En gij, mensenkind! vrees niet voor hen, en vrees niet voor hun woorden, hoewel wederwilligen en
doornen bij u zijn, en gij bij schorpioenen woont; vrees voor hun woorden niet, en ontzet u niet
voor hun aangezicht, want zij zijn een wederspannig huis. Maar gij zult Mijn woorden tot hen
spreken, hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen; want zij zijn wederspannig,
Ezechiël 2 vers 6-7.
Met kanttekeningen:
doornen bij u zijn
Versta, mensen, die steken en kwaad doen met woorden of werken.
schorpioenen woont
Anders: distelen. Versta, zeer listige en schadelijke lieden, die het verderfelijk venijn hunner
boosheid behendiglijk weten uit te schieten.
wederspannig
Hebreeuws, wederspannigheid; alzo Spreuk. 17:11, en hier in Ezech. 2:8. Vergelijk Job 24:20, en
Job 35:13.

Geliefden, aan het einde van dit omgevlogen jaar 2010 wilde ik al mediterend kortelings
terugblikken vanuit deze tekstwoorden. God heeft Ezechiël tot profeet geroepen en
gezalfd, en voorzegt hem de vijandschap die hij op zijn prediking van de kinderen Israëls
kan verwachten. Ezechiël moet gaan prediken tot een wederspannig geslacht. Preken tot
een geslacht wat de woorden Gods niet wenst te horen. Een ontzaggelijke droevige zaak
om te moeten ondervinden. Ieder mens zal zich daar wellicht iets van kunnen
voorstellen, maar toch is het iets anders om het aan den lijve te moeten ondervinden.
Gods volk en knechten worden gehaat omwille van hun getuigenis, lezer. Weet u
waarom? Lees hier in Joh. 17 vers 14 : “Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze
gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.” God heeft aan
hen Zijn Woord geschonken, waardoor zij als lichtende lichten, verlicht zijnde door het
Licht van Christus, mogen schijnen in een duistere donkere wereld, Joh. 1:5. Hoe vele
malen heb ikzelf de fout begaan, dat ik dacht dat anderen ook zagen wat ik zag en
hoorde. Maar hoe anders is gebleken. Daaruit vloeit ook voort dat God Zijn volk apart
gaat zetten. Wel midden in deze zondige wereld, maar niet meer van deze wereld. Toen
God een spraakverwarring onder de bouwers van de toren van Babel bracht, begon een
ieder zich te voegen tot hen die dezelfde taal spraken. Geestelijk is dat wezenlijk niet
anders, lezer. En toch wenst een blinde wiens ogen geopend zijn, met een ieder te
spreken die zijn paadje kruist. Daarbij wijst hij naar die mooie hemelsblauwe lucht, naar
die frisse groene bomen, en naar die zingende vogeltjes die zich daarin nestelen. Ja lezer,
moet u eens voorstellen wanneer u voor zeer lange tijd als een doofstomme over deze
aarde gebukt ging onder het oordeel van Gods heilige wet. Overal waar u liep vond u de
dood, totdat daar het moment van uw zielsverlossing aanbrak, en u die hemelse vrede
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met God door het geloof in Jezus Christus mocht vinden. Toen werd daar een hemelse
verborgenheid aan u geopenbaard, waarop de schellen van uw ogen vielen, uw oren
doorboord werden, en uw hart besneden. In de hel van uw bestaan voor God werd u
het geloof in de Zone Gods geschonken. Wie had dat ooit kunnen denken? Toen was
daar het moment aangebroken, dat u, na zolang onder die ondraaglijke vloek der wet te
hebben gelopen, in de vrede en vrijheid van de genade Christi mocht staan. Maar toen
brak God ook uw mond open om lof te spreken van Goddrie-enig. Het was de God de
Vader Die u door de weg van Zijn heilige recht tot de gemeenschap met Christus trok,
het was God de Zoon Die u vrijmaakte, en het was God de Heilige Geest Die al deze
dingen in uw verloren hart wrocht en verheerlijkte. Dat was de eerste stonde in uw leven
dat ge groot mocht spreken van uw Borg en Zaligmaker. Wanneer ge daar had gezwegen,
hadden eerder de stenen gaan spreken. En niemand, die een kaars ontsteekt, bedekt
dezelve met een vat, of zet ze onder een bed; maar zet ze op een kandelaar, opdat
degenen, die inkomen, het licht zien mogen. Want er is niets verborgen, dat niet
openbaar zal worden; noch heimelijk, dat niet bekend zal worden, en in het openbaar
komen, Lukas 8:16-17.
