Nieuwsbrief 2, maart 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.
Gebedsverhoring in crisistijd
In deze barre tijden van een wereldwijde coronavirus-crisis moet ik terugdenken aan de
vergadering van onze werkgroep op 29 januari jl., toen we het tijdens de Rondvraag hadden over
Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er waren toen opmerkelijke gebedsverhoringen, werd
toen gezegd. Ik had er wel eens wat over gelezen, schreef ik kort daarna in de notulen en zou
“proberen hierover wat op te zoeken”. Dat is inmiddels gelukt! Ik heb een artikeltje gevonden,
getiteld “Kracht van gebed”, dat ik inmiddels een klein beetje heb bewerkt en hieronder graag
doorgeef. Het gaat over “gebeurtenissen, waar wij in Nederland alle belang bij hadden”, zoals Lies
Land schrijft in haar boekje “Gods Hand op Nederland” dat enkele jaren geleden in een kleine
oplaag verscheen:
Het komt niet dikwijls voor dat een hele natie gaat bidden, maar dat gebeurde wél in Engeland,
net zoals in het Oude Testament wel wordt beschreven. Hierna volgt de vrije vertaling van de
wonderen die God toen deed, in 2008 beschreven in het blad 'Vision' van David Hathaway, een

evangelist die veelal in Rusland predikte. Gedurende de Tweede Wereldoorlog woonde hij als
jonge jongen in Londen en maakte daarom alles van dichtbij mee, ook in de tijd dat Engeland
geheel alleen stond tegenover de enorme legermacht van Duitsland.
Bij het begin van de oorlog in 1940 was Engeland duidelijk een land verbonden met kerk en Bijbel.
Iedere soldaat kreeg een exemplaar van de evangeliën, met voorin de volgende inscriptie: 'Wij
bevelen hierbij het evangelie van Christus onze Redder aan, want dat alleen kan effectief het
karakter vormen, het gedrag verbeteren en de problemen van mensen en naties oplossen, zodat
het leven wordt zoals het zou moeten zijn. Geloof in Christus de Heer en trouwe gehoorzaamheid
aan Zijn wil zoals geopenbaard in de Bijbel, verzekert ons van vredige gerustheid en brengt
voldoening bij het dienen van God en mens.' Deze inscriptie was ondertekend door de stafchefs
van marine, leger en luchtmacht. Gedurende de Tweede Wereldoorlog riepen Koning en
parlement de hele natie zeven maal op voor gebed. Zeven maal beantwoordde het hele volk deze
oproep, zodat de kerken vol stroomden. Daar waren mensen onder, die in geen jaren naar de kerk
waren geweest of die nooit een voet in een kerk hadden gezet. Na iedere gebedsdag antwoordde
God door een buitengewoon bevrijdend wonder:
Nationale gebedsdag
1 – De eerste nationale gebedsdag was op 26 mei 1940. De gehele Britse legermacht lag in
Normandië en bij Duinkerken, omsingeld door de Duitse troepen, en stond op het punt te worden
vernietigd. Er was geen uitweg. De weersvoorspellingen spraken van storm in het Kanaal;
onmogelijk om schepen te zenden voor de redding van het leger. Maar als antwoord op het gebed
veranderde God het Kanaal in een windstille zee; iedereen die een boot of bootje bezat dat uit kon
varen stak deze rustige wateren over, zelfs al kon zo iemand slechts 5 of 6 personen meenemen. Zo
kwam het grootste deel van het Britse leger, 335.000 man, behouden thuis.
2 – De tweede gebedsdag was op 11 augustus 1940. De 'Battle of Britain' of het (grote) gevecht om
de heerschappij van het luchtruim boven Engeland was begonnen. De luchtmacht van Engeland
was gering en bespottelijk klein in vergelijking met Duitsland. Op 30 augustus probeerden 800
vijandelijke vliegtuigen de belangrijkste Engelse vliegvelden uit te schakelen en op 6 september
leek de nederlaag onontkoombaar. Maar Hitler beval plotseling een ommezwaai en gebood om de
aanval van de luchtmacht tegen Londen in te zetten. Daardoor werden de vliegvelden met rust
gelaten en bleven intact. Zo werd de Engelse luchtmacht gered van de overmachtige vijand. De
weinige vliegtuigen die Engeland nog bezat konden hun werk blijven doen, hoewel Londen het
zwaar te verduren kreeg.
3 – Er volgde een derde gebedsdag op 8 september. Hitler had een massa schepen en 50.000 man
bijeen gebracht voor een invasie in Engeland. Een zeer heftige storm verhinderde echter deze
aanval; de schepen werden als het ware weggeblazen. Op de zondag daarop, 15 september,
voltrok zich wederom een wonder: toen er geen Engelse reservevliegtuigen meer over waren,
want alles wat de Engelsen hadden was reeds ingezet in het luchtgevecht, vluchtten de
vijandelijke land- en zeemacht. Dit was juist de tijd dat de gelovigen in het hele land de kerk
verlieten. De invasie moest worden uitgesteld en Engeland was opnieuw gered.
