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‘God spreekt tot Nederland!’ 
Het profetisch getuigenis in onze tijd 

 
Ter inleiding . . .  
eerst even een enkel woord over onze geloofsgemeenschap.  
We zijn in het zo verdeelde kerkelijk landschap een kleine groepering, zodat u ons 
waarschijnlijk niet kent. 
We geloven dat de Kerk van Christus, de UNA SANCTA, de gemeenschap is van allen, 
zonder onderscheid van tijd of plaats, die gedoopt zijn in de Naam van de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest. We onderschrijven de algemeen aanvaarde symbolen, zoals de 
Apostolische Geloofsbelijdenis en die van Nicea en willen ons als bijbelgetrouw, 
christocentrisch en niet-sektarisch kenschetsen. De Heere Jezus Christus staat centraal in 
ons denken en doen! 
 
Het thema 
van deze lezing is ‘het profetisch getuigenis in onze tijd’.  
Maar wat is nu precies profetisch getuigen of anders gezegd profeteren?   
Welnu, laat het duidelijk zijn, profetie komt niet voort uit de menselijke geest, zoals onder 
meer gebeurt in prediking en gebeden. Natuurlijk wordt men hierbij wel geholpen door 
Gods Geest om op de juiste wijze tot of over God te spreken.  Bij profetie is echter sprake 
van openbaring, namelijk datgene wat Góds hart beroert en wat Hij Zijn volk wil doen 
weten. Dat wordt door de Heilige Geest in de geest van mensen gelegd om uit te spreken.  
Christenen, die de gave van profetie mogen ontvangen, kunnen slechts mond van de 
Heere zijn als ze daadwerkelijk daartoe worden gedreven door de Heilige Geest. De Heere 
spreekt hierbij Zelf in de eerste persoon, door de mond van Zijn profeten en profetessen. 
Dat kunnen we bijvoorbeeld lezen in 1Kor.12:3 (SV) waar we vinden dat ‘niemand kan 
zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest.’ 
Apostel Petrus zegt dat profetie nooit is voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die 
namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest (zie 
2Petr.1:21). Profeten en profetessen ontvangen dus hun boodschap niet van mensen of uit 
hun eigen hart, maar het is  God Zelf, die door hen spreekt. 
Wijlen Prof. Dr. B.J. Oosterhoff verwoordde in zijn boek ‘Israëls Profeten’ het spreken van 
God door mensen als volgt. Ik citeer: ‘Het is goddelijke inspraak. Zonder hoorbare stem of 
het menselijk gehoororgaan brengt God rechtstreeks gedachten in het bewustzijn van de 
profeet (of profetes). Maar niet alleen zo wordt God gehoord; Hij openbaart Zich ook door 
het oog in visioenen’ (einde citaat). 
 
In de eerste gemeente werd tijdens de erediensten door profeten en profetessen 
geprofeteerd. Dit mocht echter slechts op ordelijke wijze gebeuren lezen we in 1Kor.12 en 
14. Ook het huidige profeteren is slechts toegestaan in de erediensten van de gemeente.  
Deze worden geopend in Gods driemaal heilige Naam waardoor Hij Zelf aanwezig is (zie 
Mt.18:20). 
Ieder woord van profetie moet worden getoetst. Apostel Paulus zegt: ‘Wat de profeten 
betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen moeten het beoordelen’ (zie 
1Kor.14:26-40 over de orde in de gemeente). Zo kan, naast de verkondiging van het 
Woord, de Geest meegetuigen: het tweevoudig getuigen van de Kerk (Joh.14:15-26; 
15:26,27; 16:5-15). 
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Toetsen 
Een veel gestelde vraag is: ‘Hoe kan men profetieën op hun waarheid toetsen?’  De profeet 
Mozes onderkende reeds in zijn tijd deze vraag. Hij zei tot het volk Israël: ‘Misschien vraagt 
u zich af: Is er een manier om te bepalen of een profetie al dan niet van de HEERE komt? 
Die is er inderdaad: als een profeet zegt te spreken in de Naam van de HEERE, maar zijn 
woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de HEERE 
geweest. Heb  geen ontzag voor een profeet die zich dat aanmatigt’ aldus Mozes (zie 
Deut.18:21,22 NBV).   
Verder zijn er de volgende toetsen: 

