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** Ds. John Kennedy (1819-1884)  over de toekomst van Gods Kerk.  In 1881 preekte 

hij in Fearn over Jesaja 26:20: “Ga heen Mijn volk, ga in uw binnenste kamers en sluit 

uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga.” In 

deze opmerkelijke preek voorspelde hij het verval van de evangelische prediking in zijn 

land. De oordelen zouden bij het huis Gods, binnen in de Kerk, beginnen en als volgt 

worden voltrokken: 
 

1. De Heere zal de meeste levende getuigen wegnemen en grote lege plekken in de kerk 

overlaten. 

2. Een valse leer zal de plaats van het evangelie innemen. 

3. Een geestelijk onderscheidingsvermogen zal van het volk worden weggenomen en 

door hun verduisterd verstand zullen zij de nieuwe leer inzwelgen, zoals een blinde het 

hem gegeven water drinkt, of het vuil is of niet. 

4. Een geest van wereldgelijkvormigheid zal de harten van het volk vervullen en zij 

zullen de middelen der genade verzaken. Waar eens honderden onder het gehoor 

kwamen, zullen er nog maar tien overblijven. 

5. De Heere zal Zijn Geesteswerk van Schotland wegnemen. Ofschoon Hij beloofd 

heeft dat een zaad zou overblijven om Hem te dienen, beloofde Hij niet dat Schotland 

zich als voorheen in Zijn gunst zou blijven verheugen. De wereldgelijkvormigheid zal 

Hem verdrieten en de terugtrekking van de Heilige Geest veroorzaken en dan zullen 

Zijn oprechte dienaren en volk weinig in getal zijn.  
(L.J. van Valen-Dauw van Hermon-blz. 347) 

 
** Refo levensstijl.  In het RD van 14 december 2003 stond een artikel geplaatst “Een 

leefstijl die het Evangelie afzwakt.” Er wordt gewezen op de onvoorstelbare weelde 

“onder ons”, welke zo schrijnend afsteekt tegen de barre ellende en armoede in vele 

landen in deze ten ondergaande wereld. Het materialisme is in reformatorische kringen 

zeer groot. Bankrekeningen, huizen, auto’s enzovoort, is doorgaans het ene nodige 

onder vele belijders. De genotsculptuur van een groot deel van de Refo-jeugd is 

benauwend. Velen van hen beschikken over veel geld en dit blijkt met hen ten verderve 

te zijn. Het artikel eindigt als volgt: “We kunnen niet anders concluderen dat de 

levensstijl van westerse christenen een groot gevaar begint te worden voor de 

geloofwaardigheid van het westerse christendom voor christenen die niet consumeren 

maar overleven. In dit licht kan een gloednieuwe Mercedes wel eens meer aanstoot zijn 

voor het Evangelie dan een in de gereformeerde gezindte niet geaccepteerd kledingstuk. 

Het is een "oud" bericht, maar er is nog helemaal niets veranderd. 
 

 

 
**  Rechtvaardigmaking.  Voor de rechtvaardigmaking is er geen vreze Gods. De 

vreze Gods is een vrucht van het waarachtige, zaligmakende geloof en dit geloof is een 

recht-vaardigmakend geloof. Het is ook een middel waardoor wij worden geheiligd. 

Maar voordat wij worden geheiligd, worden wij gerechtvaardigd door het geloof. Waar 

de rechtvaardigmaking is, daar is ook de vreze Gods. Deze twee zaken zijn 

onlosmakelijk aan elkaar verbonden.                                (Ds. J.P. Paauwe-Dagboek 15 febr.) 
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** Verandering.  Velen veranderen van corps, maar weinigen van koning. Velen gaan 

over van het godddeloze corps van de satan naar het vrome corps van hem. De duivel 

heeft zijn volgelingen nog liever mét godsdienst dan zonder, want dan zijn ze nóg vaster 

aan hem verbonden. Alleen de vreze Gods zegt de duivel de dienst op en kiest Christus 

als Koning voor hart en leven.  
 

 
**  Kerkkleding. “Onze kleding voor het bezoek aan de kerkdiensten is de zichtbare 

uitdrukking van de hoogachting, die wij Hem toedragen. In het huis Gods ontmoeten 

wij de Allerhoogste en de Allerheiligste! Dat is een heilig en plechtig uur. God geve ons 

genade, innerlijk en uiterlijk waardig voor Hem te treden.”  -  “In de kleding? Dat is 

toch bijzaak. Hoofdzaak is, ben ik er met mijn hart bij. Wacht even! Ik stuur immers 

niet slechts mijn hart naar de dienst, maar ik kom met mijn hele persoon.” De bron van 

deze uitspraken is het blad “Nieuws uit Israël” van mei 1997. Zou deze stem uit de 

evangelische hoek ook “ons soort mensen” wat te zeggen hebben?! We moeten er maar 

eens op letten hoe velen van ons met warm weer gekleed zijn.    
 