Maar wat viel dat tegen, dat slechts zeer weinigen naar uw getuigenis wensten te horen.
Weet u hoe dat komt, lezer? Van zulk een getuigenis gaat een lofprijzing maar ook een
geestelijk oordeel uit. Wanneer de mensen u horen getuigen gaan zij zich innerlijk
spiegelen of zij daar ook kennis aan hebben. Indien ze dan al zwijgend vast moeten
stellen dat zij dit alles nog missen, dan worden zij door hun gemoed veroordeeld. Dat is
de ingeschapen wet Gods die u is gaan prijzen in en door het volbrachte werk van de
Tweede Adam, en hen nog immer vervloekt en verdoemt in en door de verbroken
werken van de eerste Adam waarvan zij een afstammeling zijn. Daarom moeten we
worden afgesneden van de eerste Adam, en ingelijfd worden in de Tweede Adam, Rom
7:1-4. Dat kan alleen maar door de dood van Christus, lezer. Getuigen en Christus dood
en heerlijke opstanding belijden, betekent daarom lijden. Gods kinderen zijn geroepen
tot lijden omwille van Zijn Naam, omdat ze Zijn gehoorzaamheid en heiligheid door het
geloof in Hem deelachtig zijn geworden, door toerekening. Wanneer zij daarvan
beginnen te spreken, zijn ze een pest geworden voor de zondige wereld en de werkheilige
vrome godsdienst. Ze hebben Christus gehaat, niet om wie Hij was, want ze hebben
Hem dertig jaar met rust gelaten, maar omwille van Zijn gehoorzaam leven en omwille
van Zijn publiek getuigenis dat veler harten doorsneed. Vanaf het moment dat Hij door
Johannes de doper in de Jordaan gedoopt werd, ontving hij Zijn ambt van Zijn hemelse
Vader en daalde de Heilige Geest op Hem neder om Zich aan Zijn Goddelijke
Woordbediening te paren. “Deze is Mijn geliefde Zoon in Dewelke ik Mijn welbehagen heb,
hoort Hem!” klonk het van God de Vader uit de hoge Hemel. Lees hier een stukje van
Zijn heerlijk getuigenis over de wil van Zijn Zender: En Jezus zeide tot hen: “Ik ben het
Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal
nimmermeer dorsten. Maar Ik heb u gezegd, dat gij Mij ook gezien hebt, en gij gelooft
niet. Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins
uitwerpen. Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen,
maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders, Die Mij
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gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve
opwekke ten uitersten dage. En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een
iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik
zal hem opwekken ten uitersten dage, Joh. 6 vers 35-40.”
Deze woorden hebben slechts een hemelse waarde voor zielen die geen brood meer
hebben en geestelijk omkomen van honger. De Heere Jezus voegt er niet voor niets aan
toe, en Ik zal u opwekken ten uiterste dage. Dat betekent dat Hij hen ten Redder zal zijn in
een onhoudbare nood, lezer. In hun zielennood voor God waar zij met een
hartverscheurend berouw verloren gaan, is Hij hun Borg en Zaligmaker, en gaat Hij
staan waar zij hun bestaan voor God verloren hebben, en sterven zij met Hem de
vervloekte kruisdood als in een punt des tijds, en staan zij ook met Hem op ten eeuwige
leve, Rom. 8 vers 11. Kijk lezer, dat is nu de geestelijke doop waar de apostel ook in
Romeinen 6 over spreekt. En vanaf deze stonde daalt de Geest van Christus af in hun
verloren zielen, en neemt Hij het uit Hem en verkondigt het Zijn volk tot blijdschap,
vrede en zaligheid, Joh. 16:13-14. Waarop hun zwarte moordspelonken veranderen in
hemelse paleizen. Kijk, en wie zal dan de herders, de Samaritaanse vrouw uit Joh. 4, de