 De inhoud van een woord van profetie mag nooit met de Heilige Schrift in               
          tegenspraak zijn; 

 De levenswandel van de profeet of profetes moet geheel in overeenstemming zijn 
met het Evangelie van het Koninkrijk van God; 

 Het onderscheiden, het herkennen van de geest die in de profeet of profetes werkt 
(1Joh.4:1). Op zich een van de gaven van de Heilige Geest (1Kor.12:7-11). 

 
Het profetisch getuigenis in onze tijd 
Profetieën bevatten vaak beeldspraak. Dit is de taal van de Heilige Geest; slechts gelovigen 
kunnen die verstaan (zie 1Kor.2:10-16). De Openbaring van Johannes bevat zelfs voor het 
overgrote deel beeldspraak en visioenen. De Heere Jezus geeft Zelf al in het eerste 
hoofdstuk van dit bijbelboek enkele voorbeelden van de verklaring van de beeldspraak: 
‘...de zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechterhand, en de zeven gouden 
kandelaren, zijn de engelen (d.i. de geestelijkheid) van de zeven gemeenten, en de 
kandelaren zijn de zeven gemeenten’ (Openb.1:20). Verder in Openbaring 17:15: ‘De 
wateren, die gij zag, zijn natiën en menigten en volken en talen.’ Beeldspraak vinden we 
tevens in de oude profeten en de gelijkenissen van de Heere Jezus Christus, die door Hem 
ook wordt verklaard. Denkt u bijvoorbeeld eens aan de gelijkenis van de zaaier in Lucas 
8:4-15. In het tweede deel van die tekst legt de Heere de gelijkenis ook uit, te beginnen 
met ‘Het zaad is het woord Gods.’ Ook de brieven van het Nieuwe Testament getuigen van 
dit inzicht. Zo heeft de apostel Paulus in 1Kor.10 de rots die het oude volk Israël water gaf 
in de woestijn met de Heere vergeleken: ‘want zij dronken uit een geestelijke rots, welke 
met hen medeging, en die rots was de Christus.’ 
We mogen dus, Schrift met Schrift vergelijkend, onderzoeken wat de beelden die Gods 
Geest in het Woord gebruikt zouden kunnen betekenen. We moeten ons daarbij laten 
leiden door die Geest van God Zelf! 
 
De beeldspraak in de hedendaagse profetie kunt u op vele plaatsen in de Heilige Schrift 
terugvinden. Door ze met elkaar te vergelijken en in verband te brengen met de situaties 
die in de desbetreffende schriftplaatsen worden beschreven, zult u de verklaring van de 
beeldspraak kunnen ontdekken.  
 
Een selectie 
En dan nu een beperkte selectie uit de desbetreffende profetieën. 
Een zeer ernstig woord van profetie. Let wel, dit woord spreekt de Heere HEERE in 1989; 
dat is dus 27 jaar geleden. U zult opmerken dat de strekking van dit woord te herkennen is 
in de huidige omstandigheden in ons land. Met andere woorden: dit woord van de Heilige 
Geest gaat steeds meer in vervulling. 
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Heilig, heilig, ja driemaal heilig is Mijn Naam.  
Heilig, heilig, ja driemaal heilig zijn Mijne werken.  
Hoort dan Mijn Woord door Mijn Geest. Nederland, Nederland, tot u is Mijn Woord.  
Heb Ik Mijn liefde niet betuigd aan U? Heb Ik niet gesteld onder u en gewerkt? Maar gij 
hebt Mij de rug toegekeerd.  
Hoor dan Nederland, Nederland, zie donkere wolken pakken zich tezamen en de winden 
zullen waaien en de bomen zullen heftig heen en weer worden bewogen en de wateren 
zullen hoog worden opgezweept. Want hoor, hoor, Mijn toorn is ontstoken over u, 
Nederland, vanwege uw vele zonden.  
Hoor, hoor, o Mijn volkske, wat de Behoeder Israëls tot u spreken zal. Ik heb u gesteld tot 
een scherpe nieuwe dorsslede met scherpe pennen. Maar vrees niet, vrees niet, maar bind 
u tezamen, spreek Ik, de Behoeder Israëls, tot u Mijn volkske.  
Amen, amen, spreek Ik, de Heilige, door Mijn Geest, de Heilige Geest. Amen. 
                                                                                                            012/1989 

