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 **  Een grootse toekomst!  Heere. doe snellijk de val van de antichrist komen; neem 

weg de moeder en de meesteres der gruwelen der aarde. Doe weg de gesneden beelden 

en het bijgeloof en breng de Joden bij menigten in. Dat de tijd kome, dat deze gemeente 

van vreugde zal zingen, wanneer het licht van Schotlands maan zal zijn als het licht der 

zon, en het licht van haar zon zevenvoudig zijn zal als het licht van zeven dagen. Kom 

en leg haar stenen gans sierlijk en grondvest haar op saffieren; maak haar glasvensters 

kristallijnen en haar poorten robijnstenen. Dat de naam van haar steden zij: Jehova-

Shamma, DE HEERE IS ALDAAR; en het opschrift van het leven der mensen de 

HEERE een heiligheid zij. O, dat de aangename bloemen gezien mogen worden en de 

zangtijd mag genaken. Amen.  
 

Dit is een woord van ds. John Willison (1680-1750) en zegt hij in Overdenkingen over des 

Heeren Avondmaal. 

*** 
**  God en Allah.  Dat de God van de Islam dezelfde is als die van de Joden en de 

christenen is een vreselijke leugen. De "god" van de Islam is een vreselijke  afgod. De 

God van de Joden is de Schepper van hemel en van aarde. Toch kan Hij alleen maar 

gekend worden in zijn Zoon. Er is in onze dagen een levensgevaarlijke ontwikkeling 

gaande. De afvalligen -in allerlei soorten- gaan meer en meer de afgod Allah vereenzel-

vigen met de God der goden. 

*** 
 **  De euro een bedreiging. "Ik beschouw de E.E.G. als de achterdeur van het 

Vaticaan in zijn doelstelling om dit land (Groot Brittannië en Ierland) terug te winnen." 

Dit werd al in de "English Churchman" van 15 januari 1971 gezegd door een vooraan-

staand Engelsman. De E.E.G. (de Europese Economische Gemeenschap) was de eerste 

aanzet tot een Verenigd rooms Europa. Wijzende op het grote gevaar van het land in de 
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 wereldoorlog, zegt een andere stem in dit blad: "Vandaag staan wij voor nog groter 

gevaar, met de zogenaamde E.E.G., en onze ondergang als vrije natie." Nu gaan we 

steeds meer merken dat dit alles gaat uitkomen. De Euro staat op springen. 

*** 
**  De komende verkiezingen.  Na de volgende verkiezingen in 2017 -waarbij naar ik 

aanneem er een andere regering aan de macht komt- moet er een heleboel wat 

verwrongen is, weer recht gebogen worden. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan. 

Dubbele paspoorten moeten  worden afgeschaft en sociale uitkeringen naar het buiten-

land stopzetten. Ook zullen de grenzen hermetisch gesloten dienen te worden. Alles zal 

er aan gedaan moeten worden om het bloedbad dat extremisten bezig zijn ook in ons 

land te introduceren te bestrijden. Moskeeën dienen regelmatig onderzocht te worden of 

er geen wapens verborgen liggen. Ook wat in moskeeën gepredikt wordt dient gecontro-

leerd te worden. De christelijke partijen dienen er met de meeste klem op aan te dringen 

de invloed en de macht van de Islam in ons land te breken, opdat we niet verpletterd 

zullen worden door deze God en Zijn Christus hatende meute. De SGP dient hiervoor in 

de Tweede Kamer het voortouw te nemen. Mocht dat toch eens gebeuren! 

 *** 
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**  Verwarring.  “Een Babel van verwarring omringt ons. De uiterlijke belijders 

ijveren voor de letterschors en kerkvormen en zijn geheel doortrokken van de alles 

besmettende zuurdesem van bijeinden (bijoogmerken), mensenbehagen, eer, lof en 

gewin. En de kostelijke kinderen Sions zijn in onze geesteloze dagen de aarden flessen 

gelijkvormig geworden. Zij gaan met de tijdgeest mee, hebben de liefde der Waarheid 

verloren, horen lijdelijk aan uit zondige toegevendheid dat Koning Jezus wordt 

ontkroond en het doodgevallen Adamskind gekroond.” (Dit schrijft ds. E. Fransen in een 

voorbericht aan de lezer, voorafgaand aan een verzameling van enige brieven van hem, geschreven 

aan mej. G.Sieben). 

***   
 

** De tale Kanaäns. In het Nieuwe Testament komen meer dan 400 herkenbare 

toespelingen  op de psalmen voor. De Heere Jezus heeft de psalmen zestien keer 

aangehaald. En dan valt het op dat dit heldere Nederlandse taal is. "In de psalmen  kijkt 

men Gods heiligen in het hart", zoals wel gezegd wordt. Inderdaad! Ook de brieven van 

Paulus en de andere zendbrieven kunnen ons veel leren wat de wáre tale Kanaäns is. Het 

is in elk geval niet de taal die eigengereide vromen nog wel eens willen bezigen. Een 

heel duidelijk voorbeeld van de Bijbelse taal Kanaäns is bij voorbeeld Psalm 15. U leest 

deze psalm wel even? 

