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**  Twee vragen. In de eerste plaats wil ik iedere lezer vragen of hij (zij) een 

zaligmakend persoonlijk aandeel heeft voor zijn eigen ziel. Dit is het voornaamste van 

alles. Het zal een mens niet baten te behoren tot de zichtbare kerk, die zuiver is in de 

leer, indien hij geen aandeel heeft in Christus. Het zal een mens niets baten indien hij 

verstandelijk gezond is in het geloof en de gezonde leer aanneemt, indien hij zelf niet 

gezond is door genade in het hart. Is dit uw zaak? Kunt ge zeggen dat uw hart recht is in 

het aangezicht Gods? Is het vernieuwd door de Heilige Geest? Woont Christus erin door 

geloof? O, rust niet, tot u een recht antwoord kunt geven op deze vragen! De mens die 

onbekeerd sterft, ofschoon recht in zijn gezichten van de godsdienst, is zo waarlijk voor 

eeuwig verloren als de ergste Farizeeër of Sadduceeër die ooit leefde. 
 

 

In de tweede plaats, laat mij iedere lezer vragen die verlangt gezond te zijn in het 

geloof, naarstig zijn Bijbel te onderzoeken. Dat gezegende Boek dat gegeven is tot een 

licht voor onze voet en een lamp voor ons pad. Geen mens die met eerbied, gebed en 

nederigheid en regelmatig de Bijbel leest, zal de weg missen. Hierdoor zal deze preek, 

ieder godsdienstig boek en iedere bediening beproefd en onderscheiden behoren te zijn. 

Zou u willen weten: wat is de waarheid? Voelt u zich verward bij de menigte van woor-

den die gij hoort van alle kanten omtrent de godsdienst? Vraagt ge te weten wat gij 

behoort te geloven, en wat ge behoort te zijn, om ten einde te worden gezaligd? Neemt 

uw Bijbel en keer af van mensen en allerlei wind van leer. Lees uw Bijbel met ernstig 

bidden om de onderwijzing van de Heilige Geest. Doe zo standvastig en volhardend, en 

ge zult licht zien. Ge zult worden bewaard voor de zuurdesem der Farizeeën en 

Sadduceeën. Ga deze weg en bewandel hem zondert uitstel. 
 

(J.C. Ryle-Waarschuwing aan de kerken-blz. 62/63) 

*** 

** Gereformeerd. Onder dit kopje schrijft evangelist Van Luttikhuizen in het 

contactblad (dec. 2015) van de "Stichting ter bevordering van het Evangelisatiewerk in 

Oost.Vlaanderen" o.a. het volgende: 

 

"Het kerkelijke Nederland, met alle varianten rond het woord 'gereformeerd'  is in 

België niet uit te leggen. Ik doe het ook liever niet meer. Vertel eens in Vlaanderen wat 

het verschil is tussen gereformeerde kerk of gemeente, een gereformeerde die oud is, of 

daarbij ook vrij, of een hervormde die niet gereformeerd, maar wel hersteld wil zijn. En, 

om dichtbij thuis te blijven, wat te denken van een gereformeerde die ook nog 

christelijk wil zijn..." 
 

Ja, wat daarvan te zeggen? In elk geval dat we er met z'n allen niet veel goeds van 

hebben gemaakt. Wat een zegen dat de HEERE niet met ons gehandeld heeft naar onze 

kerkelijke zonden. Hij wil in alle "kerken" en groepen nog werken met Zijn Geest en 

genade. Zeker is wel, dat door alle door ons gemaakte scheuringen en breuken, de Geest 

des Heeren smarten is aangedaan en een bloeiend kerkelijk leven in de weg heeft 

gestaan en nóg. Of we dan niet blij zijn met zoveel pogingen die er nu gedaan worden 

om tot een bepaalde 'eenheid' te komen! Zeker niet; we maken het alleen maar nog veel 
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erger. Let er maar eens op dat bij al dit mensenwerk het eerste de waarheid sneuvelt! 

Ach, het wacht alles op de bekering van Israël en het beloofde 'leven uit de doden'! 

*** 

** Nieuwe Jeruzalem = kerk op aarde. "Wel is waar, dat onheilige, ongelovige en 

onbekeerde mensen ook mede belijden ware leden van de kerk van Christus te zijn; 

maar zij bedriegen zichzelf en anderen; want Christus kerk is die heilige stad, dat 

nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt en waar niets inkomt, dat onrein is; daar 

buiten zijn de honden en onreinen."    (Ds. Van der Groe-Verkl.Cat.-Zond. 21-zo ook Zond. 12) 

*** 

**  Van der Groe en Israël.  “De tijd zal nog eens komen, dat de Heere nog verder 

Zijn genadige beloften aan Efraïm (de 10 stammen-CJB) en aan Juda zal vervullen. Dan, 

wanneer in het laatste der dagen het overblijfsel van die beide volkeren nog eens weder 

tot Hem bekeerd en uit hun droevige ellende en verstrooiing over de gehele aardbodem 

voor altijd zullen verlost en op het nauwste met de Heere hun God zullen verenigd 

worden, gelijk daar vele heerlijke beloften van liggen in Gods Woord.” 

(Van der Groe-Biddagpr.-Hosea 5: 12-15) 

*** 
** Veel gewaarschuwd. In zijn dagen waarschuwde dominee Van der Groe in zijn 

bekende biddagspredikaties o.a. als volgt: 
 

"De Geest, de Geest is van ons geweken; en alle verdorvenheden hebben de overhand, 

zodat men een christen van een werelds- en onbegenadigd mens, nu nauwelijks meer 

kan onderkennen."                                                                                  (Lukas 19: 41 en 42)   
 

"De getrouwen in het land verminderen, en die er nog zijn, hebben bijna de gehele kerk 

tegen zich. De onbekeerlijkheid en zorgeloosheid, krijgen zodanig de overhand, dat alle 

vrees voor God, voor hel, verdoemenis, eeuwigheid, enz., uit der mensenzielen weg 

raakt."                                                                                               (Openbaring 3: 15 en 16)      
 

"O!, het ganse volk van Nederland ligt in een diepe doodsslaap, wijl zij de 

levendmakende stem van de Zone Gods, de Zaligmaker der wereld, weigeren te horen. 

Het is nu alles als een vallei van zeer dorre beenderen, wat beweging er in het 

godsdienstig werk en in het aardse, ook gemaakt wordt, daar is geest noch leven  in hen, 

Ezechiël 37."                                                                                            (Spreuken 1:24-28)                                         
 

*** 
**  Duidelijk genoeg.  Rome is en blijft de antichrist, al is het dat sommigen stellen: 

“Rome kan de antichrist niet zijn; immers, zij loochent de Zoon en de Vader niet.” Wij 

stellen: Wat doet Rome dan? Door haar Mariaverering loochent zij niets minder dan de 

enig geldende offerande van de Zoon in Zijn hogepriesterlijk ambt, als de enige 

voorspraak in de hemel, 1 Johannes 2:11. Door Hem te loochenen in Zijn ambten, 

verloochent zij Hem totaal. En daarom ook de Vader, 1 Johannes 2:23. In 1 Johannes 

2:18 lezen we, dat er vele antichristussen waren uitgegaan. Zie ook Mattheüs 24:24a. 