 
De aanvang van dit profetische woord is duidelijk. 
De driemaal heilige God roept Zijn kinderen in Nederland op zich te bezinnen. Hij heeft 
Nederland in het verleden zeer rijk gezegend. De blijde boodschap van het Evangelie van 
het Koninkrijk leefde werkelijk onder het Nederlandse volk. Maar dat is lang geleden!  
In 1996 sprak onze Heer: ‘Nederland, Nederland, eenmaal was gij voor Mij een 
tuin der verlustiging, maar gij zijt verre van Mij geweken.’ Nederland heeft dus zijn 
hoge positie in het Godsrijk vrijwillig en onbeschroomd opgegeven. In groten getale 
hebben de Nederlanders hun Maker en Man (Jes.44:2; 54:5) de rug toegekeerd. Nederland 
wordt erbij bepaald dat er ten gevolge daarvan zwaar weer - in geestelijke zin - op komst 
is. We zullen nu de profetische beeldspraak vertalen. 
 
Donkere wolken zijn het beeld van de zonden die de Zon van de gerechtigheid, Jezus 
Christus, verduisteren; de gemiddelde Nederlander straalt geen christelijk leven meer uit. 
Hij/zij verblijft niet meer in de schuilplaats van de Allerhoogste, waardoor het vernachten 
in de schaduw van de Almachtige onmogelijk is geworden (Ps.91:1). Daardoor is hij/zij 
overgeleverd aan de boze wereldse machten, die worden aangevoerd door de satan, de 
mensenmoordenaar van het begin af aan.  
 
De winden, die zullen waaien, zijn het beeld van de vele antichristelijke leringen, 
theorieën, politieke stellingen, waaruit de hedendaagse cultuur is voortgekomen. 
Een cultuur van vrijheid van denken en doen; een cultuur met soms uiterst losbandige 
uitingen van grove en liederlijke taal. Het heeft bovendien velen verleid tot een gedrag dat 
volkomen los is van God en van Zijn aanwijzingen tot een verantwoord denken, spreken en 
handelen. Het overtreden van wetten en regels is geen uitzondering. Vooral jongeren, 
maar dus niet alleen zij, worden door deze uiterst negatieve ontwikkelingen mateloos 
beïnvloed!  
 
Nu is anderzijds de moderne mens, ondanks zijn afkeer van de christelijke leer, toch op 
zoek naar hogere waarden. Diep in zijn hart is hij zich bewust van de leegheid van een 
materialistisch bestaan. Sommigen voelen zich aangesproken door oosterse godsdiensten 
zoals boeddhisme en hindoeïsme. Godsdiensten die de mens niet kunnen verlossen van 
dood en ellende. Of men loopt in de val van occulte genootschappen: er bestaan zelfs 
heksenkringen en satanskerken! Ze zijn stuk voor stuk levensgevaarlijk! 
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Een niet te onderschatten wind van leer is ook de islam. De islam heeft vele vredelievende 
navolgers. Maar sommigen zijn thans op weg om met de meest gruwelijke wapens de 
wereldbevolking te bestoken, ja, letterlijk te lijf te gaan. Het is deze religie die een, 
weliswaar relatief kleine maar zeer krachtige, fundamentalistische groep aanhangers heeft 
voortgebracht. En zoals we reeds hebben ervaren, schrikt deze groep aanhangers, die een 
grote internationale spreiding heeft, er niet voor terug afgrijselijke terroristische daden te 
plegen. Luidkeels verkondigen zij hun versie van de islam: een verkondiging die bol staat 
van grenzeloze haat tegen het westerse deel van de wereldbevolking. Deze wind van leer 
wordt gemakkelijk vertaald in verdere aanslagen, waar ook ter wereld.  
 
