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3e PROTESTBRIEF TEGEN DE RD/SGP/DS-SCHURKERIJ

Dag ds. Burggraaf,
Mede als reactie op uw laatste artikel over het Canadese truckersprotest, heb ik een aantal dominees, met
name van de HHK, een email gestuurd omtrent dat godslasterlijke maria-boek van dr. A. Huigen en over de
vaccinatie-promotie in het RD. Die email was dus vrij uitvoerig, maar ik wilde ze toch met deze zaken confronteren.

De reacties die ik kreeg waren dusdanig treurig en afvallig van niveau dat ik ze aan u doorstuur. Met name de
reacties van ds. A. Kort, ds. P. de Vries, ds. W. Roos en ds. Op ‘t Hof sprongen er uit. Het is al een wonder dat er
een dominee reageert op een verzonden email, maar alle reacties zijn feitelijk inhoudsloos en van sommigen,
vooral van ds. P. de Vries, buitengewoon lasterlijk. Ze hebben werkelijk geen idee wat er aan de hand is. Ze
zwijgen het dood, of ze doen soms net of ze het met je eens zijn, terwijl hun kerkelijke praktijk ermee vloekt.

Wat u keer op keer preekt, ook m.b.t. de afvallige predikanten, wordt met concrete feiten bevestigd. Ook de
vijandschap jegens u van hun kant is tekenend en er gebeurd exact wat in Jeremia 23 geschreven staat. Dat
komt met name openbaar bij ds. P. de Vries. Hij bevestigt echter met zijn haat en huurlingenpraktijken uw
goddelijke roeping, die hij zelf mist.

Hartelijke groet en Gods Zegen,

Jan van Dam

Hieronder kunt u de email vinden die ik aan diverse dominees heb verstuurd, met daaraan bijgevoegd
de lasterlijke reacties van HHK-ds. P. de Vries. - Jan.

Goedemorgen dominee(s),
Ik kwam twee RD-artikelen tegen op www.derokendevlaswiek.com, weerlegd door ds. G.P.P. Burggraaf. Nu
weet ik dat deze predikant binnen onze gezindte intens wordt gehaat, vanwege zijn scherp separerende
prediking/artikelen tegen de afvallige refo-kerken, vanwege de algehele afval, valse handreikingen en de valse
leringen daarin geleerd. En ja, het schiet mij ook wel eens in het verkeerde keelgat, want godsdienstige mensen
zijn snel beledigd als hun vermeende godsdienst bijbels wordt afgesneden. Ik raad u aan wat dat betreft
Jeremia 23 te lezen en te overwegen wat uw positie is. 
Over beide RD-artikelen heb ik een vraag aan u en aangezien u een publiek persoon bent, of althans behoort te
zijn, stel ik u deze vragen. De reden dat ik deze 2 verschillende RD-artikelen doorstuur is feit dat beide
artikelen te maken hebben met de aanbidding van het Beest. (Openbaringen 13).
1e artikel gaat over het boek van dr. A. Huigen.
 
https://www.rd.nl/artikel/952788-boek-van-prof-huijgen-over-maria-beste-theologische-boek-van-het-jaar 

Ik las die publicatie in het RD over het nieuwe boek van dr. A. Huigen (CGK), waarin Maria als een soort
middelares aanbeden wordt en dat boek wordt in het RD "het beste theologische boek van het jaar" genoemd.
Pure godslastering, "Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus!"
Timotheus 2 vers 5. Het weerleggingsartikel jegens dit boek van ds. Burggraaf laat in deze ook niets te wensen
over, me dunkt. (Zie volgende link).

http://derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_Azo_HUIJGEN_SCHRIJFT_AFGODSROM AN_OVER_MAR
IA_DIE_HIJ_DROGEERTzpENzpPAUSELIJKzpVERIKONISEERT.html

Mijn vraag aan u is of u deze weerlegging ook deelt en wat uw publiek getuigenis is tegen deze godslasterlijke
afgoderij en of u ook tegen de leugen-propaganda-machine, het RD, getuigt dat hun werken boos zijn door voor
dit soort afgodsboeken reclame te maken?

Het 2e artikel gaat over de reclame van het RD voor het depopulerende 666-vaccin wat nu wereldwijd
toegediend wordt en de godslasterlijke RD-uitleg en RD-promotie van dit vaccin. 

https://www.rd.nl/artikel/952788-boek-van-prof-huijgen-over-maria-beste-theologische-boek-van-het-jaar%20
http://derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_Azo_HUIJGEN_SCHRIJFT_AFGODSROMAN_OVER_MARIA_DIE_HIJ_DROGEERTzpENzpPAUSELIJKzpVERIKONISEERT.html
http://derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_Azo_HUIJGEN_SCHRIJFT_AFGODSROMAN_OVER_MARIA_DIE_HIJ_DROGEERTzpENzpPAUSELIJKzpVERIKONISEERT.html
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www.rd.nl/opinie/column-bidden-om-een-vaccin-1.1715487 

Wereldwijd zijn er nu ruim 6 miljoen corona-vaccin-doden gevallen en ook miljoenen ernstige bijwerkingen
bekend. Bekijkt u alstublieft deze video maar eens, waarin dit horror-feit bewezen wordt.
https://cafeweltschmerz.nl/videos/erik-boomsma-hoe-kon-dit-gebeuren/ 

Er wordt in het artikel "bidden voor een vaccin" gesteld door dr. C.K. van der Ent dat het speeksel wat de Heere
Jezus gebruikt voor de genezing van de blinde man gezien wordt als "niet vrij van risico op bijwerkingen en
gevaren". Dat is de godslasterlijkheid ten top! Het speeksel van Christus is heilig speeksel! Alles wat Christus
ter hand neemt aan geneesmiddelen zijn zowiezo gezegend. Dus ook het slijk dat door de Heere Jezus gebruikt
voor de genezing van die blinde man is gezegend slijk! Maar dat geldt absoluut niet voor vaccinaties, laat staan
voor corona-vaccinaties, aangezien deze killerspuiten een uitvinding van de satan zijn. Leest u alstublieft goed
het artikel en de weerlegging, want hier valt geen spelt tussen te krijgen.

Dr. C.K van der Ent suggereert dat vaccinaties "door God gezegende middelen zijn", maar dit is echt nazistisch
boerenbedrog, want als hij uitvindingen van de duivel gezegend noemt, maakt hij God tot een Auteur der
zonde. Aangezien deze vaccins: 
1. foetuscellen bevatten, is keihard bewezen!
2. DNA veranderend zijn (gen-tech-manipulatie)
3. Dodelijk zijn op korte of langere termijn, vanwege bloedproppen door spike-proteïne en nanodeeltjes, enz.
4. Nu al ontzaggelijk veel doden en ernstige bijwerkingen veroorzaken
5. De basis vormen voor een 666-maatschappij die alleen toegankelijk is voor gevaccineerden.
Gods Woord leert dit ook duidelijk in Openbaring 13 en we gaan nu in een stroomversnelling die kant op,
aangezien dit c-vaccin een voorloper is van het 666-teken van het beest.