 
**  Samuel Rutherford over de antichrist.  "Dat wij de dag der kleine dingen niet 

verachten. Het begin van Gods grote werken is klein. Wat kon het betekenen dat een 

arme vrouw een bankje wierp naar de man die in Edinburgh voor het eerst uit het 

nieuwe liedboek las? Het werd niet aangemerkt als een verheven voorval der Goddelijke 

Voorzienigheid, doch het werd een zaak van belang, totdat er: Legers van mensen op de 

been kwamen, drie koninkrijken in beroering kwamen, het trompetgeschal, de 

wapenkreet werd vernomen, de banier des Heeren opgeheven, verwoesting op 

verwoesting volgde, klederen in bloed gedrenkt werden, opdat de wraak des Heeren en 

al de wraak van Zijn tempel het land der gesneden beelden vervolge, en de koningen der 

aarde opwekte, om de strijd aan te binden met de grote hoer van Babylon, ten einde de 

Joden tot hun Messias mogen wederkeren, en Israël en Juda de weg naar Sion vragen, 

hun aangezicht derwaarts gewend; opdat de krijgsmacht der heidenen en de 

koninkrijken der wereld mogen worden de koninkrijken van God en Zijn Zoon Jezus 

Christus." 

 

 
** Laat ons strijden.  Laat ons strijden met Christus in het gebed dat Hij vervulle het 

woord dat Hij gesproken heeft tot de Vader voor zoveel getuigen. O mijn geliefden, als 

u kijkt naar zoveel heidense volken die nog overdekt zijn met onkunde en Egyptische 

duisternis, die nog niets kennen van des Vaders Naam(…)ga tot Jezus Christus en zeg: 

O, Heere, U hebt beleden dat U de Naam van Uw Vader zult verklaren aan andere 

personen en aan andere volken tot aan het einde der wereld.(…)Laat onze harten met 

vreugde vervuld worden terwijl wij uitzien naar de vervulling van dit werk. O, laat het 

onze geesten opwekken onder alle ontmoedigende duisternissen en diepe teleurstel-

lingen die op ons rusten vanwege de Kerk, gedenkende in welke gezegende staat en 

heerlijke toestand zij zal verkeren wanneer Christus de Naam van Zijn Vader zal 

verklaren aan al de naties onder de hemel, wanneer de Joden bekeerd worden en de 

volheid der heidenen zal ingegaan zijn. O, mijn geliefden, wat zal dat een vreugdevolle 

tijd zijn!                                                               (George Newton [1602-1681] preek over Joh. 17:26) 

 

** 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)    
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** De Islam-1.  Uit een wereldwijd onderzoek blijkt dat ruim 50 miljoen moslims 

achter de extreem wrede en gewelddadige islamitische terreurgroep ISIS staan. Véél 

meer dan de Westerse elite ons wil doen geloven. Een Britse peiling laat zien dat het 

aantal mensen dat negatief denkt over ISIS fors is gestegen naar 80%, maar dat de steun 

voor ISIS onder de moslims in het land juist toeneemt. Misschien nog wel het meest 

bizar is dat ISIS veel meer steun geniet onder moslims in Europa dan in Arabische 

landen zoals Saoedi-Arabië en Egypte. 

 

** De Islam-2.  Haras Rafiq van de contra-extremisme denktank Quilliam Foundation 

noemde het "zeer zorgwekkend" dat de steun voor ISIS, uitgerekend na een jaar vol 

extreme wreedheden, toeneemt. ‘Maar ik ben niet verrast. Islamisten zijn al decennia 

bezig met het indoctrineren van jonge moslims met extremistische ideeën, zonder dat ze 

daarvoor worden aangepakt. En daarmee komen we op het grootse probleem van 

Europa: tolerantie. De Europese gevestigde orde heeft vanwege de verfoeilijke 

"politieke correctheid" nooit naar de ware aard van de islam willen kijken, en vrijwel 

onbeperkt de bouw van moskeeën en komst van miljoenen moslim immigranten 

toegestaan en zelfs bevordert. Nu blijkt dat niet slechts een enkeling, maar een enorme 

groep van hen achter de gewelddadige jihad tegen de ‘ongelovigen’ staat, is te hopen 

dat de ogen van de politiek eindelijk opengaan. 

 

 

 **  De Islam-3.  Assendelft en Gouda blokkeren bouw nieuwe moskeeën.  In Neder-

land lijkt dit lokaal al te gebeuren. Zo blokkeerden de gemeenten Assendelft en Gouda 

onlangs de komst van nieuwe moskeeën. We kunnen alleen maar hopen dat dit geen 

uitzonderingen zijn, maar het begin is van een nieuwe trend die de opkomst van de 

intolerante en discriminerende islam een halt toeroept voordat ook onze samenleving 

ontaardt in een poel van geweld en chaos. 

 

** De Islam-4.  EU wil juist méér islam, ook in de politiek. Van de EU hoeven we geen 

enkele steun te verwachten – integendeel, de hoogste vertegenwoordiger van Brussel 

voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid, Federica Mogherini, verklaarde dat de politieke 

islam een belangrijk onderdeel van de toekomst van Europa is. Werpt u even een blik 

over de grenzen op de meeste landen waar de islam het voor het zeggen heeft gekregen. 

Als u ook zo’n samenleving wilt, stem dan de volgende keer (weer) op politieke partijen 

(met D66 voorop) die nog meer macht aan dit Brussel en daarmee aan deze religie 

willen overdragen. 

