hun schandelijkheden uit te leven. Maar dat het wèl gebeurt is 
bewezen en dat ook in ons land het meeste niet aan de dag zal komen, 
verdonkeremaand wordt, staat voor schrijver dezes buiten twijfel. Zulke gruwelen 
kúnnen niet uitblijven, daar de “heiligheid”  van het celibaat onder Gods vloek ligt. Als 
Rome ergens de absolute macht krijgt ontstaat er een levensgevaarlijke situatie voor ons 
allen,  maar in het bijzonder voor de kinderen. Er zijn al talloze jongens en meisjes voor 
hun leven bedorven door de gruwelijkheden van deze monsters, die zich ‘priester’ 
noemen. Zijn alle roomse geestelijken hetzelfde? Dát zeggen we niet, maar de 
eeuwenlange praktijk van deze goddeloze kerk heeft bewezen en bewijst dat, waar het 
pausdom de macht krijgt, al zulke genoemde gruwelen gebeuren.  Het pausdom is echt 
niet anders dan hetgeen we er over lezen bij de gewezen roomse pater Chiniquy en in 
boeken als “De zwarte profeet”, enzovoort. Rome is nog altijd dezelfde beerput van 
ongerechtigheden. Het is de “moeder van de hoererijen en gruwelen der aarde”, 
Openbaring 17. 
 
 
EN… WE ZIJN GENOEG GEWAARSCHUWD 
 
Er is in de jaren van de koude oorlog niets terecht gekomen van een supranationaal 
geregeerd Europa, geleid door de Heilige Stoel. Moge ook in de toekomst Nederland, 
het enige land ter wereld, dat zich onafhankelijk vocht ter wille van de geestesvrijheid, 
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ervoor gespaard blijven een provincie te worden van Europa, waarin de paus, de 
Habsburgers, Nazi’s en de door aartsbisschop Lefebvre gesteunde Le Pen-groep zo’n 
hoge toon aanslaan. 
 
(Mw.Mr.Dr. J.C. de Meijere in ‘Protestants Nederland” van juni 1999 in een artikel 
“Weet u dat Europa reeds vaart onder de vlag van Maria?”) 
 
 
  
Het Vaticaan bevordert met alle macht de Europese Federalisatie. Dat is alleszins 
begrijpelijk, want Rome betekent in Klein-Europa een meerderheidsmacht.                             
 
 (“De Zendingsbode” van de stichting De Spaanse Evangelische Zending van april 
1960) 

 
 
DREIGEND GEVAAR 
In een interview in het RD van zaterdag 11 mei jl. kwam ook Openbaring 13 ter sprake. 
Een beest wiens dodelijke wonde werd genezen. De bekende Da Costa duidde dit op 
Rome, aldus: “De wond van Rome werd weer genezen” en “als het zo doorgaat… dan zal 
het spoedig zijn, hoe òngelooflijk het ons ook schijne, alsof er nooit een Hervorming 
geweest is.” Hetzelfde beoogde en betoogde voor hem de geleerde dr. John Owen, als hij 
stelt: “Antichrist shall not be a final gainer” (nl. de antichrist zal geen uiteindelijke 
overwinnaar zijn), voegt er aan toe: “The healing of the deadly wound will preserve his 
life but for a little while.” (dit is: de heling van zijn doodwonde zal zijn leven slechts voor 
een korte tijd verlengen.”) Ook betuigde Owen dat er, vanwege de gruwelijke zonden en 
de ondankbaarheid der naties die de protestantse godsdienst belijden, groot gevaar 
dreigt, vooral ook tengevolge van een “reconcillation unto the church of Rome” (d.i,: 
tengevolge van een verzoening met de kerk van Rome”) op basis van een “agreement on 
both sides” (d.i.: een wederzijds akkoord). En wat nu bijv. te denken van de aanspraak 
(13 mei 1985) door de president van het Internationaal Hof van Justitie, in het 
Vredespaleis te Den Haag, als volgt: “Het is mij een onvergelijkelijke eer Zijne 
Heiligheid paus Johannes Paulus II te mogen verwelkomen in de Grote Hal van het 
Internationale Hof van justitie en ik doe dat van ganser harte en met respect namens 
alle leden van het Hof.” “Van ganser harte”, namens “alle leden”. De president sprak 
ook van “de heilige instelling van het pausschap”. Wat dat laatste betreft, hoe getuigt de 
historie? Dus: Gevaar uit het Oosten, gevaar uit het Westen! 
 
(Ds. A. van der Kooij in een “ingezonden” in het RD van 27 juni 1985) 
 
 
Gelooft u niet dat er een zware en zwarte schaduw boven Europa hangt; het roomse 
Europa dat in aanbouw is?  Laten we ons niet verkijken op de vreselijke islam, door 
welke we óók getuchtigd kunnen worden.  Maar laten we het roomse gevaar toch niet 
onderschatten! 

 
�������������������������������� 
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ZO  TOEN     

     ZO  NU 
        

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

“Want gelijk het ging onder het Jodendom tegen de eerste komst van Christus, dat 
het hele volk bedorven was, aan de ene zijde door de Farizeeën en aan de andere zijde 
door de Sadduceeën, zo gaat het heden met de kerk Gods, nu de Bruidegom tegemoet 

wordt gezien.” 
 