Mijn vraag aan u is of u deze uitleg ook deelt en wat uw publieke getuigenis is tegen deze promotie van deze
genocide in het RD en de godslasterlijke uitleg van dr C.K. van der Ent. Waarschuwt u uw gemeenteleden ook
tegen deze ontwikkelingen en godslasterlijke artikelen zoals het RD hieromtrent publiceert?

Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie en hopelijk kunt u mij een inhoudelijke reactie geven en niet mijn mail
doodzwijgen zoals vaak gebeurt door diverse predikanten. Het spreekwoord zegt: wie zwijgt stemt toe. De
tijden zijn te ernstig om er doekjes om te winden. U als predikant dient een wachter te zijn op Sions muren en
als het goed is zult u de bazuin aan de mond zetten om de kudde u toe betrouwd te waarschuwen voor
geestelijke en tijdelijke gevaren. Ook het feit dat er vanuit de reformatorische wereld geen publiek protest
klinkt tegen de satanische 2030-agenda van de WEF en onze overheid, baart mij namelijk ernstige zorgen. 

Gezegende dagen toegewenst en vriendelijke groet,

Jan van Dam 

------------------------------------------------

GPPB.: Het is een heel werk geweest om de uitgebreide email-wisseling van vriend Jan met bepaalde dominees
publicatie-geschikt te maken, maar ten aanzien van de ere Gods en het algemene belang ervan, was het zeker
de moeite waard. Diverse dominees verzochten uit de email-lijst van vriend Jan verwijderd te worden, omdat
zij openbare of heimelijke vijanden zijn van de zaken die Jan in zijn email aan de orde stelt. Dominees die het
afgodsboek van Huijgen niet publiek verwerpen en hun schapen niet waarschuwen voor het killer-abortus-
vaccin/nazi-orgaan-donorschap/celibataire-sodomie aka Nashville-verklaring, enz. zijn zelf antichristussen en
zijn absoluut niet van God geroepen. Hieronder geven we voorlopig alleen de email-wisseling van vriend Jan
met ds. P. de Vries weer, omdat De Vries de grootste lastertrompet blaast. (PS. De emails van P. de Vries zijn letterlijk

en ongecorrigeerd weergegeven).

PREEK OVER LASTERGAL VAN DR. ELYMAS P. DE VRIES:
http://www.providencemountainranch.com/1.%20Wie%20het%20zijn%20die%20God%20eren%202.%20Wat%20het%20is%20o
m%20door%20God%20ge-eerd%20te%20worden%203.%20Wie%20het%20zijn%20die%20God%20versmaden%20en%20licht%
20geacht%20worden%20(1).wma

http://www.rd.nl/opinie/column-bidden-om-een-vaccin-1.1715487%20
https://cafeweltschmerz.nl/videos/erik-boomsma-hoe-kon-dit-gebeuren/%20
http://www.providencemountainranch.com/1.%20Wie%20het%20zijn%20die%20God%20eren%202.%20Wat%20het%20is%20om%20door%20God%20ge-eerd%20te%20worden%203.%20Wie%20het%20zijn%20die%20God%20versmaden%20en%20licht%20geacht%20worden%20(1).wma
http://www.providencemountainranch.com/1.%20Wie%20het%20zijn%20die%20God%20eren%202.%20Wat%20het%20is%20om%20door%20God%20ge-eerd%20te%20worden%203.%20Wie%20het%20zijn%20die%20God%20versmaden%20en%20licht%20geacht%20worden%20(1).wma
http://www.providencemountainranch.com/1.%20Wie%20het%20zijn%20die%20God%20eren%202.%20Wat%20het%20is%20om%20door%20God%20ge-eerd%20te%20worden%203.%20Wie%20het%20zijn%20die%20God%20versmaden%20en%20licht%20geacht%20worden%20(1).wma
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Ds. P. de Vries reageerde als volgt op Jan's schrijven:
Beste Jan,
Allereerst: Dhr. Burggraaf is geen predikant. Vraag maar eens door wie en wanneer hij in het ambt is bevestigd.
Als het gaat om de zaak: Mijn eenvoudige antwoord is dat er een veel belangrijke vraag is dan al of niet inenten
tegen corona. Dat is een medische vraag en betreft het lichaam, maar wij hebben ook een ziel en dan telt maar
ene vraag: Ben je ingeent in Christus? Vroeg of laat moeten we dit leven verlaten gevaccinneerd of niet en dan
is de vraag of wij God kunnen ontmoeten . Daarover lees ik op de bij de rokende vlaswiek, zeker als het gaat om
het bevindelijk verstaan ervan niets en dan ook niets, en dat is juist waarover het loopt. Dan is God nabij de
gebrokenen van het hart die zo uit Christus leven De Heere geve je genade en wijsheid,