 

 
 **  Beloofde heilstijd. Want gelijk de eerste komst van Christus een bruiloft was 

genoemd, zie Matth. 22:2, alzo zal het veel meer een tijd van zijn bruiloft wezen als Hij 

wederom de Joden aannemen zal in liefde en gemeenschap, die de eersten waren die Hij 

liefde toedroeg.                                            (Thomas Brigtman, Schots puritein, verkl. Openb. 19:7) 

 

 
**   Kennis minimaal.  Wij maken onze kinderen zo gauw mogelijk wegwijs met de 

nieuwe soorten van techniek. Vooral op het gebied van de computer. Zij blijken 

daarvoor ook geweldig veel belangstelling te hebben. Maar op het punt van de 

kerkgeschiedenis laat het veelal te wensen over. Hoeveel kinderen, of ook zelfs ouderen 

hebben de Dordtse leerregels bijvoorbeeld nog nooit gelezen?           (“Calvijn”-januari 2003) 
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**  Genade vervreemdt ons van de wereld.  Deze woorden van Matthew Henry tonen 

ons schrikbarend duidelijk hoe het met het huidige christendom gesteld is. De gods-

dienst is grotendeels liberaal geworden. Vrij met de wereld meedoen. 
 

 
** Waarheid. "Te dienzelve dage maakte de HEERE een verbond met Abram, 

zeggende: Uw zaad heb Ik dit land gegeven: van de rivier van Egypte af tot aan de 

grote rivier, de rivier Frath”, Genesis 17: "Alle plaats waarop ulieder voetzool treden 

zal, heb Ik u gegeven, gelijk als Ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze 

Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier Frath, het ganse land der Hethieten, en tot 

aan de Grote Zee tegen de ondergang der zon, zal ulieder landpale zijn." Over de land-

belofte zou veel te schrijven zijn. We moeten er nog maar eens op terug komen! 

 

 
** Genoeg.  “Ik heb genoeg van de islam in Nederland: geen moslimimmigrant er meer 

bij. Ik heb genoeg van de aanbidding van Allah en Mohammed in Nederland: geen 

moskee er meer bij. Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische 

boek."                                                                       (Wilders in de Volkskrant, 8 augustus 2007) 
                                                                                    

 

 ****    Het verschil.    Het verschil, het grote verschil tussen de a-chiliasten -dus degenen 

die ontkennen en bestrijden dat er nog een periode van 1000 jaren zal komen waarin de 

gehele wereld het Evangelie zal krijgen en gehoorzamen- én de post- en pre-chiliasten 

is, dat de bestrijders van het Messiaanse Vrederijk zeggen dat het Evangelie het zal 

verliezen, terwijl de chiliasten stellen dat het Evangelie het zal winnen. Geen gering 

verschil dus… 

  

** Bang voor de toekomst-1.  In het familieblad "Terdege"(20-05-'15) wordt deze zaak 

aangesneden en meerdere persoenen geven hierop hun visie. Volgens het blad zou 84%  

van de Nederlandse bevolking zich momenteel zorgen maken over de internationale 

ontwikkelingen! "Als u denkt "het kan toch niet gekker en extremer met IS" komt 

u bedrogen uit. We hebben nog geen 10% gezien van wat er nog gaat gebeuren". 

Terdege begint dit artikel met geciteerde tweet van oorlogsverslaggever Harold 

Doornbos. Naar mijn mening had Doornbos het niet beter kunnen verwoorden! Maar 

wie nu gedacht heeft dat dit veel gelezen blad nu eens echt "opening van zaken" heeft 

gegeven komt zeer bedrogen uit. We worden helemaal niets wijzer van de heren die hun 

mening mogen geven. Psychotherapeut Ton Vogelaar komt aan het woord en drs. Ton 

van der Schans. Ik heb begrepen dat laatst genoemde als docent geschiedenis werkzaam 

is bij Driestar Educatief te Gouda. Ik lees van hem: "De historicus uit Bodegraven is al 

helemaal beducht voor het koppelen van gebeurtenissen aan de eindtijd.", volgens 

"Terdege". Wel wijst hij op de stichting van de staat Israël in 1948 en de voortgang van 

de prediking van het Evangelie in de gehele wereld. Op het laatste is wel héél veel af te 

dingen!                                                                                                                  

 

** Bang voor de toekomst-2. Er komt nog een predikant aan het woord die ook niet 

optimistisch kan zijn over de nabije toekomst. Hij wijst  o.a. op de reële vrees voor 

aanslagen en de IS die ook hier een bloedbad kan aanrichten. Hoewel de Urker 

predikant oproept tot terughoudendheid in het oproepen van apocalyptische beelden, is 

hij er toch persoonlijk van overtuigd dat hij in de laatste dagen leeft en dat de dag van 

de Wederkomst niet ver meer weg is. Maar dat is toch ook wel een apocalyptische beeld 

bij uitstek! Hij wijst er op dat als mensen zich daar heel sterk op richten, dat het einde 

voor u vandaag kan komen, door uw sterven. Een duidelijke en heldere zaak! We 
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moesten allemaal zó leven alsof elke dag voor ons de laatste kan zijn. Dat neemt 

desniettemin niet weg dat we het veel meer eens zijn met onze "ouden" dat aan de 

"jongste dag" nog vooraf zal gaan de bekering van Israël tot zegen en leven van de hele 

wereld. Er moet nog een tijdperk komen dat de satan gebonden zal zijn en de hele 

wereld overspoeld zal worden met het Evangelie. U begrijpt het wel: we doelen op het 

