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Interview met 
Wim Hoddenbagh

• door Gerard Hoddenbagh

Dit nummer van Focus is voor een deel gewijd aan het onder-

werp ‘Profetie’. Profetie vormt een belangrijk onderdeel van 

het Bijbelse onderwijs. Veel gedeelten in de Bijbel gaan over 

profetische gebeurtenissen. Profetie is geen hobby van enkele 

nerds, maar behoort tot ‘de hele raad van God’ die de apostelen 

verkondigd hebben (Hand.20:28; 2Petr.1:18-21).

Het leek ons zinnig om in het kader van dit thema een inter-

view af te nemen met iemand die het profetisch woord kent en 

liefheeft.

Hij heet Wim Hoddenbagh en woont samen met zijn vrouw 

Anita in Mertesdorf (in de buurt van Trier, Duitsland), maar hij 

is van geboorte een Hagenees.

Hallo Wim, eerst een paar persoonlijke vragen. 

Hoe oud ben je en sinds wanneer wonen jullie in Duitsland?

Ik ben 64 jaar oud en woon sinds 1986 in Duitsland.

Wanneer ben je tot bekering gekomen en hoe is dat gegaan?

Ik ben christelijk opgevoed binnen de ‘vergadering’ in Den Haag 

centrum. Toen ik 22 jaar oud was heb ik mij bekeerd o.a. door 

toedoen van broeder D. Jan Bruijn. Naar aanleiding van een 

preek van hem kwam ik met hem in gesprek. Na een aantal 

ontmoetingen heb ik mij toen bekeerd.

Hoe ben je in Duitsland terecht gekomen?

Dat is een lang verhaal. Nadat we tot bekering gekomen waren, 

zijn we begonnen in Rijswijk (ZH) - waar wij woonden - in ons 

werk en in de wijk waarin wij woonden, het evangelie te verkon-

digen. Ik zelf verspreidde regelmatig traktaten. Op een gegeven 

ogenblik ging ik van deur tot deur om de mensen te vragen wat 

ze er van vonden. Toen bleek dat eigenlijk niemand ze las. De-

genen die ze lazen, waren al christenen, maar voor die mensen 

deed ik het natuurlijk niet. Toen kwam het idee om naar het 

buitenland te gaan. Natuurlijk dachten we eerst aan Afrika. En 

we hebben ook geprobeerd daarheen te komen. Maar, om een 

lang verhaal kort te maken: uiteindelijk kwamen we in Luxem-

burg terecht. Nadat we daar drie jaar gewerkt hadden, zijn we, 

nadat er daar een vergadering was ontstaan, naar Duitsland 

verhuisd. 

Hebben jullie kinderen?

Wij hebben een zoon, een schoondochter en twee kleinkinderen.

>>



34 | focus

Hoe is de vergadering/gemeente in Trier ontstaan?

In Trier zijn we begonnen met straatevangelisatie. Onder an-

dere daardoor kregen we contacten. Dat was het begin van een 

Bijbelkring die later uitgroeide tot een vergadering. Na vier 

jaren (1993) moesten we die splitsen, omdat we niet meer in de 

ruimte pasten. Weer drie jaar later (1996) moesten we opnieuw 

splitsen. Er ontstond een derde vergadering. Daarna konden we 

het hele huis waar we samenkwamen huren, zodat we meer 

plaats hadden. In augustus 2014 zijn we met de boekwinkel 

en de vergadering verhuisd. We hebben nu een grotere ruimte 

waarin we met ongeveer 120 mensen samen kunnen komen.

Hoe is de belangstelling voor de profetie bij jou ontstaan?

Broeder D. Jan Bruijn heeft ons van kinds af aan altijd weer met 

profetie in aanraking gebracht. Het was een van zijn favoriete 

thema´s. Ik vond het ook interessant. Toen ik aan het avond-

maal ging deelnemen, kreeg ik het boek ‘Inleiding tot de studie 

van de profetie’ van M. Tapernoux en dat vond ik heel interes-

sant. Ik heb dat toen helemaal doorgewerkt. Later kreeg ik de 

boeken van Hal Lindsey. Die vond ik eveneens heel spannend. 