 

DIT ZEGT JOH. D’OUTREIN (1662-1722) IN ZIJN WERKJE “DE HONINGRAAT DER 

VERDRUKKINGEN” 
 
 

Voor de komst van Christus in het vlees  was het volk verdorven. De geestelijke 
leidslieden waren hier de schuld van. Zij hadden de “sleutel der kennis” weggenomen. 
Het volk verkeerde in zwarte duisternis, hoewel het alleszins als godsdienstig was. De 
zaak van de verwachting van de komende Messias was in handen van enkele verachten. 
 
 
D’Outrein maakte al een vergelijking in zijn dagen wat de komst van de Messias betreft 
in zijn vernedering én Zijn luisterrijke komst als de Koning der koningen en de HEERE 
der heren, om de satan te binden en zijn Koninkrijk wereldwijd te vestigen. In de dagen 
van D’Outrein waren er toch echter nog velen die bezig waren mét en uitzagen náár de 
komst van de HEERE om de Joden en Zijn Gemeente het leven te geven. Men zag toen 
uit naar de komst van de Bruidegom! Niettemin moest D’Outrein toen al klagen… 
 

En nu – ónze dagen 

Farizeeën en Sadduceeën -heel populair gezegd: zwaar en licht- hebben de sleutel der 
kennis weggenomen en vertrapt. Houden we hen deze “sleutel” voor dan worden ze 
doorgaans vijandig of afkerig. De enkeling die Gods Woord ten deze nog gelooft 
bevestigt  deze droevige regel.  Het volk -het reformatorische volk- verkeert in inktzwarte 
duisternis, hoewel het nog een “gedaante van godzaligheid” heeft en daarom meent dat 
het licht haar omgeeft. De geestelijke leidslieden zijn veelal de oorzaak en schuld van die 
Egyptische duisternis, omdat zij het licht verdaan hebben en zodoende weet het volk 
absoluut niet meer wat er te gebeuren staat. De profetieën betreffende het Koninkrijk 
Gods heeft men wég geëxegetiseerd. De zaak van de komende Bruidegom om de 
antichrist te verdelgen, Zijn oude Joodse vrouw weer aan te nemen, en Zijn Gemeente te 
doen rijden op de hoogten der aarde, is ook nu in handen van enkele verachten. 

 
 

ZO  TOEN  -   ZO  NU 
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DE  UITBREIDING  VAN  CHRISTUS’  
KONINKRIJK 

 
 
Ik ben blij dat u de zaak van God niet zo onbelangrijk vindt dat het u niet uitmaakt of u 
al dan niet leest over de uitbreiding van het Koninkrijk van de lieve Verlosser, hoewel 
Hij voor dit gezegende doel leed en stierf. Het is, misschien, een van mijn roepende 
zonden dat Sions welzijn me niet meer ter harte gaat. Om deze zonde ween ik vaak voor 
het aangezicht van de Heere en ik treur er werkelijk om. Het lijkt soms wel alsof ik 
tevreden zou zijn als al de mijnen bekeerd zouden zijn en in de vreze des Heeren zouden 
wandelen; maar dit verraadt zo’n zelfzuchtig en bekrompen hart dat ik vernederd ben en 
bid om een grotere zielsverruiming, die niet vervuld zal zijn voordat ik zie dat de 
heidenen Christus tot een erfenis gegeven zullen zijn en de einden der aarde tot Zijn 
bezitting. God heeft het beloofd en, gezegend zij Zijn Naam, Hij zal alles doen wat Hij 
beloofd heeft; en het zou onze vreugde moeten zijn, ons eten, ons drinken, om het 
openende werk van Gods voorzienigheid te zien en de werkzaamheden en 
overwinningen van de Geest over het koninkrijk van satan. O, dat Hij ons in Zijn 
oneindige genade opnieuw zou willen bezoeken en doen zoals Hij heeft gedaan: de 
hemelen openen en ons inderdaad zegenen! Mijn ziel verlangt hiernaar, meer dan de 
wachters naar de morgen. 
 
 
Het boven geciteerde is het begin van een brief van Mary Winslow, geciteerd uit het 
boek “De hemel geopend”, een bundel brieven van haar hand, welke verzameld zijn 
door haar zoon ds. Octavius Winslow. Mary Winslow zag met intens verlangen uit naar 
de bekering van het Joodse volk, waarna zij de grootste heilsperiode op aarde verwachtte. 
Zeker: zij geloofde aan een toekomstig 1000-jarig rijk! Het bovenstaande heeft ons wel 
wat te zeggen! Het is niet maar zo dat zij Gods Woord onvoorwaardelijk geloofde in de 
profetieën van de grote toekomst voor Israël en het duizendjarig Vrederijk, maar zij 
beschuldigt zichzelf ervan dat deze Bijbelse verwachting nog maar zo weinig bij haar 
leeft. Zij drukt zich wel heel sterk uit: ze vraagt zich af op het niet een “roepende zonde” 
van haar is, dat het heil van Sion haar zo weinig ter harte gaat. Zij vreesde voor een 
“heilsegoïsme” – als ik maar zalig word – als mijn kinderen en kleinkinderen en mijn 
vrienden, maar mogen delen in het goed en het heil dat nimmermeer vergaat! Mary 
Winslow was een zeer godzalige vrouw, een vrouw die als het ware al in de Hemel leefde! 
En… zij brandde van verlangen naar de vervulling van Gods belofte, aangaande de grote 
toekomst voor Jood en heiden; zij hunkerde naar de tijd dat de HEERE Koning zal zijn 
over de gehele aarde en alle volken het Evangelie zullen horen en aannemen. Zij leefde 
voor God en Zijn Koninkrijk en dáárom ging haar de toekomstige luister en glorie van 
Vorst Immanuël zo ter harte!  Me dunkt: wij allen kunnen nog wel wat van haar leren… 
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Het  Vluchtelingenprobleem 
 
