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De toestand is dramatisch, maar niet hopeloos. Zo zou je vandaag de geestelijke toestand 
in Vlaanderen kunnen omschrijven. Daarbij is ‘oorlog’ het sleutelwoord. Dat zal jullie niet 
verwonderen. Lees daarom zeker deze bijdrage. Met als afsluiter een paar krachtige geestelijke 
hefbomen en breekijzers. Niet alleen voor Vlaanderen overigens…

Anderhalf jaar geleden kreeg ik een 
beeld van de Heer. Alleen kon ik 
dit beeld destijds nog niet helemaal 
plaatsen. Ik zag een groep soldaten 
die er verslagen bij liepen. Sommigen 
met doffe ogen, anderen gekwetst. 
Sommigen met kapotte kleren. 
Anderen rookten en leken wel dronken. 
Ik dacht meteen aan Gods leger dat 
er verslagen bij liep. Alleen wist ik: 
‘dit is het niet helemaal, Eddy.’ Sinds 
een tijdje begint dit beeld stilaan heel 
levend en betekenisvol te worden. Via 
een persoonlijke ontmoeting met een 
van Vlaanderens top 5-politici. Wat 
hij vertelde was ronduit openbarend. 
En een enorme waarschuwing en 
richtingaanwijzer. 

Als alles verloren lijkt
God is goed. En Zijn Geest geeft leiding 
en duiding. Alleen geeft Hij vaak niet 
het ‘hele plaatje’ in één keer. Misschien 
omdat we van Hem afhankelijk zouden 
blijven en dicht bij Hem dag aan dag 
zouden wandelen. Meer dan 35 jaar 
terug ontvingen wij een duidelijke 
visie van de Heer met mooie, maar 
niet evidente beloften ‘voor een verre 
toekomst en een zeer zware tijd’. 

Gelukkig dat de Heilige Geest spreekt, 
richting geeft. Maar ook kracht, 
wijsheid én troost. Anders zouden 
we er vandaag wellicht niet meer bij 
geweest zijn. En verwondert Hij ons 
steeds weer. Niet zelden op punten 
waar alles verloren lijkt. 

Gods verwittiging
In 2019, meer dan 6 maanden voor 
corona had de Heer ons ‘verwittigd’ 
om werk te maken van een volwaardige 
livestream. Vanaf de eerste corona-
lockdown-zondag stonden we dan 
ook klaar met onze online kerkdienst. 
Die zorgden niet alleen voor nieuwe 
mensen in onze kerk vandaag. En 
een pak meer ‘bekendheid’ voor onze 
Gospelkerk. Waardoor we onze naam 
ook veranderden van Gospelkerk 
Refreshed naar Gospelkerk Vlaanderen. 
 
Gods reset in 2022
Dit woord van de Heer voor 2022 leek 
op 1 januari 2022 weinig ‘geestelijk’ en 
relevant als actieslogan. Vandaag krijgt 
het echt zijn volle betekenis. Trouwens, 
als we vandaag al  ‘het woord van 
het jaar’ zouden kiezen zou ik alvast 
opteren voor het woord 

Oorlog
Uiteraard omwille van de zware 
geestelijke tijden na corona, maar 
vooral door de oorlog in Oekraïne. Die 
heeft ondertussen heel wat impact op 
ons dagelijks leven. Via de stijgende 
levensduurte, inclusief de enorme 
stijging van de brandstofprijzen. Maar 
ook via een onderhuidse ongerustheid 
bij velen rond veiligheid. Zelfs bij 
jongeren hier. Dat vertelde mij een van 
Vlaanderens meest populaire politici. 
Die de Heer ook gebruikte om de volle 
draagwijdte en de ernst van het beeld 
van het ‘verslagen leger’ te beseffen 
waarover ik schreef in mijn inleiding.  

Politieke aardverschuiving in 
België
Voor ik u de sleutel geef van het beeld 
over het verslagen leger en de concrete 
betekenis daarvan, eerst kort iets over 
de politiek-geestelijk aardverschuiving 
in ons land sinds meer dan 20 jaar. 
Vijftig jaar geleden was de Christelijke 
Volkspartij (CVP) in het unitaire België 
de grootste politieke partij met meer dan 
50% van de stemmen. Destijds waren 
velen Belgen katholiek. Weliswaar niet 
echt evangelisch of wedergeboren, maar 
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toch. CVP kon dus een regering vormen 
zonder andere partijen. Dat gebeurde ook 
in de jaren vijftig. Maar stilaan veranderde 
dit. En kwamen socialisten en liberalen 
opzetten. 
In 1990 leidde dit zelfs tot de goed- 
keuring van de abortuswet in het 
parlement. Maar de charismatisch-
katholieke Koning Boudewijn weigerde 
als hoofd van de uitvoerende macht deze 
wet te ondertekenen.
Een politieke oplossing werd uitgewerkt 
zodat Koning Boudewijn tijdelijk ‘in 
de onmogelijkheid tot regeren’ kon 
verklaard worden en hij de wet die 
abortus toeliet nooit heeft goedgekeurd 
omwille van zijn geloof en geweten. Zo 
schreef hij ook geschiedenis in België. 
Vandaag, mei 2022, heeft de katholieke 
CD&V-partij (opvolger van de vroegere 
CVP) in de peilingen nog slechts 8,7% 
van de stemmen. En is zo meteen de 
kleinste partij van Vlaanderen. Het geeft 
deels ook een beeld van de achteruitgang 
van het christelijk-katholieke geloof in 
ons land. Dit ten voordele van de islam. 
Die van 1% gelovigen in 1970 naar 
pakweg 15% van de Vlaamse bevolking 
vandaag gestegen is. Het evangelisch-
protestants geloof bengelt achteraan met 
zowat 1% vandaag. Maar, gelukkig is 
God er nog. 

