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**  De echte oude waarheid.  “Indien gij zegt, dat gij het woord niet als een woord der 
zaligheid voor uzelf durft aannemen, waarom durft gij niet aannemen wat God u aanbiedt? Hoe 
durfde gij tegen God zondigen, toen Hij het u aanbood? En nu durft gij Zijn woord niet tot uw 
zaligheid aannemen, nu Hij het u gebiedt! Hoe durfde gij tegen Zijn gebod u aan zijn 
grimmigheid wagen? En nu durft gij het, op Zijn roeping en op Zijn gebod, niet wagen op Zijn 
goedgunstigheid door Christus? Was het niet genoeg, dat gij Zijn rechtvaardigheid hebt 
beledigd? En zult gij het nu ook nog wagen Zijn barmhartigheid te verachten? Dit is erger dan al 
uw vorige zonden, dat Hij u aanbiedt u van de schuld van al uw zonden zalig te maken, en dat gij 
dit weigert.” 

(Uit een preek van Ebenezer Erskine over Hand. 13:26) 

 

*** 

 
** De laatste tijd van de wereld.  "Men moet onderstellen dat Johannes met het blazen van de 
zevende bazuin heeft gezien, dat het gehele rijk van het beest verwoest is in de koninkrijken der 
wereld, door Gods vreselijke oordelen. Zij, die het danklied uitspreken, willen zeggen, dat nu de 
tijd is gekomen, door de godspraken der profeten genoemd, waarin het koninkrijk van God in 
Christus Zijn Zoon, heerlijk en voortreffelijk op de aarde zal geopenbaard worden, en alle, of de 
voornaamste koninkrijken der wereld, de volken en geslachten eerst in Europa, en daarna de 
overige door de gehele wereld, de ware godsdienst zullen belijden en aan Christus Jezus zullen 
onderdanig worden. De profeten hebben van die laatste tijden van de kerk voorzegd al wat 
heerlijk en voortreffelijk is. (...) Dat is die verborgenheid, van welke alle profeten gesproken 
hebben (hoofdstuk 10:1 vv.), dat de koninkrijken der wereld de christelijke godsdienst zullen 
belijden, de afgodendienst en valse dienst van vleselijke mensen zal uitgeroeid zijn; dat zij met 
een eenparig gevoelen zullen overeenstemmen omtrent de fundamentele leerstukken van der 
godsdienst, met bijzondere zorg, naarstigheid, toegenegenheid en gehoorzaamheid des geloofs 
zullen verzorgen, en op geestelijke wijze Gode onderworpen zullen zijn." 
 

Het voorgaande zegt de bekende professor C. Vitringa in zijn commentaar op de Openbaring aan 

Johannes. Wat hebben deze mensen toch een geweldig gezicht gehad op het Vrederijk van de 
Messias, zoals dat zal geopenbaard worden na de verwoesting van het pausdom en de bekering van 

de Joden! Laat alle “moderne” verklaringen -die toch enkel verduisteringen zijn- maar ongelezen 
liggen als van nul en gener waarde. We doelen uiteraard op de verduisteringen van de verklaring 
van het boek Openbaring door Refonieten, in woord en geschrift. 

 

*** 

 
** Verkiezing  "Wie niet erkent, dat God alles van eeuwigheid heeft bepaald in soevereine 
vrijmacht, maar van niet meer wil weten dan van een vooruitzien bij God van wat de mens zou 
doen en van een besluit Gods op grond hiervan, die maakt de Almachtige afhankelijk van de 
kleine mens, en laat de Schepper achter Zijn schepsel aankomen. Het is dan niet God, Die naar 
een vast plan en met een eeuwig doel alles bestuurt, maar de mens, die de loop der 
gebeurtenissen beheerst."       

 (Ds. B.W. Ganzevoort in "De praedestinatie") 
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*** 
** Onvervulde profetieën.  Van lieverlee is het onze lezers wel bekend dat wij op het standpunt 
staan dat een zeer groot deel van de Bijbelse profetieën nog vervuld moeten worden. Dat behelst 
dan voornamelijk de Godsspraken over de toekomst van het oude Israël en de gemeente uit de 
heidenen. Wat dat betreft is de vervulling van de meeste toekomstprofetieën nog maar pas 
begonnen en tot heden moeten de meest luisterrijke profetieën nog vervuld worden! Dat is heel 
wat anders dan de gedachte in ultra-rechtse kringen dat het einde van de wereld nu zeer nabij is 
gekomen en dat spoedig de wereld in vuur en vlam zal ondergaan en de eeuwigheid een aanvang 
neemt. Van deze gedachte klopt niets, maar dan ook helemaal niets… 
 

*** 
 

** Waarvoor bidden?  "Nu blijft er nog over, dat wij uit het voorbeeld van David leren om, 
wanneer wij de aarde vervuld zien van ongerechtigheid zodat er geen eerbied meer is voor God, 
Hem te smeken, dat Hij zich de Wreker en Handhaver zal betonen van Zijn eer." Dit is een 
woord van Calvijn uit zijn commentaar op psalm 119:26. Het is een raad van Calvijn aan ons 
allen en voorbeeld van David ter navolging. 
 

 *** 

 
** Heerlijke Kerkstaat. "Deze heerlijke kerkstaat is mogelijk hetzelfde met het duizendjarig 
rijk, waarvan wij lezen in Openbaring 20." Dit zegt een Christelijke Gereformeerde dominee! U 
gelooft het niet? Nu ja, het is geen predikant van de 21ste, noch van de 20e eeuw. Maar wel een 
dominee uit de 19e eeuw! Het is een woord van Ds. Gezelle Meerburg!  U kunt er veel meer van 
lezen in zijn verklaring van de Heid. Catechismus, deel  2, vanaf  blz. 437. De "heerlijke 
kerkstaat", zoals deze gezien zal worden na de bekering van Israël was voor hem een 
uitgemaakte zaak. Hij aarzelde deze het 1000-jarig Vrederijk te noemen! 
 

*** 

 

**  Waar kerkt U?  "Een oud spreekwoord zegt: 'Het is niet veilig om aan des duivels tafel te 
eten, al is de lepel ook nog zo lang. Het is ook goed om zelfs het blote vermelden van slechte 
namen na te laten, - en hun namen op mijn lippen niet nemen. Als wij vergift aan de lippen 
nemen, zal het weldra doordringen tot ons binnenste; en het is goed om niet in onze mond te 
nemen, wat wij buiten ons hart willen houden. Als de Kerk gemeenschap wil oefenen met 
Christus, dan moet zij alle banden der ongerech-tigheid verbreken, en zichzelf rein bewaren van 
alle besmetting der vleselijke aanbidding van de eigen wil, welke thans de dienst van God 
verontreinigt. Sommige belijders maken zich schuldig aan grote zonden door in de gemeenschap 
van naar Rome overhellende kerken te leven, waar God evenzeer wordt onteerd als in Rome zelf, 
al is het dan ook op meer bedekte, maar listige wijze." 
Het bovenstaande is een woord van C.H. Spurgeon en bij psalm 16:4. Nogmaals: Waar kerkt U? 