 
Een vorige keer ging het over mensen die Palestina binnenkwamen: de Joodse 
immigranten, nu willen we het hebben over mensen die uit het land weg-gingen: de 
Palestijnse vluchtelingen. Hoe ontstond het probleem? Tijdens het bewind van de 
Turken (1517-1917) woonden er Joden en Arabieren in Palestina. Van een aparte 
Palestijnse staat en een apart Palestijns volk was geen sprake.  De Palestijnen waren, 
net als de in Palestina wonende Joden,  de ingezetenen van het land en dat bleven zij, 
ook toen de Engelsen op 24 juli 1922 van de Volkenbond het mandaat over Palestina 
kregen, met als opdracht (overeenkomstig de Balfour-declaration) voor de Joden ‘een 
nationaal tehuis’ voor te bereiden. De Britten moesten  ervoor zorgen dat de 
immigratie van Joden soepel zou verlopen. 

 

Ten gevolge van vervolgingen vluchtten – vooral vanuit de Oost-Europese landen – 
veel Joodse emigranten naar Palestina. Ze troffen het land daar gruwelijk 
verwaarloosd aan. De verwoestende hiel van de Turk had de eens zo vruchtbare 
hellingen van het heilige land tot uitgeputte terreinen gemaakt. Het land was zo kaal 
dat een schaap of geit er nauwelijks nog voedsel vond. Nomaden huisden er in 
armoedige tenten, overgegeven aan weer en wind, aan ziekten, honger en dorst. De 
uitgestrekte vlakte van Jizreël lag daar, overwoekerd door onkruid, verwilderd en 
verwaarloosd. In de dalen van Samaria lagen de akkers en weidegronden met stenen 
bezaaid. Het land snakte naar adem. Er waren geen scholen, geen wegen, geen 
ziekenhuizen, geen landbouwmethoden. Het was een niemandsland dat lag dood te 
bloeden. 

 
DE PIONIERS KOMEN   
Israëlische mannen en vrouwen trokken de verlaten moerassen en woestijnen binnen; 
ontgonnen woeste gronden, legden wegen aan, bevloeiden kale vlakten en maakten ten 
koste van heel wat slachtoffers (o.a. door malaria) moerassen droog. Verschillende 
landbouwnederzettingen kwamen tot stand. De werkgelegenheid en hogere 
levensstandaard trok ook de Arabische bevolking uit de omringende landen aan. Tussen 
1922 en 1935 nam het aantal Arabieren met 50% toe, van 630.000 tot 940.000. Het zag 
er allemaal prachtig uit. De grootste wereldmacht (Engeland) garandeerde de Joden een 
nationaal tehuis. De overige landen (de Volkenbond) stonden er achter. Ook bij de 
Arabische sheiks waren de immigranten welkom, omdat zij hun door roofbouw 
uitgeputte en moerassige grond tegen hoge prijzen aan de Joden konden verkopen. Zelfs 
koning Feisal van Irak juichte de komst van Joden toe. Het kon niet mooier.  
 

 

DE ELLENDE BEGINT 
Maar langzamerhand veranderde de situatie. De Arabieren begonnen de komst van 
zoveel Joden als een bedreiging te zien. Een Arabisch nationalisme stak de kop op. Ook 
de bezettende Britse macht ging zich steeds meer tegen de Joodse bevolking keren. Ze 
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trok zich steeds minder van de inhoud van de Balfour-declaration aan. Ondanks dat, de 
immigratie van Joden ging door, ook al waren de moeilijkheden niet gering.   
 
 
De Grootmoefti (de mohammedaanse geestelijke leider) van Jeruzalem – een groot 
vriend en bewonderaar van Hitler – predikte het evangelie van de haat. Hij hitste de 
Arabische bevolking tegen de Joden op. Onlusten, plunderingen en moorden waren het 
gevolg. Het liep de Engelsen, ondanks alle pogingen om de Arabieren te vriend te 
houden, volkomen uit de hand. Tussen 1933 en 1939 kwamen er 246.000 Joden het 
land binnen. Velen van hen waren vluchtelingen uit nazi-Duitsland. De Engelse regering 
probeerde de Arabieren en Joden om de tafel te krijgen, maar de Arabieren weigerden 
met Joden te vergaderen. 
 

DE DEUR NAAR PALESTINA GAAT DICHT  
Om aan de eisen van de Arabieren tegemoet te komen, sloot Engeland de toegang voor 
de Joden naar Palestina af. De enige deur, die nog openstond om aan de 
vernietigingskampen in Duitsland te ontkomen, werd nu ook nog dichtgeslagen. Hitler 
probeerde het Jodenvraagstuk op te lossen door genocide, Engeland door blokkades en 
het inrichten van concentratiekampen op Cyprus, de Arabieren door aanslagen. Zij 
wilden de Joden met geweld in zee drijven om de wedergeboorte van de staat Israël te 
voorkomen.    
 