Dat die nu een beetje achterhaald zijn, vind ik niet erg. De Bij-

bel zegt zelf dat de kennis toe zal nemen. Die schrijvers hebben 

destijds geprobeerd het goed te onderzoeken. Maar de wereldge-

schiedenis verandert vandaag de dag zo snel. Dat houd je niet 

bij. Ik ben zelf heel blij met deze boeken (geweest).

Hoe verhoudt dit onderwijs zich tot andere belangrijke onder-

werpen? Ik bedoel dit: is er evenwicht?

Natuurlijk heb ik interesse voor een heleboel andere onderwerpen. 

Ik heb toentertijd een vierjarige cursus van de Zoeklicht Bijbel-

school gedaan: het Zaterdag-Bijbel-Seminar dat op vele plaatsen 

in Nederland gehouden werd. Daar hebben we alle boeken van de 

Bijbel en aanverwante onderwerpen doorgenomen.

Dit concept heb ik zelf later in Duitsland ingevoerd (Samstags-

Bibel Seminar). Dat is inmiddels over heel Duitsland verbreid. 

Daar heb ik over vele onderwerpen les gegeven, vooral inleidin-

gen op de boeken van het Oude Testament en thema´s als ‘Wat 

is de Gemeente?’; ‘Christus in het OT’; ‘Het boek Handelingen’; 

‘Hoe ontdek ik de wil van God voor mijn leven?’ en vele andere 

onderwerpen.

We hebben gehoord dat je regelmatig met een zgn. profetische kaart 

werkt. Wat is een profetische kaart?

Een profetisch kaart is een overzicht van het heilsplan van God: 

van voor de grondlegging van de wereld tot in de eeuwigheid 

die voor ons ligt.

Hoe ben je op het idee gekomen om een profetische kaart te maken en 

heb je die zelf ontwikkeld of heb je gebruik gemaakt van een bestaand 

exemplaar?

Toen we in de 80´er 

jaren in Ierland evan-

geliseerden, kwam ik 

een oude Engelse profe-

tische kaart tegen. Die 

zag er interessant uit. 

Daar heb ik in Ierland 

voor het eerst lezingen 

over gehouden, niet al-

leen in zaaltjes, maar ook op straat. We hingen de kaart in een 

drukke straat aan de zijkant van een minibus op en spraken de 

mensen die langs liepen daarop aan. Dat was erg boeiend!

Hoe lang werk je al met die kaart?

We zijn in 1986 in Ierland begonnen. De Duitse kaart werd in 

1988 tijdens een vakantiekamp samengesteld: helemaal met de 

hand gemaakt. Er is maar één exemplaar van. We hebben welis-

waar een digitale kopie, die er goed uit ziet en die je goed kunt 

gebruiken, maar toch is die niet hetzelfde als het origineel. We 

hielden destijds een meisjeskamp in Zwitserland. Het thema 

was: ‘De Openbaring’. In het kader van een praktische opdracht 

werd deze kaart door een aantal meisjes samengesteld onder 

leiding van Birgit Pusicha – toen nog Müller geheten. Die oude 

Engelse profetische kaart diende als voorbeeld. Ik wist toen nog 

niet waar ik met deze kaart allemaal heen zou reizen! Ook niet 

hoeveel mensen deze kaart zouden zien. Ik weet zelf niet hoe-

veel het er tot op de dag van vandaag zijn.

Waar ben je dan met die kaart overal geweest? Vertel er eens iets van?

Ik kan mij de volgende 

landen herinneren: 

Rusland, Oekraïne, 

Polen, Zwitserland, 

Frankrijk, Ierland, Paki-

stan, Suriname, Congo, 

Congo-Brazzaville, 

Ethiopië, Egypte, Kenia, 

Oostenrijk en natuur-

lijk ook Nederland en 

Duitsland.

Ierland
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De eerste lezing was dus in Ierland. Daar gebruikten we de 

oude Engelse kaart. Een broeder uit Engeland had ons de kaart 

beschikbaar gesteld en hij was enthousiast over de lezingen. Hij 

nodigde mij uit om naar Engeland te komen en daar de kaart 

ook uit te leggen. Toen ik hem vroeg: ‘Wanneer heeft iemand 

dat voor het laatst bij jullie gedaan?’, zei hij meteen: ‘Dat kan ik 

me nog goed herinneren. Dat was in 1953!’ Toen dacht ik: ‘Nou 

ja, dan wordt het weer eens tijd!!’