***. 

**   Rome overal dezelfde.  "Van maart 1754 tot mei 1755 maakte Whitefield zijn 

vijfde tocht naar Amerika. Hij nam 22 kinderen mee, die hij voor het Bethesda Home 

(weeshuis) bestemd had. Het schip deed op de heenreis de stad Lissabon aan, waar hij 

kennismaakte met de bijgelovige rooms-katholieke gebruiken. Hij had diep medelijden 

met de inwoners van Portugal, die in zo’n geestelijke duisternis verkeerden. Toen hij 

een jaar later van de vreselijke aardbeving hoorde, die Lissabon getroffen had, schreef 

hij: 'O, dat allen die onlangs in Portugal zijn omgekomen, de goddelijke Verlosser 

gekend hadden! Arm Lissabon! Hoe spoedig zal al uw rijkdom en heidens bijgeloof 
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worden verzwolgen'. Whitefield verafschuwde de dwalingen en macht van het 

Pausdom. O, dat een andere Luther zou opstaan! O, dat verlangen naar de tijd dat 

alles wat antichristelijk is door de adem uit de mond van de Verlosser geheel zal 

worden tenietgedaan, als Hij in Zijn heerlijkheid zal verschijnen!"                  
 (L.J. van Valen `Zijn akker was de wereld`, blz. 241) 
*** 

**  Die tijd komt.  "Het schijnt duidelijk te zijn, dat de tijd zal aanbreken, wanneer er 

niet één natie in de wereld zal zijn overgebleven, die niet de ware godsdienst omhelsd 

zal hebben."                                                                        (Jonathan Edwards -“The works") 

*** 

**  DE MENING VAN Ds. G.H. SPURGEON OVER HET PAUSDOM.   
 
 

1. Het Pausdom, de afvallige Geest. 

2. Het Pausdom, gevestigd door list. 
3. Het Pausdom, een geestelijke duisternis. 

4. Het Pausdom, een massa van bijgeloof. 
5. Het Pausdom, een verslindende wolf. 

6. Een onderzoek naar de aanspraken van het Pausdom. 
7. Het Pausdom, een ingewikkelde afgoderij. De verering van de maagd 

    Maria. 

8. Het Pausdom, een veelgodendom. Aanbidding der heiligen. 
9. Het Pausdom, de aanbidding van weggeworpen spijkers en vergane 

lompen. 
10. Het Pausdom, een overtreding van het tweede gebod. 

11. Het Pausdom leert de aanbidding van een god van brood. 

12. Het Pausdom verkeert en verderft de heilige inzettingen des 
Christendoms. 

13. Het Pausdom omringt zich met ceremoniën. 
14. Het Pausdom, de uitvinder van een valse reiniging (van zonde). 

15. Het Pausdom, een reusachtige bloedzuiger. 
16. Het Pausdom, de godsdienst van dwazen, die spotten met zonde. 

17. Het Pausdom, de vijand der wetenschap, en het verderf van het 

menselijk geslacht.                                             (Dit schreef Spurgeon als 15-jarige!) 

*** 

 ** Wat kunnen we verwachten? "Het is ook een bewijs dat God Zijn aangezicht 

verbergt wanneer God aan een volk of een mens voorspoed geeft, maar in Zijn toorn. Er 

is geen zwaarder straf over een schuldig volk of mens dan dat hij ongestraft voortleeft, 

want dit wordt misbruikt tot eigen verderf, daardoor geraakt men in de waan dat de 

schuld zo groot niet is. Dit kan de maat van de ongerechtigheid vol maken." Dit is een 

woord van Justus Vermeer-Oefeningen-Job 34:29. Het kan ons allen duidelijk zijn 

wat onze staat en kerk te verwachten heeft. Onze welvaart zal straks echt blijken een 

hellevaart te zijn.  

*** 

** Toen al. Reeds in 1982 zei Janmaat van de Centrumpartij ‘Vol is vol’. Ook 

Koningin Juliana had het in de 70er jaren in haar troonrede over ‘Nederland is vol, 

overvol.' Desalniettemin werd in 1985 het verdrag van Schengen, met instemming van 

Nederland, ingevoerd die opheffing van de Europese binnengrenzen bepaalde, met alle 

dramatische immigratiegevolgen van dien. De multiculturele ellende kost ons per saldo 
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jaarlijks 7 miljard euro per jaar, dus ruim 200 miljard de afgelopen 30 jaar. Zo heeft 

slechts 2% van de autochtonen een bijstandsuitkering terwijl dat bijvoorbeeld bij 

Somaliërs zelfs 58% is, dus 29x zo veel! Het beste is wellicht als het de PVV zou 

lukken een referendum uit te laten schrijven over het wel of niet opheffen van het 

Verdrag van Schengen. 

*** 

**  In oorlog. "We zijn in oorlog met de Islam, niet met een geloof", zegt onze premier 

Mark Rutte. Het "geloof" van de IS is ontleend  aan de Koran, het boek dat oproept om 

eerst de Joden en daarna de christenen te doden. We zijn in oorlog met een "geloof" dat 

de hele wereld wil veroveren voor Allah en zijn profeet Mohammed. We zullen het 

eenmaal betreuren dat we de moordenaars van onze vrouwen en kinderen niet een 

keihard halt hebben toegeroepen. Het is te vrezen dat het al te laat is omdat de DERDE 

aanval van de Islam op Europa gewoon door mag gaan. 

*** 

**  Hoeveel vluchtelingen zijn christen?  "Onder de ongeveer 30.000 vluchtelingen 

die het afgelopen halfjaar naar Nederland kwamen, bevinden zich naar schatting 400 tot 

500 christenen uit Syrië en Irak. (..) Minder dan 1 procent van de vluchtelingen die de 

afgelopen maanden naar Nederland kwam, is christen. Het overgrote deel van de vluch-

telingen is moslim." Tot die conclusie komt prof. Heleen Murre-van den Berg, directeur 

van het Instituut voor Oosters Christendom van de Radboud Universiteit Nijmegen." 

Aldus Murre gisteravond desgevraagd. Haar studie heeft geen betrekking op 

asielzoekers uit Afrika." Het bovenstaande is het begin van een vrij uitvoerig artikel in 

het Reformatorisch Dagblad (datum heb ik helaas niet genoteerd, maar het is vrij recent), dat 

werkelijk een eye-opener is. Het aantal moslims dat ons land overspoeld is werkelijk 

heel ontstellend. Dat belooft voor de nabije toekomst de allergrootste nood voor ons 

verdwaasde Nederland, om zoveel vijanden van God en Zijn Christus en potentiële 

strijders ván en vóór Allah en Mohammed hier een plaats te geven.  

*** 

 **  Geestdrijverij.  Wat is hét kenmerk van geestdrijverij? Dat men de Geest losmaakt 

van het Woord. We zien dit bijzonder in tijden van grote beroering in Gods kerk in de 

wereld. Luther zegt ervan (Stemmen Wittenberg 19-92): “Evenals in de wereld de 

krijgslieden altijd weer nieuwe tactieken en nieuwe twisten uitdenken; en de 

kleermakers telkens weer een nieuwe soort en wijze van kleding verzinnen – zo doet de 

duivel telkens weer nieuwe sekten opkomen! Nauwelijks was de pauselijke dwaling 

door ons bijna overwonnen of daar is spoedig Thomas Müntzer met zijn oproer 

gekomen; daarna de wederdopers en de sacramentariërs. Nu zullen er nog wel anderen 

komen, want de duivel rust nooit of te nimmer, maar legt het steeds listiger en 

boosaardiger aan.” Tot zover Luther. Laten ook wij -bijzonder in deze apocalyptische 

tijd- op onze hoede zijn voor de geestdrijvers, die ook in ónze dagen volop actief zijn en 

met hun ‘openbaringen’ en ‘profetieën’, buiten en tégen het Woord in, de zielen van 

zichzelf, hun huisgenoten en anderen, op een droevige wijze verleiden en misleiden. 