1000-jarig Vrederijk! Vroeger een rechtzinnige leer; nu lijkt het wel alsof het een 

sektarische opvatting is. Wat zijn we dit alles toch kwijt geraakt. Helaas, helaas! En wat 

de komende verschrikkingen betreft denken we wéér aan de Schotse predikant John 

Kennedy (1819-1884). De vader van John Kennedy (eveneens predikant) had de 

gewoonte om veel te bidden om de vervulling van de belofte van de bloeitijd van de 

kerk, de tijd dat de aarde vol zal zijn van kennis des Heeren gelijk de wateren de bodem 

der zee zal bedekken. Op een vraag van een vrouw, waarom hij, in tegenstelling tot zijn 

vader, zelden de aanstaande bloeitijd van Gods gemeente in het openbaar aanhaalde, 

antwoordde hij, dat hij zo'n aangrijpend gezicht had op de verdrukking, die 

noodzakelijk aan deze periode moest voorafgaan, dat hij niet de moed had om hieraan in 

zijn openbare gebeden aandacht te schenken. De vraag rijst: Zouden de huidige 

predikanten soms óók zo'n indruk hebben van de vreselijke dingen die aan het Vrederijk 

van de Messias vooraf zullen gaan, omdat ze er helemáál over zwijgen? 

 
** Bang voor de toekomst-3. “We moeten er nu nog slechts op wijzen dat, evenals er 

een volledige reeks van profetieën was die te maken had met de eerste komst van de 

Zaligmaker, er ook een volledige reeks van profetieën is die te maken heeft met Zijn 

tweede komst. En die laatste reeks is net zo bepaald, zo persoonlijk, en zo veelomvat-

tend in haar omvang als de eerste reeks. Precies zoals we de werkelijke vervulling zien 

van de profetieën die te maken hadden met Zijn eerste komst naar de aarde, zo mogen 

we met volledig vertrouwen en verzekerdheid uitzien naar de vervulling van de 

profetieën die slaan op Zijn tweede komst. En daar we gezien hebben dat de eerste reeks 

profetieën letterlijk vervuld is, werkelijk, persoonlijk, zo moeten we ook de tweede reeks 

verwachten letterlijk vervuld te worden. Toe te geven dat de eerste reeks profetieën 

letterlijk vervuld is, en dan de tweede reeks profetieën te vergeestelijken en symbo-

lisch op te vatten, is niet alleen op grove wijze inconsequent en onlogisch, maar het 

is ook zeer schadelijk voor ons, en het onteert God en Zijn Woord ten zeerste”.  

 
** Bang voor de toekomst-4.   Het boven geciteerde is de mening van de te weinig 

bekende ds. A.W. Pink. Wat is het toch onbegrijpelijk dat vrijwel alle predikanten van 

Nederland blijven ontkennen dat de meeste toekomstprofetieën nog letterlijk vervuld 

moeten worden. De grootste beloften voor Israël en Gods Gemeente wereldwijd moeten 

nog net zo letterlijk vervuld worden als de profetieën van de eerste komst van Christus! 

Wat is het ontzettend erg dat we mensen als W. à Brakel, Th. van der Groe en tientallen 

anderen, "die ons als zieners de weg hebben gewezen", zoals ds. Hendrik de Cock het 

uitdrukte, aan de kant geschoven hebben en het Profetisch Woord niet meer wordt 

geloofd. Of we dan niet bang voor de toekomst behoeven te zijn? Professor C. Vitringa 

zegt in zijn commentaar op de "Openbaring" dat de verschrikkingen die aan het 

Vrederijk vooraf zullen gaan, die van de jongste dag nabij zullen komen, zoals de 

genoemde ds. Kennedy dacht en velen met hen. 

 

**  Genade aanbod.  "Christus wordt niet alleen aan de zondaren in het algemeen 

aangeboden, maar aan degenen die geheel dood zijn in de zonde en voortgaan in een 

weg van ongerechtigheid. Zondaren in het bijzonder hebben geen kracht om de plichten 

van de wet te vervullen en geen lust om deel te krijgen aan de voorechten van het 

evangelie. Worden zij uitgesloten? Geenszins!      (Lachtan Mackenzie-preek over Jes. 25:6-7) 
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**  Het gebeurt gewoonlijk, dat de staat van de onzichtbare kerk het best is, wanneer de 

staat van de zichtbare kerk het slechtst is.                                              (Ralph Erskine)                                    

 

** De Sharia.  Volgens het RD van 25 juni 2015 heeft minister Asscher van Sociale 

Zaken gezegd: "Als er zich in Nederland een tweederde meerderheid ontwikkelt die 

invoering van sharia wil, zal en moet er worden ingegrepen." Je gelooft je ogen toch 

niet! Meerderen stellen dat we al verkocht zijn aan de Islam. Je zou het haast gaan 

geloven. Wat Asscher hier zegt is taal uit de hel. Wat moet onze regering doen? Dit:  

NU, NU al de sharia verbieden en waar zich tekenen voordoen dat moslims in ons land 

die in willen voeren desnoods het leger (hebben we dat nog?) inzetten om dit tegen te 

houden. Maar onze minister van Sociale Zaken spreekt brutaalweg uit, dat hij pas in zal 

grijpen als een tweederde meerderheid in ons land de sharia wil invoeren. Natuurlijk 

weet hij dat het dan al véél te laat is, Dan is deze gruwelijke mohammedaanse 

wetgeving niet meer tegen te houden. Moeten we vrezen dat dit ook de bedoeling is? 

