
De allerverschrikkelijkste, willekeurige en bloedige massa-
moorden worden gepleegd onder het aanroepen van Allah.
Sinds de dagen van Allah’s profeet, Muhammad, is dat al zo.
Tegenwoordig worden niet alleen volwassenen opgeleid voor
zelfmoordaanslagen, maar ook kinderen (jongens én meisjes).
Hen wordt daarbij het ‘paradijs’ beloofd; en ná hun dood
worden ze in hun land verheerlijkt als ‘martelaren’. Toch zijn
er nog christenen die vinden dat ‘Allah’ niet meer is dan een
andere naam voor de God van de bijbel...
De Koran verklaart overduidelijk dat Jezus, de profeet, niet
Gods zoon kan zijn. Én dat Hij niet gekruisigd werd! Israel is
niet het volk van Allah en moet uitgeroeid worden. Daarna komt
de beurt van alle afgodendienaars én van alle christenen, die

geloven in een “Drieëenheid”! Trouwens, de laatste tijd hebben
muslims hun handen aardig vol met het uitroeien van elkaar...
Waar wijzen al deze feiten op? Ze wijzen op een duidelijke
strategie, een duivelse strategie. Alleen een blinde christen
kan niet zien dat Allah een andere naam is voor satan! De
Heer Jezus karakteriseert de duivel als “mensenmoorder van den
beginne” en “leugenaar en vader der leugen” (Joh. 8). Het mo-
ment is aanstaande dat Gods engel verschijnt “met de sleutel
van de afgrond en een grote keten in zijn hand; 1) hij grijpt de
draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan (oftewel Al-
lah), en 2) hij bindt hem duizend jaren, en 3) hij werpt hem in
de afgrond en 4) hij sluit en 5) verzegelt die boven hem...” (Op. 20).
Wanneer Ezechiël profeteert over de koning van Tyrus, be-
schrijft hij het lot van satan, én Allah, én Islam: “Allen die on-
der de volken u kennen, ontzetten zich over u; een verschrik-
king zijt gij geworden, verdwenen zijt gij – voor altijd!” (Ez. 28).

Beste vrienden,
Aan de foto zie je al dat er wat “aan de

hand” is. Sommige héél slimme dames, met hun
vrouwelijke intuïtie, hadden al een ideetje door
de vorige nieuwsbrief (van sept.), waarin ik
schreef over Myriam López, die als weduwe
weer teruggekomen was uit Costa Rica. Die-
zelfde slimme dames zouden het natuurlijk best
leuk vinden als ik hier een romantisch verhaal
afsteek... Maar nee, het zou een lijvig boekdeel
worden , dus dat moet maar overstaan tot
een volgende gelegenheid... Laat ik alleen dit
zeggen: Terwijl we allebei voortdurend alles in
gebed voor de Heer neerlegden, en dat doen we
nog steeds, groeide er een diepe liefde in onze
harten. ‘t Is nog geen tien jaar geleden dat My-
riam in Costa Rica op krachtdadige wijze tot
bekering kwam en gedoopt werd. Wat heeft de
Heer haar véél geleerd in deze jaren, door veel
tegenspoed heen, ook in haar huwelijk met een
onbekeerde Duitser! Vorige keer vertelde ik al
dat het drie jaar geleden is dat ze hem voor het
laatst zag; dat was toen hij plotseling naar Afri-
ka vertrok, waar hij jl. augustus overleed.

Steeds als we samen mensen bezoeken, ge-
lovigen of ongelovigen, is ze een enorme steun.
En als ze een woord heeft om dóór te geven uit
de bijbel, bij een bezoek of in een samenkomst,
dan gebruikt de Heer dat.., óók voor kinderen.
Ze publiceert veel in Facebook, zowel in het

Spaans, als in het Duits. Volgende week hopen
we samen veel kalenders te kunnen versprei-
den. De laatste keren heb ik dat practisch al-
leen gedaan, maar het vrouwelijke element kan
daarbij heel waardevol zijn.

Nu zouden we hier natuurlijk de trouwdag
wel aan willen kondigen, maar, helaas, er is zó
ontzettend veel papierwerk om ons doorheen te
worstelen - ván en vóór Spanje, Costa Rica en
Nederland, en ook nog wat van Duitsland - dat
die datum nog net achter de horizon ligt  .
Voorlopig blijft ze dus wonen bij haar zoon, een
10 km hier vandaan. Het hoeft geen betoog dat
we erg dankbaar zijn voor alle gebedshulp!

Ondertussen gaat het werk door. Op de
Veluwe was er vroeger een bepaalde fobie voor
alles wat niet strookte met de ‘zuvere leer’.
Hier hebben we iets dergelijks. Ook al doet men
praktisch niets aan godsdienst, er is een ‘inge-
bouwde’ angst voor alles wat ‘anders’ is. Dat
maakt het getuigen van onze Heiland er niet
makkelijker op. Je wordt haast gedreven om
God te vragen bepaalde levens maar in een
crisis te brengen, zodat men eindelijk de grote
persoonlijke nood gaat erkennen en tot HEM
gaat roepen!

Met nogmaals onze oprechte dank voor die
gebedshulp, wensen we alle vrienden heel geze-
gende feestdagen en een nieuw jaar van veel
vrucht! Jullie

“Het volk dat in donker-
heid wandelt, ziet een
groot licht; over hen
die wonen in een land
van diepe duisternis,
straalt een licht. . . Want
een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust
op zijn schouder en men
noemt hem Wonderbare
Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vrede-
vorst. Groot zal de heer-
schappij zijn en einde-
loos de vrede op de
troon van David en over
zijn koninkrijk, doordat
hij het sticht en grond-
vest met recht en ge-
rechtigheid, van nu aan
tot in eeuwigheid!”
                            Jesaja 9.