PALESTINA IN TWEEËN 
Engeland, ten einde raad, wilde van het mandaat af, en legde zijn problemen aan de 
Verenigde Naties voor. Dat leidde tot een verdeling van  Palestina in een Joods en 
Arabisch deel. De datum 29 november 1947 werd een grote dag voor Israël. Het 
verdelingsplan werd met grote meerderheid aangenomen. Zelfs Rusland stemde voor. 
Ondanks het feit dat bij lange na niet werd voldaan aan de beloften die in de Balfour-
declaration gedaan waren en ondanks het grillige verloop van de grenzen, die nauwelijks 
te verdedigen waren, gingen de Joden – zij het teleurgesteld – met de verdeling akkoord  
Dat het ooit tot een verdeling van Palestina gekomen is, dankt Israël aan het collectieve 
schuldgevoel dat men had over de 6.000.000 vermoorde Joden. Het suste het geweten 
van Amerika en Rusland, die geen raad wisten met de misdaad door nazi-Duitsland 
begaan, een misdaad waarvan zij wisten  De Arabieren wezen het verdelingsplan 
mordicus af. Rellen braken uit, waarbij veel Joden – aan de concentratiekampen 
ontkomen – het leven lieten. 
 
De staat Israël begint met oorlog 
Dat weerhield David Ben Goerion niet om op 14 mei 1948 – de dag waarop het Britse 
mandaat afliep - de Joodse staat uit te roepen. In de  Onafhankelijkheidsverklaring  
beloofde hij volledige gelijkheid van sociale en politieke rechten voor alle burgers, 
zonder onderscheid van geloof, ras of geslacht. Onmiddellijk vielen Egyptische 
vliegtuigen Israël aan. Een invasie van zes Arabische legers (Syrië, Jordanië, Egypte, 
Libanon, Irak en Saoedi-Arabië) volgde. Een klein aantal slecht bewapende Joodse 
strijders stond tegenover goed uitgeruste Arabische legers. Het mag als een wonder 
worden beschouwd dat de Joden niet in zee gedreven zijn. 
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OP DE VLUCHT 
Onmiddellijk nadat het verdelingsverdrag in de Verenigde Naties was aangenomen, 
trokken zo’n 30.000 Arabische gezinnen weg. Het was vooral het crème de la crème, dat 
na het verkopen van het bezit en het opnemen van de banktegoeden zijn toevlucht zocht 
in Beiroet, Cairo of Europa om zo de oorlog te ontlopen. Door het vertrek van zoveel 
elite stortte de Palestijnse samenleving – vooral in de steden – ineen.  
 
De grote uittocht van Arabieren uit Palestina begon toen de Arabische landen op 15 
mei l948 Israël binnenvielen  In de jaren 1947-’49 vluchtten zo’n  700.000 Palestijnen 
het land uit. Zouden de Arabieren  - net als de Joden – met het verdelingsverdrag 
akkoord gegaan zijn, dan zou er van een vreemdelingenprobleem geen sprake zijn 
geweest. 
 
De Arabische landen hadden zich evenwel voorgenomen om na het vertrek van de 
Engelsen Palestina van Joden te bevrijden. Van alle kanten werden de Palestijnen  
opgeroepen het land tijdelijk te verlaten. Egyptenaren gaven de bewoners van de 
zuidelijke dorpen het bevel de huizen te verlaten; de Jordaniërs wilden dat bewoners van 
dorpen in de buurt van Jeruzalem vertrokken. Velen vluchtten weg nadat zij door hun 
geestelijke leider, de Grootmoefti van Jeruzalem, daartoe waren opgeroepen. De 
bewoners - grotendeels analfabeet  - werd gezegd dat ze met hun vrouwen en kinderen  
door de Joden zouden worden afgeslacht en dat ze naar hun bezittingen zouden mogen 
terugkeren zodra de zionistische troepen verslagen waren. Degene, die bleef zou als 
collaborateur worden beschouwd. De Arabische legers zouden de Joden in zee drijven 
en daarom moest de Arabische bevolking even - sommigen zeiden: hoogstens twee 
weken – naar veiliger oorden. Verder bemoeiden de 'kopstukken' zich niet met de 
vluchtelingen. Ze concentreerden zich op de oorlog. Van Joodse zijde werden diverse 
pogingen gedaan de Arabieren aan te sporen om te blijven. Golda Meir ging 
hoogstpersoonlijk naar Haifa, om vluchtende Arabieren te weerhouden weg te gaan, met 
de mededeling dat ze niets te vrezen hadden. Maar het was vrijwel tevergeefs. De 
meesten lieten zich niet overreden.  
 
De Palestijnen, die in paniek – doodsbang voor Joodse vergelding – naar Syrië, Libanon, 
Jordanië of de door Egypte bezette Gazastrook waren gevlucht, werden in armoedige 
kampen ondergebracht, die met prikkeldraad omzoomd waren. Koning Hoessein 
wakkerde de haat  nog eens dunnetjes aan: "Dood de Joden, waar je ze ook maar 
aantreft; dood ze met je handen, met je nagels, of met je tanden", propageerde hij. 
 

 

De Arabieren delven het onderspit 

Maar de Onafhankelijkheidsoorlog liep voor de Arabische legers verkeerd af. Ze werden 
gedwongen een wapenstilstand te sluiten en het vluchtelingenprobleem was geboren. 
Het zal duidelijk zijn dat de Arabische landen het zo tragische probleem zelf hebben 
geschapen. De Arabieren die gebléven zijn, hebben de goede keuze gemaakt. Ook al 
staan ze kritisch ten opzichte van Israël, ze kregen  persvrijheid, vertegenwoordigers in 
het parlement, enz.   De vluchtelingen daarentegen zijn in de landen, waarin ze werden 
opgenomen tussen wal en schip terechtgekomen en nooit geïntegreerd. Geen enkele 
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Arabische broeder zag naar hen om. Door de landen waar ze binnengestroomd waren, 
werden ze als tweederangsburgers behandeld. De medische en sociale voorzieningen 
waren uitermate primitief. De vluchtelingen moesten maar in hun ellende blijven, dan 
kon de schuld aan Israël worden gegeven, de blinde haat worden aangewakkerd en dan 
konden ze als politiek wapen tegen dat land worden gebruikt.  
 