Komen nu in ons land de kerkverlaters tot bezinning of geven ze zich redelijk onbezorgd 
over aan een leven zonder God en gebod? Helemaal gerust zijn ze niet en laten we eerlijk 
zijn, wij ook niet. Zeker niet na wat er in de Verenigde Staten van Amerika op 11 
september 2001 en nadien elders in Europa en ook in Nederland is gebeurd, door de vele 
aanslagen van extremistische personen en groepen, zowel van autochtone als allochtone 
zijde. Die ongerustheid is niet ten onrechte, want de door de Heere aangekondigde winden 
zouden wel eens kunnen aanzwellen tot verwoestende orkanen in de zin van verdere 
terreurdaden, ook dus in Nederland.  
 
De bomen, het beeld van de politieke, maatschappelijke en kerkelijke bestuurders, 
worden heftig heen en weer bewogen. De problemen zijn levensgroot en werkelijke 
oplossingen zijn niet voorhanden. Maar zijn onze hoogste bestuurders daartoe in staat? Zij, 
de bomen, worden inderdaad heftig heen en weer bewogen! Vooral ook nu ze, wegens 
bijvoorbeeld de vluchtelingenstromen en allerlei soms wereldwijde problemen, de 
geschokte gemoederen van velen tot bedaren moeten brengen. 
Er is veel kritiek op het in de ogen van de gemiddelde burger te lakse optreden van de 
overheid. Overigens kan, zoals eerder werd gezegd, door rigoureuzer overheidsoptreden 
onze rechtsstaat ongemerkt verworden tot een staat met een politiek systeem dat sterke 
dictatoriale tendensen heeft! 
Het gevaar is groot dat de verloedering van onze samenleving leidt of tot anarchie, dat is 
een toestand van totale wetteloosheid, of tot een politiestaat, het andere uiterste. Daarom: 
laten we vluchten naar God, onze Vader. Alleen Hij kan ons redden uit de diepe nood. Dit 
is het getuigenis dat de Nederlandse christenen gezamenlijk moeten laten horen. Want de 
gemiddelde burger maakt zich veel te weinig zorgen over zijn toekomst! 
 
De wateren, het beeld van alle volken van de wereld, worden hier gebruikt voor de 
bevolking van ons land. Hier zullen ze door al deze stormen hoog worden opgezweept; 
angst, haat, onrust en onzekerheid kunnen ook de openbare orde danig verstoren. De 
Heere zegt dat dit alles het gevolg is van Nederlands vele zonden. Als God wordt vergeten, 
roept men zelf de oordelen over zich uit.  
 
In het laatste gedeelte van deze profetie zegt de Behoeder Israëls tot dat deel van Zijn 
volk dat Hem nog trouw probeert te blijven, dat zij door Hem is gesteld als een scherpe 
nieuwe dorsslede met scherpe pennen.  
Deze opdracht brengt ons naar Jesaja 41. Daar zegt de Heere dat Zijn volk door Hem zal 
worden gebruikt om bergen en heuvels, te dorsen, te verbrijzelen en tot kaf te maken. 
Bergen en heuvels zijn in de betekenis van deze profetie de Gode vijandige machten in 
kerk en staat van onze tijd. Uiteraard is hun invloed groot en zij zullen zich wettelijk 
bevoegd achten christenen te veroordelen, die op grond van Gods Woord hun beleid zullen 
afkeuren. Het morrelen aan de gesloten grenzen van de grondwettelijke vrijheid van 
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godsdienst en onderwijs is hiervan het eerste kenmerk. De opdracht ons als een scherpe 
nieuwe dorsslede te gedragen, is dus riskant!  
 
