
Goede Vrienden, 
Vorige week schreven we over het gebrek aan een levenszin, dat velen in de westerse 
beschaving een pijnlijke ervaring van angstwekkende leegte bezorgt. Het is een roep om 
maatschappelijk en intellectueel weerbaarder te worden tegenover de zoveelste nieuwste 
uitvinding die wordt aangeboden om ons oppervlakkig te amuseren. Een smartphone kan de 
indruk geven dat we nog sneller rijden in een trein waarvan we niet weten waar hij naartoe 
gaat. En zo houdt een smartphone ons dom. 
Uiteindelijk is het een roep om geestelijk weerbaarder te worden. Ook het christelijk leven en 
het Kerk zijn vragen een grondige bevrijding van sommige heersende moderne stromingen. In 
maart 2018 ontstond er opschudding in de  UCL (Université catholique de Louvain-la-Neuve) 
omdat een jonge professor filosofie in een tekst gevraagd had kritisch na te denken over de 
gebruikte argumenten voor abortus, wat uiteindelijk een moord is op een onschuldig, weerloos, 
ongeboren menselijk leven. De meeste van de 300 studenten bleken zijn werkwijze wel te 
kunnen waarderen. Enkelen lanceerden een mediacampagne. De UCL oordeelde dat abortus 
aanvaard moest worden omdat het door de Belgische wetgeving toegestaan werd. De 
universiteit wil zich schikken naar de “waarden” die door de maatschappij aanvaard werden. De 
bisschoppen als inrichtende macht met de kardinaal als groot kanselier van de universiteit 
drukten hun vertrouwen uit in het bestuur van de UCL en hielden er aan dat er altijd 
genuanceerd en met takt gesproken zou worden over hen die tot abortus besluiten. En zo werd 
Stéphane Mercier op 1 april ontslagen. Deze katholieke universiteit en de bisschoppen lijken in 
deze de vrede met de heersende moderne mentaliteit te verkiezen boven de ondubbelzinnige 
verdediging van de waardigheid van het menselijk leven en de trouw aan de onwrikbare 
christelijke waarden. En hiermee lijkt onze kerk ver verwijderd te zijn van het moedig getuigenis 
van de eerste christenen die van de waarheid durfden getuigen tot in de dood. 
We geven enkele kleine berichtjes uit de gemeenschap. We melden dat de grote bevrijding van 
Zuid Syrië met succes werd ingezet en geven de aangekondigde bezinning over het “aards 
messianisme” vanuit evangelisch perspectief. 
P.S. Zoals vorige vrijdag avond werd ook nu internet voor gans de avond én de nacht afgesloten 
zodat ik mijn bericht niet eerder kon sturen. 
P. Daniel 
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Vakantiesfeer 

De kinderen hebben hier al enkele weken vakantie en de temperatuur stijgt tot tegen de 

40°. Er komen verschillende groepen. Het zijn dikwijls een pastoor met zijn parochianen 

of met zijn jeugd. Er zijn ook “vakantiegangers”, kinderen die hier een tijd komen 

meeleven. Een priester van de Syrische kerk uit het naburige Sadad komt samen met 

een vrijwilliger van S.O.S Chrétiens de l’Orient, die hier kind aan huis is, om het nodige 

materiaal te verzamelen voor een ziekenhuis. Ondertussen volgen we  het WK voetbal 

enthousiast verder. Donderdagavond, juist bij de match België-Engeland (1-0!) 

verkiezen we toch aanbidding te houden bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament 

omwille van dringende intenties, die ons gevraagd werden. Bij de oogst zijn nu de peren 

aan de beurt. Er zijn maar enkele perenbomen. De 3 bomen met braambessen (bessen 

van Damascus) hangen echter overvol. Daar is nog veel werk aan. Ondertussen 



mochten de kinderen met al hun vriendjes en vriendinnetjes uit het dorp een heus 

feestje organiseren naar aanleiding van twee van hen die verjaren (een jongen van 9 j 

en een meisje van 15 j). Ze mochten de mooiste ruimte in de nieuwbouw gebruiken 

maar moesten de plaats zelf met water poetsen en met tafels en stoelen voorzien. 

Hiermee waren ze heel de voormiddag met 8 bezig. En de volgende dag hadden ze 

weer een lange voormiddag om de plaats terug te ontruimen. ’s Avonds werd nog een 

gemengde voetbalmatch gespeeld op het grote binnen plein. 