*** 

** Eerst Rome verwoest.  "Zo is dan noch Rome’s volkomen verwoesting en onder-

gang, noch de bekering van de Joden het einde van Gods werk op aarde. En zowel de 

ondergang van Babel als de herstelling van de Joden is nog niet daar. En het is al een 

oude overlevering onder de Joodse leraars, dat de verwoesting van Rome en de 

herstelling van de Joden ongeveer op dezelfde tijd zullen plaatshebben. En de 

vermaarde rabbi David Kimchi zegt in zijn verklaring over de profeet Obadja: “Als 

Rome verwoest zal zijn, dan zal er een verlossing voor Israël ontstaan.” Dit vermeldt de 

Engelse theoloog Thomas Newton in zijn grote werk over de “Gewijde voorzeg-

gingen”. Voor meerdere gegevens hieromtrent verwijst hij naar de werken van Mede, 

eveneens een Engels Godgeleerde. 

*** 

**  De meesterdromer.  John Bunyan, de grote lijder onder de vervolging van een kerk 

die de antichrist vrijwel gelijk geworden was en daarom ook 12 jaren in de gevangenis 

heeft doorgebracht, kreeg van zijn Heere uitnemende gezichten in de toekomst van 

Gods Kerk. Hij voorzag ook in het geloof de totale vernietiging van de roomse 

antichrist en de daardoor luisterrijke openbaring van Gods Gemeente op aarde; het 

1000-jarig vrederijk! In zijn werkje “De verwoesting van de antichrist en de getuigen 

gedood” beschrijft hij voornamelijk hoe de antichrist verdelgd zal worden en welke dan 

de tijdsomstandigheden van de kerk en de wereld zullen zijn. Hij beschrijft ónze tijd! 

Ook verhaalt hij uitvoerig hoe na de verwoesting van Rome de wereld er uit zal zien!    

*** 

** Het recht Gods. "Christus heeft onze zonden gedragen en is in onze plaats 

veroordeeld. Door Zijn verzoenend sterven zijn aan de aanspraken van het recht van 

God voldaan en is de heiligheid van de Goddelijke wet gehandhaafd." 
 (Winslow- Avondgedachten 14/12)  

*** 
** De antichrist.  “Indien ik daarom kan aangevallen worden, o, oordeelt dan zelf 

mijne heren: dan sta ik dagelijks in gevaar om door de Paus van Rome en de 

Inquisitiemeesters opgeëist en ter dood veroordeeld te worden, omdat ik hem, even als 

de Hervormers en onze vaderen, op grond van Gods Woord, de antichrist en de hoer van 
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Rome genoemd heb.” Dit schreef ds. Hendrik de Cock in een brief aan het Provinciaal 

Kerkbestuur te Groningen, op 23 dec. 1833.          Een écht Chr.Gereformeerd geluid! 

*** 

**  Geen ander.  Er is geen ander hoofd der Kerk dan de Heere Jezus Christus. Ook 

kan de paus van Rome in geen enkele zin daar hoofd van zijn; maar dat is de 

antichrist, de “mens der zonde” en “de zoon des verderfs, die zich (tegenstelt en) 
verheft” in de Kerk, tegen Christus en “al wat God genaamd wordt”.                                 

 

(Westminster Confessie-1647)   

*** 

** Géén dweperij. "Het kind van God verwacht geen geestvervoeringen, visioenen, 

dromen, of wonderbaarlijke openbaringen aan het lichamelijk oog of oor. In zodanige 

zaken roemen dromers, geestdrijvers en ongegronde dwepers."     (Philpot-Johannes 16:33)   
 

*** 

**  Het Pausdom is niet wreed-1.  Dat lezen we althans in het RD van 1 aug. 2016. 

Klaas van der Zwaag bespreekt een boek van de Amerikaanse godsdienstsocioloog en 

historicus Rodney Stark. Dat zijn klinkende titels en dat wekt vertrouwen. Heel 

duidelijk bij Van der Zwaag, niet bij schrijver dezes. Hier geldt: "Hoe geleerder - hoe 

verkeerder." Meneer Stark heeft een boek geschreven "Bearing false witness", enz. In 

dit werk keert hij zich tegen "extreme overdrijvingen en valse beschuldigingen" door 

veel historici, onder wie gerenommeerde wetenschappers. Het hele werk is een 

verdediging van het pauselijke Rome. Het artikel eindigt: "De Rooms-Katholieke Kerk 

heeft een lange traditie van verzet tegen de aanvallen op Joden, tot en met paus Pius XII 

in de Tweede Wereldoorlog toe. Deze wordt daarom ook ten onrechte aangeduid als 

Hitlers paus. ´Die zit´ zal Van der Zwaag gedacht hebben, want... hij heeft geen 

weerwoord! Dat geeft hij in elk geval niet. En zo kunnen argeloze lezers van het RD op 

het verkeerde been gezet worden en gaan denken dat Rome toch onze "zusterkerk" is, 

zoals de afvalligen in onze dagen beweren. Op z'n minst had de scribent toch wel 

moeten aangeven hoe uitermate vals dit hele boek is. Nu wekt hij zwaar de schijn dat 

hij het met deze leugenaar eens is. Op z'n minst had de toch zeker bekwame Van der 

Zwaag naar zijn vader -de heer W.van der Zwaag- moeten verwijzen. Over wat híj heeft 

geschreven over Rome! 

