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

 
Ter inleiding.  
De Bijbel is het onfeilbare Woord van God en enige grondslag voor leer en leven. Wij geloven 
dat de kerk van Christus, de Una Sancta, de gemeenschap is van allen, zonder onderscheid 
van tijd of plaats, die naar Zijn inzetting, gedoopt zijn in de Naam van de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest. Wij onderschrijven de algemeen aanvaarde symbolen, zoals de Apostolische 
Geloofsbelijdenis en die van Nicea en willen ons als Bijbelgetrouw kenschetsen. Jezus Christus 
staat centraal in ons denken en doen. 
 
Het thema van deze lezing is ‘het profetisch getuigenis in onze tijd’. 
Volgens Gods wil moet de kerk op elk ogenblik niet alleen rijk zijn aan de vrucht van de 
Geest, maar ook aan de menigvuldige gaven van de Geest. Apostel Paulus schrijft hierover 
aan de gemeente in Korinthe: 1Kor.1:6-8 Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder 
u; Alzo dat het u aan gene gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onzen Heere 
Jezus Christus. Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in 
den dag van onzen Heere Jezus Christus.  
Zowel in 1Kor.1:7 als in 1Kor.12:4 wordt voor ‘gave’ hetzelfde woord gebruikt in de Griekse 
grondtaal nl. ‘charismata’. De gaven van de Geest zoals beschreven in 1Kor.12:7-11 horen 
dus in de kerk aanwezig te zijn. Over profeteren (gave van profetie) staat 1Kor.13:9,10 Want 
wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele; Doch wanneer het volmaakte zal gekomen 
zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden. Wij leven nog in de gebrokenheid 
van de schepping, het volmaakte is nog niet gekomen: dat betekent dat de gave van profetie 
er nog hoort te zijn. 
 
In gebeden en prediking wordt men door Gods Geest geholpen om op de juiste wijze tot of 
over God te spreken. Maar wat is nu precies profetisch getuigen of anders gezegd 
profeteren? Een profetie bestaat uit gedachten van God die door de Heilige Geest door 
profeterende personen worden ontvangen. Onder drijving van de Heilige Geest worden 
gedachten ontvangen die voorheen niet in zijn of haar geest waren. Door de Heilige Geest 
gedreven worden de gedachten van de Heere hoorbaar uitgesproken, kenbaar gemaakt, om 
zo de juiste wil van de Heere te horen en te kunnen volbrengen. Profeten en profetessen 
ontvangen dus hun boodschap niet van mensen of uit hun eigen hart, maar het is God Zelf, 
Die door hen spreekt. De Heere spreekt hierbij Zelf in de eerste persoon, door hun mond. Dat 
kunnen we lezen in 1Kor.12:3 waar staat dat ‘niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, 
dan door den Heiligen Geest.’ Openb.19:10.b Want de getuigenis van Jezus is de geest der 
profetie.  
 
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.  
Over ‘gedreven’ of ‘drijving’ staat het volgende geschreven:  
Jer.23:9 Aangaande de profeten. Mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken, al mijn 
beenderen bewegen zich; ik ben als een dronken man, en als een man, voor wie de wijn te 
machtig wordt; vanwege de HEERE, en vanwege de woorden Zijner heiligheid. 
Ook apostel Petrus zegt dat profetie nooit is voortgekomen uit menselijk initiatief; mensen die 
namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. 
2Pet.1:21,20 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige 
uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door 
de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. 
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In de eerste gemeente (vroege kerk) 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 toegestaan in de erediensten van de gemeente. 
Deze erediensten worden geopend in Gods driemaal heilige Naam waardoor Hij Zelf aanwezig 
is (Mat.18:20). 
 