Heeft u de stem van de SGP gehoord in de Tweede Kamer over deze gruwelen? Er is 

een proces van islamisering heel erg sterk aan het oprukken… laat niemand dat 

ontkennen… en dat overal in de wereld. In dat klimaat zal ISIS niet gestopt worden, 

integendeel. Alleen de Heere God kan ons nog redden. 

 

  
**  Bijbelse Toekomstleer!  Zij worden genoemd: "een gans zeer groot heir". Zo zal 

toch de toestand zijn, wanneer de heerlijke tijden die beloofd zijn zullen komen, dat 

duizenden zullen uitgaan om het Evangelie te prediken en miljoenen bekeerd zullen 

worden. Het rijk van de satan zal wankelen en in stukken vallen; het koninkrijk van 

Christus zal in zijn plaats worden opgericht. Kerken, scholen en academies zullen in 

grote aantallen gebouwd worden in afgodische landen, waar er nu niet een is. Wanneer 

de volheid der heidenen zal ingaan, zullen de Joden een groot aandeel hebben in de 

roem en eer om het koninkrijk van Christus te verbreiden. Zij zullen komen van het 

Noorden, Zuiden, Oosten en Westen, van de landen waarheen zij verstrooid zijn 

geworden en zullen uitgaan om het Evangelie te prediken, wellicht met ongekend 

succes, ontstoken met liefde en ijver, bedenkende dat zij zo lang Christus hadden 

verworpen en dat hun voorvaders Hem kruisigden. Ongetwijfeld zal hun smart zeer 

groot zijn en hun liefde en ijver zeer geweldig. Zij zullen te meer bekwaam zijn om in 

verschillende landen te prediken, daar zij de talen van de landen zullen beheersen, 

waarin zij gasten geweest zijn. Zij zullen in deze talen prediken; en hun gunstige uitslag 

moge zijn de bekering van ontelbare schare, "Want de aarde zal vol van kennis des 

Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken", Jesaja 11:9b. 
 

Het bovenstaande zegt ds. Donald MacDonald (1825-1901)in een preek over Ezechiël 

37:1 t/m l4. Het volgende vinden we van hem in een preek over Psalm 46:5: 
 

Deze wateren, waardoor de Heere Zijn volk verkwikt zullen God zelf zeer behagen, 

wanneer de beloften betreffende Christus' koninkrijk zullen vervuld worden en Hij de 

heidenen zal krijgen als Zijn erfdeel. Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die 

zich bekeert, en indien dat zo is, wat zal het God tot grote blijdschap strekken, wanneer 

de miljoenen, die de koninkrijken der wereld bewonen, bekeerd zullen worden! Dan 

zullen de Joden zich verdringen op de wegen naar Jeruzalem, terugkomende naar hun 

land en stad, vanuit al de steden waarin zij ballingen waren. Jeruzalem zal herbouwd 

worden. Er zullen colleges, scholen en kerken opgericht worden in iedere richting. Dan 

zal het van Gods Kerk gezegd worden: "Wie is zij, die er uitziet als de dageraad, 

schoon, gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk als slagorden met banieren", 

Hooglied 6:10. 
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**  God is groot.  God is ondoorgrondelijk. De eeuwen Zijner eeuwigheid kunnen niet 

geteld worden, noch kan de ruimte Zijner onbegrensdheid gemeten worden; de diepte 

Zijner wijsheid kan niet worden gepeild en Zij macht niet worden beperkt; de glans 

Zijner heerlijkheid kan niet worden beschreven, noch de schatten Zijner goedheid 

worden opgesomd. Dit is een goede reden, waarom wij van God altijd met ootmoed en 

voorzichtigheid moeten spreken; nooit Hem iets moeten voorschrijven, noch met Hem 

moeten twisten; dankbaar moeten zijn voor hetgeen Hij van Zichzelf heeft geopenbaard, 

en verlangen moeten om daar te zijn, waar wij Hem zullen zien gelijk Hij is, 1 Corinthe 

13:9 en 10.                                                                        (M.Henry-commentaar Joh. 11:7-9) 

 

 
**  De Koranroute-1.  In het RD van 25-8-'15 schrijft ds. J. Belder zijn wekelijkse 

column onder de titel "Volksverhuizing" en hij verwijst naar "De koranroute" van Rudi 

Rothier. Deze persoon laten we nu verder gaan, maar persoonlijk vind ik de Koranroute 

een uitnemende naam voor de tsunami van islamieten die zich over Europa aan het 

verspreiden is en... het zijn nog maar de kwartiermakers. De IS heeft opnieuw verklaard 

de EU tussen 2017 en 2020 te zullen overspoelen met miljoenen aanhangers om oorlog 

tegen de Europese bevolking te voeren. Laten we niet denken dat dit een loos 

dreigement is. De bewijzen dat de Islam Europa wil veroveren -mede dank zij de 

"vluchtelingen"- zijn vele. Onze minister-president Mark Rutte hebben we zelf in de 

Tweede Kamer horen zeggen, dat  m i n s t e n s  80% van de vluchtelingen dit zijn om 

e c o n o m i s c h e  redenen! En met deze "vluchtelingen" halen wij vooral veel 

terroristen ons land binnen. Onze regeringsleiders lijken met volkomen verblindheid 

geslagen te zijn. Nu wordt voornamelijk de nadruk gelegd op de "zieligheidfactor" van 

deze mensen. Pas als het te laat is zullen wij gewaar worden wat we gedaan hebben! 