*** 

**  Het Pausdom is niet wreed-2.  Wat schreef meneer W. v.d. Zwaag? In zijn boek 

De reformatie der Puriteinen lezen we op blz. 564 over de holocaust van het Servische 

volk in Kroatië in 1941, onder medeplichtigheid van paus Pius XII. Hij verwijst in 

een voetnoot naar het werk van John Cornwell, Hitlers Pope - The secret history of 

Pope Pius XII. Dit boek is ook in het Nederlands verschenen en vermeldt uitvoerig over 

de gruwelijkheden die de franciscanen hebben bedreven in het uitroeien van de Serven 

en een ieder die niet rooms wilde worden. Ontzaggelijke gruwelen zijn er toen gebeurd. 

We hebben er al meer over geschreven. De Duitse soldaten van de SS (een zeer wreed 

onderdeel van de Duitse strijdkrachten) zagen wat er gebeurde, o.a. onder leiding van 

franciscanen in hun roomse uniform. Hun mond viel open van opperste verbazing 

vanwege de gruwelen die de roomse priesters deden. Ze liepen voorop om op een 

afgrijselijke wijze te moorden. En... de oorlogspaus wist er alles van. Dat is meermalen 

gedegen aangetoond. Onderzoekt u het maar. 

 *** 
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** Luilekkerland.  Dat gaat ons land van lieverlee worden. Hoe zo? "Elsevier" kwam 

op 23 juli met het bericht dat vluchtelingen uit Eritrea met vakantie gaan naar... Eritrea, 

het land dat ze ontvlucht zijn omdat ze daar vervolgd worden of ze komen in West 

Europa vanwege hun armoede, maar dat lijkt dus wel mee te vallen. Het kan en ís echter 

nog veel erger. 

"Wederom komt een falend vreemdelingenbeleid pijnlijk boven water ("Elsevier"-

schizofreen, 23 juli, pag. 13). Bekend is dat Eritreeërs in Nederland worden afgeperst en 

hun uitkering deels moeten afdragen aan de Eritrese maffia. Anders worden hun 

familieleden in Eritrea bedreigd. Nu komt er nog bovenop dat ze én vakantie kunnen 

vieren in Nederland én in Eritrea. Het is werkelijk de zotheid ten top! En dat allemaal 

op te brengen door de belastingbetaler! Het Ministerie van Veiligheid en Justitie zegt de 

fraudeurs in de gaten te houden en mogelijk in het najaar tot actie over te gaan. Zoiets 

moet stante pede de kop worden ingedrukt. Dat dit allemaal kan in dit steeds meer 

afglijdende land, het is nog erger dan ik dacht."                            (Lezer Elders-Eindhoven)                                                     

*** 

**  Wacht u voor de wereld. "De geraffineerde invloed van de wereld schijnt 

tegenwoordig zelfs de lucht die we inademen al aangetast te hebben. Het dringt 

gezinnen binnen als een engel des lichts en neemt ontelbaren gevangen, die nooit weten 

dat ze slaven zijn. De enorme toename van de engelse welvaart, de daaruit 

voortkomende genotzicht en de immense groei van het behagen scheppen in allerlei 

vermaak, de schrikbarende opkomst van een zogenaamde tolerantie, die weigert te 

zeggen dat iemand verkeerd is wat hij ook doet en brutaal beweert dat, zoals in de dagen 

van de richters, iedereen moet denken en doen wat goed is in zijn eigen ogen en nooit 

beteugeld worden; al deze vreemde verschijnselen van onze eeuw geven de wereld een 

bijzondere aantrekkingskracht en maken het dubbel nodig voor Christus' dienaren om 

luid te roepen: Wacht u voor de wereld."  

Het bovenstaande zegt J.C. Ryle in een verhandeling over 1 Johannes 5: 4 en 5. Wie zal 

durven denken dat het nu minder erg is in ons land? De wereld is volop aanwezig onder 

kerkgangers, christenen. De wereldse lucht die wij inademen is dermate erg dat 

christenen vrijwel niet meer te herkennen zijn. De mogelijkheden van de moderne 

media zijn onvoorstelbaar groot. Heel veel ervan is enkel wereld en nog eens wereld. En 

het is waarlijk niet correct om te zeggen dat het voornamelijk onze jeugd is die er mee 

ten ondergang dreigt te gaan. Vele ouderen hebben dezelfde gang. Er is zoveel dat ons 

afhoudt van de vreze des Heeren, zoveel dat onze kostbare tijd opslokt met de gebruiken 

en geneugten van deze tegenwoordig boze wereld, dat er geen tijd en geen lust is om 

bezig te zijn met 'onze zaligheid uit te werken met vrezen en beven.' De wereld is 

massaal binnengehaald met de televisie. Het is voor 100% waarheid dat de professoren 

J.J. van der Schuit en G. Wisse openlijk schreven, dat de televisie 'de kijkkast van de 

satan is'. We mochten wel op ieder vertrek in onze woningen zetten: Wacht u voor de 

wereld. 

*** 

** Pausdom en Islam.  Zoals gewoonlijk was de column van Jan van Klinken in het 

RD van 14 juli weer goed leesbaar en te beamen! Zijn verwijt aan de bezwaarden in de 

SGP, die moeite hebben met de nieuwe koers t.o.v de godsdienstvrijheid, is correct. 