Toetsen. 
Iedere profetie moet worden getoetst. De Bijbel leert: ‘dat twee of drie profeten spreken en 
dat de anderen oordelen (beoordelen) (zie 1Kor.14:26-40 over de orde in de gemeente).  
Een, terecht, 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’ (zie Deu.18:21,22 NBV).  
Verder zijn er de volgende toetsen: 
- De inhoud van een profetie mag nooit met de Heilige Schrift in tegenspraak zijn; niets mag  
  worden gesproken, wat met de Bijbel en met de uit de Bijbel vastgestelde leer der apostelen  
  in tegenspraak is.  
- De levenswandel van de profeet of profetes moet geheel in overeenstemming zijn met het  
  Evangelie van het koninkrijk van God; een profeterend persoon vermijdt om ooit  
  onwaarheid te spreken in het dagelijks leven en weert op deze wijze iedere leugengeest.  
- Als profeten en profetessen slechts gedachten aannemen die in drijving zijn ontvangen, is er  
  de zekerheid dat het werkelijk gedachten van God zijn. 
- 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 profeteren blijft een hoogst voorzichtige zaak. Het moet zijn: voorzichtig, waardig en in 
vrije overgave aan de Geest van God. Een voortdurend nauwe verbinding door het gebed met 
God is de reinste en veiligste weg. 
 
Christus het vleesgeworden Woord Gods spreekt: 
Joh.16:12,13,14 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar 
wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid 
leiden; want Hij zal van Zich zelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij 
spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij 
zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. 
Zo kan, naast de verkondiging van het Woord, de Geest mee getuigen: het tweevoudig 
getuigen van de kerk (Joh.14:15-26; 15:26,27). 
 
Het profetisch getuigenis in onze tijd. 
De Bijbel en ook profetieën bevatten vaak beeldspraak. Beeldspraak is figuurlijke taal: is het 
uiten van een gedachte of begrip door middel van beelden. Beeldspraak gebruikt men 
wanneer men iets omschrijft door het te vergelijken met iets anders om het zo duidelijker te 
maken en dient niet letterlijk genomen te worden. Zegt iemand bijvoorbeeld ‘het hart van de 
stad’, dan zal niemand denken dat het hier gaat om een daadwerkelijk, kloppend hart. 
Iedereen zal begrijpen dat het middelpunt van de stad wordt bedoeld. 
 
Enkele voorbeelden van beeldspraak uit het Oude Testament.  
In Psa.1 lezen wij in vers 1: ‘Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der 
goddelozen’ en in vers 4 over en van zo’n man: ‘Want hij zal zijn als een boom.’ 
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In Jes.40:6 Alle vlees is gras. Petrus neemt dit beeld van Jesaja over in 1Pet.1:24 Want alle 
vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is 
verdord, en zijn bloem is afgevallen.  
In Daniël 4, de droom van Nebukadnézar die door Daniël wordt uitgelegd lezen wij in Dan. 
4:20 ‘de boom, dien gij gezien hebt’ en 4:22 ‘dat zijt gij, o koning!’.  
Enkele voorbeelden van beeldspraak uit het Nieuwe Testament.  
Jezus gebruikt beeldspraak om Zichzelf aan te wijzen in bv. Joh.10:7 Ik ben de Deur der 
schapen. Ook de brieven van het Nieuwe Testament getuigen van dit inzicht. Zo heeft 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.’ 
 
Beeldspraak staat op veel plaatsen in de Bijbel. 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 ervan kunnen ontdekken. De Bijbel legt de Bijbel uit; altijd 
Schrift met Schrift vergelijken, anders vervallen we in dwaling. We mogen dus, Schrift met 
Schrift vergelijkend, onderzoeken wat de beelden die Gods Geest in de Bijbel en profetieën 
gebruikt betekenen. Om Gods Woord en de profetieën te begrijpen is een gelovig en 
eenvoudig hart nodig (1Kor.1:26-31) en moeten wij ons laten leiden door de Geest van God 
Zelf. 1Kor.2:10,11 Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest 
doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een 
mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, 
dan de Geest Gods. 
 