Soms is die verleiding dermate subtiel en onder een schijn van godsvrucht -we denken 

dan bijzonder aan dwaalgeesten in onze eigen kringen- dat zelfs de uitverkorenen 

verleid zouden worden, hetgeen echter niet mogelijk is. We vrezen dat zulke uitwassen 

alleen nog maar zullen toenemen. 

*** 
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** Waar zijn  ze?  "Waar zijn onze Luthers en onze Calvijns? Een valse liefde, een 

ongerechtigde verdraagzaamheid heeft de kloekmoedigsten in Israël verslapt. Eén John 

Knox zou te dezer ure reeds onwaardeerbaar zijn voor de gemeente; maar waar is hij? 

Onze grote troost is, dat de God van Luther en Knox nog met ons is, en dat Hij te zijner 

tijd strijders zal verwekken."  (Dit is te lezen van Spurgeon bij zijn verklaring van Psalm 94:16) 

*** 

 ** Dit is het échte Rome!   In het blad “In de rechte straat” van mei 1991 staat een 

16 pagina groot artikel “Ga uit van haar, mijn volk!” van de hand van ds. H.J. 
Hegger. (U zult begrijpen dat we alle originele stukken in ons bezit hebben). Dominee. Hegger 

begint: “In Naam van de Drieënige God stel ik het rooms-katholieke stelsel in staat van 

beschuldiging. Ik daag deze goddeloze, antichristelijke macht voor de rechterstoel van 

Gods Woord. Ik klaag het r.k. stelsel aan, omdat het de Heilige Namen van God de 

Vader, de Zoon en de Heilige Geest gebruikt voor de glorie van pausen, voor de 

verheerlijking van bisschoppen en de priesters, die zich goddelijke bevoegdheden 

aanmatigen.” En dan gaat de dominee zijn beschuldigingen uiteen zetten. Uit zijn 

samenvatting het volgende: - De pausen zijn in de meest letterlijke zin de antichrist – 

De paus beweert dat hij de plaatsbekleder van Christus op aarde is, terwijl hij zich als 

een Stalin gedraagt – Maar de ijzeren muur van Rome blijft ongeschokt bestaan, want 

daar heeft de duivel veel belang bij – Daarom is er voor het r.k. stelsel geen vergeving 

meer mogelijk – Zo manifesteert de paus zich als ‘de goddeloze mens, de zoon des 

verderfs, de tegenstander, die zich verheft boven al wat God heet of verering ontvangt, 

zo zelfs dat hij zich neerzet in Gods tempel en zich voor God uitgeeft.’ (2 Thess. 2:3,4 

RKV). Tot slot: In een “Open brief aan paus Johannes Paulus II” wijst ds. Hegger er de 

onlangs zalig verklaarde paus op, dat hem de eeuwige verdoemenis wacht als hij zich 

niet bekeert. 

*** 
**  Toen ds. Hegger nog waarheid sprak. “Tenslotte een woord tot u heel persoonlijk. 

Jezus is aan Paulus verschenen en heeft hem de vraag gesteld: "Waarom vervolgt gij 

Mij?" Deze vervolger van Gods volk werd toen, door het krachtdadig ingrijpen van de 

genade, radicaal omgevormd tot een apostel, die zich totaal, zelfs tot de marteldood, 

heeft ingezet voor Gods volk. Moge zich dat ook aan u voltrekken. "Bij de mensen is 

dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk", Matth. 19:26. Door uw valse 

voorlichting worden miljoenen mensen geleid op een weg, die voert naar de hel. 

Eens zal God u daarvoor ter verantwoording roepen. Want elke door u misleide 'zal 

sterven door zijn eigen schuld, maar van u eis Ik zijn bloed op', zo spreekt de Heere in 

Ezechiël 33:8 (RKV). Daarom: Paus Johannes Paulus II, bekeer u, voordat het voor 

eeuwig te laat is. Weet: 'Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God" - 

Want onze God is een verterend vuur", Hebr. 10:31 en 12:29.”  Dit lezen we in "In de 

rechte straat" van maart 1991. Het is het slot van een lange 'open brief' aan de 

huidige paus, van H.J. Hegger en T. Vanhuysse. 

*** 
** Duidelijk genoeg. Het bovenstaande is waarlijk niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. 

Het is de afschuwelijke waarheid en werkelijkheid wie en wat het pauselijk Rome is. 

Ds. Hegger kon het niet juister typereen. Helaas, helaas is ds. Hegger de laatste jaren 

van zijn leven geheel veranderd, zoals we allen weten. Het is voor mij onverklaarbaar 

en we laten ds. Hegger voor de Heere liggen. Maar met zijn herroeping van het eerder 

geschrevene heeft hij wel een heel groot kwaad gedaan. De laatste jaren van zijn leven 

was hij predikant in de Protestantse Kerk Nederland. Is hij dáár zo vergiftigd?  

*** 



 6 

**  Deze paus.  Ja, ik bedoel Paus Franciscus de Jezuïet. Deze man wordt voorgesteld 

als een "moderne" paus; d.w.z. een paus die echt niet meer zo rooms is. Enkele 

medewerkers van "De Spaanse evangelische zending" brachten vorig jaar een bezoek 

aan Cuba, waar de paus ook was. Ze hebben zich verbaasd over de intense Maria 

verering van deze paus; de volkomen afgodische eer die hij de "heilige maagd" 

toebracht. Protestant Nederland zal het wel nooit leren - Rome verandert nooit. 

Deze paus is een afgodendienaar pur sang. De redactie van het RD beseft dit nauwelijks, 

gelet op hun uitgebreid en euforisch geschrijf bij het aantreden van deze paus. Gode zij 

dank waren er nog enkele predikanten in Nederland die in een "open brief" daartegen 

protest hebben laten horen. Voorzover ik me herinner hebben zij toen nog een gesprek 

gehad met de redactie van die krant. Daar is mij verder niets over bekend, maar ik vrees 

dat het RD toen gepoogd heeft recht te praten wat heel erg krom is. Daar is deze krant 

een "meester" in! 

*** 
**  Het Pausdom en de Islam. De ouderen onder ons zullen het nog wel enigszins 

weten dat onze vaderen de Islam de OOSTERSE Antichrist noemden en het Pausdom 

de WESTERSE antichrist. De grote overeenkomst tussen beide is de ontzaggelijke haat 

tegen de belijders van de Christus Gods! Het grote verschil tussen beide is dat Rome  

(''de verborgenheid der ongerechtigheid"), als zij de overhand niet heeft dit zeer subtiel 

en bij meerderheid als een verscheurende hyena zal handelen tegen hen die de naam van 

Sions kinderen dragen. We moeten niet denken dat de rol van Rome is uitgespeeld. Het 

valt zeer te vrezen dat deze Paus als Jezuïet alle krachten bundelt om straks vreselijk toe 

te slaan! Professor G. Wisse verwees eens naar Hellenbroek die van mening was dat 

Rome in het eind der dagen nog een vreselijke rol zal spelen op het wereldtoneel en dat 

in combinatie met machten uit de afgrond! Deze gegevens kan ik momenteel niet 

vinden. Heeft u ze mogelijk bij de hand? 