Ds. P. de Vries

-----------------------------------------------

GPPB.: 1. En dat zegt achterklapper, Achitoifel de Vries, die vanuit een hoogkerkelijke ivoren toren zijn
lastertong tegen de hemel verheft, maar tegen zulke lasterhonden klinkt het apostolische censuur-oordeel: "O
gij kind des duivels, vol van alle bedrog, en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet
ophouden te verkeren de rechte wegen des Heeren?" Hand. 13:10.
Vraag Achitofel de Vries maar eens naar zijn bekering en ambtelijke roeping, dan zal blijken dat hij niet als een
goddeloze gerechtvaardigd is en een kerkelijke bevestiging houdt voor een goddelijke roeping, omdat hij een
verklaarde vijand is van de leer en de bevinding van de rechtvaardiging van de goddeloze en ook een
verklaarde vijand is van een goddelijke, ambtelijke roeping, waarvan de bewijzen klaarlijk worden exposed in
de 24 artikelen-linken onderaan deze webpage. De Vries ageert als een hoogkerkelijk opgezwollen HHK-kikker,
die zich al jaar en dag compleet belachelijk maakt, met name omdat hij een grote promotor is van valse leraars,
zoals de ariaan-pedo, Billy Graham, en de thetische evolutionisten, zoals Keller, Piper, Driscoll, en ook van
vrijmetselaar, Lewis. Alleen die New-Calvinism-ketters die De Vries tot zijn geestverwanten rekent, openbaart
De Vries zichzelf als een arbeider van de satan, die een bittere vijand is van de ware bevinding, waarvan Hanna
getuigenis aflegt o.a. in 1 Sam. 2:6: "De HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle nederdalen, en Hij doet
weder opkomen."
Vraag De Vries maar eens HOE Christus Zich als het Einde der wet aan hem is geopenbaard, zoals Paulus ervan
getuigt in Gal. 1:15-16 en waarvan GPPB. getuigenis aflegt in het boekje, getiteld: "BETHEL EN PNIEL
OPGEHELDERD IN DE DRIE TRAPPEN DER WEDERGEBOORTE", en hij zal verstommen, want van dat
getuigenis is de -in-de-gracht-spartelende leidsman der blinde, P. de Vries, een snaterende vijand en
vreemdeling. Alle van God geroepen getuigen zijn op hun genadestaat in Christus en ambtelijk roeping
aangevallen en belasterd door de valse profeten/apostelen/leraars, omdat al die valse profeten zichzelf in het
licht geplaatst willen zien met hun porseleinen etalagekast-pretenties. Gods Woord laat van zulke zelf-
decorerende kerkpolitieke wetsijveraars geen spaan heel, waarvan akte.
- Op dit ogenblik zijn we wettig predikant van een bijbels-wettige huisgemeente, waar we ruim boven het
limiet van het door Christus gestelde minimale limiet van "twee of drie" vergaderen in Zijn Naam. De toetssteen
van het wettig Kerk-zijn die Christus Zelf stelt, namelijk: "Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam,
daar ben Ik in het midden van hen", Matth. 18:20, wordt door belial De Vries met lava-laster overgoten, omdat
hijzelf geen deel uitmaakt van de "twee of drie" (of meer) levende lidmaten van de enige ware Kerk van Christus.
Samen met zijn godslasterende HHK-collega-ketter, W. van Vlastuin, levert P. de Vries daarentegen homo-
studenten af aan de HHK, die ook in dat kerkverband op grond van "de sodomitische bijbelvertaling van
Nashville", "celibatair" worden verklaard, ofwel sodomitisch-vacuum-verpakt. De Vries -en alle refo-dominees-
zijn dus brute verkrachters van de Goddelijke scheppingsorde, omdat zij het homo-zijn valselijk een genade-
status hebben toegekend, terwijl het homo-zijn in der eeuwigheid met genade en het ware geloof niet kan en
zal bestaan. Genoemde VU-ketters heten hun scheppings-verkrachtende schandjongens evenwel welkom op de
HHK-preekstoel en aan het Heilig Avondmaal, waarvan het einde de eeuwige verdoemenis zal zijn, als dezulken
zich niet radicaal tot God bekeren. 
Uit de 24 DRV-artikelen-linken die Jan in zijn antwoord aan De Vries weergeeft (zie linkenlijst below door mij
aangevuld), blijkt 24x-duidelijk dat De Vries een valse leraar is, die de leer van Christus op alle gebied
overtreedt, verkracht en blasfemeert. Ariaan/homo/pedo-promotor, De Vries, heeft zijn schapenvacht reeds
lang afgeworpen en openbaart zich al jaar en dag in de gedaante van een hondsdolle wolf die zijn braaksel
uitkotst over een geroepen stem des roepende in de woestijn, waaruit blijkt dat hij God niet heeft (2 Joh. 1:19),
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een belialsman en een antichrist is. Uit zijn laster-tirade blijkt ook duidelijk dat de hoogkerkelijk-waanzinnige
De Vries genadeloos is, omdat hij de ware broeders onder het heiligend kruis uiterst vijandig gezind is en hun
geloofsgetuigenis blasfemeert en verwerpt, waarmee hij God en Christus Zelf verwerpt, gelijk geschreven is:
"Wie u hoort, die hoort Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Dengene, Die
Mij gezonden heeft", Luk. 10:16.
Daarbij heeft De Vries de grootste lasterbek van de huidige afvallige refo-priesterschaar en steekt hij zelfs
torenhoog uit boven CGK-ketter A. Huijgen.

2. Ik ben evenwel -net als Job- belust (Job 13:3) om Gods werk in mij tegenover lasterhonden, zoals De Vries
dat is, recht te doen in tegenwoordigheid Gods. 
-Ik ben in Juli 1990 onder een preek van de toenmalige NHK-ds. C. Stelwagen persoonlijk door Christus
krachtdadig-inwendig geroepen met een ambtelijke roeping. Christus heeft mij toen een zendingsroeping
opgelegd (Matth. 28:19-20), die door de jaren heen ruimschoots in vervulling is gegaan in Woord en geschrift.
Die roeping van Godswege was zo krachtig als de bliksem, maar direct daarna heb ik uitgeroepen: "Nee, Heere,
ik niet!" Toen heb ik 19 jaar alleen maar kunnen schrijven -net als Zacharia- hetgeen de Heere evenwel nog
rijkelijk heeft gezegend. In 2009 gaf de Heere mij ook Zijn Woord te preken tot op de dag van vandaag, en de
sacramenten te bedienen op Zijn bevel, hoewel we al eerder op diverse zendingsvelden Zijn Woord hebben
mogen uitdragen. We verkeerden toen al op bevel van Christus buiten de legerplaats (Hand. 22:18 - Hebr.
13:13) en met kerkelijk refoland ging het na de de grote afval in 2004 hollende achteruit, wat ik tot op heden
als een last op mijn hart ervoer en ervaar en er zelfs een heart-attack aan heb overgehouden, hoewel op kosten
van Christus, want Zijn juk is zacht en Zijn last licht.
In oktober 2013 gaf de Heere mij ook een tweede krachtdadige roeping, waarmee ook Jeremia geroepen was
(Jer. 1:18-19 - 15:19-20), om het afvallige Refodom en haar gelijknamige voorgangers de wacht bij God
vandaan aan te zeggen. Toen Christus mij in 1990 riep om Zijn Woord uit te dragen, voorzegde Hij mij ook wat
mij te wachten stond, namelijk wat zij de Heere der heerlijkheid aan smaadheid hebben aangedaan, hetgeen
ook mijn deel zou zijn en tot op heden is. Het is echter een eer om de smaadheid van Christus te dragen en al
braakt men ook scheepsladingen aan laster over mijn roeping uit, dat deert me totaal niets! Degenen die mijn
roeping een belials/bileams-roeping noemen, zoals blasfemist P. de Vries dat doet, bedrijven geestelijke
zelfmoord, omdat mijn roeping Gods eigen werk en uit Gods mond afkomstig is en door Woord en Geest talloze
keren is bevestigd, met medegetuigenis van Gods ware volk. Degenen die Christus voor Beelzebul hebben
uitgemaakt (Matth. 10:25) bedreven de zonde tegen de Heilige Geest en degenen die Gods ware werk
opzettelijk lasteren in Gods geroepen getuigen, idem dito. Achterklappende ketters, zoals Achitofel De Vries dat
duidelijk is, houden de kerkelijke bevestiging voor hun roeping, en als je dezulken vraagt hoe Christus aan hun
ziel is geopenbaard in het kader van de rechtvaardiging van de goddeloze, barst er een adder uit, omdat zij het
niet kennen en er verklaarde vijanden van zijn. Al in de jaren '90 hoorde ik een keer op afstand De Vries
debatteren met de begenadigde Jan Frens (ouderling in Elspeet), waarin De Vries mijn boeken belachelijk
probeerde te maken, doch hij ving gruwelijk bot bij Jan Frens die publiek getuigenis gaf dat het boek van "Jona,
de Joodse zendeling" voor hem door God gebruikt en gezegend was geworden. Achitofel de Vries voert dus een
vleselijk-verrotte persoonsstrijd, waarbij hij niet schuwt om Gods werk opzettelijk te belasteren.