God spreekt tot Nederland. 
Een zeer ernstige profetie uit 1989; dat is dus 29 jaar geleden. De strekking van deze 
profetie is te herkennen in de huidige omstandigheden van ons land. Met andere woorden: 
deze profetie gaat steeds meer in vervulling. 
 

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 

 
Het begin van deze profetie is duidelijk. De driemaal heilige God roept Zijn kinderen in 
Nederland op zich te bezinnen. De Heere heeft Nederland in het verleden zeer rijk gezegend. 
De blijde boodschap van het Evangelie leefde werkelijk onder het Nederlandse volk. Maar dat 
is lang geleden! Veel Nederlanders hebben de Heere 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 verklaren. 



 

5 

 

Donkere wolken zijn het beeld van de zonden die de Zon van de gerechtigheid, het Licht 
van de wereld Jezus Christus, verduisteren. Christus is de Zon: waar Hij is en zolang Zijn licht 
schijnt is het dag. Het leven dat uit en in Hem is, is het heldere daglicht van geloof, hoop en 
liefde. Veel Nederlanders leven niet meer in en met het Licht Christus maar leven in een 
geestelijke duisternis van ongeloof, liefdeloosheid, hopeloosheid en onkunde. Daardoor is 
hij/zij overgeleverd aan de boze machten, die worden aangevoerd door de satan, de 
mensenmoordenaar van het begin af aan.  
 
De winden. Over winden lezen wij in Éfe.4:14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en 
neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel 
der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt. 
Er wordt bijna geen geloofsdwaling in de kerk gevonden die niet afkomstig is uit de volgende 
drie hoofdtakken van valse leringen (winden van leer): 
1. Deïsme: de leer van het enkele geloof dat er één God is, Die Zich niet aan de mens 
openbaart. In deze leer wordt God als enig God en Schepper hooguit nog als onderhoudende 
voorzienigheid erkent. Christus wordt voorgesteld als een begaafd mens. Godsdienst wordt 
zedenleer; de mens leert zichzelf niet kennen als zondaar en leert Christus niet kennen als 
zijn Verlosser. Zonde en verlossing vallen weg. Deze leer ontkent de Godheid van Christus. 
2. Atheïsme (a betekent: niet, Theos betekent: God): de leer van het ontkennen van het 
bestaan van een (persoonlijke) God. Er is geen God; God bestaat niet. Alles valt weg. 
Schepping wordt evolutietheorie (oerknal). Deze leer is de oorsprong van het materialisme. 
De zichtbare gevolgen: 'laat ons eten, drinken, morgen sterven we’; ‘je leeft maar één keer’.  
3. Pantheïsme (pan betekent: alles, Theos betekent: God): de leer van God is alles en alles is 
God. Dit is de leer dat God de wereld en de wereld God is. Alle levendmakend beginsel of 
bezielende kracht is samen een eenheid en die eenheid is de algemene wereldziel of God. 
Een persoonlijk bestaan van God wordt ontkend evenals een persoonlijk voortbestaan na de 
dood. De mens is God; God is in de bomen, planten etc. 
 