blindgeborene, de moordenaar, de 11 discipelen van Christus, Saulus van Tarsen, nog
het het zwijgen op kunnen leggen…?? Dat is ten enenmale onmogelijk, lezer. Daar breekt
God de monden van Zijn volk open, en geven zij op wat in hun harten verheerlijkt is
geworden. Bij hun geestelijke doop ontvangt al Gods volk het ambt aller gelovigen, en
dat is een ambt tot getuigenis van Jezus Christus. Vanaf deze stonde worden zijn ze
geroepen kruisdragers. Hoe zullen zij kunnen zwijgen van de dingen die zij geestelijk
gezien en ondervonden hebben. Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven
in Zijn goedgunstigheid; des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er
gejuich, Psalm 30 vers 6. Dan gaat dat volk getuigen hoedanig God op hen door Zijn
heilige wet kwam te toornen, maar ook hoe God hen van deze toorn en gramschap door
Zijn Zoon genadig wilde verlossen. Maar ik schreef het u al, dat er slechts weinigen zijn
die dit getuigenis wensen te horen. Dit kostelijke getuigenis doorsnijd namelijk de
vrome verdorven harten van werkheilige zondaren. En nu zegt den Heere tot Ezechiël
dat hij al getuigende distelen en schorpioenen zal ontmoeten die hem veel kwaad zullen
proberen aan te doen. Ik vraag me weleens af, wat erger is, lijfelijke of geestelijke
vervolging, lezer. Misschien beiden wel even erg. Wie beiden ondervonden heeft, kan
hier alleen antwoord op geven. Maar wee hen die zich aan deze vervolgingen schuldig
maken. Deze lieden bedrijven deze dodelijke haat in de eerste plaats namelijk niet tegen
Gods kinderen en knechten zelf, maar tegen hun God en Vader, en tegen het geboren
Kind in hun harten, Open. 12:5. Wanneer u lezer, het leven uit Christus deelachtig
meent te zijn, maar geen openlijke of verborgen haat van anderen ondervind, dan kan
dat twee betekenissen hebben. Of u mist nog alles waardoor de wereld u niet aanvalt
omdat u de macht der zonde van deze zondige wereld nog niet geestelijk bent
afgestorven, Rom. 6:2, Rom. 8:2, of u bent een wijze maagd die met de dwaze maagden
in een zeer diepe slaap gevallen is, waardoor u geen gids en geen leidsman meer
bent, maar eerder misleider van anderen geworden bent. In dit laatste geval is uw
bevinding wel zuiver, maar uw getuigenis brengt ge vanuit het goeddunken van uw eigen
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hart, waardoor de wereld en de vormengodsdienst u met rust laten. Maar wanneer ge
eens wakker zult mogen worden, en bij vernieuwing met Stefanus de zuivere bazuin des
Woords aan uw lippen mag zetten, dan zult ge spoedig de stenen naar uw hoofd
geworpen krijgen. De Heere zegt daarbij dat dit geschiedt door wederspannige lieden.
Dat zijn lieden die meerdere malen gewaarschuwd zijn, maar niet wensen te horen, en
stug doorgaan met het zaaien van haat, dood en verderf richting Gods kinderen en
knechten. Gods volk worden in de Schrift vergeleken met oprechte duiven, die de strijd
bij tijden moeten aanbinden met deze doornige distelen en giftige schorpioenen. Versta,
zeer listige en schadelijke lieden, die het verderfelijk venijn hunner boosheid behendiglijk weten uit
te schieten, merken de kanttekenaren hierbij op. Dat zijn lieden die niet in het kwaad
vallen, maar van kwaaddoen hun dagelijks werk maken. Denk eens aan de woorden die
Johannes hierover schreef: Geliefde, volgt het kwade niet na, maar het goede. Die goed
doet, is uit God; maar die kwaad doet, heeft God niet gezien, 3 Joh. 1:11 (met kanttek).