3. De genadeloze en hondsdolle De Vries is duidelijk zwanger van grenzeloze haat jegens Gods geroepen
getuigen, terwijl hij niets bewijst van hetgeen hij aan lastergal uitbraakt. Dat komt in al zijn belials-reacties aan
Jan duidelijk openbaar en dat is ook zijn kleeniaanse werkwijze in het verleden tot op de dag van vandaag (zie
de 24 artikelen-linken). De man heeft zichzelf geopenbaard als een verrader van de zaak van Christus en dat is
een trend binnen het afvallige Refodom, waarin het barst van valse leraars, belialsmannen en antichristussen,
van oudgeraffineerd tot en met sodomitisch protestants. Be aware: degenen die een judasrol vervullen, krijgen
ook een judas-einde, want wee dien mens (Luk. 22:22).

4. Ik ben als een goddeloze door God gerechtvaardigd en door Christus in het ambt geroepen en daarin
bevestigd en geen enkele kerk, noch dominee is van Godswege ge-autoriseerd om het leraars-ambt uit te
delen, noch iemand daarin te bevestigen. 
Bijv. de godzalige leraars, Bunyan en Spurgeon, zijn nooit kerkelijk in het ambt bevestigd en die kerkelijke
handoplegging heeft dan ook geen enkele geestelijke waarde, zoals ook Spurgeon dat uitdrukkelijk leert in zijn
biografie en onder geen enkele voorwaarde zich kerkelijk wilde laten bevestigen. Ook ds. E. Fransen van de
ledeboeriaanse gemeenten weigerde zich te laten bevestigen d.m.v. de "roomse" handoplegging en voldeed zijn
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intrede met de rechterhand der gemeenschap (Gal. 2:9), zoals ook aan ons is geschied. 
Die kerkelijk-mystieke handoplegging is evenwel een 3e sacrament geworden in de afvallige refokerken, want
zonder die magische handoplegging kan niemand in de huidige kerken als leraar bevestigd worden; dus leren
al die refo-kerken drie sacramenten en gaan ook daarin hand in hand met Rome die 7 sacramenten leert. Ook
de Dordtse Kerkorde wijst de handoplegging -als er een wet van gemaakt wordt- krachtig van de hand. De
handoplegging had alleen geestelijke waarde in de apostolische tijd, want met de apostolische handoplegging
werden er ook geestelijke gaven medegedeeld, hetgeen nu absoluut niet meer geschied.

5. In de tweede plaats reageert De Vries omtrent de dodelijke c-vaccinaties eveneens als een dolle hond,
aangezien hij de levensbedreigende gen-tech spuit vereenzelvigt met "gewone" vaccinaties en deze hersteld-
hervormde spotboef gaat volledig voorbij aan het feit dat ALLE huidige vaccinaties cellen bevatten van
geaborteerde babies, laat staan dat hij het duivelse van de huidige gen-tech spuit onderkent. De volstrekt
waanzinnige De Vries (en alle refo-dominees), hoort thuis in de beklaagdenbank van Neurenberg II met zijn
gladgestreken horror-verhaaltjes. 
Op de overige punten die Jan opsomt en ook uitgebreid gepubliceerd zijn op de website, gaat horror-acteur De
Vries totaal niet in en dat spreekt ook boekdelen. De Vries suggereert dat de c-vaccinatie, die een bewezen
voorloper is van het teken van het beest, vrijblijvend kan worden genomen, terwijl ALLE vaccinaties volledig in
strijd zijn met 1 Kor. 3:17, zeggende: "Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de
tempel Gods is heilig, welke gij zijt." Christus heeft Zijn volk gekocht naar ziel en lichaam beide en ons lichaam
behoort God toe en is niet ons, maar Zijn eigendom.

6. Vervolgens suggereert de genadeloze blasfemist De Vries in koeterwaals Nederlands: "Vroeg of laat
moeten we dit leven verlaten gevaccinneerd of niet en dan is de vraag of wij God kunnen ontmoeten. Daarover
lees ik op de bij de rokende vlaswiek, zeker als het gaat om het bevindelijk verstaan ervan niets en dan ook niets,
en dat is juist waarover het loopt." 
Antw.: Hoewel ik nog altijd (opnieuw) beginnen moet om Gods wegen en werken te vertellen, liegt De Vries
letterlijk dat hij barst, zoals de harten der Sanhedristen barstten van de vijandschap op het getuigenis van
Petrus (Hand. 5:33) en Stefanus (Hand. 7:54). In tegenwoordigheid Gods mag ik met Paulus getuigen: "En Gode
zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle
plaatsen. Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die
verloren gaan; dezen wel een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot
deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid,
maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus", 2 Kor. 2:14-17. 
Wel, we hebben ons weer eens in Christus vermaakt in het hol van adder De Vries, om zijn lasterhol uit te
roken, zoals ook Jeremia de holen der afvallige Joden op Gods bevel moest uitroken, gelijk geschreven is:
"Daarom zegt de HEERE alzo: Zo gij zult wederkeren, zo zal Ik u doen wederkeren; gij zult voor Mijn aangezicht
staan; en zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als Mijn mond zijn; laat hen tot u wederkeren, maar
gij zult tot hen niet wederkeren. Want Ik heb u tegen dit volk gesteld tot een koperen vasten muur; zij zullen wel
tegen u strijden, maar u niet overmogen; want Ik ben met u, om u te behouden en om u uit te rukken, spreekt de
HEERE", Jer 15:19-20.