 
En zo kon het gebeuren dat een aanbod van de E.E.G. om het vluchtelingenprobleem 
op te lossen, werd afgewezen (1973).  
Libanon en Jordanië hebben de vluchtelingen aan hun lot overgelaten. Met geld van een 
tijdelijk door de Verenigde Naties voor deze vluchtelingen in het leven geroepen 
instantie (UNRWA) werden de mensen in de kampen in leven gehouden. Maar niet al 
het geld werd voor voedsel gebruikt. Er werden ook grote bedragen aan wapens 
uitgegeven. De UNRWA zou helpen tot de vluchtelingen in het economische leven van 
het gastland zouden zijn geïntegreerd. Nog nooit is aan die hulp een eind gekomen. Het 
kost jaarlijks miljarden. En zo dragen de Verenigde Naties bij aan het stichten en 
instandhouden van wapenopslagplaatsen en bommenfabrieken. 
 

KWEEKPLAATS VOOR TERRORISTEN 
De kampen werden opleidingscentra voor terroristen. Van hieruit vonden overvallen op 
Joodse nederzettingen plaats, alsmede gijzelingen en vliegtuigkapingen. Uit deze 
terroristen zijn de beruchte verzetsbewegingen ontstaan, zoals de P.L.O., de El Fatah, het 
volksfront voor de bevrijding van Palestina, e.a.  
 
Ondertussen worden in de malafide westerse berichtgeving over de ''wandaden'' van de 
Israëlische regering bij zuiveringsacties van terroristische bolwerken alle mogelijke 
leugens gelanceerd (denk aan die zogenaamde slachting die de Israëli’s in Jenin zouden 
hebben aangericht), maar wat lees je over het leed dat de Arabische wereld de Palestijnse 
vluchtelingen aandoet, door ze in de kampen aan hun lot over te laten, enkel en alleen 
om ze als politiek drukmiddel tegen Israël te kunnen gebruiken. Is dit geen 
schoolvoorbeeld van valse ethiek en dubbele moraal? De kampen waarin ze nu wonen 
zijn eigenlijk broeinesten van het terrorisme, plaatsen waar de zelfmoordaanslagen 
worden voorbereid, die sinds het begin van de intifada (september 2000) tot op heden 
(begin juni 2002) al 516 doden en 4010 vaak voor hun leven verminkte Israëlische 
slachtoffers heeft geëist.   
 

 
NAAR ISRAËL TERUG? 
Het heimwee van de vluchtelingen naar Palestina wordt bewust levend gehouden door 
Arabische radiozenders. Ze willen met hun kinderen en kleinkinderen terug naar de 
huizen en de grond die ze hebben achtergelaten.  Hun aantal is ondertussen van 
700.000 naar 4.000.000 opgelopen. Vraag niet naar de geestelijke schade die deze 
mensen dag in dag uit oplopen. Van de 700.000 zijn er nu nog 150.000 in leven. De 
wereld zou middelen voor een duurzame vestiging van deze mensen beschikbaar moeten 
stellen. Israël beschikt over 28.000 km² grond, de Arabieren over 16.000.000 km², een 
oppervlakte waarin de staat Israël 571 keer past. Dan moet het toch mogelijk zijn om 
voor duurzame kolonisatie van Palestijnse vluchtelingen te zorgen, zonder over Judea en 
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Samaria  te praten. Deze gebieden vormen van oudsher de ruggengraat van Israël. In 
Bethlehem hebben Naomi en Ruth geleefd, heeft David zijn kudde geweid, is Jezus 
geboren. Hebron wordt 68-maal in de Bijbel genoemd, de aartsvaders hebben er 
gewoond, en David is er koning geweest.  En deze voorbeelden zijn met vele uit te 
breiden. 
 
DE KAMPEN IN LIBANON 
De Palestijnse vluchtelingen zitten er in Libanon het slechtst bij. Libanon beschouwt de 
350.000 vluchtelingen als gastarbeider. Zo’n 70 beroepen mogen ze niet uitoefenen. 
Libanon kent geen Palestijnse artsen, verpleegsters, ingenieurs, architecten, tandartsen 
en kappers. Wat overblijft is: dagarbeider, schoonmaker, loopjongen. Ruim 60% is 
werkloos. De overbevolkte kampen zijn uitgegroeid tot armoedige stadswijken,  tot 
krottenwijken, waar de bouwvallige huisjes zo dicht op elkaar staan dat er alleen via een 
dakraam wat licht naar binnenkomt. Het grootste en meest ”militaire” kamp is Ain Al-
Hilwas bij Saida, waar 90.000 vluchtelingen zitten. Libanon wil ze niet omdat het 
soennitische moslims zijn.  
 
ER ZIJN VLUCHTELINGENKAMPEN VERDWENEN 
In de Zesdaagse Oorlog (1967) hebben de Joden grote delen van het vijandelijk gebied 
bezet. De vluchtelingenkampen die toen binnen Joods gebied kwamen te liggen, zijn 
allang verdwenen. Aanvankelijk stond  de bevolking uiterst vijandig tegenover Israël, 
omdat ze geleerd had Joden te haten  In het begin kwamen er regelmatig relletjes voor. 
Maar langzamerhand werden deze vluchtelingen in de Joodse gemeenschap opgenomen. 
Velen van hen hebben intussen het Israëlische staatsburgerschap aangenomen. Ze 
worden nu als gelijkwaardige burgers beschouwd en hebben ook kiesrecht.  
 