Groot offensief in Daraa 

Zoals we vorige week al konden vermoeden, is de grote schoonmaak in het zuiden 

begonnen. Het gaat uiteindelijk om strijders in de  streek van Daraa, gesteund vanuit 

Jordanië en de   strijders in Quneitra, gesteund  vanuit Israël. In juli 2017 was daar  

tussen Rusland, de VS en Jordanië een staakt het vuren afgesproken, wat tot heden wel 

gerespecteerd werd door de Russen maar niet door de terroristen, gesteund door de VS 

en Israël. Overigens staat al-Nousra op de officiële UNO-lijst van terroristische groepen 

en moet dus bestreden worden. Syrië heeft herhaaldelijk  al-Nousra opgeroepen de 

wapens neer te leggen. Hieraan werd geen gehoor gegeven en de Syrische president 

heeft gewaarschuwd: als er met de rebellen geen enkele overeenkomst mogelijk is, 

moeten we tot de strijd overgaan. Het geduld van Syrië geraakte op. In de nacht van 25 

juni 2018 begon het groot offensief door het Syrische leger, gesteund door de Russen. 

De VS riepen uiteraard Syrië en Rusland plechtig op hun acties te staken maar tegelijk 

lieten ze Al Nousra wel wijselijk  weten dat ze van de VS geen steun meer moesten 

verwachten. Er schijnen een 54 verschillende groepen actief te zijn. Israël heeft vanaf 

het begin alle terroristen hier gesteund.  Bij het begin van het offensief liep het vrije 

Syrische leger massaal over om samen met het Syrische leger te vechten tegen al-

Nousra. En volgens een reporter van al-Mayadeen zijn er 25.000 van de Brigade van 

Omari eveneens overgegaan naar het Syrische leger. En de overloop bleef doorgaan. 

Inwoners van Ghardiyah Al-Sharqiyah (nog in handen van de terroristen) hebben alvast 

een moedige manifestatie gehouden als steun aan het Syrische leger en enkele 

tientallen families zijn inmiddels al teruggekeerd naar al-Bustan (NW Sweida).  

Ondertussen hebben in het noorden van Syrië inwoners van Idlib, tot heden nog het rijk 

van de  terroristen,  het Russisch centrum voor verzoening gewaarschuwd dat er 

mogelijk weer een chemische aanval door de Witte Helmen wordt voorbereid. Zij 

hebben gezien hoe Witte Helmen raketten gevuld hebben met een vloeistof en met 

poeder. Gedurende  gans deze oorlog werd op (voor terroristen) kritische momenten 

een chemische aanval verzonnen of uitgevoerd. Waarom zou het nu niet lukken om de 

bevrijding in het zuiden te boycotten? 

Bij eerdere belangrijke overwinningen in Aleppo en Oost-Ghouta probeerde het westen 

de uiteindelijke bevrijding tegen te houden door massaal op te roepen tot een staakt het 

vuren, Syrië en Rusland vals te beschuldigen van oorlogsmisdaden, een chemische 

aanval uit te lokken om hiervan Syrië de schuld te geven…Ondertussen  juichte het volk 

van vreugde. Nu is het weer precies hetzelfde. Met de schijn van oprechtheid laat 

Washington nu weten dat de door de VS geleide coalitie vanaf 2014 tot mei 2018  

29.569 bombardementen heeft uitgevoerd op IS en daarbij ongewild  930 burgers heeft 

gedood. In het licht van de herhaalde massaslachtingen is dit aantal doden hoogst 

ongeloofwaardig. De onafhankelijke NGO Airways, gevestigd in Londen meldt dat hierbij 

minstens 9.600 burgers werden gedood. Hoe dan ook, we verwachten dat ook het 



zuiden door het Syrische leger en zijn  bondgenoten bevrijd zal worden.  Wil je meer 

weten, lees het verslag van de Iraanse journaliste Sharmine Narwani, die haar 

waarnemingen ter plaatse weergeeft 

(http://www.theamericanconservative.com/articles/are-al-qaeda-affiliates-fighting-

alongside-u-s-rebels-in-syrias-south/). Wil je het afgezaagde deuntje van de westerse 

leugens als tegendeel van de waarheid: het leger dat de streek “murw bombardeert met 

groot lijden van de burgerbevolking tot gevolg”, de “vatenbommen” (die door niemand 

konden bevestigd worden) en de verwijzing naar het begin van “de volksopstand tegen 

het Assad-regime” met de “mishandelde kinderen” (die door niemand konden 

geïdentificeerd worden omdat het verhaal 2 weken later met veel mediabelangstelling  

door Al Jazeera uitgevonden werd). 