 

*** 

 
**  Verlangt u er naar?  "Verlangt u naar een opwekking in de kerk die nu als een vallei vol 
doodsbeenderen is? Bidt dan om de bekering van de 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. Dat zal een tijd van leven zijn, een tijd van een milde uitstorting van de Geest; wat 
de reformatie tot een hoogtepunt zal brengen, hoger dan het ooit geweest is. Hebt u liefde tot 
onze Heere Jezus, tot de uitbreiding van Zijn koninkrijk en heerlijkheid in deze wereld? Bidt 
dan, ja bidt ernstig om de bekering van de Joden. Hebt u niet geleerd te bidden: 'Uw koninkrijk 
kome'? O, wat een vermeer-dering van roem voor de Middelaar zal hun bekering zijn! Verlangt u 
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dat de kroon op Christus' hoofd in groter glans zal schitteren en heerlijker wordt gezien dan ooit 
tevoren in de wereld? Laat ons dan instemmen met de grote schare:"Hallelujah! Want de Heere, 
de almachtige God, heeft als Koning geheerst", Openb.19:6. En als wij de grote bruiloftsdag van 
Christus in de wereld willen zien, laten wij dan zeggen, volgens vers 7: 'Laat ons blijde zijn en 
vreugde bedrijven en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lam is gekomen en Zijn 
vrouw heeft zichzelve bereid'. O broeders, weest niet bekrompen van geest, maar breidt uw hart 
uit tot het algemeen welzijn en betoon dat hiermee! Het is waar, wij geloven dat Jezus de Zoon 
van God is, tot Zijn eer. Maar o, wat een rijke eer zal Hem toekomen als degenen die eens Zijn 
landgenoten waren, maar Hem als een misdadiger kruisigden -waarover zij zich rechtvaardigen 
tot op deze dag- tot berouw zullen komen en Hem met ons erkennen!" 
 

 *** 

 
** Verlangt u er écht naar?  Ja, verlangt u er écht naar? Verlangt u naar de bekering van de 
Joden tot een... leven uit de doden? Een leven uit de doden voor de gemeente Gods, welke nu 
bloedt uit duizend wonden en een wereld die met de dag goddelozer en vreselijker wordt. 
Verlangt u naar de heerschappij van Christus tot aan de einden der aarde; een heerschappij waar 
geen mogelijkheid zal zijn voor openbaar kwaad en waar alle volken in vrede en gerechtigheid 
samen wonen? Een wereld waar oorlog onbekend is en alles door de vrede zal bloeien! Verlangt 
u daar écht naar? Waarom bidt u er dan niet dagelijks voor en om? Wie deden dat wel? Onze 
vaderen, die er heilbegerig naar uitzagen! Zoals Thomas Boston het in zijn beroemde preek over 
Zacharia 12:12 gezegd heeft: "Dat zal een tijd van leven zijn, een tijd van een milde 

uitstorting van de Geest, wat de reformatie tot een hoogtepunt zal brengen, hoger dan het 

ooit geweest is."    
 

*** 

 
** Chiliasme. Toen in 1643 in Engeland de "Westminster" vergadering van God-geleerden 
bijeen kwam om de belijdenisgeschriften op te stellen, zei de voorzitter Mr. Baillie: "Het 

merendeel der voormannen hier vergaderd, niet alleen independenten, maar óók vele anderen, 
zijn uitgesproken chiliasten." De echte Chiliasten geloven, horen en bewaren wat wij lezen in 
Openb. 1:3 en in Openb. 21:5: "...want deze woorden zijn waarachtig en getrouw." Zij durven 
aan deze woorden niets toe te doen en niets af te doen! Echter, de anti-Chiliasten doen dit zonder 
blikken of blozen wel. Laten wij nooit vergeten: óók Openbaring 20 is Gods geïnspireerde 
Woord. Het is daarom pure Schriftkritiek om Openbaring 20 wèg te theologiseren of wèg te 
symboliseren, alsof dit hoofdstuk maar wat bladvulling is! Christus maakt aan Johannes bekend 
dat satan 1000 jaren gebonden zal worden. Zesmaal wordt het getal 1000 genoemd. Men moet 
veel aandurven om hier iets anders te maken. Dan verkrachten wij de Schrift. Lees daartoe 
Spreuken 30:6 en Openbaring 22:18 en 19. Óók Openbaring 20 zal op Gods tijd naar Zijn van 
eeuwigheid gemaakt bestek naar de letter vervuld worden. Ja, tot elke tittel en jota toe! Hoe? Dat 
moeten wij aan God overlaten.   
 

*** 

 
**  De kern van het Evangelie.   "De somma van dit Evangelie is het grote, veelbete-kenende 
artikel, dat heet ”vergeving der zonden”. Wanneer dit recht begrepen wordt, maakt het een 
rechtschapen christen en schenkt ’t eeuwige leven. Het is daarom nodig, dat men dit met alle vlijt 
en zonder ophouden onder de christenen behandelt, opdat men het lere helder en duidelijk en 
onderscheidend verstaan; want het is de enige, hoogste en moeilijkste kunst der christenen, 
waaraan wij, zolang wij hier leven, genoeg hebben te leren, zodat niemand iets nieuws, hogers en 
beters mag zoeken."  (Luther-aangehaald in Bijbelverkl. Dächsel-6-112)                
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** Ook Smytegelt leerde het!  "Het Is toegekomen, ten zevende, Openb. 14:8, als er geroepen 
werd door een engel, die door de lucht vloog met het eeuwig evangelie: zij is gevallen, zij is 
gevallen, het grote Babylon. Toen moesten ze zeggen: de Reformatie wint het, daar kon niemand 
het beletten, net zo min, als ze het die engel konden beletten door de lucht te vliegen. Daar 
hebben wij nog de gezegende vruchten van.(...) Dat rijk zal nog toekomen als God dat woeden 
van het beest beletten zal. Het woedt nog schrikkelijk, maar God zal het eens verhinderen. God 
de Heere zal door Zijn macht het beest van zijn troon schoppen en het zo beschikken, dat elk zal 
zeggen: zijt gij die heilige vader? Gij zijt de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich 
tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, 2 Thess. 2:4. God zal 
dat doen komen, Openb. 18:2, de tweede val van dat beest, als God de Joden zal toebrengen. Dan 
zal het rijk Gods toekomen; dan zullen ze komen toevloeien en dan zal de volheid der heidenen 
ingaan en geheel Israël zalig worden, Romeinen 11:25".                                                                       