*** 
** Deze valse Jezuïet en de Islam-1.  De op 13 maart 2013 tot paus van de Rooms-

katholieke Kerk gekozen Jezuïet Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) wordt door velen 

gezien als de valse profeet vanwege zijn inspanningen in het tot stand brengen van een 

wereldregering en een wereldkerk. De Jezuïet Franciscus is namelijk niet vies van 

verregaande interreligieuze dialoog. Hij noemt zich naar Franciscus van Assisi en dat is 

meer dan opvallend. Niet alleen zocht de oorspronkelijke Franciscus toenadering tot de 

islam, ook de huidige Franciscus is daar heel nadrukkelijk mee bezig. Hij is duidelijk 

iemand die andere godsdiensten en denominaties omarmt waaronder de islam. Tijdens 

een bijeenkomst op 20 maart 2013 met een tiental vertegenwoordigers van verschillende 

religies, maakte hij bekend de samenwerking met moslims verder te willen bevorderen 

ten behoeve van het algemeen belang. Ook beloofde hij de "broederlijke" dialoog tussen 

de rooms-katholieke kerk en het Jodendom voort te zetten. Alles wijst erop dat hij alle 

religies in één superkerk wil onderbrengen, een ontwikkeling waar reeds paus Pius X 

(†1914) zijn stem tegen verhief. 

*** 
** Deze valse Jezuïet en de Islam-2. Al in de tijd dat Bergoglio nog de rol van 

kardinaal vervulde in Argentinië, was hij al groot voorstander van de dialoog met de 

islam. Dat bleek onder meer uit zijn buitengewone felle reactie op de zogenaamde 

Regensburgtoespraak van de vorige paus Benedictus waarin hij de islamitische geleerde 

Ibn Hazms (†) bekritiseerde, die stelde dat als God het wil we zelfs afgodendienst 

moeten bedrijven. De reactie van Bergoglio werd gepubliceerd in de Spaanse uitgave 

van Newsweek: ‘Ik identificeer mij niet met de woorden van de paus. Indien een paus 

islamitische waarden niet erkent, verstoort hij in twintig seconden wat in de afgelopen 
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twintig jaar is opgebouwd.’ Ook als paus heeft hij zijn warme sympathie voor de 

moslims getoond. Zo hield hij op 8 juni 2014 een gebedsbijeenkomst voor de vrede met 

de Palestijnse terreurleider Abu Mazen (Mahmoud Abbas), waarbij ook de toenmalige 

president van Israël de Jezuïet Simon Peres aanwezig was. Er werden koranverzen 

geciteerd en de islamitische voorganger besloot zijn gebed: "Moge Allah ons leiden 

naar de overwinning op de ongelovigen." (alle niet moslims!) 

*** 
** De verborgenheid der ongerechtigheid.  Het bovenstaande over de door de Schrift 

getekende antichrist vonden we op de zeer gedegen site van Franklin ter Horst, hoewel 

we het niet altijd met hem eens kunnen zijn. Rome is tot alles in staat. De Islam is 

gevaarlijk - Rome tienmaal meer. Deze gruwelijke verborgenheid is "de ergste ramp 

die het mensdom heeft getroffen na de val van Adam", zoals de Schotse predikant              

J.A. Wylie het zo duidelijk uitdrukte!- zal nog heel veel van zich laten horen/merken in 

de naaste toekomst. Laten we daar geheel zeker van zijn. Wat Franklin ter Horst ons 

leert (en het is maar een klein gedeelte van wat we overnamen!) spreekt meer dan 

boekdelen! Nogmaals: zijn visie op de antichrist kunnen we niet helemaal met hem 

delen. Maar mocht zijn visie op het gruwelijke pausdom eens gehoord worden van onze 

predikanten! 

*** 
 **  De vreemdeling.  Het wordt maar al te gemakkelijk vergeten dat het volk Israël wél 

de vreemdeling goed moest doen, maar die "vreemdeling" moest gehoorzaam zijn aan 

de God van Israël. Zijn "goden" mocht hij niet dienen! Anders was er geen plaats voor 

hem of haar. Het is beslist geen christelijke barmhartigheid om haters van de enig ware 

God -dus zij die volgens hun heilige boek de Koran verplicht zijn Joden en christenen te 

vermoorden- ons land binnen te laten! "God lief te hebben boven alles" betekent zeker 

niet haters van die God ons land binnen te laten, maar wel ze te weren en uit te werpen. 

En "De naaste lief te hebben als onszelf" betekent beslist niet de naaste méér lief te 

hebben dan onszelf! Onszelf lief te hebben wil óók zeggen onze toekomstige 

moordenaars te weren! Maar er zijn toch ook christenen onder? Men schat van 3 tot 5 

procent. Deze mensen moeten we helpen. We schreven er uitvoerig over in K.O.-15, 

blz. 10.  

*** 
**  Wonderen.  Er zijn bij Luther drie grote wonderen op te merken. 1. Om zich tegen 

de paus te verzetten was een groot wonder. 2. Om te zegevieren over de paus was een 

nog groter wonder. 3. In zijn bed te sterven, in zijn eigen land waar hij geboren was, dat 

schijnt het grootste wonder van alle, in het bijzonder wanneer wij er op letten, hoeveel 

vijanden hij wel had gekend. Daarbij komt, dat zijn uitreddingen uit zovele gevaren niet 

minder wonderbaarlijk waren. Zoals toen een zekere Jood op hem was afgestuurd om 

hem met vergif te doden en God hem bewaarde. Want Luther was gewaarschuwd en een 

afbeelding van het aangezicht van de Jood was hem toegezonden, waardoor hij hem 

herkende en aan het gevaar wist te ontkomen. Op een andere tijd, toen hij ergens op een 

stoel zat, was er een grote steen in het gewelf boven zijn hoofd, waar hij zat. Hij werd 

zolang hij daar neerzat wonderbaarlijk vastgehouden, maar zodra hij was opgestaan viel 

hij terstond op de plaats, waar hij had gezeten. Hij zou hem geheel in stukken 

verbrijzeld hebben, indien hij op hem terechtgekomen was. Dit verhaalt Andrew Gray 

in "Toegang tot het eeuwige leven", blz. 199. Met recht kon Luther zingen: "Ons staat 

een sterke Held terzij"! 

*** 

 ** ROME ERGER DAN MEKKA?  Daar behoeven we niet aan te twijfelen. Is het 

pauselijk Rome of de valse godsdienst van Mohammed dé antichrist of zijn ze het geen 
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van beiden óf júist allebei?! Nogmaals: U weet dat onze vaderen soms spraken van de 

“oosterse” en van de “westerse" antichrist. Toch is de eigenlijke antichrist niet de islam, 

maar het pausdom, waarvan we in de loop der jaren al veel bewijzen hebben gegeven. 