Want het is allang duidelijk dat de SGP t.o.v. Rome een mild standpunt is in gaan 

nemen. Terecht stelt Jan van Kllinken dat als je overwegend bezwaar hebt tegen de 

bouw van een moskee, je ook bezwaar moet hebben tegen die van een roomse kerk. Als 
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we de  woorden in art. 36 van de NGB, over het weren van de valse godsdienst willen 

handhaven, dan mag de Islam, maar ook het Pausdom, geen plaats hebben in een land 

dat Gods Woord ernstig neemt. Zo'n land hebben we allerminst, maar, al waren de 

placcaten tegen, dan geldt toch ons devies, StaatGelovigPal. Van Klinken heeft het er 

over  'Sommigen onder ons menen zelfs dat Rome de antichrist is'. Dat klopt ook helaas 

wel. Toch hebben alle predikanten met onze NGB ingestemd, waar op meerdere 

plaatsen het pausdom wordt aangewezen als de antichrist. De SGP dient de Tweede 

Kamer Gods Woord voor te houden en handhaving daarvan. Maar dan lopen we vast? 

Was dat maar eens waar! Dan kon de HEERE gaan werken. Onze huidige democratie 

(Prof. Wisse noemde die al "de verrotte resten van de Franse revolutie”) wordt steeds 

meer getransformeerd tot een demoncratie. De vraag dringt zich op: "Kunnen wij in dit 

huidige staatsbestel nog wel participeren? Tot de Wet en tot de Getuigenis". (Dit werd als  
"Opgemerkt" naar in het Reformatorisch Dagblad  gezonden, maar het werd niet geplaatst)  

*** 

** Dat is Rome. "De Roomse Kerk heeft geen recht op een plaats onder de 

christelijke kerkgenootschappen omdat haar kerk, noch haar godsdienst chris-

telijk is. We zijn gewoon van het Pausdom te spreken als van een bedorven vorm 

van het christendom. Wij kennen het nog te veel eer toe. De Roomse Kerk staat tot 

de Kerk van Christus in dezelfde verhouding als de dienst van Baäl tot de instel-

lingen van Mozes." 
Het bovenstaande is een woord van de Schotse predikant J.A. Wijlie (1808-1890). We hebben 

dit al meer geplaatst, maar het leek me raadzaam het nog eens aan u door te geven; vooral 

gezien het bovenstaande. 

*** 

**  Voorzienigheid.  We moeten niet luisteren naar de geestdrijvers, die zeggen, dat wij 

tegen ziekten en andere ellenden geen geneesmiddelen moeten zoeken, opdat wij de 

drinkbeker, die God ons toereikt, niet verwerpen.                           (Joh. Calvijn-Joh. 18:11) 

*** 
** Zaterdag/Zondag.  Nee, daar gaan we beslist niet over schrijven. Daar komen we 

toch niet echt uit. Wel interessant is het volgende: Een tijdje geleden stond in het blad 

"Terdege" een artikel over een ondernemer in de vervoerssector. Deze man heeft een 

groot bedrijf en rijdt uit principe niet op Zondag. Hij zei in dat artikel dat hij meerdere 

ondernemingen kent die op Zondag zijn gaan rijden en failliet zijn gegaan. 

*** 
**  Verjaardag vieren. "(...)Wist ik niet dat gij het heil des Heeren zocht en 

enigermate kende, ik zou u in genen dele gelukwensen. Ik ben dikwijls getroffen 

geworden over de ongerijmdheid in de handelswijze van de wereldlingen, als ik hen van 

hun verjaardag een vreugdedag zag maken, terwijl voor hen de enige blijde verjaardag 

geen andere kan zijn, dan die waarop zij hun meerderjarigheid bereiken, en waarop zij, 

verlost van de dwang van hun ouders of voogden, naar hun eigen goeddunken kunnen 

handelen. In elk ander opzicht kunnen zij immers geen reden hebben, om zulk elk jaar 

op zekere dag te verheugen, dat zij een jaar minder te leven hebben op deze aarde, waar 

hun hart en hun schat is, en dat zij een jaar nader gekomen zijn tot de eeuwigheid, 

waaraan zij niet dan met schrik kunnen denken? Ach! hoe velen vieren de verjaring van 

hun geboortedag met luidruchtige vreugde, die ten laatste zullen hebben te wensen dat 

zij nooit geboren waren! Maar gij hebt voor u reden, om God te loven voor uw 

geboorte, sedert het Hem behaagd heeft, u deelgenoot te maken van een nieuwe en 

hemelse geboorte, en u onder het getal Zijner kinderen op te nemen. Hij zond u in de 

wereld op die tijd en in die omstandigheden, opdat gij op het door Hem bepaalde uur het 
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Evangelie Zijner genade zou horen en aannemen."(...)  Het boven geciteerde is een gedeelte 

uit een brief van John Newton aan een "Waarde Juffrouw" op 23 maart 1773 en is te vinden in  

"Nalatenschap-Brieven aan onderscheidene personen over verschillende onderwerpen",, blz. 

207. En als we bedenken dat we, als we een verjaardag vieren, weer een jaar dichter bij dood en 

eeuwigheid zijn gekomen, én we leven nog in een onverzoende staat met God; kunnen we dan 

wel 'verjaardag vieren'? 

*** 

  **  Dubbele nationaliteit. Dat moest eigenlijk verboden worden, al blijft het een 

moeilijk punt. In elk geval dient het zo te zijn dat "nieuwe" Nederlanders er voor uit 

moeten komen welk land men kiest. Welke Turk of Marokkaan kent het Wilhelmus? 