(https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/26/tienduizenden-syriers-vluchten-weg-uit-deraa-

de-wieg-van-het/).  Alsjeblief Jos, je bent toch meer waard dan een gemeen CIA-slaafje 

in Europees kostuum, help niet mee om de lijdensweg van het Syrische volk nog 

zwaarder te maken, maar steun de bevrijding, die nu uiteindelijk in zicht is. Het Syrische 

volk heeft genoeg onrecht geleden vanuit het westen.  

Wanneer Christus terugkomt  

Een aards messianisme? Velen willen de terugkeer van Christus bespoedigen 

door Israël’s huidige politiek op te hemelen als “de vervulling van de profetieën 

van God”. Maar laten we nuchter blijven en terugkeren naar de Bijbel om te zien 

wat er zal gebeuren op het einde der tijden wanneer het glorievolle koninkrijk van 

de Messias - waarop Israël wacht - (Is 11,9) tot stand zal worden gebracht. 

Het is waar, Christus komt terug op het einde der tijden. De Christelijke 

geloofsbelijdenis1 zegt: Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius 

Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is 

opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in 

heerlijkheid om te oordelen levenden en doden en aan Zijn rijk komt geen einde. Na Zijn 

dood en verrijzenis is Jezus nog gedurende veertig dagen verschenen aan zijn 

Apostelen. Het boek van de Handelingen van de Apostelen2 zegt het zo: Na zijn sterven 

toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende 

veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods (Hand 1,3) Laten we nog enkele 

verzen verder lezen uit dit boek die voor ons een leidraad zullen geven voor wat komen 

zal. 

Terwijl Hij met hen at [Hij at met zijn Apostelen als Verrezene uit de doden om hen te 

tonen dat Hij werkelijk leefde na Zijn dood], beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten 

maar de belofte van de Vader af te wachten, “die gij van Mij vernomen hebt: Johannes 

doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige 

Geest.” Toen zij eens bijeengekomen waren stelden zij Hem de vraag: “Heer, gaat Gij in 

deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? [Zie hoe de Apostelen eveneens de 

bekoring hadden om het koninkrijk van Israël neer te planten als een politieke 

                                                           
1
 De geloofsbelijdenis of het Credo is de Latijnse benaming van de officiële geloofsbelijdenis van de Rooms-

katholieke Kerk die tijdens elke eucharistie of mis in het Latijn of de eigen landstaal wordt gezongen of in dialoog 
tussen de priester en de aanwezige gelovigen wordt gereciteerd. 
2
 De Handelingen van de Apostelen is een boek van het Nieuwe Testament, onmiddellijk na de 4 Evangelies. 
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organisatie met Christus als hoofd].  “Maar hij gaf hun ten antwoord: “Het komt u niet toe 

dag en uur te kennen, die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. [De Apostelen 

stellen Hem een materialistisch-georiënteerde vraag maar Jezus antwoord hen op een 

spirituele wijze. Zo gaat het altijd met de woorden van Christus die spiritueel opgevat 

moeten worden – woorden die we niet altijd begrijpen met ons verstand – en daarom 

negeren we ze maar al te vaak – maar woorden die aangenomen dienen te worden in 

het geloof] Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn 

getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.” 

[Hier zien we de geboorte van de Kerk – de Heilige Geest zal kracht geven aan de 

Apostelen om in Kerkverband het Evangelie te verkondigen in de hele wereld]. Na deze 

woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem 

aan hun ogen [En dit is de glorieuze Hemelvaart van onze Heer] Terwijl zij Hem bij zijn 

hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij 

hen, die zeiden: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus 

die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem 

naar de hemel hebt zien gaan.”[En hier hebben we de engelen die ons meedelen dat 

Jezus terug zal komen op het einde der tijden]. 

De Hemelvaart betekent Christus ’s participatie, in  zijn menselijkheid, in Gods macht en 

autoriteit. Jezus Christus is Heer: hij bezit alle macht in de hemel en op aarde.   Als Heer 

is Christus ook het  hoofd op aarde van de Kerk, wat zijn lichaam is. Opgenomen naar 

de hemel en verheerlijkt nadat hij aldus zijn missie volbracht had, verblijft Christus op 

aarde in zijn Kerk. Hoewel Christus al in zijn Kerk aanwezig is, moet het toch tot de 

terugkeer van de Koning op aarde "met kracht en grote glorie", wachten tot zij haar 

vervulling bereikt. Dit wil zeggen dat de Kerk nog niet de glorieuze, vlekkeloze hemelse 

staat bereikt heeft. Zoals we rondom ons kunnen zien is de Kerk tegelijkertijd heilig en 

zondig, en dat tot wanneer Christus terug zal komen, wanneer Hij zal komen oordelen.3 

Dus toen ze bij elkaar waren gekomen, vroegen ze hem: "Heer, gaat Gij in deze tijd voor 

