Schoon schip in kerk en staat i.v.m. aanstaande verkiezingen
verbazingwekkend actueel!
In Juli 1995 wist ik nog van niets. Ik schreef alleen in mijn nieuwsbrief dat God
Zich het recht voorbehoud te spreken. Half augustus 1995 stond het op papier.
Geboren tijdens twee snikhete weken. 6 december werd het als boek, getiteld
Schoon schip in kerk en staat, in een openbare bijeenkomst aangeboden. Dhr.
van der Vlies (SGP) stelde voor dat te doen ‘in het hol van de leeuw’, in het
Perscentrum van Den Haag. Dat gebeurde, in een speciale bijeenkomst met rond
de veertig genodigden. De pers schitterde door afwezigheid. Over ‘persvrijheid’
gesproken……
Helaas heeft het boek nog niets aan actualiteit ingeboet. Het wordt eerder met de
dag actueler. Dat het moment komt dat de God van Israël zelf de bezem haalt
door Nederland, kerkelijk en staatkundig, staat voor mij vast. Daarvoor is het
getuigenis van Israëls profeten waar dit boek van spreekt, te duidelijk. Maar
vraag mij niet: hoe, wat, waar? Daar ga ik niet over. Mijn enige opdracht is: van
het Woord van God te midden van ons volk getuigenis af te leggen. Toen mijn
vriend Wim Breedveld (voorganger van de Living Water Fellowship in Assen)
de voorraad nog onverkochte boeken van mij zag, zei hij bemoedigend: ‘je bent
in elk geval gehoorzaam geweest, Jan’. Dat klonk als muziek in mijn oren. Het
geeft een geweldige ontspanning, dat wij slechts hebben te zaaien. God zorgt
voor de wasdom.
Toch zou het misschien wijs zijn, als ons volk eens wat minder tijd verdeed met
de ‘sociale media’, (die nogal eens bij het asociale af fungeren!) en de Bijbel
meer opende, om Gods stem te verstaan. Daar zouden Schoon schip in kerk en
staat en aanverwante boeken een behulpzame rol in kunnen spelen.
Met het oog op de verkiezingen zijn de laatste paar honderd exemplaren van
Schoon schip in kerk en staat de komende maanden verkrijgbaar van € 8,50 voor
€ 5,00. Bestellen kan via het contactformulier van deze website
www.jeruzalemofrome.nl, via de email, j.den.admirant@ziggo.nl
of
telefonisch: 0528-220993.