Toch moet u deze distelen en schorpioenen niet in de wereld, maar juist onder de
werkheilige kerkmensen zoeken, lezer. Voor de Griekse wereldling was Christus
getuigenis slechts een dwaasheid, maar voor de werkheilige Jood was hij tot een
dodelijke ergernis. Bij zijn kinderen die Zijn voetstappen geestelijk drukken is dat
wezenlijk niet anders. Christus heeft immers het meest geleden van de godslasteringen
der Schriftgeleerden en Farizeeën. Zij waren voor Hem de geestelijke doornen en de
schorpioenen, die Hem doorstaken met hun vernuftige en spitsvondige vraagjes en
opmerkingen waar zij meestentijds zelf het antwoord alrede op wisten. Waarom stelden
zij Hem dan al deze vragen? Om Hem te verzoeken en Hem waar mogelijk te kunnen
vloeren. Maar waar Zijn kinderen op dit vlak weleens een geestelijke uitglijder maakten,
is Hij als een Rots voor hen Borgtochtelijk staande gebleven.
Ik heb mensen in m’n leven ontmoet met zeer veel kennis, waarvan ik mocht geloven
dat de Heilige Geest zelfs op hen was, maar toch niet in hen woonde. Want uit hun
boze werken bleek dat zij de duisternis liever hadden dan het Licht des Geestes, Joh.
3:18-21. Toch konden deze mensen met enige zalving des Geestes spreken over het enige
Nodige, preken als apostelen, en bidden als schoonzingende lijsters. Ja lezer, dat moet je
aan den lijve ondervonden hebben om dat te kunnen en willen geloven. Ik heb lange
tijd niet geweten dat deze dingen ook werkelijk bestonden. Het kan zelfs zover gaan dat
God deze lieden als steigerhout gebruikt tot stichting en tot enig nader onderwijs van
Zijn verkorenen. Hoe heeft Judas anderen het Evangelie niet verkondigd, en zelfs de
duivelen in Zijn Naam uitgeworpen, ofschoon hij zelf een gevleesde duivel was. Hoe zeer
schoon heeft Bileam niet geprofeteerd van de Morgenster die in Jacob zou opgaan, en
toch had hij het loon der ongerechtigheid zeer lief. Hoewel hij Israël wenste te vloeken,
gebruikte God zijn tong om Zijn aardse bondsvolk te zegenen. Hieraan gaan velen
voorbij, maar ook dat moet een mens aan den lijve ondervonden hebben, om daar eens
ernstig bij stil te staan. Hoe schoon was niet het ogenschijnlijk getuigenis van koning
Herodus tot de wijzen uit het oosten: “Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat
Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve
aanbidde.” Matth. 2 vers 7-8. Wat zullen die wijzen uit het oosten verblijd zijn geweest, ten
eerste vanwege de onderwijzing der Schriftgeleerden die hen naar Bethlehem heen wees,
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en ten tweede zullen ze verblijdt zijn geweest dat koning Herodus ook een kind Gods
was met een begeerte in zijn hart om de Koning der koningen ook te gaan aanbidden.
Weet u waarom deze lieden deze valse koning in eerste instantie geloofden, lezer.
Namelijk, deze wijzen waren gekomen door het geloof, dat werkende is door de in
gestorte liefde. Wanneer deze liefde werkende is, gelooft zij alle dingen, lees 1 Korinthe
13. Hoe weet ik dat zij Herodus' vals getuigenis geloofden? Omdat zij in Matth. 2 vers 12
een Goddelijke openbaring ontvingen dat zij door een andere weg terug moesten reizen.
God kende dus hun oprechte duivenharten, en zonder deze openbaring hadden zij dus
langs Jeruzalem terug gekeerd naar het oosten. Zo ken ik een man die zich voordeed als
een kind Gods, waarvan ik mocht geloven dat de Geest Gods op hem was vanwege zijn
uitwendig verkregen wijsheid en vanwege de kracht die er bij tijden vanuit zijn onderwijs
uitging. Deze man deed zich bij tijden naar anderen zeer arm voor, in de hoop dat men
hem geld zou geven. Ik weet het van een kind Gods die hij op deze wijze wenste te
bedriegen, die feitelijk net zo onnozel was als die wijzen uit het oosten, mede omdat ook
hij in liefde Christi mocht wandelen. Ook deze man die een ander in zijn zgn. armoe
wenste uit te helpen kreeg een ernstige waarschuwing op het moment dat hij z'n geld
aan deze bedrieger wilde overmaken. Dat was niet door woorden, maar door kracht.