 

(B. Smytegelt in een preek over Zondag 48) 

*** 

**  Gegrond vertrouwen.  In het RD van 8-4-'16 bespreekt mr. D.J.H. van Dijk een boek van 
een dienaar van de antichrist. Het betreft het boek Geroepen tot hoop van bisschop Gerard de 
Korte. We maken er niet veel woorden aan vuil. De Korte is een volgeling van de paus, in welke 
man we absoluut geen vertrouwen kunnen hebben, laat staan "gegrond vertrouwen". Volgens de 
recensent mogen ook reformatorische mensen dankbaar zijn voor alles wat nog getuigt van het 
Evangelie tegenover het ongeloof. Van Dijk moest maar eens wijzen op 'het gegrond vertrouwen' 
dat al die tienduizenden misbruikte jonge mensen hebben in de liederlijke voorgangers van de 
paapse kerk. Op Reformatorisch Nederland ligt het zware oordeel der verblinding wat eindigt in 
het oordeel der verharding. Laat het RD toch al zulke roomse troep buiten bespreking van lectuur 
houden. Het RD houdt zich veel te veel bezig met al die roomse rommel. 

*** 

 **  Bijzondere tijden-1.  "Wij wachten op bijzondere tijden, als gans Israël zal zalig worden", 

Rom. 11:26, Joden en heidenen zullen dan bekeerd zijn en er zal een leven uit de doden komen. 
Dit moet geschieden door de Joden tot jaloersheid te verwekken; maar wat heerlijks kunnen zij 
van ons Evangelie zien? Zij heten het een leugenboek, onze woorden willen zij niet horen, omdat 
wij niet tonen dat Jezus ons aangenaam is en door het geloof zo dierbaar, dat we wandelen gelijk 
Christus gewandeld heeft. Zij zoeken een machtige Koning, en wie is machtiger dan die 
Hemelkoning? Wanneer wij maar toonden dat Hij heerste over onze zielen en dat wij in Zijn 
voetstappen wandelen. Het is de tijd der wederoprichting van de kerk uit Babel, dat eens vallen 
zal en als een molensteen in de zee geworpen zal worden, en die moeder der hoererij, die 
dronken is van het bloed der martelaren, dewelke gedood zijn om het getuigenis van Jezus 
zullen, met al de kinderen Babels, onder Zijn voeten verpletterd worden. Dit zegt de engel met 
het eeuwig Evangelie, Openbaring 14." 

*** 

** Bijzondere tijden-2.  "De papisten zijn alleen de antichrist niet, maar ook al  degenen die 
tegen Christus zijn en iets in hun harten hebben, dat ze dienen als Babels kinderen, en die tot 
Babel behoren en ook zij zullen verwoest worden. Weten wij of Babels val nabij is? Ontwaakt 
dan, o lauw, zorgeloos en vervallen christendom! De duisternis bedekt nu de aarde en donkerheid 
de volken; maar gij, die de Heere vreest: ziet Uw licht komt, over U zal de Heere als de Zon der 
Gerechtigheid opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over U gezien worden; en de heidenen zullen tot 
Uw licht opgaan, en de koningen tot de glans die U is opgegaan, Jesaja 60:3. O, zag men haast 
de tijd, van welke de Heere gezegd heeft: Ik zal in het midden van Jeruzalem wonen, en dat zal 
geheten worden een stad der waarheid en de berg der gerechtigheid. Ik zeg de juiste tijd of 
manier niet op wat wijze dit geschieden zal, of op welke plaats, maar al de profetieën zijn vol 

van deze beloften; waar Israël een voorbeeld van is geweest. O, hoe moesten wij dan naar de 
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heiligheid staan, die Gods huis sierlijk is tot in lange dagen, Psalm 93:5 en tonen, dat wij van die 
mensen zijn, die levende stenen zijn van dat geestelijk gebouw, waarvan Christus de uiterste 
hoeksteen is." 

Het bovenstaande lezen we in een preek over Filemon 1:27, van de hand van ds. Jodocus van Lodenstein, 
de strenge Voetiaanse prediker. Deze boetgezant was zeer somber gesteld over de kerk in zijn dagen, 
maar verwachtte wel een heilstijd voor de kerk in de laatste dagen! Ook in onze dagen kan en mag dit; en 
dat moet bij de midder-nachtelijke duisternis die ons omhult, ook onze verwachting zijn! Van Lodenstein 
heeft ook gezegd dat de Reformatie van de 16e eeuw maar een zwak begin is geweest, vergeleken bij 
hetgeen komen gaat na de verwoesting van Rome en de Islam én de bekering van de Joden! Welk een 
uitzicht voor een wereld, waarvoor geen enkel uitzicht meer lijkt te zijn! 
 

*** 

 
** StaatGelovigPal.  We zouden toch mogen verwachten dat de SGP zo staat in het 
maatschappelijk en kerkelijk leven. De praktijk is echter doorgaans geheel anders en staat er 
veelal haaks op. Wat te denken van het volgende?  Het Landelijk Verband van de SGP-
studieverenigingen had enige tijd geleden de uitgesproken atheïst dr. A. Pechtold (voorman 

politieke partij D66) in haar midden voor het houden van een lezing. Als zijn "beloning" mocht hij 
een theater/concertbon van 80 euro in ontvangst nemen. Drs. Pechtold is in de Tweede Kamer 
regelmatig in de weer om te trachten de restanten van het christendom in ons land uit te bannen.  

(Het blad "In het spoor" van mei 2016 publiceerde dit schrijnende voorbeeld) 

 

*** 

 
**  Niet spreken met de Islam.  Drs. K. Exalto heeft eens gezegd:  "We mogen niet  spreken 

met islamieten daar zij de drie-eenheid loochenen"!! 