Hebben zij een Nederlandse vlag in huis? Neem een Amerikaan die zijn of haar 

nationaliteit niet laat prevaleren boven de Amerikaanse. Daar kunnen we hier iets van 

leren. Kiest een Turk in ons land voor Turkije of Nederland? Is hij nog gehoorzaamheid 

verschuldigd aan de premier van Turkije? Het zou in elk geval heel verstandig zijn als 

we voor islamieten een tweede paspoort afschaffen.   

*** 
** Valse profeten. Die met een valse lastbrief komen, geven voor een onmiddellijke 

opdracht en aanwijzing van God te hebben om als profeten op te treden, door God 

geïnspireerd te zijn, terwijl zij dit niet zijn. Hun leer kan waar wezen, en toch moeten 

wij ons voor hen wachten als voor valse profeten. Valse apostelen zijn zij, die 

voorgeven dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet, Openb. 2:2; zodanigen zijn valse 

profeten. Wacht u voor hen, die voorgeven openbaringen te ontvangen, en laat hen niet 

toe zonder voldoend bewijs, opdat niet één ongerijmdheid toegelaten zijnde, duizend 

andere volgen.                                                                             (Matthew Henry bij Matt . 7:15) 

*** 
**  Uiterst verontrustend. Het is uiterst verontrustend dat ook christelijk Nederland 

zich neer gaat leggen bij de islamisering van ons land. Zeer benauwend is ook dat er 

steeds meer ruimte gegeven wordt aan de gedachte dat we toch dezelfde God dienen, zij 

het dan dat de Islam de naam van Allah daaraan verbindt. Maar de "God" van de Islam 

is een valse god, een afgod. "Want al de goden der volken zijn afgoden, maar de 

HEERE heeft de hemelen gemaakt." Dit woord van Psalm 96:5 geeft het antwoord op 

deze verschrikkelijke dwaling. De Koran mag dan wel van "vrede" spreken, maar dit 

boek staat vol van haat tegen Joden en christenen. Zij mogen delen in de vrede van de 

Islam als zij zich onderwerpen, en zo niet -zelfs letterlijk- het hoofd er af. Er staan 

tientallen soera's (teksten in de Koran) die oproepen tot jihad in de zin van moord op 

niet-moslims. De ware moslim is een potentiële moordenaar en zij die de Islam niet 

ontmaskeren, zoals de meeste politici en voorgangers, hebben het bloed van de 

slachtoffers van de Islam aan hun handen. De tijd kon wel eens niet ver meer af zijn dat 

we het zeer betreuren zullen onze grenzen open gezet te hebben voor haters van God en 

zijn Christus. De samenvatting van de Wet is "God lief te hebben boven alles en de 

naaste als onszelf". Dat houdt dan ook in dat we de haters van de ware God niet ons 

land mogen laten overspoelen; en de naaste als ons zelf lief te hebben sluit zeker niet in 

dat we toekomstige moordenaars van onszelf  maar vrije toegang moeten geven. 

*** 
**  Pas op met TURKIJE-1.  Verwacht van mij geen uitvoerig politiek betoog. Politici 

van naam breken er zo ongeveer hun nek door of staan op z'n minst met een mond vol 

tanden. Turkije wil graag bij de Europese Unie. Uitnemend dat dit tot heden belet is. En 

een Mohammedaans rijk als partner in Europa met een regering die het liefst de sharia 

zou invoeren in waarlijk niet gewenst. We denken nu alleen maar aan de bekende 
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uitspraak van Erdogan, de president van Turkije: "De moskeeën zijn onze kazernes, 

de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze 
soldaten…” De maskers gaan af. Erdogan is niet meer of minder dan een islamitische 

dictator, die Turkije zal veranderen zoals dat ook gebeurd is na de val van de Sjah, in 

Iran. Hij heeft grootheidswaanzin, en wil het Ottomaanse Rijk weer verwezenlijken. Het 

begint steeds meer luguber te worden. De coup die onlangs plaatsvond -en heel veel 

wijst daar op- is denkelijk door hemzelf in elkaar gezet. Turkije is ten uiterste gevaarlijk 

voor Europa. Het conflict tussen aanhangers van Gülen en Erdogan neemt ook in 

Nederland grimmige vormen aan. “Bijna alle” imams van Turkse Diyanet-moskeeën 

in Nederland zijn “geheime agenten” van Erdogan, stelt een prominente aanhanger van 

de Gülenbeweging in Nederland. Als het aan hem ligt worden imams die over de 

schreef gaan direct teruggestuurd naar Turkije. De 48-jarige Ahmet Taskan is al sinds 

zijn 18e aanhanger van de omstreden geestelijke Gülen. In het Algemeen Dagblad 

vertelde hij onlangs hoe de politieke onrust in Turkije ook in Nederland zijn weerslag 

heeft. Nu Gülen wordt beschuldigd van het orkestreren van de coup tegen Erdogan een 

maand geleden, zijn aanhangers van de islamistische geestelijke het mikpunt van 

repressie. 