De bomen, het beeld van de bestuurders in kerk en staat, worden heftig heen en weer 
bewogen. Vooral nu ze door de wereldwijde problemen, de gemoederen van velen tot 
bedaren moeten brengen. De problemen zijn levensgroot en werkelijke oplossingen zijn niet 
voorhanden. Ook in ons land moet de overheid steeds meer maatregelen nemen om bij de 
Nederlanders het gevoel van onbehagen, onvrede en onveiligheid weg te nemen. Er is veel 
kritiek op het in de ogen van de gemiddelde burger te lakse optreden van de overheid. 
Hierdoor kan door rigoureuzer overheidsoptreden onze rechtsstaat ongemerkt veranderen in 
een staat met een politiek systeem dat sterke dictatoriale tendensen heeft! Het gevaar is 
groot dat de verloedering van onze samenleving leidt tot anarchie, dat is een toestand van 
totale wetteloosheid, of tot een politiestaat, het andere uiterste. Het morrelen aan de 
gesloten grenzen van de grondwettelijke vrijheid van Godsdienst en onderwijs is hiervan het 
eerste kenmerk. Het grondrecht van vrijheid van Godsdienst geldt in een democratie slechts 
binnen de grenzen die wetten en verdragen daaraan stellen. De denkwijze waar wij nu mee 
te maken hebben is dat men niet meer de vrijheid heeft om in de kerk het geloof volgens de 
ordeningen en inzettingen van de Bijbel te praktiseren als die regels de staat niet welgevallig 
zijn. Het beginsel van vrijheid van Godsdienst wordt ondergeschikt gemaakt aan het 
gelijkheidsbeginsel. De uiterste consequentie van deze denkwijze is dat van de kerk geëist zal 
worden dat zij in regels, denken en praktiseren gelijk wordt aan dat wat de overheid 
raadzaam en correct acht en wat in de samenleving wenselijk wordt gevonden. Hier zien wij 
dat de fundamenten worden gelegd van de vorming van de staatskerk. De invloed van de 
Gode vijandige machten in kerk en staat van onze tijd is groot en zij zullen zich wettelijk 
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bevoegd achten christenen te veroordelen, hen uiteindelijk maatschappelijk en zedelijk te 
doden, als die op grond van Gods Woord hun beleid zullen afkeuren.  
 
De wateren, hier het beeld van alle volken van de wereld (volkeren zee), worden hier 
gebruikt voor de bevolking van ons land. Hier zullen ze door al deze leringen 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, wordt Zijn toorn ontstoken en roept men zelf de oordelen over zich af.  
 

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. De Heere geeft opdracht ons als een scherpe nieuwe 
dorsslede te gedragen. Met het tweesnijdend scherpe zwaard, het Woord van God (Éfe.6:17; 
Hebr.4:12), zullen wij de strijd moeten aanbinden met de antichristelijke machten die de 
wereld dreigen te veroveren. Voor allen, die nog vertrouwen op de almachtige God, toch een 
moeilijke opdracht. Maar ook vandaag 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. 
 
 
 
God spreekt tot Europa. 
In Han.16:6-10 lezen wij dat voor het eerst het werelddeel Europa wordt betreden  
en het Evangeliewater begint te stromen. Het wordt een zéér Christelijk werelddeel. 
Vervolgens is van hier uit de wereld verkend en ontdekt. Grote rijkdommen zijn binnen 
gebracht en vanuit Europa is het Evangelie uitgedragen over grote delen van de wereld. 
Europa heeft zeer veel ontvangen van God. Het is een continent dat vele zegeningen, zowel 
in het geestelijke als in het natuurlijke heeft ontvangen.  
 
Het huidige Europa is een grote macht. Er wonen in Europa meer dan 700 miljoen inwoners 
waarvan meer dan 500 miljoen in de Europese Unie; na China en India de grootste bevolking 
ter wereld. De Europese Unie is het grootste handelsblok ter wereld. Zij is ’s werelds grootste 
exporteur van producten en diensten, en voor meer dan 100 landen ook de grootste 
importeur.  
 

Wat spreekt de Heere over en tot dit Europa?  
 

Europa, Europa tot u is Mijn Woord, spreek Ik de Heilige.  
Want ziet de wateren zullen uitbreken ten verderve.  
En de bergen zullen bewogen worden vanuit het binnenste huns ingewands.  
Europa, Europa heb Ik niet Mijn banier in het midden van u geplant?  
Maar gij hebt het niet geacht vanwege uw ongeloof.  
Maar hoor Mijn volk, zijt niet bevreesd, want Ik, de Behoeder Israëls zal u bewaren. Amen. 
119/1999 

 
Europa, Europa tot u is Mijn Woord, spreek Ik de Heilige.  
Want ziet de wateren zullen uitbreken ten verderve.  
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Water is het beeld van de zuivere christelijke leer, van het zuiver christelijk geloof; Joh.7:38 
'Die in Mij gelooft,' spreekt Christus: 'stromen van levend water zullen uit hem vloeien,' en 
Joh.4:14: Wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, die zal in 
eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een 
fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. 
Water des levens wijst op Christus, de Zoon van God, de Zaligmaker der wereld, het geloof in 
Hem, Zijn leer en het getuigenis van de Heilige Geest in de prediking van het evangelie aan 
zondaren. Jezus Christus is de Waarheid en het Leven (Joh.14:6). 
 