 *** 

**  Op visite bij de antichrist.  Het Reformatorisch Dagblad van 26 april 2016 plaatste een foto 
van ons koninklijk gezin bij de paus. De paus -als de vertegenwoordiger van Christus op aarde!- 
was keurig in het wit. Deze "eer" viel koningin Máxima niet ten deel hoewel zij voor 100% 
rooms is. Het feit dat haar man protestant is dwong ook haar in het zwart te gaan, zoals ook de 
prinsesjes. Máxima had ook nog maar een zwarte mantilla over haar hoofd gedrapeerd. En zo 
laat het Huis van Oranje zich openbaar vernederen door die onheilige man uit het Vaticaan! Deze 
audiëntie werd begeleid door prins Jaime, de roomse zoon van de roomse prinses Irene, in zijn 
functie als ambassadeur voor Nederland bij de Heilige Stoel. Hoe onheilig kan alles zijn! 

*** 

** De oosterse antichrist-1.  U weet dat dit de Islam is en u weet ook dat Europa -en ook 
Nederland- er mee overspoeld wordt. We laten haters van God en Zijn Christus, en zo ook de 
toekomstige vervolgers van de ware christenen, ongehinderd ons land binnen. Als de HEERE het 
niet verhoedt wordt het onze ondergang. En toch spreken we opnieuw de hoop uit dat het zover 
niet zal komen -hoewel etnische onlusten zeker niet uit te sluiten zijn- maar dat Israël zal 
gebruikt worden om de kop van dit monster te vernietigen, waarna het hele lichaam wereldwijd 
zal afsterven. De wens de vader der gedachte? 

*** 

** De oosterse antichrist-2.  Of we dan christen vluchtelingen niet moeten helpen? Dat 

staat buten kijf. De christenen onder hen worden nu al door de islamieten vervolgd. Zomaar drie 
berichten uit het RD van 10, 11 en 12 mei. "Christelijke vluchteling Duitsland slachtoffer van 
geweld." - "Wees heel voorzichtig met doop asielzoeker." -  "Steeds meer jihadisten onder 
vluchtelingen." Er worden schrijnende voorbeelden gegeven. Velen proberen zich te laten dopen 
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om een betere status te krijgen. Of er dan geen echte bekeringen zijn? Dan geloven we zeker, 
maar laten we toch wel heel voorzichtig zijn. De Islam is een onvoorstelbaar groot gevaar. In het 
spoor van de heer Wilders gaan er van lieverlee meer ogen open. We laten het verder gaan. De 
toekomst zal het ons wel leren dat landen als Zwitserland, die de tsunami van islamieten 
desnoods met het leger zullen beletten, juist hebben gehandeld. 

*** 

**  Voorzichtig. "Wees heel voorzichtig met doop asielzoeker", is een artikel in het RD van 11 
mei 1916." "Kerken moeten heel voorzichtig zijn met het dopen van asielzoekers met een 
islamitische achtergrond. Dit zeg de gevluchte predikant ds. Hany Ghattas vandaag in een 
gesprek met deze krant. Dit wordt verder uitgewerkt en is hoogst alarmmerend. Laten wij de 
asielzoekers maar ´vertroetelen´, wat in de toekomst ons leven zal kosten. Maar dat zal niet 
eerder geloofd worden dan wanneer het gebeurt. 
 

*** 

 **  Hardnekkig ongeloof.  Heeft u het interview gelezen met ds. Silfhout in het RD van 26-5-
'16? Ze leren het NOOIT en  ze willen het ook niet onderzoeken. Geen beke-ring massaal van het 
volk der Joden tot een “leven uit de dood” voor de hele wereld en het daarop volgende Vrederijk 
van de Messias. Het loopt alles ten einde en het einde van alles is nabij. Blinde leidslieden der 
blinden, helaas! Om met Philpot te spreken: het ontkennen van de Christus regering aan het 
einde der tijden -na de ondergang van het Pausdom en de bekering van Israël- "is niets dan het 
meest brute ongeloof of ingewortelde vooroordeel". De meeste predikanten lijden aan die 
vreselijke kwaal. Ze mochten toch eens tot inkeer komen, daar het een groot kwaad is om Gods 
Woord zo te verachten en te verwerpen. 
 

*** 

**  Rechtvaardigmaking.  Vóór de rechtvaardigmaking kunnen wij Gode niets aanbrengen, 
want dan zijn wij dood in de zonden en misdaden. Ín de rechtvaardigma-king kunnen wij het 
evenmin, want dan moeten wij het luid van onszelf kunnen verklaren, dat wij met al onze 
deugden, zowel als met onze zonden, niets zijn dan verlo-ren zondaars en dat onze vrijspreking 
niets is dan een daad van Zijn vrije goddelijke genade en ontferming in Christus Jezus. Ná de 
rechtvaardigmaking kunnen wij Gode ook niets aanbrengen uit onszelf, want Hij heeft het ons 
alles tevoren gegeven en zo blijven wij voortdurend van Hem afhankelijk en van Zijn vrije 
genade over ons in Jezus Christus.  

                                                                                                               (Kohlbrügge-14-154) 

*** 

**  Dicht bij elkaar.  "Protestanten en rooms-katholieken staan dichter bij elkaar dan wel wordt 
gedacht. Tot die conclusie komen kardinaal dr. A. Simonis en ds. R. Plaisier, secr.-generaal van 
de Nederlandse Hervormde Kerk, in het televisieprogramma "De 4e dimensie", dat de EO 
morgenavond uitzendt", aldus het RD van 21 april, in het jaar 2000. En nu in 2016 is deze 
duivelse liefde nog intenser! We denken dat protestanten en roomsen zó dicht bij elkaar staan dat 
ze vrijwel één van geest en zin zijn. Dit kan niet genoeg beklemtoond worden daar de afvalligen 
steeds brutaler worden.   

*** 

 
**  Rijk en arm.   In het RD van 26--5-'18 schrijft Arne Schaddelee een artikel Wat te doen aan 

ongelijkheid tussen arm en rijk? Hij wijst erop dat drie rijkste Nederlanders meer bezitten 

dan de helft van alle arme Nederlanders. Hij noemt dit alarmerend. Maar wat te doen? Arne 
wijst op de Fansman Thomas Piketty, die een verbijsterend boek schreef op basis van het 
omvangrijkste onderzoek dat er ooit werd gedaan naar economische ongelijkheid. Hij citeert 
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hem: "Zonder de terugkeer van een stevige economische groei, hoge belastingen op kapitaal 
(beide onwaarschijnlijk) of een derde Wereldoorlog (onwenselijk) zal de ongelijkheid volgens 
hem eindeloos blijven oplopen." De genoemde derde Wereldoorlog is af te bidden, maar te 
vrezen is -als er geen bekering komt- dat we er ernstig rekening mee dienen te houden. Wij 
zullen en kunnen die verschrikkelijke ongelijkheid niet meer veranderen. Dit gaat de HEERE 
Zelf doen, Hand. 2: 44-47. Bunyan zei dat de kerk hervormd zal worden naar de leer en praktijk 
der eerste christen gemeente. Het wacht alles op de bekering van Israël! 
 