De grootste bijeenkomst was in Congo-Kinshasa, waar meer dan 

800 mensen kwamen luisteren. 

De koudste lezing was in Rusland. Daar kwamen we in de 

winter in een openbare zaal samen. Buiten was het ontzettend 

koud en binnen ook. De mensen stonden allemaal, omdat er in 

de ruimte bijna geen stoelen waren en ze hadden allemaal hun 

jas aan. De hele gebeurtenis duurde nogal lang. De tolk dichtte 

er nog een heleboel bij, zodat ik niet meer wist of hij nou aan 

het preken was of ik!

De heetste lezingen waren in Pakistan. Toen we ’s morgens uit 

het vliegtuig stapten 

was het 38º in de scha-

duw en het bleef alle 

veertien dagen rond 

de 40º.

De meest interessante 

lezing was in Suri-

name. Daar zijn we 

met de kaart naar een 

indianendorp gereden, waar ik in het Nederlands kon preken. 

Suriname (in Zuid-Amerika) was vroeger een Nederlandse ko-

lonie. Het was echt grappig, om in de ‘bush’ in het Nederlands 

een ‘profetische kaart’ uit te kunnen leggen. Of beter gezegd: 

zij konden mij de kaart uitleggen. Vele van deze - vaak jonge - 

mensen hadden bijbelcursussen gedaan en wisten in principe 

alles al.

De dankbaarste lezingen waren die in Ethiopië. Ik ben er  elke 

keer weer verbaasd over, hoe de broeders en zusters daar het 

Woord van God werkelijk ‘eten’ en je dan naderhand zo harte-

lijk danken. Die dank-

baarheid roert mij daar 

steeds weer.

De meest openbare le-

zingen waren in Zittau 

in Oost-Duitsland en in 

Ierland. Daar hadden 

we de kaart simpelweg 

aan de zijkant van een 

minibus opgehangen 

en konden dan aan de 

rand van de straat of 

op de markt de kaart 

uitleggen.

De meest gesloten 

gelegenheid was in de 

gevangenis in Ambo 

(Ethiopië) We moch-

ten daar de kaart uit-

gebreid uitleggen. Die mensen waren zo blij!

De kortste lezingen waren in scholen in Zittau in Oost-Duits-

land. Daar mochten we, kort na de val van de Berlijnse muur, 

op meerdere scholen godsdienstles geven.

De langste bijeenkomst was in 2008 tijdens een gemeentelijke 

uitstap. Daar mocht ik een week lang, ’s ochtends en ’s avonds 

lezingen geven over de profetische kaart. Dat was echt geweldig. 

Dat vond ik niet alleen, maar ook de gemeenteleden vonden 

dat. Daar was echt de gelegenheid om het onderwerp van begin 

tot eind te behandelen.

De spannendste lezingen waren in Egypte: Ik wist niet hoe ze 

daar zouden reageren op het thema ‘de toekomst van Israël’!

Ik hoop nu werkelijk, dat ik de gelegenheid zal hebben om dit 

onderwerp nog in vele gemeenten en andere plekken door te 

nemen. Het gaat er daarbij niet zozeer om over de toekomst te 

speculeren, maar veel meer om de samenhangen in de Bijbel 

duidelijk te maken: van het begin tot het einde - van eeuwig-

heid tot eeuwigheid. Vandaar ook de meest gehoorde reactie: 

‘Na deze lezingen heb ik een nieuwe Bijbel gekregen!’

Heb je anderen opgeleid om ook zelf met die kaart te werken?

Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Maar je moet natuurlijk zelf 

interesse voor het geheel hebben, anders vergeet je alles heel 

snel weer.

Wat is het belang om de profetie te bestuderen? Is het relevant voor ons 

dagelijks leven of is het alleen een hobby voor een paar specialisten?