Israël het koninkrijk herstellen?" Maar Hij gaf hun ten antwoord: ‘Het komt  u niet toe dag 

en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht 

ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, 

in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde’” (Handelingen 1, 6-7). Vóór 

zijn hemelvaart bevestigde Christus dat het uur nog niet was aangebroken voor de 

glorieuze oprichting van het messiaanse koninkrijk verwacht door Israël (Is 11,1-9) 

                                                           
3
 Dit wordt treffend uitgelegd door Christus in het Evangelie van Mattheüs: Een andere gelijkenis heeft Hij hun 

voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen [en volgens de Kerkvaders is het Koninkrijk der hemelen de 
Kerk] is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand  [de 
vijand is de Duivel die binnenin de Kerk onkruid zaait en de kerk van binnuit verbrod], en zaaide onkruid midden in 
de tarwe, en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het 
onkruid. En de dienstknechten [dat zijn de engelen] van den heer des huizes [ dat is Christus] gingen en zeiden tot 
hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zei tot hen: Een 
vijand heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve 
vergaderen? Maar hij zei: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet 
uittrekt. Laat ze beiden te samen opwassen tot den oogst [ziehier waarom we ons niet moeten verbazen dat de 
Kerk en zondig en heilig is daar Christus het onkruid laat samenleven met de goede tarwe – maar op het einde der 
tijden – in de tijd van de oogst, zal Hij onderscheid maken] en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: 
Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in 
mijn schuur. (Mt 13, 24-30). (Nvdr: onze pientere medebroeder heeft  hier een heel oude Bijbelvertaling van het 
internet geplukt, wat me behoorlijk ergert maar ik ga dit niet verbeteren. Quod scripsit scripsit). 



Volgens de Heer is de tegenwoordige tijd een tijd die nog steeds gekenmerkt wordt door 

"benauwdheid" en het proces van het kwaad dat de Kerk niet spaart. Het is een tijd van 

wachten en waken. Zijn komst kan op elk moment komen.  

Maar van die dag en dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs 

niet de Zoon, maar de Vader alleen. Weest op u hoede, waakt en bidt; want gij weet 

niet, wanneer het ogenblik daar is. [Waarom moeten we op onze hoede zijn? Christus 

zal komen oordelen wanneer Hij terugkomt, elk van ons – Hij zal onze verborgen 

gedachten en onze liefdadigheidswerken oordelen]. Het is er mee als met een man die 

in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het 

beheer overgedragen, aan ieder  zijn taak toegewezen en de  deurwachter bevolen 

waakzaam te zijn. Weet dus waakzaam, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes 

komt, ’s avonds laat of midden in de nacht, bij het hanengekraai of ’s morgens vroeg. 

Als hij onverwachts komt, laat hij u dan niet slapende vinden. En wat Ik tot u zeg, zeg Ik 

tot allen: Weest waakzaam!” (Marcus 13, 32-37) 

Vóór de wederkomst van Christus moet de kerk een laatste rechtszaak ondergaan die 

het geloof van veel gelovigen zal doen schudden. En omdat de wetteloosheid zal 

toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar degene die tot het einde volhardt, zal 

gered worden. (Mat 24: 12-13) De vervolging die haar pelgrimstocht op aarde vergezelt, 

zal het "mysterie van de ongerechtigheid" onthullen in de vorm van een religieuze 

misleiding die de mensen een schijnbare oplossing biedt voor hun problemen ten koste 

van afvalligheid van de waarheid. De hoogste religieuze misleiding is die van de 

Antichrist, een pseudo-messianisme waardoor de mens zichzelf verheerlijkt in plaats 

van God en van zijn Messias in het vlees. Dit is exact wat we zien gebeuren in de 

wereld. God wordt uitgesloten, de mens wordt verheerlijkt – het is een religieuze 

misleiding die ons zuur kan opbreken wanneer Christus terug zal komen. 

De Kerk zal alleen de glorie van het koninkrijk binnengaan door dit laatste Pascha, 

wanneer zij haar Heer zal volgen in zijn dood en opstanding. D.w.z. dat de pelgrim Kerk 

op aarde een laatste zware test zal moeten doorstaan vooraleer de Heer terugkomt. De 

Apocalyps legt het zo uit – we bevinden ons hier in het overwinningslied eens de glorie 

van het koninkrijk gekomen is: En hierna hoorde ik een luide stem van een grote 

menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht 

zij aan de Heer, onze God. Want  Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat 

Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar 

hoererij, en omdat Hij  het bloed van Zijn dienstknechten aan haar  gewroken heeft [de 

grote hoer zijn de werken van de Duivel op aarde waarin mensen aan meewerken – er 

zijn er daarentegen dienstknechten die niet meewerken aan die werken en die vaak als 

martelaar vallen – men kan martelaar zijn tot de dood en martelaar voor de liefde: dat is 

tot het einde de liefde van Christus uitdragen zonder daarvoor vermoord te worden. Het 

is zo dat degene die naar waarheid wil wandelen vervolgd zal worden, soms tot de dood 

toe]. En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja!  En haar rook [van de hoer] stijgt op in 

alle eeuwigheid. (...) En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en 

als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, 

want de Heer, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons 

verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam [dat is het 

Koninkrijk] is gekomen en Zijn vrouw [dat is de Kerk] heeft zich gereedgemaakt. En het 

is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne 



linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen [De Kerk wordt versierd door de 

gerechtigheden van de Heiligen]. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen 

zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij:  Dit zijn de 

waarachtige woorden van God. (Apocalyps 19,1-9).  

Onmiddellijk daarna zal Gods triomf over de opstand van het kwaad de vorm aannemen 

van het Laatste Oordeel. Jezus kondigde het oordeel van de laatste dag aan in zijn 

prediking. Dan zal het gedrag van iedereen en de geheimen van harten aan het licht 

worden gebracht4.Dan zal het schuldige ongeloof dat aan de genade die God aanbood, 

geen waarde gehecht heeft, veroordeeld worden.5 De houding ten opzichte van de 

naaste zal het aanvaarden of het afwijzen van de genade en de goddelijke liefde 

openbaren: 

En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid [dit is dus het werkelijke 
koninkrijk], en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner 
heerlijkheid.  En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van 
elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de 
schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.  Alsdan zal de 
Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegends Mijns 
Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want 
Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij 
hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.  Ik was 
naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in 
de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem 
antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of 
dorstig, en te drinken gegeven?  En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en 
geherbergd, of naakt en gekleed?  En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de 
gevangenis, en zijn tot U gekomen?  En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: 
Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, 
zo hebt gij dat Mij gedaan.  Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: 
Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn 
engelen bereid is.  Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; 
Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling; 
en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de 
gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, 
zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een 
vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal 
Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze 
minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.  En dezen zullen gaan in 
de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. 

 

                                                           
4
  Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft 

worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan 
zijn (Johannes 3,20-21). 
5
 Toen begon Hij de steden, in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd 

hadden.  Wee u, Chorazin! wee u Bethsaida! want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, die in u 
geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus en Sidon 
verdraaglijker zijn in den dag des oordeels, dan ulieden.  En gij, Kapernaum! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij 
zult tot de hel toe neergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij 
zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn. (Mt 11,20-24) 
 
 



We hebben dus maar één leven om ons klaar te maken, opdat we waardig geacht 
worden om het Koninkrijk van God te erven. Alleen kunnen we ons niet klaar maken, 
mission impossible – maar wat voor de mens onmogelijk is, is mogelijk voor God.  Joden 
vroegen aan Christus: Wat zullen wij doen om de werken van God te doen? Jezus 
antwoordde en zei tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Die Hij gezonden 
heeft.  Als we geloven in Christus ’s naam, dat Hij ons zalig kan maken zal Hij ons Zijn 
Heilige Geest schenken om ons op Hem gelijkend te maken – ziedaar het echte 
Messiaanse Koninkrijk. Elke poging om dat Koninkrijk op aarde te realiseren is pure 
illusie, tegengesteld aan Gods wil. Kom Heere Jezus, Marantha!  

 

fr. Jean 

 

En dit nog 

 Ons vorig bericht uitvoerig toegelicht met 8 video’s: 1. Ron Paul: waarom zijn wij 

(VS) nog in Syrië? 2. Israël bombardeert bij Abu Kamal 3. Toppunt huichelarij: 

VS, illegaal in Syrië waarschuwt Syrië omdat het de terroristen aanvalt (in eigen 

land!) 4. Succes van het Syrische leger nabij At Tanf 5. Koerden in het N trekken 

zich terug  6. Bevrijding Deir Ez-Zor 7 + 8 Strijd en bevrijding N O Daraa: 

 http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-80/  

 Drie video’s over de afscheiding en de 743 km lange muur die Turkije bouwde 

aan de grens met Syrië: http://www.golfbrekers.be/een-muur-met-

eenrichtingstoegang/  

 Her opening Sheraton hotel Aleppo: http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-10-

2/ 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.golfbrekers.be%2Faleppo-herleeft-10-2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEgr4Uiw0VIuclxlk1FoaBhP_izcQ