-------------------------------------------------------------------

Jan's antwoord aan De Vries:
Ds. De Vries,
Dank voor uw (bizarre)reactie. Gezien de inhoud van uw antwoord en omwille van de Ere Gods wil ik er alsnog
op ingaan, hoewel ik geen persoonlijke strijd voer tegen u. 
Punt 1: U durft het blijkbaar aan om een kind en knecht Gods aan te randen door te stellen dat deze predikant
niet door God geroepen is.
Met name Bunyan en Spurgeon, enz. zijn nooit door een kerk(verband) in het ambt bevestigd, MAAR DOOR
GOD ZELF. En welke discipelen zijn er door de toenmalige Joodse kerk in het ambt gezet? Geen enkele, maar ze
zijn door de HEERE Jezus ZELF GEROEPEN. De ware getuigen Gods zijn in alle tijden vervolgd door de
toenmalige kerken, dit leert de geschiedenis duidelijk. Ook de profeet Jeremia kende daar alles van, zoals uit
Jeremia 26 blijkt. 
Dit geldt ook voor ds. Burggraaf! Ik hoef deze getuige Gods niet te verdedigen, dat doet God zelf door Zijn Geest,
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maar wee ons als we hierover zwijgen. Nog nooit is ds. Burggraaf inhoudelijk weerlegd met Gods Woord, maar
iedereen die hem belasterd, loopt zich op de Waarheid Gods die ook hij mag preken te pletter. Dat geldt niet
alleen u, maar ook voor de huidige refo-predikanten.
Daarentegen, is juist uw domineesrol in de HHK onwettig en godslasterlijk. Aangezien er in de HHK (en
trouwens in alle refokerken) werkelijk alles mee door kan, zoals al genoegzaam ontmaskerd en weerlegd is op
www.derokendevlaswiek.com Ja, iedereen die zich nu refo-kerkelijk in het ambt laat bevestigen is een valse
leraar, omdat de kerken de afval op alle terrein ingeluid hebben (2 Thess. 2 vers 3). 
Onderstaande linken laten ook nog eens duidelijk zien waar u persoonlijk voor staat. Servet zou zich hiervoor
nog schamen, dat zal ik u zeggen!

GPPB.: Calvijn zou -net als bij Servet- de doodstraf eisen voor aartsketter, Elymas De Vries.

1. VU-AARTSKETTER DR. P. DE VRIES REFORMATORISEERT REFO-SCHANDJONGENS, AARTSKETTERS BILLY GRAHAM EN
JOHN PIPER
http://www.derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKAARTSKETTER_BILLY_GRAHAM_HOGELIJK_GEPREZE
N_DOOR_DRIE_REFOzpWOLVENzpINzpSCHAAPSKLEDEREN.html

2. "EN DE AARDE BRACHT VOORT": EEN SCALA AAN ONGECENSUREERDE DOCTORALE REFO-KETTERS
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKzhEN_DE_AARDE_BRACHT_VOORTzhzq_EEN_SCALA_
AANzpDOCTORALEzpREFOzpKETTERS.html

3. DS. P. DE VRIES CONTRA DOODSTRAF ALS EIS GODS
http://derokendevlaswiek.com/ARCHIEF_2004zn2007ARTIKELEN_EN_LEZINGENMEINEED_OLDEBARNEVELT.html#item_DSzo_Pzo
_DE_VRIES_CONTRA_DOODSTRAF_ALS_EIS_GODS

4. VOOR BELIJDERS EN DOMINEES ALS HHK-PELAGIAAN, DR. P. DE VRIES, DIE DE KERKELIJKE HOLLYWOOD-ACTEURS VAN
DE NEW CALVINISM-MOVEMENT (PIPER, KELLER, MOHLER, DRISCOLL, ENZ.) TOT ZIJN GEESTVERWANTEN REKENT, IS
CHRISTUS EEN STEEN DES AANSTOOTS EN EEN ROTS DER ERGERNIS (1) - GPPB. (24-06-2018)
http://www.providencemountainranch.com/Voor%20belijders%20en%20dominees%20als%20HHK-
pelagiaan%20dr.%20P.%20de%20Vries%20is%20Christus%20een%20Steen%20des%20aanstoots%20en%20een%20Rots%20der
%20ergernis%20(1).wma

5. VU-AARTSKETTER DR. P. DE VRIES REFORMATORISEERT REFOSCHANDJONGENS EN AARTSKETTERS GRAHAM/PIPER
http://derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKAARTSKETTERzm_WIJLEN_BILLY_GRAHAMzm_EXPOSED_A
LS_EEN_SERIALznPEDOFIEL_zn_DESTIJDS_TOEGEJUICHDzpDOORzpDOCTORALEzpREFOKETTERKAST.html

6. TIM KELLER, P. de VRIES, S.M. de BRUIJN, C vd STAAIJ, EXPOSED/ALS/VOLBLOED/NEO/MARXISTEN!
http://derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKTIM_KELLERzm_Pzo_de_VRIESzm_SzoMzo_de_BRUIJNzm_C_
vd_STAAIJzm_EXPOSEDzpALSzpVOLBLOEDzpNEOzpMARXISTENzb.html

7. HHK-DR. P. DE VRIES MAAKT KNIEVAL VOOR VU-BELIAL, KUST DE VU-CRUCIFIX EN MAG BLIJVEN....
http://derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_PIET_DE_VRIES_KUSTzpDEzpVUzpCRUCIFIX_EN_MAG
_BLIJVEN.html
8. HHK-DR. P. DE VRIES LEEFT IN STRIJD MET HET CHRISTELIJKE GELOOF
http://derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKHHKznDRzo_Pzo_DE_VRIES_LEEFT_IN_STRIJD_MET_HETzp
CHRISTELIJKEzpGELOOF.html

9. DE SCHRIFTVERVALSENDE TOVERKUNSTEN VAN DR. M. KLAASSEN EN DR. P. DE VRIES
http://derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKSCHRIFTVERVALSENDE_TOVERKUNSTEN_VAN_DRzo_Mzo_
KLAASSEN.html

10. BEDELAARS-FANTASIE VAN HHK-PELAGIAAN, DR. P. DE VRIES
http://derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKBEDELAARSzpFANTASIE_VAN_PELAGIAAN_DRzo_Pzo_DE_V
RIES_.html

11. "BEDELAAR" DR. P. DE VRIES LID VAN PELAGIAANSE-BROEDERSCHAP, OFWEL ZIJN GEESTVERWANTSCHAP MET DE
PELAGIAANS-ARMINIAANSE NIEUWE CALVINISTEN, JOHN PIPER, KELLER, MOHLER, DRISCOLL
http://derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKzhBEDELAARzh_DRzo_Pzo_DE_VRIES_LID_VAN_PELAGIAAN
SEzpBROEDERSCHAP.html