EEN ONREDELIJKE EIS 
Eén van Arafats eisen bij de vredesonderhandelingen is het recht van terugkeer van de 
Palestijnse vluchtelingen. Dat houdt in dat Israël er 4.000.000 Palestijnen bij zal krijgen. 
Op dit moment wonen binnen Israëls grenzen  5 miljoen Joden en 1 miljoen 
Palestijnen. 
 
 
De terugkeer van al die vluchtelingen zou: 
 

* 1. een enorme chaos veroorzaken. Toen de staat Israël op 14 mei l948 begon, telde Palestina 

650.000 Joodse inwoners. Veel Arabische dorpen en huizen zijn er niet meer. Ze hebben plaats 

gemaakt voor bloeiende Joodse gemeenschappen. 

 
* 2. de ondergang van de Joodse staat betekenen. 
De vluchtelingen vooral in Libanon leven onder erbarmelijke omstandigheden. Ze 
beelden zich in dat ze bij een terugkeer naar Palestina een gouden eeuw tegemoet gaan. 
Maar die mogelijkheid is uitgesloten. 
De enige oplossing van het probleem is dat de wereld deze mensen duidelijk weet te 
maken dat een terugkeer naar Israël onmogelijk is. Men zal hun een goede huisvesting 
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moeten bieden in het land waar ze (willen) verblijven, alsmede het staatsburgerschap van 
dat land. 
 
De Arabische staten leven stuk voor stuk onder een dictatuur. Dat belooft niet zoveel 
goeds. Er zal ook weinig veranderen zolang Arafat als leider van de Palestijnen 
rondloopt. En of het daarna beter wordt,  is ook nog maar de grote vraag. 
 
 
 
Middelharnis                                                                                                                      
J. van Hoorn 
 
 
 
(Dit artikel schreef de heer Van Hoorn al ruim twee jaren geleden, maar het heeft aan 
actualiteit nog niets ingeboet!) 

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

 
 

ENKELE WOORDEN VAN DR. H.F. KOHLBRUGGE 
 

 
 
GEEN ‘DERDE’ WEG. 
En waar nu gepredikt wordt, dat de mens, met al wat hij is, onder de zonde verkocht is 
en het beeld Gods heeft verloren, daar moet beginnen en wassen het rijk van de 
antichrist, met zogenaamde of quasi-werken, die God niet heeft geboden, om Hem 
genoegdoening te brengen. Daarom: òf rooms, `of bekeerd – er blijft geen derde weg 
over. 
 
 
OVER DE WET 
God de Heere verstaat het koninklijk, zowel Zijn wet te handhaven, als genade uit te 
delen, maar Hij deelt Zijn genadegaven alleen uit aan hen, die het van Hem geleerd 
hebben, met Hem Zijn dierbare wet te handhaven. 
 
Het komt mij voor dat de uitverkorenen hoe langer hoe minder worden, en het kan niet 
lang meer duren en het zal zijn als in de dagen van Noach, toen slechts enigen gered 
werden, omdat men niet meer gelooft, dat de heilige God Zijn wet handhaaft. 
 
HET EEUWIGE LEVEN 
De Heere Jezus heeft gezegd: “Wie in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.” Ja, van het 
ogenblik af, dat Hij u staande hield op uw weg naar de hel, en u leerde in Hem te 
geloven, hebt gij het eeuwige leven. Dat krijgt gij niet eerst als gij sterft, maar hier krijgt 
en bezit gij het, reeds hier in dit jammerdal.  
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Z IJ   A A N   Z IJ 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 
“Kerstening als beleidsplan”, synodale brochure der Nederlandse Hervormde Kerk, 
beter gezegd: “der Nederlandse vervormde Kerk”, april 1991. Op bladzijde 23 lezen we: 
“Om te blijven strijden voor het reformatorisch karakter van staat en volk.” Het verraadt dat de 
tekst van artikel VIII (evenals van de gehele kerkorde) uit de andere tijd dan de onze 
stamt. Te weten uit 1951; “Andere tijd”! 
 
 
In deze brochure dan kent de synode zich de leidinggevende verantwoordelijkheid voor 
heel de Kerk toe… In dit decennium! Met “kerkorde” is dus bedoeld de kerkorde 1951. 
Die moest en zou er komen. Nú (blz. 24 der brochure) wil men nog wel “een ogenblik” 
stilstaan bij wat in 1951 is bedoeld! “Een ogenblik”, en dan a.h.w.: vooruit met die 
oude rommel, kerk-orde geheten. 
 
Nee, geen kerstening in de zin der Reformatie, nee, zoiets moeten we thans niet meer, 
           w a n t 
 
“in de arbeid der kerstening staat de Rooms Katholieke Kerk (zó, met allemaal 
hoofdletters, v.d.K.) naast de reformatorische (en de andere) kerken. “Naast”, maar de 
rooms-katholieke kerk prijkt daarbij wel met de hóófdletters! 
 
Zo blijkt weer: 

                Erkenning van het ongelijksoortige is reeds je onderwerping. 
 
 
“Naast elkaar” dus! 
 
