
 

Nieuwsbrief 1, februari 2020 

 
Blaas de Bazuin is een initiatief om de christengelovigen van Nederland (en Europa) op te roepen 
zich te verootmoedigen voor de zonden van de vaderen, in het bijzonder voor de zonden tegen het 
Joodse volk door de eeuwen heen – wier bloed roept van de aarde – en die hebben uitgemond in 
de Sjoa, de moord op meer dan zes miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog.  

Als werkgroep Blaas de Bazuin hebben we in 2019 een boekje ‘Blaas de Bazuin’ uitgegeven met 
daarin o.a. een presentatie van historische feiten om verootmoediging in Nederland te 
stimuleren. Het boekje is gepresenteerd tijdens een verootmoedigingsdienst op 19 maart in de 
Brugkerk in Amersfoort (zie foto). Als werkgroep zijn we ervan overtuigd dat er in Europa en ook 
in ons land nog steeds een flinke onbeleden schuld ligt naar het Joodse volk toe. Na de Tweede 
Wereldoorlog is er, naar ons inzicht, in de kerken veel te weinig gedaan om de hand in eigen 
boezem te steken. Het is een feit dat de meerderheid van ons volk en ook de meerderheid van de 
gelovigen zich heeft laten intimideren door de bezetter, ja door de demonische geest die werkte 
door de bezetter. En zich daardoor veelal afzijdig heeft gehouden, terwijl de Joodse bevolking 
systematisch van de rest van de bevolking werd afgescheiden en vervolgens werd afgevoerd.  

Daarnaast waren er ook de nodige bewegingen, groeperingen en individuen die hieraan actief 
hebben meegewerkt. Veel Joodse onderduikers zijn verraden. Gelukkig zijn er ook mensen                                                                                                                             
geweest die actief ondersteuning hebben geboden, maar hun aantal was veelal niet groot.  

 



 

Onder gelovigen is er veelal een groot gebrek aan kennis van zaken op dit gebied. Het besef van 
bloedschuld, dat zo centraal staat in de Bijbel, wordt door een groot deel van de gelovigen niet of 
nauwelijks begrepen. Verootmoediging is in veel gemeentes en kerken een weinig gekende 
praktijk. De gevolgen daarvan zijn naar ons inzicht merkbaar in de ongekend snelle wijze waarop 
in ons land de secularisatie toeslaat. Terwijl op andere continenten het geloof opbloeit, zien we 
het met name in West-Europa al tientallen jaren verschrompelen. 
 
Het boekje ‘Blaas de Bazuin’ is een handreiking om wakker te worden, geïnformeerd te worden en 
samen de hand aan de ploeg te slaan. We verwachten dat het iets gaat losmaken in ons land. 
Want het doel is dat kerkleiders en kerkleden zich gaan verootmoedigen voor de Here, voor de 
medeplichtigheid aan de moord op meer dan 100.000 Nederlandse Joden.  
 
Daarnaast, en zoals de Here het zal leiden, is het nodig dat er voor allerlei andere zaken ook 
verootmoediging zal plaatsvinden, zoals voor abortus, euthanasie, antisemitisme, kerkverlating en 
de nog steeds schrijnende verdeeldheid onder veel christengelovigen in ons land.  
 
God heeft een zegen en een vloek verbonden aan de wijze waarmee de volken met Zijn volk Israël 
omgaan. In vrijwel alle landen van het continent Europa, waar het Joodse volk gedurende vele 
eeuwen intens geleden heeft, is een vloek werkzaam. En in onze dagen zien we in Europa opnieuw 
een schrikbarend antisemitisme opkomen alsof het nooit is weggeweest. Verootmoediging met 
een nederige schuldbelijdenis en een radicale bekering van de gelovigen is nodig, opdat de vloek 
verbroken zal worden en het antisemitisme zal verdwijnen.  
 
Als werkgroep zoeken we naar contacten in het land om informatieavonden te beleggen ter 
voorbereiding van regionale verootmoedigingsbijeenkomsten. In 1999 zijn er twee momenten 
geweest van verootmoediging in de Domkerk in Utrecht en wij zagen dit als een start, een 
ontluiken, maar niet als het einde van het proces van verootmoediging dat moet leiden tot het 
wegnemen van de vloek over ons land. Het is de hoogste tijd want we zien steeds meer tekenen 
dat de komst van onze Here en Heiland nabij is. 

Via onze website Blaas de Bazuin is het boekje ‘Blaas de Bazuin’ te downloaden en te bestellen. U 
kunt zich hier ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. 

U treft op de site ook de geluidsopname en de gebeden aan van de verootmoedigingbijeenkomst 
van 19 maart 2019 in de Brugkerk in Amersfoort. 

Activiteiten: 
Als werkgroep zijn we voorbereidingen aan het treffen om dit jaar te streven naar bijeenkomsten 
in Utrecht, Huizen, Veenendaal, Apeldoorn, Nunspeet en Urk. Wij zoeken in deze plaatsen 
contactpersonen om een werkgroep te formeren, die bereid is een plaatselijke of regionale 
verootmoedigingsbijeenkomst te organiseren. Vanuit onze werkgroep staan wij de plaatselijke 
werkgroepen bij met studie, adviezen en materialen. Een lid van onze werkgroep zal ook  
verbonden zijn aan de plaatselijke werkgroepen. Zo gauw data bekend zijn van deze 
bijeenkomsten geven wij dat door. 
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