De HEERE spreekt in de Heilige Schrift: ‘Ik de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand vast, 
die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij volkje Israël! Ik ben 
het die u help, luidt het woord des HEEREN, en uw Verlosser is de Heilige Israëls’ 
(Jes.41:13-16). De Heilige Geest maakt dit gedeelte van de profetieën van Jesaja van 
toepassing op het Godsvolk van onze tijd. Met het tweesnijdend scherpe zwaard, Gods 
Heilig Woord, zullen wij de strijd moeten aanbinden met de satanische machten die de 
wereld dreigen te veroveren. Voor allen, die nog durven vertrouwen op de almachtige God, 
toch een moeilijke en vreesaanjagende opdracht. Maar ook heden klinkt Gods Woord in 
deze profetie: ‘Vrees niet, vrees niet, maar bind u tezamen, spreek Ik de Behoeder Israëls 
tot u, Mijn volkske.’  
 

Als meelevende christenen, uit de diverse Nederlandse kerkgemeenschappen, zijn wij zelfs 
gezamenlijk inderdaad slechts een volkske, een kleine minderheid in een totaal  
verwereldlijkt land. Maar onze opdracht is duidelijk én te volbrengen, want de Heere geeft 
nooit een opdracht, zonder tegelijkertijd daartoe de toerusting te geven. 
 
Dan nu twee profetieën van vorig jaar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier spreekt de Koning der kerk, Jezus Christus Nederland aan met de vraag of men niet 
meer weet dat de Heere het slavenjuk van Egypte heeft verbroken. Men is namelijk niet 
meer onder de heerschappij van de wet en de zonde maar men leeft nu in de tijd van 
genade dat iedereen tot Hem komen kan. Vervolgens vraagt de Heere waarom men dan is 
teruggekeerd naar de vleespotten van Egypte en daardoor weer onder de slavernij gesteld. 
Waarom heeft men de tot zegen gegeven inzettingen van de Heere verlaten en veracht 
men wat Hij tot behoud heeft aangebracht? Men heeft de geestelijke dingen losgelaten en 
is weer tot het natuurlijke teruggegaan, net zoals de Israëlieten in de woestijn zeiden: 
‘Och, dat wij door de hand des HEEREN in het land Egypte gestorven waren, toen wij bij de 
vleespotten zaten en volop brood aten’ (Ex.16:3). Is het reddend offer aan het kruis van de 
Verlosser tot walging geworden, omdat men het van de aardse inzettingen verwacht? 
Wordt het nuttigen van Zijn Heilig Avondmaal niet meer gewaardeerd? Wie niet eet en wie 
niet drinkt, heeft toch geen leven in zich blijvende (Joh.6:53)? Door het eten en drinken 

Ik, de Koning der kerk, openbaar Mij in deze heilige stonde, door Mijn Geest de Heilige 
Geest en al het vlees zal zwijgen.  
Hoor, ja hoor Mijn woord is tot Nederland. Ja hoor, ja hoor Mijn kinderen van 
Nederland. Heb Ik de Heilige, de Waarachtige het juk niet verbroken van Egypte? En 
heb Ik u niet geplaatst in deze tijd?  
Want hoor, ja hoor Mijn kinderen van Nederland, Ik ben een Kenner der harten en een 
Proever der nieren. Waarom zijt gij teruggegaan naar de vleespotten? En hebt gij Mijn 
inzettingen en Mijn verordeningen veracht?  
Ja waarom zijt gij walgelijk van Mijn lichaam en Mijn bloed?  
Daarom kom Ik tot u in Mijne liefde en vraag aan u: bekeer u, ja bekeer u!  
Want zie om u heen, ja zie om u heen en hoor van de dingen die gij aanschouwt!  
Hoor, want de verdrukking is in zijn volheid, want hoor, ja hoor Mijn komst is zeer 
nabij!  
Alzo heb Ik, de Koning der kerk, Mij in het heden geopenbaard door Mijn Geest, de 
Heilige Geest en al het vlees heeft gezwegen. Amen is Mijn woord. Amen. 