*** 
**  Pas op met TURKIJE-2.  Nieuws uit en rondom Turkije blijft de media domineren. 

Na eerdere berichten over het blokkeren van Nederlandse twitteraars, de demonstraties 

in Keulen, de omsingeling van een NAVO-vliegveld en de ontslagen in leger laat het 

Turkije van president Erdogan opnieuw van zich horen. De Telegraaf meldt: ‘De 

Europese Unie moet de visumplicht voor Turken uiterlijk in oktober opheffen, anders 

blaast Turkije het vluchtelingenakkoord op. Dat dreigement heeft de Turkse minister 

van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu geuit in een interview met het Duitse 

dagblad Frankfurter Allgemeine.' Wat moet je ermee? Ons zeker niet laten chanteren en 

de nieuwe HITLER geen spetter toegeven. Het allerbeste zou zijn Turkije uit de NAVO 

te stoten en nooit meer enige hoop te geven om tot de Europese Unie toe te treden. Wat 

moeten wij met zo'n fanatiek moslimland? Maar wat hebben we van onze regering te 

verwachten? Daar valt echt helemaal niets van te verwachten.   

*** 
**  Pas op met TURKIJE-3.  Kijk om je heen en zie dat overal waar de Islam de 

overhand heeft Christenen verdrukt, vervolgd en gedood worden. Dat is een feit. In 

Europa neemt de invloed van de Islam steeds grotere vormen aan. Dat is ook een feit. 

Dat de Islam geen scheiding heeft tussen kerk en staat is ook een feit. Dat er steeds meer 

door de Islam overheerste wijken in de grote steden in Europa komen is ook een feit. Er 

zijn sharia rechtbanken binnen de eigen gemeenschappen in moslimzones. Dat is ook 

een feit. Dat het allemaal bewust gebeurt of dat er een organisatie of macht achter zit 

kan ik niet met 100 % zekerheid zeggen. Maar dit zijn wel de feiten. Feit is ook dat dit 

land het grootste leger van de NAVO-landen heeft - 500.000 man en Erdogan wil dit 

opvoeren tot 1 miljoen. We lazen een zeer interessant artikel Met Turkije naar het 

einde? van de bekende Jan van Barneveld. Van dit uitnemende stuk moet u zeker kennis 

nemen. Als u dit leest bent u zeker goed op de hoogte van wat er gaande is in onze 

dagen. Dagen die ons steeds meer toeroepen "De toekomst des Heeren genaakt." 

*** 
**  God is er.  "Een mens moet weten wat God is. Hij moet niet alleen weten dát er een 

God is. Dat weet de gehele wereld. Er is geen volk zonder godsdienst. Maar hij moet 

weten wat God is. U moet kunnen zeggen wat God is. U moet niet zeggen wat er in de 

Bijbel staat, dát is het niet. Want de onbegenadigde mensen lezen eerst de dingen en dan 

leren zij ze. Maar de begenadigden leren eerst de dingen en dan lezen zij ze. Als u kunt, 
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onthoudt het. Het kan u misschien later nog van pas komen. Een mens moet weten wat 

God is, en dan weet hij tegelijkertijd wat God voor hém is. Hij verstaat de aanbieding. 

Dat is de rechte kennis en deze kennis is het geloof; zij behoort tot het geloof, maar is 

ook het geloof." 
 

Het boven geciteerde kunnen we kezen in het dagboek van ds. .Paauwe bij 11 september. Zelf 

heb ik eenmaal ds. Paauwe beluisterd in zijn prediking te Den Haag. Het laatste wat hij aan zijn 

hoorders meegaf is me altijd bij gebleven: "Mens, zie er achter te komen dat er een God is." 
*** 

**  De  wereld  die  komt  “O, hoe moesten wij begeren te zien, wat in Gods Woord 

genaamd wordt de eerste dagen van de Zoon des mensen. O, wat een verandering zal 

die dag in de wereld maken, als de komst van de Bruidegom die geheel veranderen zal. 

Uit die baarmoeder des dageraads zullen veel bekeerden voortkomen, Ps. 110. ’t Welk 

is de dauw van Christus’ jeugd. Dan zullen de ogen der blinden zien en de oren der 

doven geopend worden en de tongen der stamelenden zullen spreken, Jes. 29:18 en 32: 

3 en 4. De lamme zal lopen als een hert, en de tong der stommen zal zingen op de weg 

der heiligheid. De onreine kan er niet over gaan en de dwaze kan er niet op dwalen. O, 

dat die Geest uit de hoogte mocht worden uitgestort om ons te doen ontwaken en 

voorraad van olie op te doen in de vaten en zo met Christus ons Hoofd verenigd zijnde, 

te wachten op zijn komst.”  
 

Dit zegt Wilhelmus à Brakel in een preek over Mattheüs 25:1-14, welk Bijbelgedeelte hij 

betrekt op de staat van de zichtbare kerk op aarde in het 1000-jarig rijk. Dan zal eindelijk 

gekomen zijn waar de gelovigen van alle tijden naar hebben uitgezien – het Vrederijk van de 

Messias! Het “vrederijk” van koning Salomo is een zwak voorbeeld van het rijk van de 

meerdere Salomo! 
*** 

**  Strijden.  Als wij de duivel bestreden hadden op zijn eigen terrein, de wereld, dan 

zou hij de kerk nooit zo ver binnen gedrongen zijn, Val aan met het zwaard omdat het 

uw roeping is, en omdat het de beste verdediging is..                                  (C.H. Spurgeon) 

*** 
** Het juichend christendom.  Hoe gaat het gewoonlijk in zogenaamde godsdienstige 

kringen? In één ogenblik weet men zichzelf uit de ellende te helpen, omdat men daar 

wel over heeft gepraat, maar er nooit iets van heeft gevoeld. Dan springt men met een 

koen besluit, waaraan de Heilige Geest hoogstens een handje helpen mag, in het volle 