Ook in  dit nummer hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de vreselijke vijand van 

Christus en Zijn Bruidskerk, juist omdat er een tendens in onze dagen is om te stellen 

dat de Islam dé antichrist is. Maar dat is volkomen onzin en daarom geven we diverse 

stemmen uit de vorige eeuw die onweerlegbaar zijn., Maar we doen dit allermeest 

omdat het pauselijk Rome nog een vreselijke rol zal spelen op het wereldtoneel. Het zal 

op het meest onverwachte blijken dat Rome de grootste vijand is van de ware kerk. In 

dit nummer leest u op veel plaatsen wie en wat Rome is en u leest helaas ook dat de 

afvallige protestanten een schuilplaats zoeken in de kerk van Rome. Het ligt alles in de 

lijn der profetieën!  

*** 

** Smadelijke herdenking.  Ds. L. Rijksen (we hebben hem goed gekend als predikant van de 

Ger. Gem. te Leiden) schreef in de "De Saambinder" van 12 maart 1953 het volgende: "De 

pauselijke 'banbul' van paus Pius V is nog van volle kracht en ook is deze door paus 

Pius IX wederom opnieuw bezegeld en bekrachtigd. Daarin lezen we: “Wij 

excommuniceren en vervloeken in de Naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen 

Geestes en op gezag van de gezegende apostelen Petrus en Paulus en van Onszelf, alle 

volgelingen van Wicklif, de Hussieten, de Luthersen, de Calvinisten, de Hugenoten, de 

Anabaptisten en alle andere ketters, met welke naam zij ook mogen worden genoemd, 

en welke sekten zij ook mogen vormen…. In de Naam des Vaders, des Zoons en des 

Heiligen Geestes en van onze gezegende allerheiligste lieve Vrouwe; eveneens door de 

kracht der engelen, aartsengelen, enz. scheiden wij hen af van de boezem der Heilige 

Moederkerk en mogen zij vervloekt zijn in de stad, vervloekt in het veld, vervloekt zij 

hun schuur, vervloekt zij hun voorraad, vervloekt zij de vrucht huns buiks en vrucht van 

hun land,vervloekt zij hun ingang en uitgang. Dat ze vervloekt zijn in huis en 

vluchtelingen in het veld en dat alle vloeken op hen komen, welke de Heere door Mozes 

dreigde te brengen op het volk, dat de Goddelijke wetten brak; en dat zij zijn Anathema 

Maranatha, d.w.z. dat zij vernietigd mogen worden bij de wederkomst van Christus. 

Laat geen christen hen zeggen: Wees gegroet. Laat geen priester zich verstouten een mis 

voor hen op te dragen of hun de Heilige Communie toe te dienen. Laat ze worden 

begraven met een ezelsbegrafenis en als mest zijn op de aardbodem. En zoals wij hier 

hun ziel wegwerpen en hun licht uitblussen, zo zij hun licht voor eeuwig gedoofd, tenzij 

zij berouw tonen en door betering des levens en boete genoegdoening geven aan de kerk 

van God, die zij gekwetst hebben." En deze kerk noemen we nu een "zusterkerk" en… 

de huidige collega’s van ds. Rijksen durven amper meer te dénken dat Rome de 

antichrist is! 

*** 
**  Dat was vroeger wel anders!  In zijn werk Geschiedenis, leer, geest en uitzigten 

des Pausdoms (1856) schreef J.A. Wijlie (1808-1890) op pagina 13 de volgende forse, 

maar zeer terechte woorden over het pausdom. Wijlie was in de 19
e
 eeuw predikant in 

Schotland. Hij schreef ook het uitnemende werk over De geschiedenis van het 

protestantisme, dat eveneens in de 19
e
 eeuw in het Nederlands werd uitgegeven.  

 
 

 "Het Pausdom is de laatste, meest ontwikkelde, fijnste, sluwste en meest satanische 

vorm van afgoderij, die de wereld immer aanschouwde of ooit aanschouwen zal. Het is 

naast de val de grootste ramp die ooit het mensdom overkwam."   
 
 

 "De Roomse Kerk heeft geen recht op een plaats onder de christelijke kerkgenoot-

schappen, omdat noch haar kerk, noch haar godsdienst christelijk is. Wij zijn gewoon 
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van het Pausdom te spreken als van een bedorven vorm van christendom. Wij kennen 

het nog te veel toe. De Roomse Kerk staat tot de Kerk van Christus in dezelfde 

verhouding als de dienst van Baäl tot de instellingen van Mozes, en het Pausdom tot het 

christendom als het Heidendom tot de eerste Openbaring."  
 

Wat zou het een onvoorstelbaar wonder zijn als we zulke uitspraken eens van onze  

predikanten hoorden en lazen! En de heer K. van der Zwaag in het Reformatorisch 

Dagblad maar steeds schrijven over allerlei roomse gebeurtenissen, die niet eens 

genoemd moesten worden.  Tot zelfs (enkele maanden geleden) een groot interview met 

ex-kardinaal Simonis, waar de meest bizarre leugens er als het ware uitspatten. En over 

de vuile en smerige zedendelicten met jonge mensen door zijn collega's schermde hij 

met "Wir haben es nichts gewust" terwijl hij volledig op de hoogte was! 

*** 
**  Duidelijk!  Ds. K. de Gier citeerde (De Saambinder van 2 oktober 1952) in een 

artikel over Art. 28 van de N.G.B. het volgende van Joh. Calvijn: "De pauselijke 

kerken zijn vergaarbakken van dwalingen en ketterijen, de eredienst is vol 

gevloekte afgoderij en superstitie, zodat elke gemeenschap met haar verboden is." 
We hebben ds. De Gier heel wat keren gehoord in Leiden. Als het nu gezegd zou 

worden noemden we dezulken helden; maar zij zouden wel gevaar lopen... 

*** 
 **  Moet dat nu echt?  "Nee" zeggen de huidige protestanten, "Allemaal bangmakerij 

en een verfoeilijk anti-papisme." Schrijver dezes zegt onomwonden "Ja, dat moet en het 

moet meer dan ooit aangetoond worden wie en wat het Pausdom is. Het is de grootse 

gruwel op aarde die denkbaar is. Dat zei Calvijn, dat zei Spurgeon, dat zei Kohlbrugge, 

dat zei ds. H. J. Hegger met uitvoerige bewijzen. En wie het daar niet mee eens is moet 

maar aan zichzelf over worden gegeven.  

*** 
**  Drie voor twaalf.  "Het is drie voor twaalf voor de wereld" begint een artikel in het 

RD van 28-1-'16. Er wordt in gesteld dat als de klok op middernacht staat dat dan een 

vernietigende catastrofe zal plaatsvinden, en "De mensheid staat heel dicht bij 

zelfvernietiging door atoomwapens, klimaatverandering en allerlei conflicten."  

Schrijver dezes kan het niet pessimistischer zeggen. Pessimistisch? Neen, dit is 

realistisch. Het artikel in het RD heeft wel een zeer waarschuwend karakter. We zijn 

gewaarschuwd. Maar... dit geslacht maakt zich alleen maar op met het voorbereiden van 

vakanties, etc. "De dagen van  Noach." Men zal het niet eerder geloven alvorens ook 

Nederland getroffen zal worden door het oorlogsvuur. Zijn we persoonlijk zo 

pessimistisch dat we niets meer te zeggen/schrijven hebben? Absoluut niet. We 

verwachten de tijd, neen, we geloven het zéker, dat achter deze verschrikkingen de tijd 

ligt van de Christusregering, een tijd dat het Evangelie de aarde zal bedekken als de 

wateren de bodem der zee en dat de volkeren de oorlog niet meer zullen leren. Ja 

inderdaad, het duizendjarig Vrederijk van de Messias! Onze vaderen verzuchtten: "Wie 

zal leven als God dat doen zal?" Onlangs schreef iemand me: "Wie zal overleven als 

God dat doen zal?" 