Rechtse partijen
Vandaag wordt onze politiek gedo-
mineerd door twee rechtse partijen. 
De NVA en het Vlaams belang. Samen 
hebben zij 45% van de Vlaamse kiezers 
achter zich. Niemand wil echter regeren 
met het extreem rechtse ‘Wilders-getinte’ 
Vlaams Belang. Een partij gefundeerd 
op haat. Zoveel is duidelijk. Anders is 
het met het gematigde NVA (de Nieuw 
Vlaamse Alliantie), die wel meeregeert 
in de Vlaamse regeringen. En een paar 
heel sterke, integere kopstukken in haar 
rangen telt. Zoals voorzitter en Antwerps 
burgemeester Bart De Wever. En de ook 
zeer populaire Theo Francken. Voormalig 
staatsecretaris van migratie, parlementair, 

en zetelend in de NATO/NAVO-
commissie. En dus vertrouwd met de 
achtergronden van de oorlog in Oekraïne. 
Via een persoonlijke uitnodiging en 
ontmoeting met Theo Francken begreep 
ik eindelijk de (geestelijke) draagwijdte 
van mijn beeld over het ‘verslagen leger’. 

Poetin de visionair
Theo Francken vertelde dat Poetin KGB-
agent was in Oost-Duitsland ten tijde 
van de val van de muur van Berlijn in 
1989. Hij zag ook met lede ogen ‘de 
uitverkoop’ van de machtige Sovjetunie, 
de USSR onder president Gorbatsjov. En 
daar liep het helemaal fout volgens hem. 
Omdat wij westerlingen onvoldoende 
beseften hoe we met de gevoelens van 
de Russen moesten omgaan. En rekening 
houden met hun manier van denken. 
‘Russen zijn liever arm maar fier, dan rijk 
en vernederd’, aldus Theo Francken. En 
dat besefte Poetin duidelijk wel. En hij 
gaf de Russen een langetermijnbelofte en 
visie om de oude Russische glorie ooit te 
herstellen. En daarin is de oorlog tegen 
Oekraïne één (maar wel een belangrijk) 
puzzelstuk. 

De grote vergissing
‘Vergis u dus niet’, aldus Theo Francken 
door ervan uit te gaan dat Poetin de 
steun van zijn volk aan het verliezen 
is. ‘Wij hebben ons vergist in het 
denken van de vijand.’ Dit is ook een 
heel belangrijke geestelijke les voor 
ons als christenen en als kerk. ‘Jezus 
overwinnaar’ is een prachtige song en 
een absolute waarheid. Maar de vijand 
geeft niet zo maar op. Integendeel. 
En wat hebben wij als westerlingen 
gedaan volgens Theo Francken? Na de 
atoomdreiging en de Koude Oorlog in 
de jaren 60 en 70 van vorige eeuw zijn 
we in een soort euforie-stemming terecht 
gekomen. Versterkt door de val van ‘het 
Oostblok’ na de val van de muur in 1989.  
In onze roes zijn we ons in het Westen 
vooral gaan focussen op stijgende 
welvaart, rijkdom en materieel welzijn.

De babyboom-generatie heeft vooral 
getracht voorspoedige toekomstpers-
pectieven te scheppen voor de komende 
generaties. Met vrijheid, genieten, wel- 
vaart, zekerheid in een vredevolle 
omgeving. ‘Daardoor zijn wij vadsig 
geworden’, aldus Theo Francken.
Gemakzuchtig, loom, lui en traag. ‘Zo 
hebben wij als VS en Europa onze 
dekking verwaarloosd. En zijn we ook 
deels onze weerbaarheid  verloren.’ Dat 
weet Poetin heel goed volgens Theo. 
Wij hebben onze defensie, ons leger, 
onze militaire infrastructuur en conditie 
verwaarloosd. Wij zijn niet klaar voor een 
conflict. Materieel, maar ook mentaal en 
fysiek niet. 
 
Wee de aarde en de zee
Deze uitleg trof mij diep. Omdat het 
een weerspiegeling is van de geestelijke 
oorlog. Daarbij gaan we er vaak van uit 
onze vijand ‘verslagen’ is. En dat klopt. 
Maar hij geeft niet op. En vandaag is hij 
woedend. Wetende dat hij weinig tijd 
heeft (Openbaring 12:12). En hij valt 
aan. Kijk naar corona. En de gevolgen 
voor kerken en christenen.  
Velen, zeker in Vlaanderen, zijn knock-
out geslagen. Omdat wij niet klaar waren. 
Niet in conditie. En door gemakkelijke 
levens ‘vadsig’ geworden zijn. En onze 
dekking verwaarloosd hebben. En zo 
heel kwetsbaar geworden zijn. Door 
een verminderde weerbaarheid. Door 
overdreven focus op genieten, vrij 
zijn, tolerantie, valse gerustheid, foute 
prioriteiten. En ons vergist hebben in het 
denken van de vijand. Maar gelukkig is 
God er nog. Die staat klaar om ons terug 
op te richten. En onze plaats terug in te 
nemen. Onze lendenen omgord met de 
waarheid. En daar maken we werk van! 
Van een reset in 2022.

Hartelijke groeten, 
Eddy Haesaerts 
Gospelkerk Vlaanderen 
https://gospelkerk.vlaanderen