12. DR. P. DE VRIES BASEERT ZIJN THEOLOGIE OP VALS VERTAALD WACHTWOORD
http://derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_Pzo_DE_VRIES_BASEERT_ZIJN_THEOLOGIE_OP_VALSz
pVERTAALDzpWACHTWOORD.html

http://%20www.derokendevlaswiek.com%20
http://www.derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKAARTSKETTER_BILLY_GRAHAM_HOGELIJK_GEPREZEN_DOOR_DRIE_REFOzpWOLVENzpINzpSCHAAPSKLEDEREN.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKAARTSKETTER_BILLY_GRAHAM_HOGELIJK_GEPREZEN_DOOR_DRIE_REFOzpWOLVENzpINzpSCHAAPSKLEDEREN.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKzhEN_DE_AARDE_BRACHT_VOORTzhzq_EEN_SCALA_AANzpDOCTORALEzpREFOzpKETTERS.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKzhEN_DE_AARDE_BRACHT_VOORTzhzq_EEN_SCALA_AANzpDOCTORALEzpREFOzpKETTERS.html
http://derokendevlaswiek.com/ARCHIEF_2004zn2007ARTIKELEN_EN_LEZINGENMEINEED_OLDEBARNEVELT.html#item_DSzo_Pzo_DE_VRIES_CONTRA_DOODSTRAF_ALS_EIS_GODS
http://derokendevlaswiek.com/ARCHIEF_2004zn2007ARTIKELEN_EN_LEZINGENMEINEED_OLDEBARNEVELT.html#item_DSzo_Pzo_DE_VRIES_CONTRA_DOODSTRAF_ALS_EIS_GODS
http://derokendevlaswiek.com/ARCHIEF_2004zn2007ARTIKELEN_EN_LEZINGENMEINEED_OLDEBARNEVELT.html#item_DSzo_Pzo_DE_VRIES_CONTRA_DOODSTRAF_ALS_EIS_GODS
http://www.providencemountainranch.com/Voor%20belijders%20en%20dominees%20als%20HHK-pelagiaan%20dr.%20P.%20de%20Vries%20is%20Christus%20een%20Steen%20des%20aanstoots%20en%20een%20Rots%20der%20ergernis%20(1).wma
http://www.providencemountainranch.com/Voor%20belijders%20en%20dominees%20als%20HHK-pelagiaan%20dr.%20P.%20de%20Vries%20is%20Christus%20een%20Steen%20des%20aanstoots%20en%20een%20Rots%20der%20ergernis%20(1).wma
http://www.providencemountainranch.com/Voor%20belijders%20en%20dominees%20als%20HHK-pelagiaan%20dr.%20P.%20de%20Vries%20is%20Christus%20een%20Steen%20des%20aanstoots%20en%20een%20Rots%20der%20ergernis%20(1).wma
http://derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKAARTSKETTERzm_WIJLEN_BILLY_GRAHAMzm_EXPOSED_ALS_EEN_SERIALznPEDOFIEL_zn_DESTIJDS_TOEGEJUICHDzpDOORzpDOCTORALEzpREFOKETTERKAST.html
http://derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKAARTSKETTERzm_WIJLEN_BILLY_GRAHAMzm_EXPOSED_ALS_EEN_SERIALznPEDOFIEL_zn_DESTIJDS_TOEGEJUICHDzpDOORzpDOCTORALEzpREFOKETTERKAST.html
http://derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKTIM_KELLERzm_Pzo_de_VRIESzm_SzoMzo_de_BRUIJNzm_C_vd_STAAIJzm_EXPOSEDzpALSzpVOLBLOEDzpNEOzpMARXISTENzb.html
http://derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKTIM_KELLERzm_Pzo_de_VRIESzm_SzoMzo_de_BRUIJNzm_C_vd_STAAIJzm_EXPOSEDzpALSzpVOLBLOEDzpNEOzpMARXISTENzb.html
http://derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_PIET_DE_VRIES_KUSTzpDEzpVUzpCRUCIFIX_EN_MAG_BLIJVEN.html
http://derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_PIET_DE_VRIES_KUSTzpDEzpVUzpCRUCIFIX_EN_MAG_BLIJVEN.html
http://derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKHHKznDRzo_Pzo_DE_VRIES_LEEFT_IN_STRIJD_MET_HETzpCHRISTELIJKEzpGELOOF.html
http://derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKHHKznDRzo_Pzo_DE_VRIES_LEEFT_IN_STRIJD_MET_HETzpCHRISTELIJKEzpGELOOF.html
http://derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKSCHRIFTVERVALSENDE_TOVERKUNSTEN_VAN_DRzo_Mzo_KLAASSEN.html
http://derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKSCHRIFTVERVALSENDE_TOVERKUNSTEN_VAN_DRzo_Mzo_KLAASSEN.html
http://derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKBEDELAARSzpFANTASIE_VAN_PELAGIAAN_DRzo_Pzo_DE_VRIES_.html
http://derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKBEDELAARSzpFANTASIE_VAN_PELAGIAAN_DRzo_Pzo_DE_VRIES_.html
http://derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKzhBEDELAARzh_DRzo_Pzo_DE_VRIES_LID_VAN_PELAGIAANSEzpBROEDERSCHAP.html
http://derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKzhBEDELAARzh_DRzo_Pzo_DE_VRIES_LID_VAN_PELAGIAANSEzpBROEDERSCHAP.html
http://derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_Pzo_DE_VRIES_BASEERT_ZIJN_THEOLOGIE_OP_VALSzpVERTAALDzpWACHTWOORD.html
http://derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_Pzo_DE_VRIES_BASEERT_ZIJN_THEOLOGIE_OP_VALSzpVERTAALDzpWACHTWOORD.html
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13. DE BELIALS-INTENTIE VAN DE TOP DRIE GEWETENLOZE REFO-SCHURKEN, RD-ACTEUR S. DE BRUIJN, SGPLAYER VAN DER
STAAIJ EN DR. P. DE VRIES, GEOPENBAARD
http://derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKRDzq_zhCHRISTENEN_HEBBEN_POLITIEKE_VERANTWOOR
DELIJKHEIDzh.html

14. VRAAG OVER DE AFVALLIGE/APPEL/RELIGIE VAN DR. P. DE VRIES
http://derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKVRAAG_OVER_DE_AFVALLIGEzpAPPELzpRELIGIE_VAN_DRz
o_Pzo_DE_VRIES.html

15. DE "VEELBEWOGEN" HOMOPASTORALE/BRIEVEN VAN DR. P. de VRIES
http://derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDE_zhVEELBEWOGENzh_HOMOPASTORALEzpBRIEVEN_VAN_D
Rzo_Pzo_de_VRIES.html

16. DE "VEELBEWOGEN" PASTORALE HOMOBRIEVEN VAN DR. P. DE VRIES (2)
http://derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDE_zhVEELBEWOGENzh_HOMOPASTORALEzpBRIEVEN_VAN_D
Rzo_Pzo_de_VRIES.html