Evangelie over, en dan gelooft men, zoals men zegt, in één adem door, weet van geen 

strijd, noch aanvechting meer, kan altoos zingen en roemen; maar ach! Hoe jammerlijk 

zal die arme mens met zulke inbeeldingen des harten zich bedrogen zien in ’t laatste 

uurtje!                                                                                                        (Kohlbrugge-1-98) 

*** 

 **  Leven uit Israël.  “De dag zal nog komen dat de Joden, die de eerste apostelen tot 

de heidenen waren en de eerste zendelingen tot ons, die toen verre waren, opnieuw 

binnengebracht zullen worden. Tot op dat ogenblik kan de heerlijkheid van de kerk 

nooit haar volheid bereiken. Onvoorstelbare zegeningen voor de wereld zijn ten nauwste 

verbonden met het herstel van Israël; hun inzameling zal zijn als leven uit de doden.” 

Laten deze woorden van Spurgeon ons met nieuwe moed en kracht vervullen om door 

te kunnen gaan in deze tijd van uiterste duisternis, waar alles in de dood gekomen lijkt 

te zijn. De Islam lijkt te gaan overheersen, het pausdom is volop bezig ondergronds haar 

macht te doen herleven –  de Heere regéért en dát is onze hoop én troost! 

 *** 
** Bettex vermaant ons.  (...)  Het naspeuren en verwachten van de grote, vreselijke en 

prachtige dingen der voleinding,  de verschrikkingen  en  schoonheden  der  eeuwigheid, 
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laten de gevestigde kerken over aan de "sekten". Er wordt niet gepredikt over de 

schepping en de eerste geschiedenis, over het Oude Testament, de voorzeggingen aan 

Israël, de vier wereldrijken van Daniël, de Openbaring van Jezus Christus, 'welke God 

hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden 

moeten' (Open. 1:1), en waarvan zalig geprezen worden 'die ze lezen en horen', over 

Christus' wederkomst, zijn gericht en het duizendjarig rijk (Open. 20:1-7). Dus over de 

aanvang, de loop en het slot van de goddelijke wereldgeschiedenis, wordt niet 

gepredikt. Kunnen dienaren des Woord het verantwoorden dat zij over drievierde en 

meer van het goddelijke Woord zwijgen en hun hoorders zijn schatten van kennis en de 

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 beroemen: 'Ik ben vrij 

van uw aller bloed, want ik heb u niets onthouden, maar u de gehele raad Gods 

geopenbaard', Hand. 20: 26 en 27. En hij vraagt: 'Weet gij niet dat wij de engelen 

oordelen zullen?', 1 Cor. 6:3. Waar wordt zulk een hoop de Christenen verkondigd? 

Zondag aan zondag neemt zij voor lief een aantal stichtelijke vermaningen tot een 

christelijke levenswandel, tot een vroom leven, huwelijken en kinderen opvoeden in de 

vreze des Heeren, om daarna zalig te sterven. Maar dat zalige sterven, hoe belangrijk 

het ook zijn moge als besluit van het aardse leven en hoe troostvol voor achter-

blijvenden, is toch niet het einddoel van de ware Christen! Het is niet het besluit van 

zijn heilsgeschiedenis en haar voleinding, maar met ons op aarde wacht de menigte der 

afgestorvenen in Christus de grote openbaring van hun Heere.                                    
(UIT: Van de grootheid des Drieenigen Gods) 

 

Het moge duidelijk zijn dat Bettex de kerk van zijn dagen al het verwijt maakte dat zij een heel 

groot deel van de Heilige Schrift -het Profetisch Woord- heeft laten liggen of wég heeft vergees-

telijkt. Het geldt helaas niet minder voor de kerk van onze dagen. En dat, terwijl het Profetisch 

Woord voor onze ogen in vervulling gaat. Maar we moeten het wel wíllen zien! 
*** 

**   Wie was Bettex?   Professor Jean Frederic Bettex was een Zwitsers geleerde die 

theologisch goed onderlegd was en veel werken geschreven heeft met een apologetische 

strekking. Zijn vader arbeidde als reizend predikant onder de roomsen in Zuid-Frankrijk 

en Italië en nam hem aanvankelijk mee op zijn tochten, wat hem goed van pas gekomen 

is in zijn brede kijk op mensen en volken. Zelf heeft hij wis- en natuurkunde gestudeerd 

en is als leraar werkzaam geweest. In de 'koningin der wetenschappen' -theologie!- was 

hij zeer bedreven. Zijn boek Wat dunkt u van de Christus? maakte grote opgang. En hij 

heeft veel geschreven. Sommige van zijn werken verschenen in zeventien talen! Ook in 

ons land zijn ze zeer gewaardeerd geweest. We noemen nog iets van hem: Natuurstudie 

en christendom - Natuur en wet - De Bijbel Gods Woord - Bijbelgeloof en Bijbelkritiek - 

Twijfel. "Grote invloed hebben zij uitgeoefend dankzij de frisse, pakkende stijl, de 

opmerkelijke fantasie, de uitgebreide kennis van natuur en cultuur, en de trouw aan de 

Heilige Schrift als Gods Woord. Inzonderheid aan het materialisme heeft Bettex 

krachtige slagen toegebracht. In sommige geschriften is een chiliastische trek." Het 

laatste namen we over uit de Christelijke Encyclopedie. 'Die chiliastische trek'? Bettex 

was voor de volle honderd procent chiliast en dat hopen we u DV nog te laten lezen! 