*** 
** Het valse Frankrijk.  De bekende Leen Potappel sprak over "de valse Franse 

landsaard." Deze opmerking van hem is ook de laatste jaren volkomen bewaarheid. Het 

volgende bericht konden we vandaag (30 jan. 2016) allerwegen lezen: "Als het in de 

komende weken niet lukt om tot een tweestatenoplossing te komen in het conflict tussen 

Israël en de Palestijnen, zal Frankrijk een Palestijnse staat erkennen. Dat heeft de 

Franse minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius bekendgemaakt. Frankrijk treft 

in de komende weken voorbereidingen voor een internationale conferentie om de twee 
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partijen en hun Amerikaanse, Europese en Arabische partners samen te brengen, met 

name om tot een tweestatenoplossing te komen", aldus Fabius." Arm Frankrijk om Gods 

oogappel aan te randen. Ze kunnen de wraak van de God van Israël vrezen. 

 *** 
**  Een vergissing.  Het is een vergissing om het verleden te idealiseren. Willem van 

Oranje staat nu bekend als de man die een vast verbond maakte met de “Potentaat der 

potentaten” en die de ware religie alleen wilde begunstigen. Tijdgenoten waren 

kritischer. Petrus Datheen bestreed in Gent de door Oranje bepleite toleratie en 

beweerde dat Oranje net zo gemakkelijk van kleding veranderde als van religie. 

Uiteindelijk moest Datheen na een periode van gevangenschap de Nederlanden verlaten, 

verbannen vanwege zijn geloofsovertuiging. Datheen zou een onvervalste SGPer zijn 

geweest – Willem van Oranje allerminst! Dat neemt beslist niet weg dat onze Willem 

van Oranje goed en bloed heeft overgehad voor ons verdrukte volk en zo toch ook voor 

het Koninkrijk Gods. Wie kan het hem nazeggen? 

*** 
**  Een zeer grote crisis.  Onlangs stond er in het Reformatorisch Dagblad een 

uitgebreid artikel (naam auteur is me ontgaan) dat er een crisis voor de deur staat, 

waarbij de vorige crisis zal verbleken. Deze geluiden heb ik al veel gelezen. Velen 

verwachten dat het hele economische en financiële stelsel in elkaar zal storten. Er is van 

de bekende Joris Luyendijk een boek verschenen Dit Kan Niet Waar Zijn. Luyendijk 

zegt in deze bestseller over de bankenwereld onder meer dat de bankiers persoonlijk 

aansprakelijk moeten worden gesteld voor alle ellende. De banken, aldus Luyendijk, 

zijn overeind gehouden met miljarden belastinggeld, geld van de burgers. Maar de 

mensen die alle leed hebben veroorzaakt, zijn er weg mee gekomen, volgens de 

schrijver/journalist. Bankiers zijn amoreel, zegt hij. Luyendijk is van mening dat de 

miljarden weer terug moeten worden gehaald bij diegenen die er ook voor hebben 

gezorgd dat de boel is geklapt en al zullen deze mensen nooit de miljarden terug kunnen 

betalen; dat is dan jammer voor ze. Dan 'ga je maar de bijstand in' zegt hij in een 

interview. Het zal een 'vrome wens' blijken te zijn. De bankiers en velen met hen zullen 

hun zakken blijven vullen met kapitale salarissen en waanzinnige bonussen tot... de 

zaak klapt. Vele tekenen -met name van de laatste dagen- wijzen daar op. We moeten 

opmerken dat meerderen Luyendijk niet serieus nemen. Toch hebben we dit opgenomen 

omdat zowel in het RD als in vele andere publicaties erop gewezen wordt dat we zeer 

zware tijden tegemoet gaan en ons geld enorm in waarde zal gaan verminderen. 

*** 
**  De ware christen.  De ware navolging van Christus bestaat in de erkentenis, dat wij 

zonder en buiten Hem verlorene en veroordeelde zondaars zijn, en het is een door het 

geloof aangrijpen van Zijn verdiensten en Zijn zoenbloed, waardoor wij voor God 

gerechtvaardigd worden.                                                     (F. Bettex-De Bijbel Gods Woord)                                             

*** 
**  Niet meer bij te houden-1. Wat is niet meer bij te houden? Momenteel gebeurt er 

zoveel in de wereld dat er haast geen vat op te krijgen is. De ene ellende is nog niet 

gekomen of het andere dient zich alweer aan. Zelf zie ik vrijwel geen kans maar om er 

min of meer actueel over te schrijven. En toch kan ik er niet helemaal buiten, Want er 

staat wat te komen. De Europese Unie staat op springen. De invasie van islamieten lijkt 

nog maar net begonnen en de leiders van de landen lijken met volkomen verblindheid 

geslagen te zijn, hoewel sommigen bezig zijn wakker te worden. Europa eet zwijnendraf 

in de schaduw van haar ondergang. Met name refo-Nederland lijkt niets in de gaten 

hebben. Kom op, we regelen onze vakanties wel, zo nodig via de op zondag beschikbare 

website van Amacitia, die er niet vies van is om op deze dag een graantje mee te pikken 
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van de vakantiekolder. We zouden er beter aan doen allerwegen bijeen te komen om 

bidstonden te beleggen en de HEERE te smeken Zijn toorn van ons af te wenden; een 

toorn die op een vreselijke wijze over ons dreigt te komen.  

 *** 
**  Niet meer bij te houden-2.  2015 was een donker jaar, 2016 lijkt nog donkerder te 

worden. Wij worden overspoeld door mensen die ons financieel en sociaal enorm in de 

problemen gaan brengen, maar die vooral levensgevaarlijk zijn voor onze christelijke 

vrijheden. Degenen die beweren dat het 'maar' om een klein percentage van onze 

bevolking of begroting gaat of dat het goed is tegen de vergrijzing, vertonen een 

misdadige naïviteit en mogen wat mij betreft verplicht asielzoekers in hun eigen woning 

opnemen, zonder vergoeding uiteraard. In plaats van het volk vertegenwoordigen de 

meeste politici alleen nog de EU, asielzoekers, moslims en vooral zichzelf. De naam 

volksvertegenwoordiger en mijn respect verdienen zij niet meer. Om verder kort te zijn: 

de islaminvasie is een zeer groot oordeel van God over ons land. 

*** 
**  Niet meer bij te houden-3.   Paus Franciscus verwelkomt de miljoenen moslims die 

naar Europa komen, omdat het zijn droom van een één-wereld-religie dichterbij brengt. 

