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De wereldbekende evangelist Billy Graham heeft 
onlangs gewaarschuwd voor een terugkeer van de 
dagen van Noach. Hij schreef: ‘De Bijbel waarschuwt 
herhaaldelijk dat aan het einde van onze geschiedenis 
de omstandigheden van vóór de zondvloed hetzelfde 
zullen zijn.’ En hij voegde er enkele regels aan toe uit 2 
Timoteüs 3: ‘Mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, 
geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, 
hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 
zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, 
onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, 
roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot 
dan liefhebbers van God’ (Herziene Statenvertaling). En 
hoewel we niet precies weten wat zich allemaal letterlijk 
afspeelde in de dagen van Noach, heb ik toch het 
vermoeden dat de huidige situatie nog een tikkeltje erger 
is. Denk bijvoorbeeld aan de miljoen kinderen wereldwijd 
die wekelijks in de moederschoot worden gedood. 
 
Indien openbaring ontbreekt verwildert het volk, staat 
in Spreuken 29:18. Hele stadions vol jonge mensen 
luisteren tegenwoordig in trance onder invloed van 
geestverruimende (dus geestvervuilende) middelen 
naar satanische metalmuziek en met opgestoken 
handen maken ze dan het satansteken. ‘Horns up’ 
noemen ze dat. In onze mooie stad Leeuwarden 
gebeurde dit zelfs met subsidie van de gemeente. Al 
zes jaar lang wordt in augustus op een plein midden 
in onze stad een metalfestival gehouden, Into the 
Grave. De eerste keer kreeg de organisatie subsidie en 
werden de kaartjes goedkoop verkocht voor 6,66 euro 
en dat zegt genoeg als je de Bijbel een beetje kent.  
Kort geleden werd in België het festival Tomorrowland 
gehouden. Op een groot videoscherm werd digitaal het 
beeld getoond van de vrouwelijke hindoegod Kali (de 
god van dood en destructie). En dit beeld sprak met een 
zachte verleidelijke stem de woorden ‘dat de verdeelde 
mensheid herboren en genezen kan worden door de 
expressie van pure éénheid [de wereldregering?], en in 
de nabije toekomst zullen we veel gaan leren van een 
man [??] die de mysteries van het universum kent…’   
Zo wordt de jeugd voorbereid op tomorrow en hoe  
dit afloopt kunnen we lezen in het bijbelboek 
Openbaring. En die dag is niet ver meer, want in 
2 Tessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 3 wordt de komst  

van de grote afval en de komst van de mens 
der wetteloosheid in één adem genoemd. 
Feike ter Velde zei onlangs heel terecht: ‘We hebben 
God weggedaan en nu krijgen we er een andere god voor 
terug. Wekelijks worden er in ons land kerken gesloten 
en wekelijks komen er een aantal moskeeën bij. Je hoeft 
dus geen rekenwonder te zijn om te zien welke kant dat 
opgaat.’ Er zijn zelfs 143 moskeeën in Nederland die 
onder het beheer staan van onze dictatoriale bondgenoot 
Erdogan, en gefinancierd worden door Diyanet, de Turkse 
dienst voor religieuze zaken. 

De directeur van de FBI zei onlangs: ‘Zelfs als IS straks 
wordt verslagen dan heeft het Westen alsnog een groot 
probleem. Veel radicale moslims die hebben gestreden 
voor het kalifaat, zullen dan naar West-Europa trekken 
omdat ze er vrijwel ongehinderd naartoe kunnen reizen.’ 
Oorlogscorrespondent in het Midden-Oosten Arnold 
Karskens, zei in een televisieprogramma dat de horror van 
het Midden-Oosten geleidelijk aan ook richting West-
Europa komt. Wellicht dat wij dan nog meer gaan ervaren 
wat Israël al tientallen jaren moet ondergaan, want terwijl 
onze jongeren van hun vakanties genieten, worden  
30.000 kinderen in de Gazastrook door terreurbeweging 
Hamas naar trainingskampen gestuurd om te leren hoe 
ze onschuldige Israëlische burgers kunnen vermoorden. 
Hamas noemt deze kinder-indoctrinatiekampen ‘Talae Al 
Tahrir’ (Voorhoede voor de bevrijding).
 
Inderdaad, allemaal gebeurtenissen die niet tot vreugde 
stemmen. Maar ook in de dagen van Noach was er hoop 
voor de mensen die het wilden zien. Dus vanuit welk 
perspectief mogen wij als gelovigen hiernaar kijken? Daar 
ga ik het de volgende keer 
over hebben.
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