*** 
 

** Wat een VALSE Nederlanders!  De anti-Israël-activisten die supermarkten afspeu-ren naar 
Israëlische producten van de Westelijke Jordaanoever, mogen gewoon door-gaan met hun actie. 
Het oproepen tot een boycot valt namelijk onder de vrijheid van meningsuiting, zegt minister 
Koenders. Die uitspraak van de minister is al even gemeen.                                                                                                            
 

(Elsevier-digitaal-27-5-'16) 

 

*** 

 
**  Misdaad migranten.  "Voor het eerst brengt de Duitse federale politie een rapport uit over 
misdaadcijfers van asielzoekers in alle zestien deelstaten. Wat blijkt? In het eerste kwartaal van 
dit jaar namen migranten in Duitsland zo'n 69.000 delicten voor hun rekening." De islamitische 
invasie zal nog veel meer heel kwade gevolgen hebben.                                                                                          
 

(Elsevier dig. 8-5-16) 
*** 

 
**  Hulp van Turkije.  De deal tussen de EU en Turkije heeft weinig veranderd. In mei werden 
zo'n 13.000 migranten gered voor de kust van Italië. Naar schatting willen bijna een miljoen 
Nigerianen, Gambianen en Somaliërs de oversteek vanuit Libië nog maken. Marine Le Pen 
(Frankrijk) noemde het Duits-Nederlandse deal met Turkije hoogver-raad. De overeenkomsten 
die ook Nederland heeft gesloten met het volkomen onbetrouwbare Turkije zal ons zuur 
opbreken, tenzij de HEERE opstaat tot de strijd. Laat het onze hoop én verwachting zijn. 
 

*** 

 
**  Het roomse protestantisme.  Enige tijd geleden werden we in het RD verrast op een artikel 
van de Hersteld Herv. predikant R.van Kooten te Apeldoorn. Dominee Van Kooten vond het 
kennelijk noodzakelijk voor Baäl te twisten. Van Kooten (en dat is de  mening van bijna al zijn 
collega's in de diverse kerkstukken!), is van mening dat de antichrist nog moet komen. Er kwamen veel 
ingezonden brieven van dominees/abonnees om de gedachten van deze afvallige te weerleggen 
en op het aloude standpunt te wijzen? Helaas niet, hetgeen ook niet te verwachten was. Toch 
werden er snel twee ingezonden brieven geplaatst die een helder, een Bijbels geluid gaven. Wim 
Verwoerd en de bekende dr. J. Bunt hebben de valse mening van ds. Van Kooten grondig 
weerlegd. Onze geestelijke voorgangers mochten eens beseffen dat ze volkomen in strijd zijn 
met onze Belijdenisgeschriften, door hun loochenen dat Rome de antichrist is. In de voorrede 
van De Dordtsche Leerregels wordt als volgt gesproken: "Want deze Kerk, van de tyrannie des 
Roomschen Antichritst en de schrikkelijke afgoderij des Pausdoms, door Godes machtigen hand 
verlost(...)", en in artikel 36 van de NBG lezen we o.a. "(...) om te weren en uit te roeien alle 
afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronde te werpen (...); en verder 
spreekt Zondag 29 van de Heidelbergse Catechismus over de "vervloekte mis" van de roomse 
kerk. Drie bewijzen uit hetgeen vastgelegd is over wat we "geloven" over de antichrist. En deze 
antichrist is het Pausdom, waarmee vrijwel het gehele protestantisme boeleert; al was het alleen 
maar daarom dat wordt ontkend dat Rome dé antichrist is! 
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**  Wat een geknoei-1.  Er is een boek verschenen met de titel Als je jong bent. Meerdere 
scribenten schrijven daar aan en voor de jeugd, over diverse onderwerpen. In het blad Bewaar 

het Pand van 14 juni 2016 las ik het tweede deel van de bespreking van dit boek. Uit die 
bespreking blijkt dat er goede en zeer lezenswaardige artikelen in staan. Het laatste artikel is een 
bijdrage van ds. B.J. van Boven; een samenvatting van een lezing voor studenten over 
Openbaring 13. Wat ds. Van Boven te berde brengt is een miskleun van de eerste orde. Bewaar 
het Pand geeft een citaat van blz. 181: "In veel vormen van het chiliasme meent men zelfs dat er 
straks nog wel een mogelijkheid komt om gered te worden. Er zou immers een duizendjarig rijk 
zijn voorafgaand aan het laatste oordeel. Dat lijkt heel mooi, maar Gods Woord geeft daarvoor 
geen grond. Daarom is deze gedachte zo misleidend. Ons leven staat in de ernst van de 
wederkomst van Christus. De Rechter staat voor de deur. Hoe dichter de wederkomst nadert, hoe 
brutaler de satan wordt.(...) In m'n lange leven heb ik al heel wat dwaasheden gelezen over het 
chiliasme gelezen, maar zulke volkomen onzin is me nog niet eerdere onder ogen gekomen! 
 

*** 

 
**  Wat een geknoei-2.  "Een mogelijkheid om gered te worden?" Wat wil ds. Van Boven 
daarmee zeggen? In elke tijd kan men gered worden, want men mag (moet) altijd in de Heere 
Jezus geloven ter zaligheid. Het is zelfs een gebod, 1 Johannes 3:23. Bedoelt ds. Van Boven dat 
er mensen zijn die denken: "Ik bekeer me niet want ik kan altijd nog in het 1000-jarig Rijk gered 
worden? Daar heb ik nog nooit van gehoord! Het is wel een zeer schimmig schrijven/praten van 
de predikant. Die mensen hebben trouwens geen enkele kans om zalig te worden want de Bijbel 
geeft immers geen grond voor een 1000-jarug Rijk volgens de dominee. Maar wat doet Van 
Boven dan met dit gegeven? Dat staat zomaar voor de flauwekul in de Bijbel? Kom dominee, u 
plaatst dit rijk toch wel ergens? Het is al voorbij, wij leven er in óf het is nog toekomstig. Het 
komt en het is er dus wèl! Wel beste dominee: mogelijk heeft u nog wat tijd vrij om eens op te 
zoeken wat à Brakel er over schrijft in de onverminkte Redelijke Godsdienst. Dominee Van der 
Groe is er trouwens ook niet onduidelijk in. Zie zijn verklaring in Catechismus Zondag 19. Daar 
wordt er toch wel heel duidelijk over geschreven! En als u wat meer tijd vrij kunt maken lees er 
dan eens de tientallen puriteinen op na en onze oudvaders. Dan bent u er snel genoeg achter dat 
er een 1000-jarig komt en dat dit nog geheel toekomstig is! Het is voor mij onbegrijpelijk dat de 
recensent in Bewaar het Pand deze onzin heeft opgenomen. Voor dominee Van Boven geven we 
onderstaand nog de visie van de hem ook zeker  bekende dominee. E. Fransen. 
 