04 - 2015 
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van het Lichaam en Bloed van de Heere, ontvangen we de kracht om staande te blijven in 
de moeilijke omstandigheden van vandaag. Het Heilig Avondmaal is ten slotte gegeven tot 
onderhoud van ons geestelijke leven! 
 
Hoeveel verdriet moet het de Heere aandoen, dat Nederland niet meer op Zijn 
onvoorstelbare liefde vertrouwt? En toch nodigt de Heere Nederland uit en geeft de ruimte 
om zich te bekeren tot Hem, Die Liefde is. Ziet Nederland dan niet dat de verdrukking tot 
zijn volheid is gekomen en dat de verdrukking geen verlossing is maar een juk?  
Laten we leren van de psalmist: ‘Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit 
voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats. (…) Vertrouwt niet op verdrukking, stelt 
geen ijdele hoop op roof; als het vermogen aanwast, zet er het hart niet op’ (Ps.62:9,11). 
Als men de verdrukking (zie Mat.24:9.21,29; Dan.12:1) dan opmerkt, moet men ook 
kunnen zien dat de komst van de Bruidegom toch zeer nabij is. Het is die wederkomst van 
de Heere waarop wij hopen, omdat Hij een rijk zal stichten van vrede, gerechtigheid en 
heelheid! 
Laten wij en laat Nederland toch eigenlijk zien hoe groot de liefde van de Heere is, om ons 
zo tegemoet te komen, niet met de roede maar met een onovertrefbare ontfermende 
liefde. 
 
Een laatste profetie van niet zo lang geleden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De God van hemel, zee en aarde, de Schepper die alles waarneemt, wil Zijn heilige 
gedachten en ongenoegen over hen die niet willen luisteren uiten. 
De Heere is een Kenner der harten en een Proever der nieren. Hij weet wat er in de mens 
omgaat en kent onze overtredingen. 
Hij geeft aan dat Nederland voor Zijn aangezicht is. Dat betekent dat de Heere 
verantwoording vraagt aan de inwoners van Nederland betreffende hun handel en wandel.  
Men zal moeten verschijnen voor Gods aangezicht. 
Wat de Heere heeft opgemerkt is zeer belastend voor Nederland. 
God heeft snode, boosaardige plannen aanschouwd, om de Heere in het hart te steken, 
om Hem pijn te doen. Dit moeten we geestelijk verstaan en dat betekent dat men aan de 
liefde van de Heere niet heeft beantwoord. Hij, Die alle liefde gegeven heeft en dit 
getoond heeft in het Offer van Zijn Zoon; deze liefde miskent men. Het is weer als in het 
oude Israël waar men ook snode plannen smeedde: ‘Er zijn snode mannen uit uw midden 
voortgekomen, die de inwoners van hun stad tot afval gebracht hebben door te zeggen: 
laten wij andere goden gaan dienen, die gij niet gekend hebt’ (Deut.13:13). Het zijn de 