En nu had de raad voor de zending een foldertje samengesteld waarin christendom en 
islam als, zo het heette, “Geloven naast elkaar” werden voorgesteld. Ook al “náást”! 
Het wordt bepaald een gezellige boel op de wereld! Zou het? “Naast elkaar”, zij aan zij, 
in rij en gelid één. 
 
 

Wat heeft de Israëliet Da Costa al gewaarschuwd, om niet mede 
 
 

TEN  ONDER  TE  GAAN 
 
 
Woerden, Ds. A. van der Kooij 
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Het bovenstaande werd al geplaatst in “Verwachting” no. 4 van 1993. Het is nóg even 
belangrijk als toen. Ja, nog véél belangrijker. De stijl van dominee Van der Kooij is heel 
apart, maar duidelijk genoeg. Het vet gedrukte enz. is van dominee zelf.  
 
 
We zijn nu een hele stap dichterbij de ondergang gekomen met de instituering van de 
nieuwe “kerk”, de PKN. De kerk van Rome is er zeer mee ingenomen. Het is voor uw 
redacteur meer dan duidelijk, dat we een reuze sprong dichterbij de kerk van de eindtijd 
gekomen zijn; de kerk waarin alle afval zich samenbundelt om door de wraak Gods 
vernietigd te worden. 

 

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

 
 
 
 
 
 

HET  DOEL  BIJNA  BEREIKT ? 
 
 
Mr. G. Groen van Prinsterer had het niet erg op de Jezuïeten. In deel I van zijn 
handboek lezen we, op blz. 347, de tijd van Stadhouder Willem III aangaande, het 
volgende: 
 

“De Jezuïeten, met vervolgzieke rooms- en wereldsgezindheid, met zedelijkheid 
verwoestende moraal, nog veelvermogend bij roomse vorsten.” 

 
 
Maar Dr. G.J. de Vos (de bekende tegenspeler van Dr. Kuyper en zijn 
doleantieplannen), in zijn “Geschiedenis der Vaderlandse Kerk” (Dordrecht, 1888), 
betoogt op blz. 71: 
              dat sedert Calvijn het beleid van de strijd voor de anti-hervormde beginselen 
werd toevertrouwd, “aan de Orde van het genootschap van Jezus (1540), gesticht met 
het enige doel om de roomse kerk met alle mogelijke middelen te verdedigen en te 
verbreiden volgens des Pauses wil; terwijl diezelfde beginselen door het Concilie van 
Trente (1545-1563) kerkrechtelijk gemaakt werden tot kerkelijke instellingen, tengevolge 
waarvan de alleen zaligmakende kerk zich afscheidde van de kerk die zalig wordt.” 
 
 
Dan volgt: 
                    De herovering van Nederland werd het ideaal van deze veelvermogende 
en allerverschrikkelijkste orde, eigenlijk de ziel van het antichristelijk Rome. 
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Dat is nogal wat! 
 
“De herovering van Nederland”; toch moet je daar even aan denken in onze dagen. 
Want, de oecumenische oproep voor de week van gebed “voor de eenheid” gewerd ons 
van de heer Chris Swüste SJ, als secretaris van de betreffende werkgroep! 
 
En wie zag niet het schattige plaatje in “Trouw” van 7 november j.l., waarop men 
uitgebeeld zag dat premier Lubbers al fluitend als een andere rattenvanger van Hamelen 
liep, richting “Maastricht”, een een aantal lieden (kamerleden) hem dolblij volgde?! 
 
 
Tjonge jonge, wat een vertoning. 
 

Het doel bijna bereikt? 
 
Woerden                                                                                                          
ds. A. van der Kooij 

 
 
Stemmen als van ds. Van der Kooij worden vrijwel niet meer gehoord. Voorzover ons 
bekend lezen we alleen nog maar in het blad “Uitzicht”-van de hand van mw. W. 
Taverne- gedegen en gedocumenteerde waarschuwingen over het grote gevaar van Rome, 
zoals het ook in deze dagen ons bedreigt. Het net van het verderfelijke pausdom wordt 
over ons uitgespreid en straks zullen we er dermate in verstrikt zitten dat het ons 
verstikt. Het lijkt een vast besloten verwoesting. 

 

 
 
 

W A K E N   E N   B I D D E N 
 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 
 
Wij hebben reden te verwachten dat vreselijke dagen goede dagen zullen voorafgaan. 
Waarom heeft God zulk een opdracht gegeven als Jesaja kreeg (6:10): “Maak het hart 

dezes volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen; opdat het niet zie met zijn ogen, noch 

met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij het geneze.” Wij kunnen 
de Heere geen perk stellen, noch zijn tijd bepalen, doch dit is zeker, dat de zonden van 
onze tijd te boven gaan de zonden in de tijd van Jesaja, want wij hebben tegen meer 
licht, tegen helder evangelielicht gezondigd, dan zij ooit gehad hebben. Hoe groter onze 
voorrechten zijn, hoe groter onze schuld is die te veronachtzamen; en hoe groter onze 
schuld is, hoe ontzaglijker onze gerichten zullen zijn. Misschien zal Hij alle heidenen 
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doen beven, voordat de “Wens aller heidenen” zal komen. Gelooft, waakt en bidt, want 
uw vijanden leven en zijn levendig; de verdorvenheid is nog niet vernietigd. Waakt, en 
laat uw waken u niet tot een last zijn, maar doe het in de weg des Evangelies, dat is een 
lichte en vermakelijke weg. En hoe moet gij het doen? Gij weet, dat het niet het werk 
van de wachter is tegen de vijanden te strijden, maar de opperbevelhebber te doen 
weten, wanneer de vijand aankomt.  
 