*** 

 
**  Dit is het 1000-jarig rijk!  "Reeds sinds jaren is mijn verwachting en verlangend uitzien 
geweest naar Israëls bekering tot zegen en leven van de kerk, Rom. 11. Doch voor ruim acht jaar 
in onze wekelijkse avonddienst in het behandelen der gelijkenissen, werd mijn hoop 
verlevendigend uit Matth. 25:1-13, dat de zomer nabij is. In het laatste der dagen, n.l. de tijd van 
Israëls aanstaande en gezegende bekering, zal de woestijn van het Jodendom een vruchtbaar veld 
zijn; maar het vruchtbare veld van inbeelding van ons tegenwoordig christendom zonder 
godsvrucht, zal dan tot een woud gemaakt worden, doch het recht zal in de woestijn, en op het in 
waarheid vruchtbaar veld verblijven, n.l. de uitverkorenen uit Joden en heidenen zullen volgens 
Jesaja 11 dan in grote vrede leven. Dan hebben de godzaligen de gezegendste tijd voor ’s Heeren 
volk verwacht, ja, een aanwas in geestelijke vruchtbaarheid, dat de kerk het meest zal bloeien 

in de laatste tijd. “In de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen 
zijn”, Ps. 92. Dan zal de satan duizend jaren (bij de Heere juist bepaald doch voor ons een 
onzekere tijd), gebonden zijn, n.l. om noch met martelaar-schap, noch met ketterijen de kerk te 
vervolgen." 

(Uit:prekenbundel enkele teksten uit Openbaring) 
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In een verhandeling van de Heid. Catechismus zegt ds. Fransen aan het slot van zondag 48 het volgende: 

"Vraag: Bidden zij ook dat de Heere de onvervulde beloften mag volbrengen? Antw.: Ja, om de 
val van Babel, de bekering der Joden, de komst van het duizendja-rig rijk, de toebrenging van 
Zijn uitverkorenen en hun eeuwige zegepraal." Zo heb ik nog een veelvoud van ds. Fransen over 
het Vrederijk en van tientallen anderen. Ds. Van Boven mag het bij mij in komen zien. Welkom! 
 

*** 

 
** DENK-1.  Er is door de twee Turken die de PvdA.verlaten hebben en in de Tweede Kamer 
voor zichzelf zijn begonnen een nieuwe partij opgericht - DENK. We kunnen nu nog lachen om 
DENK, maar dan is het lachen als een boer die kiespijn heeft. Ik zie ze als een reëel gevaar. 
Doordat ze zo populistisch doen, zullen veel moslims DENK zien als beter alternatief voor de 
PvdA. Die partij is al vreselijk, maar DENK is onvergelijk-baar vreselijker. Ben bang dat DENK 
de eerste serieuze moslimpartij is die zomaar 10% van de gerechtigde kiezers kan krijgen. Dat 
percentage wordt in de toekomst met die gigantische stroom van moslimgelukzoekers zéker niet 
lager! Er is alle reden om erg boos te zijn op de SGP. Die verdedigen tegenwoordig de moslims, 
omdat anders christenen zogezegd ook geen rechten hebben. Waarom niet gewoon zeggen zoals 
het is, namelijk dat christendom superieur is, (om het voorzichtig uit te drukken). Ons land hangt 
wat boven het hoofd en men ziet het niet.... 
 

*** 

** DENK-2.  DENK is woedend op Kamervoorzitter Khadija Arib. Kamerleden Kuzu en Öztürk 
hebben de afgelopen weken gevast voor de Ramadan. De islamitische vastenmaand wordt 
traditiegetrouw afgesloten met het Suikerfeest, dat volgens de Turkse kalender volgende week 
dinsdag plaatsvindt. Vasten voor de Ramadan en daarna lekker met familie en vrienden eten 
tijdens het Suikerfeest. Maar DENK zou DENK niet zijn als ze ook niet anderen zouden 
lastigvallen met hun satanische tradities: Kamerlid Öztürk verzocht daarom de stemmingen van 
dinsdag te verplaatsen naar een andere dag. De Kamer moet rekening houden met het 
Suikerfeest, meent hij. Persoonlijk zagen wij deze consternatie in de Tweede Kamer, via 
Internet. Deze twee Turken zijn ongelofelijk brutaal. Hondsbrutaal. Hoewel de Kamervoorzitter  
zelf van Marokkaanse afkomst is en hen steeds terechtwees, vielen ze haar steeds in de rede, 
hetgeen haar boos maakte. Er kwam meerdere Kamerleden naar de interruptietelefoon om die 
Turken op hun plaats te zetten. Een van de Kamerleden (een vrouw) beet ze toe: "We leven niet 
in een islamitische staat en dat wordt het ook nooit." Meerderen worden wat 'Wildersachtig'! 

 