Ik denk dat het een heel praktisch onderwerp is. Dat blijkt al-

leen al uit het feit dat de Bijbel zegt: ‘Wie deze hoop op Hem 

heeft, die reinigt zich, zoals Hij rein is’ (1Joh. 3:3). Ik geloof 

dat één van de redenen waarom de christenen zo lauw zijn, 

is dat ze niet weten wat hen te wachten staat. De politici pro-

beren de mensen voor hun programma´s te interesseren. Die 

Het origineel

In Pakistan
>>
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programma´s zijn allemaal gedoemd te mislukken. Gods pro-

gramma mislukt niet. Hij zal het tot in de details vervullen. En 

Hij kan het ook. Hij heeft een fantastisch plan met deze wereld 

en met deze schepping. Daar word je helemaal blij van! Het 

spreekt over de heerlijkheden van de Heer Jezus.

Er komt nog bij dat we, doordat we ons met deze dingen bezig-

houden, inzicht krijgen in de tijd waarin wij leven. De Bijbel 

geeft ons een heleboel informatie over deze tijd. En ik moet 

jammer genoeg vaststellen dat een heleboel christenen hele-

maal niet door hebben wat er om ons heen gebeurt. Niet alleen 

in de wereld, maar nog veel meer in de christenheid. 

Welke boeken/schrijvers hebben jou het meest geïnspireerd? Wat raad jij 

ons aan te lezen?

Jammergenoeg ken ik nauwelijks titels in het Nederlands.

Ik heb o.a. de volgende boeken gelezen:

 ▪ Die Offenbarung - Was die Bibel lehrt (CV)

 ▪ Bibelpanorama (CV)

 ▪ A palace for the Antichrist -Joseph Chambers

 ▪ Handbuch der biblischen Prophetie: Arnold G. 

Fruchtenbaum (S&G)

 ▪ Die Ergänzung zum Handbuch  

der biblischen Prophetie (S&G)

 ▪ Zeitfragen: Ein Aufsatz: Frank Gräsel

 ▪ Leben wir in der Endzeit: Tim LaHaye (Projection J)

 ▪ Die Entrückung: Tim LaHaye ( CV-Dillenburg)

 ▪ Serie Finale - Tim LaHaye / Jerry Jenkins (Projetion J)

 ▪ Countdown zu Finale der Welt: Tim LaHaye (CV-Dillenburg)

 ▪ Erfüllte Prophetie: Roger Liebi (Schwengeler-Verlag)

 ▪ Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel:  

Roger Liebi (Schwengeler-Verlag)

 ▪ Jerusalem, Hindernis für den Weltfrieden:   

Roger Liebi (Schwengeler-Verlag)

 ▪ Einführung in das Neue Testament Band 2:  

W. McDonald (CLV)

 ▪ Einführung in das Studium der Prophetie: M.Tapernoux

 ▪ Heilsgeschichtliche Bibelauslegung /  

Dr. Arnd Bretschneider (CVD)

 ▪ Die Feste des Herrn - Howard Rosenthal (HIT-Verlag)

 ▪ Das Zweite Kommen – John F.  McArthur (Verlag 

Mitternachtsruf)

 ▪ Die Offenbarung: W.J. Ouweneel (CLV)

 ▪ Die Stadt des großen Königs: W.J. Ouweneel (Ernst-Paulus-

Verlag)

 ▪ Bibel und Zukunft: J.D. Pentecost (CV)

 ▪ Geöffnete Siegel: Benedikt Peters (Schwengeler-Verlag)

 ▪ Gottes Schauplatz für das Finale der Weltgeschichte: Randall 

Price (Schwengeler Verlag)

 ▪ Das Finale – Erwin Lutzer (CVD)

 ▪ Der vergessene Reichtum – Stephan Isenberg / Dirk 

Schürmann (Daniel Verlag)

 ▪ In den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft – Stephan 

Isenberg 

Tenslotte: waarom verlang jij naar de komst van de Heer Jezus? 

Ik verheug me er op dat, als Hij terugkomt om hier te heersen, 

er eindelijk gerechtigheid op deze aarde zal heersen, de volken 

in vrede zull§en leven, deze schepping zal worden bevrijd van 

de vloek die er op ligt; dat de Heer Jezus eindelijk de eer krijgt 

die Hij waard is; dat ik daar bij mag zijn – wat een voorrecht!!
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