Want God spreekt niet alleen door woorden, maar ook door Goddelijke kracht. God
stuurde een engel om Zijn kind voor deze bedrieger te beschermen. De engel Gods legde
zijn hand op zijn borstkas om hem tegen te houden, waarop het was of deze man door
de bank werd gedrukt waarop hij zittende was. Enkele maanden later verstond hij pas
waarom dit gebeurd was, net als die wijzen uit het oosten die het ontstellende bericht
van anderen te horen kregen dat die ogenschijnlijke godvrezende koning Herodes, die
zgn. ook de geboren Koning wenste te aanbidden, opdracht gegeven had om alle
kinderen onder de twee jaar te laten vermoorden, in de stille hoop dat de geboren
Koning der Joden ook onder deze kinderen was omgekomen. Gods’ volk leert op dit
vlak ook niet alles op ene dag, lezer. Ook hierin worden zij menigmaal door schade en
schande iets wijzer. Maar Gods Vaderlijke oog is dag en nacht over hen wakende. Het is
in het verleden wel meer gebeurt dat God Zijn volk op dergelijke wijze kwam te
beschermen. Lees bijvoorbeeld de bekering van Leen Potappel eens. Maar wee, o wee,
diegenen die Gods volk op dergelijke wijzen tot een gruwelijke ergernis en benauwdheid
zijn. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij
kwaad, Prediker 12 vers 13-14.
Zolang er geestelijk licht op deze aarde mag schijnen, zal het aangevallen worden door
de macht der duisternis, lezer. Want de duisternis kan het licht van Christus niet
verdragen. Want, wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de
gelovige met den ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de
afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal
in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij
een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en
raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen, 2 Korinthe 6 vers 15-17.
Toch moest Ezechiël van God het Woord Gods tot de ongelovigen, dode
doodsbeenderen gaan verkondigen, lezer. Hoevele profeten hebben de Joden niet
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gedood omwille van het Woord dat zij brengen moesten? De ongewijde geschiedenis
vermeld dat de vijandige koning Manasse de profeet Jesaja doormidden heeft laten
zagen. Ja lezer, dat waren de werken van een man die nog een godvrezende vader
(Hizkia) mocht hebben. Toch heeft God hem later ook tot bekering gebracht, gelijk de
vijandige Saulus van Tarsen die lijdelijk stond toe te kijken toen Stefanus ten dode toe
gestenigd werd. Voor God is werkelijk niets onmogelijk, en Zijn werken zijn zeer
wonderlijk en ondoorgrondelijk. Wie had het kunnen bedenken dat het Evangelie van
Jezus Christus nog eens verkondigd zou worden aan hen die een behagen gehad hebben
in Zijn kruisiging. Voor deze mensen heeft Christus aan Zijn vloekhout gebeden, want
ze wisten niet wat ze deden.
Geliefde lezer, we naderen het einde des jaars. Wat heeft dit jaar ons zoal gebracht,
geleerd en geopenbaard? Door welke bril en met welke ogen volgt u het wereldnieuws?
Nederland glijdt langzaam weer terug richting het heidendom. Vele kerken stromen
leeg, en de vele voorgangers weten niet meer wat ze doen en/of laten moeten om deze
leegloop tegen te gaan. Mensenbehagers en geen Godebehagers zijn het, die hun eigen
eer en niet de eer van God op het oog hebben, meer niet dan dat. Zij zoeken allen het
hunne maar Gods huis laten zij ledig, zegt den Heere. God' huis zijn niet de kerken,
maar de harten van Gods volk waarin Gods Geest wonende is, lezer. Het gaat
ogenschijnlijk weer wat beter met Nederland, want de economiecrisis is wellicht bijna
voorbij. Nederland heeft God verlaten, lezer. En dat zullen we merken ook! De
geëmancipeerde Nederlandse huisvrouw moest zo nodig gaan werken, waardoor de
tweeverdieners meer te besteden hadden aan woningen, vakanties en andere luxelij. De
huizenprijzen zijn de pan uitgestegen en velen moeten op hun tenen lopen om alles te
kunnen blijven bekostigen. De kinderen worden naar de kinderdagverblijven gebracht,
om misbruikt of verkracht te worden door hun pedofiele oppassers. Hoe veel slechter
kan het nog met een land gaan, en hoe blind is het volk dat hierin maar doordraaft,
geen pijn gevoelt, en al dweilende is met een geopende kraan van smerigheden en
vuilheden? Ons land versexualiseert steeds meer in allerlei vormen en opzichten,