Paus Franciscus, één van de belangrijkste steunpilaren in de globalistische ‘Nieuwe 

Wereld Orde’ elite, heeft de massale migrantenstroom naar Europa letterlijk een 

‘Arabische invasie genoemd’. Voordat enkele lezers blij worden dat bij de leider van de 

Katholieke Kerk eindelijk het inzicht is doorgebroken: Franciscus bedoelde zijn 

uitspraak niet als waarschuwing, maar als iets positiefs. Het Vaticaan juicht de komst 

van miljoenen moslims namelijk toe, en kan duidelijk niet wachten totdat Europa een 

volledig ‘multiculti’ continent is geworden, zodat het christendom kan worden 

samengevoegd en/of verdrongen door de islam. Laten we daar toch beslist niet licht 

over denken. 
*** 

** Niet meer bij te houden-4. We lazen dat Israël een antiraketsysteem heeft 

ontworpen dat alle vijandelijke raketten kan vernietigen. Ze hebben het de toepasselijke 

naam Slinger van David gegeven. Een dag daarna stond er in het RD dat Israël beducht 

is voor de duizenden raketten die de Hezbollah op  Israël heeft gericht. Rondom Israël 

staat alles op springen. De dag lijkt niet ver meer dat ook Israël in een vreselijke oorlog 

betrokken zal worden. Laten we goed op dit kleine landje letten. God zal haar wonderen 

doen zien; groter dan toen ze uit Egypte trokken. Laten we er voor 100% van overtuigd 

zijn, dat wat er nu al allemaal in het Midden-Oosten gebeurt, nog maar een voorspel is 

van wat gaat gebeuren als Israël in de strijd betrokken wordt. Maar het allerdonkerste 

gaat aan de dageraad vooraf! 

*** 
**  Noord Korea aan de Bosporus. Ja, we spreken over Turkije, het land van de zeer 

gruwelijke massamoord op de Armeniërs in de 19e eeuw en nu van de massamoord op 

Koerden, en anderen. Wie volgt! Als het aan Merkel en diens poedel Rutte ligt hebben 

we dit in Europa te goed. Overdreven? Zeg het niet te snel. Dit land, dat steeds meer een 

Islam politiestaat wordt met aan het hoofd de dictator Erdogan, chanteert op een meer 

dan schandalige wijze Europa, i.v.m. het vluchtelingenvraagstuk. Er wordt genoeg over 

geschreven. Het krijgt van het Westen vele miljarden -wat van zijn zogenaamde hulp 

uitkomt zal wel blijken- en heeft als een hoofdvoorwaarde voor zijn "hulp" versnelde 

toetreding tot de Europese Unie geëist.  De Westerse leidslieden zijn met volkomen 

verblindheid geslagen en lijken in de val te trappen. Het RD schreef in haar commentaar 

van 12-3-'16 o.a. het volgende:  "Erdogan lacht zich intussen waarschijnlijk slap. Hij 

weet dat hij Europa in de tang heeft. Brussel komt met veel geld over de brug om het 
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vluchtelingenprobleem af te kopen. En in eigen land zet hij alles en iedereen naar zijn 

hand. Inclusief het constitutionele hof." We zullen ongetwijfeld nog veel over Turkije 

horen en lezen. We herinneren ons eens gelezen te hebben in Thomas Newton Gewijde 

voorzeggingen, dat er in Turkije een oude overlevering is dat ze ooit door de Russen 

vernietigd zullen worden. De verhouding tussen Turkije en Rusland staat momenteel op 

scherp. We wachten maar af. 

*** 
 **  Uitverkiezing.  Waarom het de Heere behaagd heeft een volk te verkiezen, daarin 

moeten wij ons niet verdiepen. Ik geloof ook niet dat het ons gelukkig zou maken als 

wij het wisten. Wij proberen dit dogma ook niet te verklaren en nog veel minder het te 

verantwoorden. Wij stellen gewoon dat het er is en wij geloven dat het bijbels is. Wij 

geven het aan God over om het waar te maken en het te zegenen. Hij is de beste 

verdediger van Zijn eigen heilige waarheid. De verborgene dingen zijn voor de HEERE, 

onze God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwig-

heid om te doen al de woorden dezer wet. Het verborgene van het dogma van de uitver-

kiezing is, waarom God het heeft gedaan, het geopenbaarde is, dat Hij het heeft gedaan. 

Laten wij dan niet wijs proberen te zijn boven wat er geschreven is, hoewel het onze 

plicht is, zoals een scherpzinnig man heeft gezegd, wijs te zijn in wat er geschreven is.                                                                                            
 

(Winslow-Dagboek 20 maart) 

*** 
**  Hoe lang nog?  "Kinderen en gehandicapten die levend worden verbrand, soldaten 

die als beloning de vrije hand krijgen om zich te vergrijpen aan vrouwen en meisjes: 

voorbeelden van gruweldaden in Zuid-Sudan die worden genoemd in een rapport van de 

Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties dat gisteren is 

verschenen." Zomaar een bericht uit het RD van 12 maart 2016. Deze gruwelen zijn 

schering en inslag in Afrika. De bede mag wel worden vermenigvuldigd: "Heere, kom 

toch haastig om deze wereld te redden naar Uw belofte. Uw belofte dat de hele wereld 

gedrenkt zal worden in het Evangelie des vredes en alle volken vrede zullen hebben." 

*** 
** Grootste dreiging.  "Grootste dreiging is radicale islam." Dit zei onlangs de 

Britse ex-premier Tony Blair. Hij zei o.a. het volgende: "Het Westen moet zich over 

zijn meningsverschillen met Rusland en China heen zetten op de groeiende dreiging van 

de radicale islam. Het aanpakken van een 'geradicaliseerde en gepolitiseerde vorm van 

de islam moet een absolute prioriteit zijn. Veel mensen in het Westen zijn 'merkwaardig 

genoeg huiverig' om op te treden tegen krachten die 'de mogelijkheid ondermijnen om 

vreedzaam samen te leven in deze tijd van globalisering'. Het Westen moet Rusland en 

China de hand reiken om samen de strijd aan te binden met islamitische extremisten." 

(Bron: refdag.nl). Dat de islam uiterst gevaarlijk is valt niet te loochenen. Toch hebben 

we zelf de gedachte dat ze Europa (incl. ons land) niet zullen overheersen. Het zou 

uiteraard geen wonder zijn als de HEERE ons zou tuchtigen door deze vreselijke 

"godsdienst". We hebben het meer dan verdiend. En dat we er genoeg van te lijden 

zullen hebben zal ik niet ontkennen. Toch denken dat de vervolging van de kant van het 

Pausdom zal komen. Rome zal nog eens vreselijk woeden. Wie en wat Rome is kunt u 

meer dan genoeg in dit nummer lezen. De "grootste dreiging" is het Pausdom én het 

verroomste protestantisme. Als de Heere me nog wat krachten wil geven komen we daar 

nog op terug. En wat de islam betreft? Onze  hoop wordt steeds sterker dat de God van 

Israël Zijn volk zal gaan gebruiken om de kracht van de islam te breken. De kop van dit 

monster zal o.i. in het Midden-Oosten verbroken worden en dan zal het hele lichaam 

wereldwijd afsterven. Maar dat zal met vreselijke gebeurtenissen gepaard gaan.     (3/16) 
 
 

   *******    
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HEEL BELANGRIJK: 

De wereldberoemde Joods-Hongaarse schrijver György Konrád (82) overleefde als een wonder 
het nazisme én het communisme. Nu waarschuwt hij voor de islam als de derde grote bedreiging 
voor Europa. "Europa doet zichzelf pijn" zegt hij. In mijn bezit is een zeer uitgebreid artikel over de 
grote bedreiging voor Europa van de islam. Het laatste gedeelte geef ik in elk geval aan u door. 
We zullen nooit kunnen zeggen dat we niet gewaarschuwd zijn. Maar onze leiders -zowel 
wereldlijk als geestelijk- lijken met volkomen verblinding geslagen te zijn. 