4 – De vierde gebedsdag had een machtig wonder tot gevolg. Om te beginnen werd die gehouden
op 23 maart 1941. Dit was precies de dag – ongeweten in Engeland – die Hitler had uitgekozen
voor de volgende invasie. Maar als antwoord op gebed vond er een aardbeving plaats onder de
Atlantische zeebodem, die de Duitse schepen 80 mijl uit de koers wierp; dit had tot gevolg dat
Hitler zijn invasieplan moest opgeven. Engeland stond toentertijd alleen en de burgerwacht kon
slechts trainen met wandelstokken – er waren nauwelijks geweren. Maar toch veranderde enkele
dagen later het zwaar bewapende Joegoslavië van richting. Dit land verliet de kant van de Duitsers
om zich tegen Duitsland te keren. Ethiopië, toentertijd een kolonie van Italië, werd bevrijd van

Mussolini en Hitler richtte zich op het Oosten om Rusland aan te vallen; dit is een enorme fout
gebleken en heeft in grote mate bijgedragen aan de uiteindelijke nederlaag van de Duitsers.
5 – De vijfde dag van gebed was in september 1942. In de daarop volgende week werd de vloot
van Mussolini in de Middellandse Zee de grond in geboord, het eiland Malta werd wonderbaarlijk
bevrijd en onder generaal Montgomery, een wedergeboren christen, veranderde de loop van de
oorlog in Noord-Afrika totaal, want bij El Alamein werd een zo goed als zekere nederlaag
veranderd in een overwinning. Churchill zei: 'Voor El Alamein hadden we nog nooit een
overwinning behaald, na El Alamein hebben we geen nederlaag meer geleden'.
6 – De zesde dag van gebed, op 3 september 1943, werd onmiddellijk beantwoord door de
overgave van Italië.
7 – Toen kwam de laatste gebedsdag in het voorjaar van 1944, vlak voor D-Day, toen de landing in
Normandië plaatsvond. Dit betekende een doorbraak voor de Geallieerden en mondde uit in de
overwinning van de Geallieerden in Europa in mei 1945. “Met geduchte daden antwoordt Gij ons
in gerechtigheid, o God van ons heil. Gij, die het bruisen der zeeën doet bedaren, het bruisen van
haar golven en het rumoer der natiën.” (Palm 65: 6 en 8)
Conclusie
Deze wonderen hebben zich weliswaar niet in Nederland afgespeeld en ook de gebeden werden
opgezonden in Engeland. Als wij echter terugkijken op de Tweede Wereldoorlog, dan wordt het
duidelijk dat deze wonderen zeer belangrijk zijn geweest voor ons land. Omdat Engeland telkens
Gods hulp ondervond, kon Engeland standhouden totdat ook de Amerikanen zich in de strijd
mengden. De wonderen betroffen niet alleen Engeland en Nederland maar geheel Europa. Na de
oorlog was ons land uitgeplunderd en beschadigd. Vele schokkende drama's hebben zich
gedurende de bezetting afgespeeld, we hebben zelfs een heel deel van ons volk, de Joden,
verloren zien gaan. Ook van andere groepen van de Nederlandse bevolking heeft de oorlog zijn tol
geëist, maar desondanks is Nederland onafhankelijk gebleven en mochten en konden wij weer
verder gaan als een democratisch land. Indien Engeland de nederlaag had geleden, zou zeker veel
ellende ons deel zijn geworden, waarbij wij waarschijnlijk zouden zijn ingelijfd bij Duitsland omdat
wij een Germaans volk zijn.
Enige tijd geleden hoorde ik de mogelijkheid van deze benauwende toestand met een paar
woorden weergeven: 'Dan zouden onze kinderen Duits hebben gesproken en onze kleinkinderen
Russisch.' Een ware nachtmerrie, die ons is bespaard.
“Komt en ziet Gods daden; Hij is geducht in Zijn doen jegens de mensenkinderen.” (Psalm 66:5)
Bunschoten, 19 maart 2020
(Precies een jaar geleden hielden we in Amersfoort onze eerste informatie- en verootmoedigingsbijeenkomst. We stonden toen voor een andere onzichtbare, wereldwijde vijand als vandaag, en nu
met een tot voor kort onbekend en dodelijk virus. 't Zijn inderdaad weer 'barre tijden'. We kunnen
en willen er samen voor bidden, tot de God, onze God, die uiteindelijk alles in Zijn hand heeft...
Hartelijke groeten en Shalom, Jaap de Wit)
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