Satan is de vader van de leugen en mensenmoordenaar vanaf het begin (Joh.8:44).  
De wateren die uitbreken ten verderve, zijn de antichristelijke leringen, leringen tégen 
Christus en in plaats ván Christus. Wateren van leugenleer, goddeloosheid, wereldzin, 
verwereldlijking: leringen die leiden tot verderf.  
Uitbreken ten verderve betekent dat Europa in korte tijd, met grote snelheid, totaal 
overspoeld wordt met giftige denkbeelden wat uiteindelijk zal leiden tot de ondergang.  
 

En de bergen zullen bewogen worden vanuit het binnenste huns ingewands.  
Bergen zijn machten in kerk en staat. Zo wordt het Babylonische rijk een ‘berg’ genoemd in 
Jer.51:25 Ziet, Ik wil aan u, gij verdervende berg! spreekt de HEERE, gij, die de ganse aarde 
verderft, en Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, en u van de steenrotsen afwentelen, en zal 
u stellen tot een berg des brands. 
De bergen die bewogen zullen worden zijn hier het beeld van machten in kerk en staat die 
inwendig, van binnenuit, bewogen zullen worden; hevig heen en weer geschud.  
 
Europa, Europa heb Ik niet Mijn banier in het midden van u geplant?  
Een banier is een vaandel; veldteken van een legerkorps; een herkenningsteken waar zich 
strijders onder scharen; een verzamelplaats. 
Éxo.17:15 En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde deszelfs naam: De HEERE is mijn 
Banier! 
Hoo.2:4 Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij. 
Jes.11:10 Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van 
Isai, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn. 
De banier wijst op Hem, Die Liefde is, de Heere, wijst op Jezus Christus, Zijn grote 
verlossingswerk aan het kruishout op Golgotha. 
Joh.3:16,17 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven 
hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld 
veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 
De banier is geplant, zodat men wist dat men zich daar rondom moest verzamelen, in het geloof 
Hem navolgen en aannemen wat Hij wil schenken.  
 
Maar gij hebt het niet geacht vanwege uw ongeloof.  
Niet achten is geringschatten, niet om bekommeren, niet op letten.  
Ongeloof is het niet geloven. Vanwege het ongeloof en het niet achten breken de wateren uit 
ten verderve en zullen de machten in kerk en staat van binnenuit bewogen worden.  
 
Maar hoor Mijn volk, zijt niet bevreesd, want Ik, de Behoeder Israëls zal u 
bewaren. Amen. Hier klinkt het troostwoord van God tot hen die zich onder Zijn Banier 
scharen: ben niet bang! God waakt, houdt de wacht, beschermt en behoed Zijn volk voor 
gevaren; Hij zorgt voor Zijn volk. 
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De tweede profetie tot en over Europa.  

Ik, de Heilige, de Waarachtige. 
Mijn Ogen doorlopen de ganse aarde. 
Europa, Europa, het Woord is tegen u. 
Ik zal u maken als een puinhoop. 
Ik zal u ten schande zetten onder de bevolking dezer aarde. 
Zo heb Ik Mij geopenbaard in deze heilige stonde. 
Amen is Mijn Woord Amen. Amen.                                                                      05/2018 

 

Ik, de Heilige, de Waarachtige. Mijn Ogen doorlopen de ganse aarde. 
Weer spreekt de Heere, als de Heilige maar ook als de Waarachtige. 
 