17. SGP/DIJKGRAAF, HHK/DE VRIES, HHK/JONGEJAN
http://derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENSGPzpSHOWzpDIJKGRAAFzm_HHKzpDszoPzodezoVRIES_zg_JO
NGEJAN_zg_RD.html

18. HINDOESTAANSE KASTEN & LAGEN STELSEL VAN DR. P. DE VRIES
http://derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENHINDOESTAANSE_KASTENzgLAGENzpSTELSEL_VAN_DRzo_Pzo
_DE_VRIES.html

19. DR. P. DE VRIES CALVINISEERT R.C. SPROUL'S ROOMSE.WEDERGEBOORTELEER
http://derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDRzo_Pzo_DE_VRIES_CALVINISEERT_RzoCzo_SPROULzhS_ROO
MSEzoWEDERGEBOORTELEER.html 

20. HET DUBBELBESLUIT VAN DE SGP EN HET DUBBELBESLUIT VAN DR. P. DE VRIES (HHK)
http://derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENPOLITIEKzpLEUGENSPEL_SGPznSANBALLAT_VAN_DER_STAAIJ.
html

21. DE DROOMWERELD VAN DR. P. DE VRIES
http://derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_2011DROOMWERELD_VAN_DRzo_Pzo_DE_VRIES.html

22. GESCHIEDVERVALSING VAN DR. P. DE VRIES (HHK) OVER ROWLAND HILL 
http://derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIGESCHIEDVERVALSING_DRzo_Pzo_DE_VRIES.html

23. GESCHIEDVERVALSING VAN DR. P. DE VRIES AANGAANDE ROWLAND HILL (2) 
http://derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIGESCHIEDVERVALSING_DRzo_Pzo_DE_VRIES.html

24. DR. P. DE VRIES (HHK) & 1 KORINTHE 1:19-20 ev.
http://derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIDRzo_Pzo_DE_VRIES_zg_1_KORzo_1zq19zn20.html

Vervolg Jan van Dam aan P. de Vries:
Punt 2: Over dat corona-vaccin gesproken. Dat staat in het kader van Openbaringen 13, want dit vaccin is daar
op zijn minst een voorloper van. Uw zwijgen hierover maakt dat alle corona-vaccin doden die zich binnen uw
gemeente ook zullen voordoen, straks op uw naam staan. Geen enkel kind of knecht van God zal dit gen-tech-
vaccin nemen, laat staan promoten. Dus kijk toe aan welke kant u staat! Het wel of niet nemen van het c-vaccin
is niet om het even, zoals u stelt. U maakt hiermee God tot een Auteur der zonde door dit kwade goed te praten.
Punt 3: De stelling dat er bij de rokende vlaswiek geen bevindelijk verstaan zou zijn van het ingeent zijn in
Christus is werkelijk het toppunt van godslastering aangezien u daarmee de feiten loochent, Gods werk aantast
en daarmee ook Zijn oogappel. Dit soort ongenuanceerde aantijgingen slaan echt nergens op, aangezien het
leven Gods en de weg daartoe duidelijk genoeg naar voren komen op de website van ds. Burggraaf d.m.v.
predikaties en artikelen. U neemt daar blijkbaar geen notie van of u erkent het niet als Waarheid, omdat u juist
openbaar gekomen bent als een vijand van de ware bevinding. En u durft nota bene dit soort aantijgingen in uw
mond te nemen, terwijl u zelf een volbloed ketter bent, zoals met de feiten keihard bewezen wordt in de 24
artikelen-linken, die voor geen twee-erlei uitleg vatbaar zijn. U beweert uit Christus te leven, maar uw spraak
maakt openbaar dat u uit de vader der leugenen leeft.
Punt 4: U gaat met geen woord in op het afgodsboek van dr. Huigen, terwijl als u een ware knecht van God zou

http://derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKRDzq_zhCHRISTENEN_HEBBEN_POLITIEKE_VERANTWOORDELIJKHEIDzh.html
http://derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKRDzq_zhCHRISTENEN_HEBBEN_POLITIEKE_VERANTWOORDELIJKHEIDzh.html
http://derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKVRAAG_OVER_DE_AFVALLIGEzpAPPELzpRELIGIE_VAN_DRzo_Pzo_DE_VRIES.html
http://derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKVRAAG_OVER_DE_AFVALLIGEzpAPPELzpRELIGIE_VAN_DRzo_Pzo_DE_VRIES.html
http://derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDE_zhVEELBEWOGENzh_HOMOPASTORALEzpBRIEVEN_VAN_DRzo_Pzo_de_VRIES.html
http://derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDE_zhVEELBEWOGENzh_HOMOPASTORALEzpBRIEVEN_VAN_DRzo_Pzo_de_VRIES.html
http://derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDE_zhVEELBEWOGENzh_HOMOPASTORALEzpBRIEVEN_VAN_DRzo_Pzo_de_VRIES.html
http://derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDE_zhVEELBEWOGENzh_HOMOPASTORALEzpBRIEVEN_VAN_DRzo_Pzo_de_VRIES.html
http://derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENSGPzpSHOWzpDIJKGRAAFzm_HHKzpDszoPzodezoVRIES_zg_JONGEJAN_zg_RD.html
http://derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENSGPzpSHOWzpDIJKGRAAFzm_HHKzpDszoPzodezoVRIES_zg_JONGEJAN_zg_RD.html
http://derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENHINDOESTAANSE_KASTENzgLAGENzpSTELSEL_VAN_DRzo_Pzo_DE_VRIES.html
http://derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENHINDOESTAANSE_KASTENzgLAGENzpSTELSEL_VAN_DRzo_Pzo_DE_VRIES.html
http://derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDRzo_Pzo_DE_VRIES_CALVINISEERT_RzoCzo_SPROULzhS_ROOMSEzoWEDERGEBOORTELEER.html%20
http://derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDRzo_Pzo_DE_VRIES_CALVINISEERT_RzoCzo_SPROULzhS_ROOMSEzoWEDERGEBOORTELEER.html%20
http://derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENPOLITIEKzpLEUGENSPEL_SGPznSANBALLAT_VAN_DER_STAAIJ.html
http://derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENPOLITIEKzpLEUGENSPEL_SGPznSANBALLAT_VAN_DER_STAAIJ.html
http://derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_2011DROOMWERELD_VAN_DRzo_Pzo_DE_VRIES.html
http://derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIGESCHIEDVERVALSING_DRzo_Pzo_DE_VRIES.html
http://derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIGESCHIEDVERVALSING_DRzo_Pzo_DE_VRIES.html
http://derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIGESCHIEDVERVALSING_DRzo_Pzo_DE_VRIES.html
http://derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIDRzo_Pzo_DE_VRIES_zg_1_KORzo_1zq19zn20.html
http://derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIDRzo_Pzo_DE_VRIES_zg_1_KORzo_1zq19zn20.html
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zijn hier publiek tegen zou getuigen, hetgeen u en uw HHK-collega's opvallend nalaten. U vindt het dus best dat
Gods Eer en leer vertrapt worden en dat ook Gods volk hierdoor geestelijk verkracht wordt. Zeer tekenend ! Ik
laat het hier maar bij en ik zal zeker niet de enige zijn die u hierop gewezen hebt, maar bij deze ben ik vrij van
uw bloed. Het zal wel weer hard in de oren klinken, maar misschien wordt u alsnog wakker. De Heere bekere u
en mij!