 

 
**  De Koranroute-2.  Dit is een route die vreselijke gevolgen zal hebben voor met 

name West Europa. Dat is een '"route" die ons land overvoert met afgodendienaars; met 

degenen die de valse "god" Allah vereren en zijn meer dan valse profeet Mohammed, en 

die gehouden zijn volgens hun vreselijke boek de Koran, eerst de Joden en dan de 

christenen uit te roeien. Diverse berichten melden dat er al 4.000 strijders van de IS 

Europa zijn binnengesmokkeld. De strijders mengden zich anoniem tussen de duizenden 

onschuldige vluchtelingen die naar West-Europese landen trokken. Een smokkelaar die 

in dienst van de extremisten werkt, stelt dat de operatie die nog altijd volop aan de gang 

is, "een compleet succes is".  

 

 
**  De Koranroute-3.  Laten we er geheel zeker van zijn: Het anti-immigratiegeweld, 

alsmede het anti islamgeweld zal zich als een niet te stuiten olievlek uitbreiden. Dat 

komt ervan als onze leiders (Angela Merkel bij uitstek helaas!) wegkijken van het 

naderend onheil. Nu mag nog een groot deel van de bevolking zich zand in de ogen 

laten strooien en met grote zakdoeken de tranen zien weg te wissen over het in scène 

gezette verhaal van de verdronken Aylan, binnen niet al te lange tijd zal dat veranderen. 

Als de hordes immigranten eenmaal gesetteld zijn zullen ze hun ware aard tonen. Dan 

krijgen we toestanden zoals in b.v. Zweden schering en inslag zijn. Dan krijgen we 

stadswijken waar geen Nederlander meer durft te komen. Nu hebben we het leger 

ingezet om mee te helpen asielzoekerscentra in te richten, dan zullen we het leger nodig 

hebben om ons te beschermen! Maar dat zal niet eerder geloofd worden dan wanneer 

het te laat is. En als u zegt dat we de vreemdeling moeten beschermen hebt u gelijk, 

maar dan heeft de vreemdeling de verplichting om de afgoden te laten varen en Israëls 

God te dienen. Anders was er geen plaats voor hem of haar in Israël en zo zou het ook 
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in ons land -als de HEERE de eer krijgt die Hem toekomt- dienen te zijn. Een christen 

kan er niet aan meewerken dat hier dienaars van afgoden worden binnengehaald. Zijn of 

haar gebed kan alleen zijn of de HEERE ons verlossen wil van die vreselijke plaag. 

 

 
** De Koranroute-4. Dat er zich weinig vrouwen en kinderen onder de vluchtelingen 

bevinden wordt niet opgemerkt. Voorbeeld: recent kwamen in München met een trein 

569 immigranten aan, waaronder slechts 21 kinderen. Die werden door hooguit 12 tot 

14 ouders begeleid, waardoor het werkelijke aantal vluchtelingen maximaal 35 bedroeg, 

dus iets meer dan 6%. En de rest? Bijna allemaal sterke alleenstaande jonge moslim-

mennen, waarvan velen rechtstreeks afkomstig zijn van de bloederige islamitische 

slachtvelden in het Midden Oosten en Afrika. Door het tonen en uitzenden van zeer 

selectieve beelden en het vrijwel negeren van de overige 94% is de gevestigde orde in 

Europa erin geslaagd om een totaal misleidend beeld te schetsen van arme, hulpeloze en 

goede mensen die alles zijn kwijtgeraakt en daarom ruimhartig moeten worden opge-

vangen. Wij halen echter niet alleen voor geweld en oorlog vluchtende hulpeloze men-

sen in huis, maar veeleer een compleet islamitisch invasieleger. Wij denken nu aan wat 

de bekende drs. Jan van Barneveld onlangs schreef: "De islamisering van onze 

samenleving gaat in een ongelooflijk tempo door. De blindheid van onze politieke 

leiders (op een enkele uitzondering na) lijkt ongeneeslijk. Ook veel kerkelijke leiders 

houden zich blind voor de realiteit en de ernst van de situatie. Men wordt pas wakker 

als op het strand bij Zandvoort 30 Nederlandse Christenen worden onthoofd." 

 

 
**  De Koranroute-5.   Met de lokroepen zoals: "Der Islam gehört zu Deutschland" 

naar alle Sudeten-moslims ter wereld heeft kanselier Merkel de doos van Pandora ver 

opengezet. Mogelijk met de beste bedoelingen, waarvan bekend is dat de weg naar de 

hel daarmee geplaveid is. Het lijkt ondertussen wel of Geert Wilders over de 

grenscontroles gaat, want die worden denkelijk weer ingesteld.. Dan zullen ze doen wat 

Wilders altijd gezegd heeft. En maar afgeven op Wilders. Zelden een zo hypocriete 

politiek meegemaakt. Velen vrezen dat Europa een totaal georganiseerd continent wordt 

overspoeld door gelukszoekers, die de oorspronkelijke bewoners eerst financieel 

uitkleden, daarna op grote schaal gaan uitmoorden als het geld op is. Daarbij komt nog, 

en dat is zeker niet onbelangrijk, dat ze een levensgevaarlijk geloof' aanhangen. Voor 

ons goeddoen krijgen we straks de sharia! De huidige narigheid heeft Europa 

voornamelijk te danken aan de Duitse Bondskanselier Angela Merkel. Maar ze gaat in 

haar eigen zwaard vallen. Ze verwacht dit jaar 800.000 asielzoekers; er wordt nu al 

gesproken van anderhalf miljoen. Let wel: alléén in Duitsland. Onvoorstelbaar dat deze 

vrouw nog aan de macht is, ze ruïneert een land en omringende landen, en niemand 

protesteert, althans niet in de eigen EU omgeving; ze roept constant dat ze zo gastvrij is 

en dat ze zich schaamt voor tegenstanders van dit beleid. Volkomen schizofreen! 