Ik de Heere  HEERE spreek tot u.  
Hoor, ja hoor, wat Ik de Heere van de Hemel en de aarde aan u wil openbaren.  
Hoort, ja hoort, Nederland, gij zijt voor Mijn Heilige aangezicht.  
Want Ik heb gehoord uw beraadslagen en Ik heb gehoord en aanschouwd wat voor 
snode plannen gij hebt, gij zijt van plan om Mij te steken in Mijn hart.  
Maar hoort, ja hoort, gij Mijn Nederland, Ik zal u steken in uw hart, want gij wilt niet 
luisteren naar Mijne woorden en Mijne inzettingen.  
Hoort, ja hoort, gij Mijn kinderen, vrees dan niet, vrees dan niet voor de dingen die staan 
te gebeuren, want Mijn komst is zeer nabij.  
Ja, kom tot Mij, ja kom tot Mij, dan zal Ik het wel maken met u.  
Alzo heb Ik de God der hemel en der aarde tot u gesproken en Mij geopenbaard in deze 
Mijne Heilige stonde en Mijn woord is ja en amen. Amen 

34 - 2015 
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goden van tegenwoordig: de financiële goden en de goden van het vermaak waaraan 
zovelen zich overgeven, want is niet een afgod datgene wat men belangrijker vindt dan 
God. 
 
Als Nederland dan zo met de liefde van de Almachtige omgaat, zal Hij die inwoners op Zijn 
beurt treffen in het hart, zodat de benauwdheid een grote pijn zal veroorzaken want men 
wil niet luisteren naar Zijn Woorden, die we opgetekend vinden in de Bijbel, met daarin alle 
leefregels voor een goed omgaan met God en de naasten. Leert de Heere Jezus niet als Hij 
de geboden samenvat: ‘En gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw 
hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht’, 
Markus 12: 30. Dit is het eerste gebod. 
‘Het tweede is dit: ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, 
groter dan deze, bestaat niet’, Marcus 12: 31. 
De Heere ziet hiervan zeker te weinig of niets terug. 
 
Maar de kinderen die trachten te wandelen naar de wil van de Vader kennen Zijn genade 
en dezen zullen kracht ontvangen op hun gebeden, om niet in die maalstroom van zonden 
meegesleurd te worden. De tijd van verdrukking en deze misschien ondergaan, zal nog 
maar kort duren want Zijn komst is zeer aanstaande. Dan zullen zij die waardig bevonden 
worden als eersten mogen gaan tot Hem en het huis binnengaan dat de Heere Jezus hen 
bereid heeft, zoals Christus Zelf ons leert in Joh.14:2-4: ‘In het huis mijns Vaders zijn vele 
woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 
en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij 
nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij de 
weg.’ Spoedig daarna zal dan het vrederijk nederdalen op en over de aarde. 
 
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? 
We kunnen misschien proberen, over kerkmuren heen, elkaar te vinden in de opdracht die 
de Heere HEERE ons heeft gegeven. Hoe moeilijk en zwaar deze ook is.  
‘Want als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs Zijn eigen Zoon niet 
gespaard, maar voor ons allen overgegeven  heeft, ons met Hem ook niet alle dingen 
schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt!’ 
(Rom.8:31-33).  
 
Onze plicht 
We vinden het onze plicht deze profetieën in de openbaarheid te brengen, opdat ze in 
brede kring bekend zullen worden. Nogmaals, het moet u duidelijk zijn dat, als we spreken 
over waarschuwingen tot het Nederlandse volk, wij allen ook tot dit volk behoren. Want 
wie van ons zonder zonde is, werpe het eerst een steen! We oordelen niet, we getuigen 
slechts. De sleutel tot alle theologie en zelfkennis is, dat niemand rechtvaardig is, ook niet 
één.  
 