Europa, Europa, het Woord is tegen u. Ik zal u maken als een puinhoop. 
Een puinhoop ontstaat door afbraak en/of verwoesting.  
God spreekt dat Hij de antichristelijke machten in kerk en staat als een puinhoop zal maken.  
1Kon.9:8 Dit huis zal tot puinhopen worden; ieder, die eraan voorbijgaat, zal zich ontzetten en 
fluiten, en zeggen: waarom heeft de HEERE alzo aan dit land en aan dit huis gedaan? (NBG) 
 
Ik zal u ten schande zetten onder de bevolking dezer aarde. 
Europa een puinhoop en tot mikpunt van spot. 
De Heere zal Europa tot schande zetten onder de bevolking van deze aarde.  
Vanwege de verachting en het ongeloof zal de Heere Europa niet sparen, de wegen die 
Europa in eigen kracht, los van God, gezocht heeft en gaat zullen leiden tot hun val. 
 
God spreekt tot Nederland en Europa.  
De Heere waarschuwt met ernstige Woorden op een indringende wijze. Maar zéker ook een 
oproep en aanwijzing van de weg die leidt tot uitredding. Daarom vinden wij het onze plicht 
deze profetieën in de openbaarheid te brengen, opdat ze in brede kring bekend zullen 
worden. Het moet u duidelijk zijn dat, als we spreken over waarschuwingen tot Nederland en 
Europa, wij allen, zoals wij hier zitten, ook hiertoe behoren. Laten we vandaag in onze 
besprekingen, vooral met elkaar overleggen hoe we gezamenlijk de waarschuwende woorden 
van de Heere verder kunnen uitdragen. Want door alle eeuwen heeft de barmhartige God bij 
elke aankondiging van straf en oordeel ook een weg aangewezen ter ontkomen daaraan. Wij 
zagen dit reeds in de dagen van Noach.  
Hoop. 
Het is altijd de hoop van de ware gelovigen in de kerk van Jezus Christus geweest om 
opgenomen te worden en de Bruidegom Jezus Christus tegemoet te gaan in de lucht om 
eeuwig de Zijne te zijn. Zijn komst is zeer aanstaande. Dan zullen zij die waardig bevonden 
worden als eersten mogen ingaan tot de bruiloft van het Lam: Openb.19:9 En hij zeide tot 
mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij 
zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. Spoedig daarna zal dan het rijk van 
heerlijkheid aanvangen op de aarde. Deze tegenwoordige toestand is dus niet een blijvende, 
maar zal wijken wanneer het rijk der hemelen in openbare heerlijkheid verschijnt.  
Wat een hoop, wat een toekomst. 
Het is duidelijk dat daarom de verkondiging binnen en buiten de gemeente in het teken staat 
van de oproep: Bekeert u, bereidt u: Jezus komt. 
Ik dank u voor uw aandacht.  
 
Veenendaal, 22 november 2018, 
namens de HAZK in Nederland, J.L.M. Straetemans.  
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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 (Psa.1:3; Eze.17:22-24; Dan.4:11, 12). 
Donkere wolken (Eze.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; Eze.30:18; Joë. 2:31; Zef.1:15; Mat.24:29; Opbenb.6:12,13). 
De tijd dat Gods volk in ballingschap moest leven, noemt de Heere HEERE ‘...dag van wolken en 
duisternis’ (Eze.34:12). Over het oude Israël heen, profeteert Ezechiël over het brengen van het 
Godsvolk (joden en christenen) naar het rijk der heerlijkheid aan het eind van de tijden. De verwoesting 
van Jeruzalem door Babel wordt door de profeet Joë. (2:2) voorspeld met de woorden: ‘Een dag van 
duisternis en donkerheid ....’    
 
Ware leer door de werking van de  Heilige Geest (Eze.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’ (Openb.17:15; zie ook 
Jes.17:12,13; Openb.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 Mat.7:24-27;11:7). 
‘Onder invloed van allerlei wind van leer, (...) die tot dwaling verleidt’ (Efe.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 
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