Zo ook is uw werk in het waken niet tegen de vijand op te trekken, maar zodra gij 
hem ziet aankomen, zodra de satan u met een verzoeking aanvalt, op de eerste 
beweging van de vijand, het de overste Leidsman uwer zaligheid mede te delen, 
zeggende: “Heere, hier is Uw vijand: Heere, help mij!” Ziet toe dat gij Christus niet 
mis verstaat, wanneer gij tot Hem roept, dat Hij u niet schijnt te horen en te 
antwoorden. Versta Hem niet verkeerd. De Kananese vrouw doorzag Christus beter. 
Niettegenstaande al de afwijzingen die zij ontving, zag ze door die alles heen zijn 
goedertieren hart. Gedenkt wat David deed.  “Ik zal horen wat God de Heere spreken 
zal”, Ps. 85:9. Ik zal naar Hem horen. Satan, zonde en wereld doen hun stem horen, 
maar zij hebben nooit een goed woord van Christus te zeggen. Daarom zal ik niet 
horen wat zij zeggen, noch wat het ongeloof zegt, noch wat de vijand zegt, maar ik zal 
horen wat God de Heere spreken zal. Hij zal van vrede spreken, als een God, die in 
Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Hij spreekt van vrede in het 
Verbond der genade; Hij spreekt van vrede in zijn Woord; ik zal naar Hem horen en 
naar zijn Woord luisteren. Kom tot Jezus, zeggende: “Heere, help mij!” Hoe groot de 
vergadering ook is, toch is er in Christus plaats voor u allen.  

 
 Ik bid u daarom allen tot Hem te komen en Hem te verwachten. Gij moet tot Hem 
komen of verloren gaan. Laat dan de weerklank uwer ziel zijn: “Wij zijn tot u, o Heere, 
gekomen. Wij hebben ook u in de weg uwer gerichten, u, o Heere, verwacht.”                       
(R. Erskine-Jesaja 26:8) 

 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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TEN  SLOTTE 
 
 
BEWIJZEN DIE TE BEWIJZEN ZIJN 
We hebben beloofd verdere ‘bewijzen‘ te leveren over de identiteit van de antichrist. 
Artikelen hierover zijn gereed. Het blijkt echter dat we in “Verwachting” voorheen al 
meerdere artikelen hebben geplaatst over deze stof. We zullen nog even nagaan in welke 
nummers dit te vinden is. We kunnen niet eindeloos blijven herhalen! 
 
BEGRIJPT U HET NOG? 
De kerk die zegent wat God vervloekt, leeft niet als kerk van Christus, zegt ds. R. van 
Kooten. En deze ‘kerk” is de PKN. Maar wat wil dominee Van Kooten nu eigenlijk? 
Volgens een groot artikel in het RD van 23 sept. jl. gaat Van Kooten spreken met dr. 
B.Plaisier van de PKN. Van Kooten ‘hoopt oprecht dat de overeenkomst over de naam 
van de herstelde kerk de weg heeft gebaand naar overleg tussen de synodebesturen van 
zijn kerk en de PKN! Van Kooten: “Een integer, geestelijk overleg van gelijkwaardige 
partners op een goed niveau. Ik gebruik vaak het voorbeeld van de scheiding tussen 
Abraham en Lot.” Maar dat voorbeeld klopt van geen kant! Lot kwelde dag aan dag zijn 
‘rechtvaardige ziel’ vanwege de gruwelijkheden van Sodom. Doet Plaisier dat ook in zijn 
PKN? Zowel Van Kooten als Plaisier dienen te beseffen dat de Heere Lot uit de 
verwoesting van Sodom heeft gered en dat de “kerk” van Plaisier de Heere tot het 
uiterste aan het tarten is door gruwelijke zonden te wettigen en ze de “geuzennaam” 
waardig te keuren, zie blz. 16. Dat zo’n kerk het lot van Sodom zal delen is zeker. Haar 
zonde is erger dan van Sodom! Van Kooten hoopt op “geestelijk overleg” en Plaisier 
hoopt eveneens “allereerst op een geestelijk gesprek voor Gods aangezicht.” Laten we er 
het zwijgen maar aan toedoen. Alleen nog dit: Als ds. Van Kooten in de kracht Gods 
zou staan, dan zou hij de vloek van de Koning der Kerk uitspreken over degenen die de 
kerk voeren in de armen van de antichrist en die zonden wettigen welke (officieel!!) in 
de kerk van Rome niet eens  worden getolereerd! 
 
 
 
DE HEERE ZAL OPSTAAN 
“De ure, de schrikkelijke en geduchte ure zal komen en zal niet achterblijven, waarin de 
Heere Jezus zef de zaak van zijn versmade Evangelie en verachte woord zijner 
lijdzaamheid, tegen een huichelachtige kerk en overheid en priesterdom betwisten zal. 
Hier mogen zijn arme en getrouwe knechten en kinderen, die ook nog iets is hun harten 
bewaard hebben van de Geest van Philadelfia, wel gerust met gebogenheid en 
lijdzaamheid harer zielen nu voorts gelovig op wachten.” Deze woorden van ds. Th. van 
der Groe, uit een biddagpreek over Openb. 3:10 en 11, mogen ons die troost en 
verwachting geven. De troost, dat de Heere Zèlf aan de spits zal treden, om in het gericht 
te treden met alles wat afvallig en goddeloos is. 
 
 

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