waardoor onze nationale geest vergiftigd wordt, en waardoor velen hun wellusten zijn
gaan volgen daarmede betuigende dat ze levend zijn gestorven. Nederland zet haar
nationale deur wagenwijd open voor haar vijanden die haar geen enkel goed brengen,
maar slechts wensen te overheersen en te vernietigen. De nanotechnologie heeft
inmiddels haar geruisloze intrede gedaan om straks over iedereen te gaan heersen
middels geïmplanteerde onderhuidse chips, en controle uit te oefenen via de
satalieten, onder het mom van een betere veiligheid etc. Een ieder die daaraan niet
wenst mee te doen, zal worden buiten gesloten en vele verdrukkingen moeten
ondergaan. Zie eens op de vervolgingen die de christenen in het Midden Oosten en in
het Verre Oosten moeten ondergaan. Zal dit ons voorland zijn, lezer? Een ding weet ik
wel vast en zeker, namelijk dat de tijd aanstaande is dat God Zijn aardse bondsvolk door
een weg van vele oordelen zal gaan bekeren. Bidt daarom veel voor dit blinde
werkheilige volk der Joden, lezer. Het zijn de beminden om der vaderen wil. Bidt voor
de vrede van Jeruzalem, wel zullen zij varen die haar beminnen. Het is zeker niet voor
niets dat het Mohammedanisme zo vreselijk in het Midden Oosten heerst. De duivel
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kent immers ook de heerlijke onvervulde profetieën aangaande het volk der Joden.
Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen,
anders dan het leven uit de doden? (Rom. 11:15). Wat zal er dan een heerlijk getuigenis
uitgaan uit de monden van vele Joden. Welk een zegenrijke uitwerking zal dat hebben
op hun vijandige omringende landen. Te dien dage zal er een gebaande weg wezen van Egypte
in Assyrie, dat de Assyriers in Egypte, en de Egyptenaars in Assyrie komen zullen; en de
Egyptenaars zullen met de Assyriers den Heere dienen. Te dien dage zal Israel de derde wezen met
de Egyptenaren en met de Assyriers, een zegen in het midden van het land. Want de HEERE der
heirscharen zal hen zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaars, en de Assyriers, het
werk Mijner handen, en Israel, Mijn erfdeel! (Jes. 19:23-25.) Dit zijn de landen die het volk
der Joden in hun ballingschap geherbergd hebben, lezer. Bidt voor hen! Bidt voor de
Irakezen en voor de Egyptenaren. Het zal niet lang meer duren of velen van hen zullen
waarachtig tot God bekeerd worden. Dat is de grote reden waarom de duivel in die
landen zo briesend te keer gaat, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Maar de satan
strijdt een verloren strijd, lezer. Zijn harige schedel is op Golgotha alrede vermorzeld.
Geliefde lezer, ik probeer u middels m’n website voor deze dingen te interesseren,
hopende dat u opmerkzaam mag worden dat deze gehele wereld slechts draait om het
aardse bondsvolk der Joden en om het geestelijke bondsvolk der Joden. Beiden worden
op deze aarde niet geduld noch verdragen. Alleen in het land Kanaan zijn ze veilig,
geestelijk is dat wezenlijk niet anders. God gebruikt het aardse en het geestelijke
antisemitisme om hen terug te drijven naar het (geestelijke) land Kanaan. Naar welk
land bent u reizende…?? Het is slechts van tweeen een, dat is, naar het land der eeuwige
rust of eeuwige onrust. Bedenk dat waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Als uw
hart in deze zondige wereld nog is, dan zult ge het geen dag in het Kanaan der ruste
kunnen uithouden. Dan zal de hemel u uitspugen, en gij zult vele verdrukken moeten
lijden in de plaats der duivelen. Nog een enkel woord tot de verloste geestelijke Joden
onder mijn lezers. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die
boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. Bedenkt de dingen, die
boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus
verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult
ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Doodt dan uw leden, die op de
aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid,
en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn Gods komt over de
kinderen der ongehoorzaamheid; In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in
dezelve leefdet, Kol. 3 vers 1-7.
Ik wens u Gods onmisbare zegen toe voor het komende nieuwe jaar 2011

D.J. Kleen
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