Uiteindelijk kunnen we de stroom vluchtelingen niet meer aan in Europa en als we nu 

niets doen om deze stroom te stoppen zullen er onvrede en opstand ontstaan wat 

uiteindelijk uitloopt op gevechten tussen immigranten en het volk en het leger wat zal 

moeten ingrijpen. Algehele chaos en burgeroorlog kunnen het gevolg zijn.  

 

 

** De Koranroute-6.  De grenzen van Europa zijn nog altijd wagenwijd geopend voor 

de inktzwarte duisternis van de radicale islam. De gezaghebbende imam Sheik 

Mohammed Ayed heeft onlangs in een toespraak in de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem 

gezegd "dat de enorme aantallen moslim migranten de landen in Europa zullen 

veroveren… Spoedig zullen wij hen met Allahs hulp onder de voet lopen. Want of ze 
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het nu willen of niet, de Amerikanen, Italianen, Duitsers en Fransen zullen gedwongen 

worden "vluchtelingen" op te nemen. Wij zullen hen snel inzetten voor het komende 

Kalifaat."  Tweederde van de "Syrische" migranten zijn hoog opgeleid  en die zullen wij 

goed kunnen gebruiken wordt gezegd door dwazen in ons land. De bewering is te idioot 

om er serieus op in te gaan. Syp Wynia (redacteur "Elsevier") heeft de dwaasheid daar-

van in Elsevier aangetoond. Er zullen best wel wat kundige mensen tussen de 

vluchtelingen zitten, maar.... alle diploma's van universitaire studies zijn in Syrië te 

koop voor gemiddeld  50 euro! Valse paspoorten? Voor veel geld te leveren! 

 

 

** De Koranroute-7. "Instroom migranten onbeheersbaar door Duitse gastvrij-
heid", aldus Arend Jan Boekestijn, columnist van "Elsevier". We zouden kunnen blij-

ven schrijven over de huidige alarmerende gebeurtenissen. Dat kan echter niet. We 

wijzen nog op (we deden het trouwens al) de Duitse bondskanselier Angela Merkel. 

"Het Duitse nationale schuldgevoel is een nagel aan doodskist van Europa", merkte 

iemand op. Merkel wil haar allerbeste beentje voorzetten om niet alleen Europa, maar 

de hele wereld te tonen dat Duitsland veranderd is en dat nazi-Duitsland niet meer 

bestaat. Maar... ze beseft helaas, helaas niet, dat ze een mogelijk nog erger onheil over 

de Joden aan het voorbereiden is. Tussen haakjes zij opgemerkt dat onze minister-

president haar nápraat en geen enkele oplossing biedt. Ons land laat hij bewust 

overstromen met moslims. Ik hoop dan ook voor hem dat hij op tijd zijn biezen pakt 

voordat dit volk echt wakker wordt, en het pek en veren tevoorschijn haalt! De Duitse 

democratie pleegt collectief zelfmoord en Nederland volgt willoos. Het is heilloos dat 

Merkel het nazi verleden van haar land nu tracht uit te wissen met de moordenaars van 

de Joden massaal binnen te halen. Haar "gasten" zijn voor het grootste deel islamieten; 

Arabieren. En wat is altijd het doel geweest van de Arabieren? De Joden uitroeien! Kent 

Merkel de geschiedenis niet? 

 

 
** De Koranroute-8. De "leider" van de Arabieren was in de oorlogsjaren de groot 

moefti van Jeruzalem Mohammed Amin al-Hoesseini, die gedurende een aantal oor-

logsjaren Hitlers gast in Berlijn was. Schaamteloos sprak de moefti zijn bewondering uit 

voor de genocidenpolitiek van de nazi's. Hij had veel Joods bloed aan zijn handen. 

Simon Wiesenthal meldde dat de moefti zowel Auschwitz als vernietigingskamp 

Maidanek bezocht. Een uitje dat hem aangeboden was door Hitler! Verder is het zo dat 

de moefti er hoogstpersoonlijk zorg voor gedragen heeft dat 4.000 joodse kinderen niet 

via de Balkan naar Palestina gerepatrieerd zouden worden, maar gedeporteerd naar 

vernietigingskampen. Het zal u wel bekend zijn dat Hitler heeft geprobeerd om via 

Egypte door te stoten naar Palestina. Dan zou hij -met de moefti- alle Joden die daar 

toen woonden omgebracht hebben. Begin 1941 vormt de Duitse generaal Rommel het 

Afrikacorps om de Italianen bij te staan in Noord-Afrika. Na hun overwinning bij 

Tobroek in juni 1942 rukken de Duitse troepen op richting het Suezkanaal. De Britten 

trokken zich terug naar El Alamein in Egypte, waar op 1 juni 1942 een geweldige strijd 

ontbrandde. Uiteindelijk wonnen de Britten dankzij hun overwicht in de lucht. De 

Duitse materiele verliezen waren enorm en Duitsland trok zich terug. Rommel had 

55.000 man verloren en de geallieerden 13.500 man. Maar de Joden in Palestina waren 

gered! Trekt u nu maar de conclusies! Merkel verwelkomt nu de nazaten van de 

moordenaars van de Joden; nazaten die nog even erg de Joden haten als Haj al 

Hoesseine (zo werd hij ook genoemd), de moefti van Jeruzalem en vriend van Hitler. De 