‘Er is niemand, die verstandig is, die God ernstig zoekt. Allen zijn we afgeweken, tezamen 
zijn we onnut geworden. Maar door het geloof in Jezus Christus, de Rechtvaardige, is Gods 
gerechtigheid  openbaar geworden en over ons uitgestort’ (Rom.3:9-26). We roemen niet 
onszelf, maar God, onze Vader en Jezus Christus, de Gekruisigde. We voelen ons solidair 
met alle Nederlanders, kerkelijk of niet. Daarom betrekken we alle profetieën ook op 
onszelf. 
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Laten we vandaag in onze besprekingen, ook vooral met elkaar overleggen hoe we 
gezamenlijk de waarschuwende woorden van de Heere verder kunnen uitdragen. 
AMEN. 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 
 
Dordrecht, 25 oktober 2016 
Namens de HAZK in Nederland, 
H.F. Rijnders † 
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Aanhangsel: Voorbeelden van beeldspraak en hun verklaring 
op basis van de Heilige Schrift 

 
Bergen en heuvels 
De grote mogendheden en de kleinere (Dan.2). Het Koninkrijk van Christus is de  grote berg: ‘de 
steen (...) werd tot  een grote berg, die de gehele aarde vulde’ (2:35b). (Zie verder: Jes.40:3,4; 
41:15; Jer.51:25; Hab.3:6). 
Bomen 
Hooggeplaatste personen in kerk en staat (Ps.1:3; Ez.17:22-24; Dan.4:11, 12). 
Donkere wolken (Ez.32:7,8): De profeet Ezechiël moet profeteren tegen  Egypte. Dit land zal, 
zoals het hoogmoedige Assyrië, door God worden gestraft. De profeet moet spreken: ‘Wanneer Ik 
u uitdoof, bedek Ik de hemel en verduister Ik de sterren, de zon overdek ik met wolken en de 
maan doet haar licht niet schijnen. Al de stralende lichten aan de hemel verduister Ik om uwentwil: 
duisterenis breng Ik over uw land – luidt het woord van de Heere HEERE.’ Dit is profetische taal, 
bijbelse beeldspraak over de verschrikkingen waarmee Egypte door de Heere wordt gestraft 
wegens zijn slechte daden. (Zie voor meer beeldspraak o.a. Jes.13:10,11; Ez.30:18; Joël 2:31; 
Zef.1:15; Mt.24:29; Opb.6:12,13). 
De tijd dat Gods volk in ballingschap moest leven, noemt de Heere HEERE ‘...dag van wolken en 
duisternis’ (Ez.34:12). Over het oude Israël heen, profeteert Ezechiël over het brengen van het 
Godsvolk (joden en christenen) naar het Vrederijk aan het eind van de tijden. De verwoesting van 
Jeruzalem door Babel wordt door de profeet Joël (2:2) voorspeld met de woorden: ‘Een dag van 
duisternis en donkerheid ....’    
Ware leer door de werking van de  Heilige Geest (Ez.37:9). Hand.2:2 ‘Geluid van een geweldige 
windvlaag.’ Joh.3:8 ‘De Geest waait waarheen Hij wil!´ 
Wateren 
‘De wateren die gij zag, (...) zijn natiën en menigten en volken en talen’ (Op.17:15; zie ook 
Jes.17:12,13; Op.17:1; 14:2). 
Zuiver water is, zoals uit de woorden van Jezus tijdens Zijn omwandeling op aarde bekend is, ook 
het beeld van de zuivere christelijke leer, van het zuiver christelijk geloof. Zie bijv. Joh.7:38. en 
Joh.4:14.  
Winden 
Beeldspraak voor valse leer. ‘... niets zijn hun werken, wind en ijdelheid hun gegoten beelden 
(Jes.41:29).’ Zie ook Jes.57:13: ‘...  de wind neemt hen allen (de goddelozen) op, een tocht vaagt 
hen weg.’ (Zie verder Jer.5:13). Hos. 12:1,2 noemt bedrog en leugen: wind.  (Zie ook Matth.7:24-
27;11:7). ‘Onder invloed van allerlei wind van leer, (...) die tot dwaling verleidt’ (Ef.4:14). ‘Wolken 
die geen water geven, omdat ze door winden voorbijgejaagd worden’ (Jud.12). 
 

De volledige verklaring van de bijbelse beeldspraak vindt u in: 
Het Boek voor onze Tijd - de Kandelaar, vijfde druk 2005 - 943 blz. € 29.90   