**   Einde verzorgingsstaat onvermijdelijk-1.  In het RD van 24 juni 2016 stond een artikel 
onder voornoemde kop. Dr. Rutger van den Noort voorspelt dat de huidige voorzieningen in ons 
land niet meer houd- en haalbaar zijn. Hij wijst op de vergrijzing in ons land, het vloeien van 
miljarden naar de Europese Unie en de miljarden die de vele moslims ons gaan kosten die we 
binnen hebben gelaten. Negentig procent van hen en meer zullen nooit werk krijgen en dat houdt 
in dat er fabelachtige bedragen aan bijstand betaald zullen worden. Niet bepaald een aangenaam 
vooruitzicht. We laten nu in het midden het al of niet juiste van de doorgeschoten 
verzorgingsstaat die we gecreëerd hebben, We houden ons aan de huidige feiten en dat is dat 
door al deze enorme financiële verplichtingen onze welvaart snel ten einde raakt. Dr. Rutger 
meent dat er "naastennetwerken" moeten komen. We zouden ook kunnen zeggen dat we voor 
elkaar dienen te gaan zorgen. Nu zou dit, op zichzelf genomen, niet verkeerd zijn. Inplaats dat de 
overheid voor ons zorgt dienen we voor elkaar te zorgen. Zeker niet in strijd met de Bijbel! 
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**  Einde verzorgingsstaat onvermijdelijk-2. Maar er is meer aan de hand. De regering wil 
alle vrouwen aan het werk hebben. Om die emancipatiezucht door te drijven betalen één 
verdieners naar verhouding veel meer belasting dan tweeverdieners. Dit is een schandelijke zaak, 
maar -ondanks protesten- wordt dit doorgedreven. Moeders met een gezin tracht men de deur uit 
te jagen, Maar.. wie moet er straks mantelzorg verlenen? Wie? De werkende vrouwen? Nee dus. 
Moeders met (jonge) kinderen? Dat kan niet. Moeten ouders hun getrouwde kinderen gaan 
helpen? Voorzover ze daartoe in staat zijn én dicht bij elkaar wonen, zal dat  geen bezwaar zijn, 
al zijn er grenzen. Maar omgekeerd? Een moeder in haar gezin heeft het druk genoeg. Zal de 
buurvrouw het doen? Vreemden? Laten we elkaar niet voor de gek houden. Mantelzorg zal een 
utopie blijken te zijn; de uitzonderingen daargelaten. Zullen vrouwen hun baan opgeven om 
anderen bij te staan? U gelooft het zelf niet. 

*** 

 
 ** Het einde van Europa-1. Een groot aantal landen is lid van de Europese Gemeenschap en 
moeten gehoorzamen aan de besluiten die in Brussel worden geno-men. Deze landen zijn in feite 
hun zelfstandigheid kwijt en deze strik wordt steeds nauwer aangehaald. Groot Brittannië heeft 
er dezer dagen afscheid van genomen. Via een referendum (Brexit) is met een krappe 
meerderheid van de Britse stemmers dit besluit genomen. Degenen die gestemd hebben voor 
'blijven' hanteren allerlei doemscenario's over de vreselijke gevolgen van het uittreden. Dat zal 
moeten blijken. Het ligt wel voor de hand dat de bijdrage van Engeland aan 'Europa' opgevangen 
zal moeten worden. Het financiële gat dat het Verenigd Koninkrijk achterlaat zal gedicht moeten 
worden. De schattingen zijn dat het Duitsland jaarlijks drie miljard extra gaat kosten. Ook 
Nederland zal nog dieper in de buidel moeten tasten. Volgens onze regering hebben wij veel 
voordeel aan de EU. Hoezo voordeel? Het kost alleen maar geld. Brussel is een geld 
verslindende nazi-achtige dictatuur. En maar blijven volhouden dat wij zoveel voordeel aan de 
EU hebben. Voor het gemak hebben we het maar niet over Griekenland en de rest van de Zuid 
Europese landen die aan het infuus van de EU liggen en wat voornamelijk betaald wordt door 
Duitsland en Nederland. Daarnaast wordt ook angstvallig stilgehouden hoeveel de massa 
immigratie ons kost. Dat we dreigen er financieel aan te gronde te gaan is erg, maar dat we er 
geestelijk en zedelijk aan te gronde zullen gaan is meer dan verschrikkelijk. 

 

 
**  Het einde van Europa-2.  Maar bij alles wat de tegenstanders van de EU aanvoeren wordt 
toch iets heel belangrijks vergeten. En dat is dat over het Verenigd Europa de roomse vlag van 
Maria wappert. Wat ook de gevolgen van de Brexit zullen zijn voor Engeland en straks voor 
Nederland (en we mogen er allemaal wel voor bidden dat ook ons land Europa de bons geeft!), 
het belangrijkste is dat we los moeten van het pauselijk Rome. De zwaarte van de economische 
en financiële gevolgen van het loskomen van Europa worden overdreven. Aangezien het volk 
niet zelf denkt, maar waarde hecht aan  haar leiders, geloven ze echt dat we bijv. geen handel 
meer zouden kunnen bedrijven met buurlanden. Wat natuurlijk complete nonsens zijn. De hele 
Bremain campagne kan worden samengevat met angstzaaierij. Gaan we hier ook meemaken als 
een referendum dichterbij komt?  Het is niet ondenkbaar dat landen die Europa vaarwel zeggen 
het er de eerste tijd moeilijk mee en van zullen hebben, maar op de wat langere termijn zal het 
alleen maar voordeel opleveren. Het is zo ontzettend jammer dat de goe-gemeente niet meer 
weet wat de oorsprong is van de EU. Tientallen jaren geleden heeft de erudiete mevrouw mr.dr. 
J.C. de Meyere in het blad Protestants Nederland uitvoerig beschreven wat de oorsprong van de 
Mariavlag is, en zo ook wat de EU inhoudt. Zij die de mogelijkheid daartoe hebben zouden eens 
moeten zoeken op Digibron naar de jaargan-gen van Protestant Nederland. Dan zult u ervan 
schrikken! Schrikken; hoe we bedrogen worden door onze wereldlijke en geestelijke leiders. 
Alles wat de Paus zegent is en wordt vervloekt. Over dit aspect hopen we DV de volgende keer 
uitgebreider in te gaan. Er ligt al het een en ander klaar. 
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**  Het einde van Europa-3. De laatste dagen hebben we veel commentaar op de Britse Brexit 
onder ogen gekregen. Het volgende is er iets van: 
 
 

"Brussel is de afgelopen jaren namelijk veel te groot en machtig geworden. Jean-Claude 
Juncker, Donald Tusk en Mario Draghi hebben zich gewoon misdragen. Zij eisten steeds meer 
macht en bevoegdheden op, waardoor individuele lidstaten bijna niets meer  
in te brengen hebben. Nationale parlementen gaan alleen nog maar over de details, de écht grote 
en belangrijke zaken worden beslist in Brussel, wat zowel anti-democratisch als knettergek is. 
‘Europa’ weet immers helemaal niet wat er op lokaal/nationaal niveau gebeurt, en heeft ook lak 
aan de meningen van ‘het gewone volk'. Door uit de EU te stappen zal Groot-Brittannië haar 
soevereiniteit terugkrijgen. Britten gaan nu weer over de toekomst van hun eigen land, hoe 
vervelend de machtshongerige megalomanen in Brussel dat ook vinden. Het is echt een 
grandioze overwinning voor het trotse Britse volk. Zij gaan nu zelf weer over hun politieke, 
culturele en sociale beleid bepalen. Ze kunnen geld uitgeven aan zaken waaraan ze dat willen 
doen, ze kunnen bezuinigen op dingen waarop ze willen bezuinigen, ze kunnen zelf bepalen wie 
ze het land wel en niet binnenlaten en, oh ja, ze zijn nu ook nog eens in staat om zélf 
handelsverdragen te sluiten, etc. Dat is geweldig, maar dit Brexit moet niet het einde van de 
eurosceptische beweging zijn. Sterker nog, eurosceptici moeten deze mooie overwinning 
gebruiken om vergelijkbare referenda te organiseren in andere landen, waaronder -en vooral!- in 
Nederland." Inderdaad: dat ons land spoedig mag volgen! 
 