Joden in Duitsland zijn zeer te beklagen. Het is te vrezen dat Merkel een groot kwaad 

over haar land heeft gehaald. Vooral de toorn en de wraak van de God van Israël. 
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**  Reformatorisch Dagblad?  Het RD van 28-08-'15 trakteert haar abonnees op een 

verhaaltje over 50PLUS-Kamerlid Henk Krol. We zien hem zitten in zijn op 2 pagina's 

afgebeelde pied-à-terre in het centrum van Den Haag, waar hij vertoeft van dinsdag tot 

donderdag, de "werkweek" van de Tweede Kamerleden, waar ook Krol riant voor 

betaald wordt. Donderdagavond gaat hij naar zijn zeer luxe en riante villa in Eindhoven, 

waar hij tot en met dinsdag vertoeft met zijn geliefde - zijn vriend. Deze voormalige 

oprichter en hoofdredacteur en uitgever van het homoblad De Gay Krant spreekt zijn 

zonde vrijuit als in Sodom. Over zijn vriendschap zegt hij: "Ik bemerk tot mijn vreugde 

dat veel lezers van het RD zo'n relatie tussen twee mannen anders gaan zien dan vroeger 

omdat ook steeds meer orthodoxe christenen begrijpen dat elke liefde door God gegeven 

is." Het is ongehoord en ongelofelijk dat je zoiets kan lezen in het RD. Als men dan 

zulke gruweltaal niet van commentaar wil voorzien, dan is het veel beter niets te 

schrijven. Wat moet met name onze jeugd hier wel van denken/zeggen? Hetzelfde RD 

rapporteert over de seksuele bandeloosheid van de jeugd (ook de Reformatorische) en 

tegelijkertijd kan men uit dit artikel concluderen dat het RD de zonde -waarvoor God 

Sodom en Gomorra en de steden van de vlakte- met vuur en zwavel heeft vernietigd 

"gewoon" lijkt te vinden. In de plaats van dit goddeloze artikel had het RD beter 

Romeinen 1, de verzen 18 t/m 32,  kunnen plaatsen. 

 

 
** In en in triest! De radicale islam is een vloek voor de mensheid, van Canada tot 

Japan, van Argentinië tot Australië, van Zweden tot Nigeria. De radicale islam is een gif 

dat als gif moet worden behandeld. Nederland steekt 150 miljoen in het F-16 avontuur 

in Irak, maar heeft bezuinigd op de AIVD. Jammer, want volgens Ruud Koopmans staat 

45 procent van alle moslims in Nederland achter de IS. Prof. dr. R. Koopmans is 

directeur van de onderzoekseenheid migratie, integratie en transnationalisering. 

 

 
** Zeer zéér explosief.  Zo kunnen we de toestand in het Midden-Oosten en zéker met 

het oog op Israël zonder meer noemen. De situatie in het Midden-Oosten is zo verward 

en ook dermate gecompliceerd dat er bijna geen vat op te krijgen is  Een nieuwe en m.i. 

zeer gevaarlijke ontwikkeling is de steeds groter wordende militaire aanwezigheid van 

Rusland in die regio. Rusland voert nu ook bombardementen uit op de IS, maar het 

wordt betwijfeld of ze niet méér doen. Er wordt gevreesd dat ze ook bombardementen 

uitvoert op de troepen die tégen Assad vechten. Rusland wil Assad beschermen en 

Amerika en Europa willen deze massa moordenaar juist uitschakelen. Dat kan niet goed 

gaan. Israël heeft al aangekondigd dat als Iraanse en/of Russische strijdkrachten in de 

buurt van de Golanhoogte zullen komen zij grondtroepen zal inzetten tegen hen. Israël 

lijkt tevens aan de vooravond te staan van een nieuwe intifada en een botsing met 

Russische en te komen Iranese troepen heeft de kiem in zich van een derde wereldoor-

log. Wat dan het gevolg zal zijn is voorspelbaar. En álle omliggende volken en machten 

van Israël wachten op de kans Israël te vernietigen. Net zoals de duivelse islamitische 

Palestijnse groot moefti van Jeruzalem Mohammed Amin (Haj) al-Hoesseini alle Joden 

uit het Midden-Oosten wilde uitmoorden, willen ook alle islamitische landen en 

islamitische terreurgroeperingen het enige democratische land in heel het Midden- 

Oosten met de naam Israël van de kaart vegen en alle Joden uitmoorden. Maar dan zou 

het ook kunnen dat Zacharia 12:6 in beeld komt! We behoeven geen profetische gaven 

te hebben om te zien dat de wereld op weg is naar een onvoorstelbare catastrofe. Wat 

zullen we de schuilplaats van de Allerhoogste nodiger krijgen dan ooit. En wat is het 

nodig bidstonden uit te schrijven om de HEERE te smeken ons voor te bereiden óp en te 

bewaren ín "de vloed van wee die ons dreigt te overstromen."  
(10/15) 