(...)  'De mensenmassa's die te voet in het onbekende gaan, hebben leiders. Het zijn mannen, luide 

sprekers, die orders geven. De vraag is dan: wie gaan ze vertrouwen als autoriteit? De Duitse, 

Nederlandse of Franse autoriteiten, of hun leiders? Waarschijnlijk hun leiders. Zoals al blijkt in 

asielcentra, waar de leiders zeggen: hier geldt de sharia. Deze immigranten zijn geïntegreerd in een 

eigen groep, snappen de woorden van de cultuur waarin ze aankomen niet, en de waarden 

evenmin. Het gevolg is een wederzijdse teleurstelling. De vriendelijke mensen uit Europa zullen 

ervaren dat de immigranten niet zo aardig zijn als zij hadden gedacht. En de welkomstcultuur zoals 

die nu in Duitsland bestaat, zal verdwijnen. 

'De wederzijdse teleurstelling die volgt, zal leiden tot conflict. Zelfs als er geen jihadisten tussen 

deze migranten zitten, zullen onder jonge mensen in deze groepen wraakgevoelens groeien, want 

ze zullen zich vernederd voelen. Dat kun je bijna niet vermijden. Als ik naar een land ga waarvan 

ik de taal niet spreek, merk ik dat een kind van vijf meer weet dan ik, dat is frustrerend. Deze 

wederzijdse teleurstelling is niet ingecalculeerd.' 

Sharia 

Volgens Konrád is één immigrant te integreren, grote aantallen niet. 'Mijn vrouw en ik hebben 

vrienden in Amsterdam en Rotterdam. Bij die in Amsterdam kwam jaren terug een Marokkaans 

gezin in het gebouw wonen. Eerst waren ze heel vriendelijk, tot hun aantal sterk toenam. Toen 

bleken ze te onderschrijven wat een Duitse imam laatst antwoordde op de vraag: wat is hoger, de 

Duitse grondwet of de sharia? Hij zei: "Als we een minderheid zijn de Duitse grondwet. Als we in 

de meerderheid zijn de sharia." 

Waarom laat Europa dan toch in groten getale immigranten uit deze landen toe? Daarvoor zijn 

volgens Konrád drie redenen. 'In Duitsland heerst een algemeen schuldgevoel door de Tweede 

Wereldoorlog en dat proberen Duitsers te compenseren. Ze leggen het Duitse schuldcomplex op 

aan heel Europa. Maar de verwerking van de oorlog is een opgave voor Duitse individuen, niet 

voor de staat. En Duitsland vergrijst en heeft arbeidskrachten nodig voor zijn industrie. Die 

haalden ze vooral uit Oost-Europa, mensen met dezelfde cultuur. Hun ervaringen met immigratie 

zijn daardoor positief.' 

De belangrijkste reden is volgens Konrád een Europese paradox. 'Wij moeten fundamentele 

menselijke waarden respecteren, tolerant zijn en bij voorbaat vertrouwen geven aan mensen. Dat is 

goed, het is het Europese humanisme. Een langzaam gebouwde cultuur.' Maar hij en vele andere 

voormalige Oost-Europeanen weten dat te veel vertrouwen onverstandig is. Het nazisme en 

communisme leerde hen dat. 

'In de joodse krant die ik als kind las, stond dat we moesten meewerken met de autoriteiten. Als 

mensen dat niet hadden geloofd, hadden meer het overleefd. Ik geloof a priori niet wat in de 

kranten staat, westerlingen wel. Zij hebben een cultuur van vertrouwen. Maar ik denk dat ons 

wantrouwen in Oost- en Midden-Europa heel gezond is. Sceptisch zijn is een morele plicht. Zwak 

zijn, is een zonde. Want dan breng ik mijn kinderen schade toe.' (...) 

********* 
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NEERLANDS KERK OP WEG NAAR ROME 

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

 

“Nederland is op zijn retour, geheel in de lijn van wat John Owen voorzegde. En in 

de lijn van Owen zeg ik dat we de bloedschuld van de Rooms-katholieke Kerk op 

ons laden, want de hervormde synode miskent de geschiedenis en het bloed van de 
martelaren. Ellendiger kan toch niet?”  
 

Het bovenstaande zei wijlen ds. A. van der Kooij in het RD van 23 maart 1995. En op de vraag 

of de Islam de antichrist is, antwoordde ds. Van der Kooij resoluut: “Neen, maar omdat de 

Nederlandse protestanten hun strijd tegen ‘Rome’ verzaakt hebben, kan God naar mijn 

overtuiging, wel straffen met een andere ‘heilige’ oorlog.” 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Ds. Van der Kooij heeft ons het een en ander nagelaten dat zeer de moeite 
waard is, zij het dan ook, dat het niet bepaald in de smaak valt van de doorsnee 
christen. Zo zegt dominee in dit artikel: “We gaan met de Hérvormde Kerk te 
gronde; Nu...” Naar zijn mening beweegt het huidig tijdsgewricht zich tussen 
een dieptepunt in het christendom en het herstel van Israël. En tussen deze 
twee bewegingen ziet hij een kans voor de verschijning van de definitieve 
antichrist. Veel van wat zich in de kerk afspeelt beziet hij vooral in de 
betrokkenheid van “Rome”. Zo woonde hij bewust de historische bijeenkomst in 
Putten bij rond het zogeheten Adres. Van harte was hij met dit Adres akkoord, 
maar hij had grote moeite met de adressering van de brief. Deze was namelijk 
gericht aan de “Zeer geachte synode” en werd ondertekend met “de groeten in 
Christus.” Aan het hoofdbestuur vroeg hij: “Hoe kunt u dit schrijven aan de 
synode die Rome als zusterkerk beschouwt?” Zijn vraag werd weggewuifd. “Als 
je Rome als zusterkerk ziet, moet je haar ook liefhebben” – “en al dat vergoten 
bloed dan?” vroeg de dominee. Daarna wees hij erop dat Owen 300 jaar 
geleden heeft voorzegd dat er een ‘verzoening’ komt tussen het protestantisme 
en de kerk van Rome.  
 

Het kan wel eens z’n nut hebben waarschuwende stemmen van enkele jaren 
terug opnieuw te laten horen. Ds. Van der Kooij was zo’n stem. De huidige 
ontwikkeling in de Ned. Herv. Kerk is naar zijn mening een logisch vervolg op 
wat in 1951 begon met de nieuwe kerkorde. Hij zegt ervan dat hij zich 
uiteindelijk niet kon vinden in de invoering van de kerkorde, maar wel in de 
uitvoering daarvan. Hij bleef ‘onder protest’. Met dit  standpunt kunnen we zelf 
niet goed uit de voeten.  Als iets niet ingevoerd mag worden, mag het zéker niet 
uitgevoerd worden! Het vervolg heeft toch wel aangetoond dat het ná 1951 in 
ijltempo naar de afgrond is gegaan én gaat. Als een door niets te stuiten 
dijkdoorbraak stroomt een vloed van zonden over de ‘vaderlandse’ kerk en het 
geduchte oordeel Gods over dit afvallig lichaam is niet meer af te wenden. En 
dat laatste was tóch ook de mening van ds. Van der Kooij zelf! Naar de 
voorspelling van Bunyan kruipt ‘al het onrein en hatelijk gevogelte’ in de kooi 
van Rome, waarna de HEERE deze kooi met Rome en het afvallig 
protestantisme zal vernietigen. Wie zou niet intens naar die dag verlangen? 

 

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