*** 
**  Dat is heel erg. (...) Over de aanvang, de loop en het slot van de goddelijke wereld- 
geschiedenis wordt niet gepredikt. Kunnen dienaren des Woords het verantwoorden, dat zij over 
drievierde en meer van het goddelijk Woord zwijgen en hun hoorders zijn schatten  van kennis 
en openbaring over verleden en toekomst van de mensheid, Israël en de kerk onthouden? Of 
weten zij er niets over te zeggen? Zie hoe Paulus zich durft te beroemen: 'Ik ben rein van uw 
bloed, want ik heb u niets onthouden, maar u de gehele raad Gods  geopenbaard', Hand. 20: 26 
en 27. (...)         (F. Bettex-"De Bijbel Gods Woord") 

 

*** 
 **  Niemand onfeilbaar!  De bekende ds. J.P. Paauwe, die toch "doorkneed" was in de 
oudvaders, heeft niets geloofd van een heerlijke tijd voor Gods Gemeente op aarde na de 
bekering van Israël. Maar de door hem zo hoog geachte en veel genoemde Ds. Th. van der Groe, 
was een chiliast van het "reinste water”, maar ds. Paauwe "zag er niets van", zoals hij het wel 
heeft uitgedrukt. Alsof hetgeen wij zien of niet zien maatgevend is! Het geloof is een vaste grond 
der dingen die men hoopt en een “bewijs” der zaken die men niet ziet. Ds Paauwe heeft hierin 
Gods Woord niet geloofd. En zijn huidige “volgelingen” volgen slaafs de “meester”. Ook ds. 
Paauwe was een mens van gelijke bewegingen als alle anderen; dat wil zeggen, hij was een mens 
die dwalen kon en ook niet onfeilbaar was.  
 

*** 
**  Alles leugen en bedrog?  "Het Westen greep sinds 11 september 2001 in zeven islamitische 
landen met militaire middelen in. In al die landen is het sindsdien slechter geworden. De Duitse 
auteur Michael Lüders komt tot de trieste conclusie dat het Westen zijn eigen monsters heeft 
gecreëerd. Islamitische Staat verdient volgens hem het label 'Made in USA."  Zo begint Jacob 
Hoekman in het RD van 17-7-16 een bespreking van het uit het Duits vertaalde boek Wie wind 

zaait. Wat de Westerse politiek in het Midden-Oosten aanricht.  Hoekman heeft er zelf de kop 
bovengezet,"Hoe het Westen zijn eigen monster creëerde". De uitgebreide bespreking van 
Hoekman doet de rillingen over je rug lopen. Hebben dan toch velen gelijk dat Obana met de 
zijnen zélf de IS in het leven riep en helpt? Het boek van Lűders (29,50) zouden we allemaal 
moeten lezen. Het lukt mij niet hier nu verder aandacht aan te besteden. Ik wijs alleen nog op 
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Irak, waar geen massa vernietigingswapens gevonden zijn en waar de toestand -na het ingrijpen 
van de VS- allervreselijkst is geworden. Dagelijks horen we van de vreselijkste aansla-gen welke 
enorm veel doden vergen. Wat is er waarheid van dat Rusland (Poetin) een wereldoorlog wil 
ontketenen? Of... is de waarheid (zoals meerderen vast geloven) dat juist de VS deze oorlog wil? 
Gelet op de omsingeling door de NAVO van Rusland is dat zeker niet ondenkbaar. Nogmaals: 
Wat is nog waarheid? 

*** 

 
**  ALLES IN DIEPE SLAAP-1.  "Nog een korte tijd dan zal de slaapzucht in de kerken wel 
overgaan; voor sommigen in ontzetting, voor anderen in vervulling van hun hoop." Het 
voorgaande schreef een lezer mij onlangs. Hiermee is de situatie van de  kerk juist getypeerd. 
Het RD staat momenteel vol van reizen en trekken en allerlei predikanten verbinden er hun naam 
aan als reisleider! Al slapende leeft en reist men door. Doe nu niet flauw en zeg niet dat ik 
beweer dat een mens niet eens een rustperiode mag hebben. Maar het hedonisme heeft zó de 
christenheid bevangen dat uitgaan en vakantie wel een eerste levensbehoefte lijkt geworden te 
zijn. Het zou profijtelijker zijn als de heren predikanten eens warm zouden lopen voor het 
beleggen van bidstonden om de HEERE te smeken om waarachtige bekering, opdat de zo 
dreigende oordelen over ons afgewend mochten worden. 
  

*** 
 

*  ALLES IN DIEPE SLAAP-2.  De christenheid zal straks inderdaad in ontzetting ontwaken 
als de Almachtige Zijn machtige arm zal ontbloten. "Maar zij bekenden het niet, tot de 
zondvloed kwam en hen allen verdierf." Je vraagt je wel eens af de wereld-situatie nog 
benauwender kan worden dan ze al is. We dienen daar zeker van uit te gaan. De grote 
ontploffing in het Midden-Oosten moet nog komen, hoé erg het daar dan ook al is. En hoe ligt 
toch alles; bijzonder gelet op Is alles leugen en bedrog? Het is bekend dat wij door onze eigen 
NOS dé waarheid wordt onthouden. En de "kerk" zwijgt veelal in alle talen. Het is niet uit te 
spreken hoe intens triest het is dat onze geestelijke voor-gangers nalaten een profetisch geluid 
laten horen en jong en oud erop wijzen wat er in de wereld te komen staat. Enkele bijeenkomsten 
om te bidden voor 'het herstel om te bidden voor de bekering der Joden' heffen dat niet op! 
Degenen die het Profetisch Woord geloven weten, dat als straks Israël massaal aangevallen 
wordt door de hele wereld, de HEERE door ontzaggelijke tekenen zal spreken. DV de keer 
luisteren we  wat Spurgeon daarover zegt, waarover we ons verbazen zullen. De HEERE zal 
onze beide oren doen klinken als Hij op zal staan tot de strijd. 

(7/16) 
 
 

******  