*** 
**  Nee en nogmaals NEE.  In het RD van 24 september jl. staat een artikel van een 

zekere Ad Beljaars over het onlangs uitgevoerde bombardement op een hulpkonvooi 

voor de getergde stad Aleppo. Het is in de heer Beljaars te prijzen dat hij jarenlang voor 

het Rode Kruis hulpgoederen transporteerde... terwijl de kogels hem om de oren vlogen. 

Hulde voor deze mensen. Het artikel begint: 'Sinds 1985 werk ik voor het Rode Kruis. 

Nu coördineer ik noodhulp in Libanon, Sudan en de bezette Palestijnse gebieden.' Dat 
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de heer Beljaars het heeft over 'bezette Palestijnse gebieden' wil ik hem niet eens 

kwalijk nemen. Maar het RD had er best een opmerking bij kunnen zetten. Vrijwel de 

hele wereld stort haar gif uit over het dappere Israël. Wij spreken niet over 'bezette 

gebieden", maar... 'bevrijde gebieden'! En Israël zal nog zo heel veel groter worden! 

*** 
**  Macht van het christelijk geloof.  Over die macht van het christelijk geloof nu 

staat iets heerlijks in het elfde hoofdstuk van de brief aan de Hebreën geschreven. Met 

recht verwijst hij naar het standvastige lijden en sterven van zovele martelaars, als naar 

de overwinning, die de wereld overwonnen heeft. Want  'wat de mens heeft, dat geeft 

hij voor zijn leven.'  Laat u eens goed bij het licht bezien, o verlichte spotter! Stel u eens 

eerlijk voor, dat over u het vonnis geveld wordt, zoals indertijd over de Camisard 

Ravanel en menigten anderen; dat gij gedurende de gehele nacht aan de gewone en 

buitengewone folteringen wordt onderworpen! Morgen zouden u dan op het rad de 

leden worden stukgeslagen, en gij nog levend op een gloeiende brandstapel geworpen 

worden. Denkt gij, dat ge, evenals die mannen met een van blijdschap glinsterend gelaat 

het vonnis zoudt kunnen aanhoren, en in de vlammen psalmen zingen? Zoudt gij in 

juichende onderwerping aan de natuurkrachten, en uw God, vrolijk roemend kunnen 

sterven? Zo niet, antwoord dan op bescheiden toon: ik ken dat geloof niet, en heb er 

nooit de kracht aan mijzelf van ondervonden. Ik zie alleen, dat het iets groots, voor mijn 

weten en mijn geloof iets onmogelijks werkt!                   (J.F. Bettex-De Bijbel Gods Woord) 

*** 
**  Ook toen al!  Sommigen willen ons weer onder de wet brengen, zeggende, dat vlees 

eten en wijn drinken het verderf van de mensen na zich sleept. Anderen beweren: 'Wij 

moeten de Sabbath weer heiligen'. Maar het Woord van het Nieuwe Verbond luidt: 'Dat 

u dan niemand oordele in spijs of in drank, of der Sabbatten.' 
(J.F. Bettex-De Bijbel Gods Woord) 

*** 
**  Even dóórdenken. "Geen kerk zou Luther als lid willen. Deze uitspraak van dr. 

H.J. Selderhuis (R.D. 6-9) is zo bijzonder dat ik me nauwelijks kan voorstellen dat er de 

laatste jaren iets beters over Luther gezegd is. Dit is werkelijk een hele eer voor dr. 

Maarten Luther! Want ook geen profeet uit het Oude Testament of een apostel uit het 

Nieuwe Testament zou men in een van onze hedendaagse westerse kerken als lid willen 

hebben - tenminste als hij zijn mond niet kan houden. Ja, ook onze Heere Jezus Christus 

zou men daarom als lid afwijzen of zelfs weer opnieuw kruisigen." 
 

Dit schreef een abonnee in het RD van 16/9  in 'Opgemerkt'. Duidelijk genoeg toch! 
*** 

 

  **  Het laatste.  Het voorgaande is weer een mix van allerlei nieuws en gegevens. Het 

is zeker selectief, hoewel van het vele maar heel weinig. Het heeft m'n echtgenote en 

mij bijzonder verkwikt dat de redactie van het Reformatorisch Dagblad in haar blad op 

pagina 2 (dagelijks een korte medicatie), momenteel maar blijft citeren van predikant D.F. 

van Giften uit zijn werk De nog verwachte heerlijkheid der Kerk (1680). Dit werk is in 

mijn bezit en is meer dan schitterend! Hulde aan het RD dat ze deze kostelijke waarheid 

zo naar voren brengt. Het mocht onze predikanten eens tot spreken brengen, omdat ze 

deze hoop der kerk -en allermeest voor Israël!- al zólang hebben verzwegen. Laten zij 

nu eens vanaf de kansel én in de kerkelijke periodieken 'uit de keel gaan roepen' en deze 

kostelijke zaken -zó nabij gekomen nu- met de meeste kracht gaan verkondigen. Hun 

zwijgen er over is ongetwijfeld zonde. Als zij dit blijven doen krijgen ze zeker de 

Koning der Kerk tégen.  
(9/16) 

******* 