Jan van Dam 

--------------------------------------------------------

De Vries aan Jan: 
"Ik geloof zeker dat Burggraaf geroepen maar wel met een Bileamsroeping. Geestelijk gezien kan boven zijn
website staan. Ik stond blind en van ver in mij zelve zo rijk. Dan baat geen rechtzinnigheid. Overigens zijn al de
mannen die u noemt door een collega in het ambt bevestigd. Zij hadden geen Bileamsroeping 
Mhg Ds. . P de Vries

-------------------------------------------------------

GPPB.: Elymas de Vries braakt niets dan laster uit en wat De Vries uitbraakt is zijn levenslange drijfveer,
namelijk om zijn judasrol te verbloemen, hetgeen zijn oordeel des te zwaarder maakt. 
Bovendien zijn Bunyan en Spurgeon helemaal niet "door collega's in het ambt bevestigd", en Spurgeon -die ook
De Vries valselijk citeert- was een uitgesproken tegenstander van een kerkelijke bevestiging in het ambt. U ziet,
dat wie eenmaal ontmaskerd is als een achterklappende kleeniaanse lasterhond, die zet ook Christus' ware
getuigen weg als bileams en belialsmannen, zoals ook De Vries dat doet, maar God zal hem vergelden naar zijn
duivelse werken, omdat hij Christus opzettelijk in mij kruisigt en dat doen alleen vrome duivels, hetgeen een
trend is in de afvallige refokerken. Wat De Vries aan laster uitbraakt deert me niet, want dat hebben ze de
Heere Jezus ook aangedaan en zo de Meester zo Zijn knechten. Het is echter niet zo dat als lasteraars een
geroepen getuige van Christus valselijk voor een bileam en/of belialsman uitmaken, dat er geen bileams en
belialsmannen zijn, want als een belialsman is De Vries al lang geleden openbaar gekomen en een belialsman
kent de Heere niet (1 Sam. 2:12). Toen belial De Vries in Elspeet stond, heeft hij letterlijk gezegd, dat "als ds.
Klaas Veldman in Elspeet zou komen preken, hij dood op de kansel mocht vallen", zo vervuld is Kain de Vries met
broederhaat en broedermoord-aanslagen. Zijn masker is dus al vroeg afgevallen, hoewel Klaas Veldman ook
aan het lasteren is geslagen, maar geen lasteraar zal voor God kunnen bestaan. 
Ook Kain de Vries komt er bij God niet doorheen en wie het ook betreft, gelijk geschreven is in:
1 Johannes 2:9: "Die zegt, dat hij in het licht is, en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe."
1 Johannes 2:11: "Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis, en wandelt in de duisternis, en weet niet, waar
hij henengaat; want de duisternis heeft zijn ogen verblind."
1 Johannes 3:15: "Een iegelijk, die zijn broeder haat, is een doodslager; en gij weet, dat geen doodslager het
eeuwige leven heeft in zich blijvende."
Wie aan het liegen en lasteren slaat, zoals Kain de Vries dat doet, moet zichzelf constant van leugens blijven
bedienen, maar God slaat al die porseleinen refo-lasterhuizen op Zijn tijd aan stukken en doet de inwoners
ervan vergaan, gelijk het toenmalige mensdom in Noach's dagen is vergaan. Ten aanzien van onze dagen staat
er geschreven dat het zal zijn als in de dagen van Noach, hoewel ik hun dodelijke dag niet heb begeerd, God is
mijn Getuige.

-------------------------------------------------------------

Antwoord van Jan aan De Vries:
De Vries, laat ik u dit zeggen, u bent overduidelijk zelf een belialsman, omdat u een geroepen knecht van God in
zijn geestelijke staat, ambt en roeping aantast. Dat ds. Burggraaf u heeft exposed als een top-tien huichelaar is
noodzakelijk en recht. Uw volstrekt ongenuanceerde godevijandige reacties zeggen alles over uzelf. U lapt de
Eer van God op alle mogelijke manieren publiek aan uw laars, terwijl ds. Burggraaf die juist verdedigt, OMDAT
HIJ WAARLIJK VAN GOD GEROEPEN IS. Nogmaals, u daarentegen, blijkt zelf geen goddelijke roeping te hebben,
aangezien al Gods geroepen knechten EEN TOTAAL ANDERE WEG GAAN dan u als lid van een sodomitisch
kerkverband, waarin werkelijk alle ongerechtigheid er mee door kan en waarmee ook u duidelijk participeert.
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Kortom: u dient Christus en de belial en het einde daarvan is de drievoudige dood.
Uw opmerking dat "de mannen die u noemt door een collega in het ambt bevestigd zijn" kan allemaal waar zijn,
(GPPB.: is niet waar in het geval van Bunyan en Spurgeon), maar dit waren geen afvallige leraars zoals u dat wel
bent en bovendien werkt God ook extra-ordinair, zoals bij de discipelen, Johannes de Doper, de profeten en de
richters. Zijn die kerkelijk bevestigd? Ze zijn allen door Christus in hun ambt bevestigd en daar kwam geen kerk
aan te pas. Ik word beroerd van dit soort hatelijke opmerkingen die u maakt en ik weet dat God hierin geen
ledig Toeschouwer is. 

Jan van Dam

------------------------------------------------------

De Vries: Beste Jan,
Ga biddend elke dag Het wachtwoord der hervormers opzeggen. Nodig is een gebroken en verslagen hart Dat
mist Burggraaf en dat mist u. Dan baat geen rechtzinnigheid. De Heer opene uw hart

Ds. P. de Vreis

-----------------------------------------------------

GPPB.: 1. De Vreis (De Vries) kan zijn eigen naam niet eens schrijven en bij elke reactie komt openbaar dat hij
zijn eigen toetsenbord als een dolle hond verkracht, hetgeen ook in het verleden is gebleken. Ook is Kain de
Vries blijkbaar overgestapt naar de EO, noemende de Heere "De Heer". 

2. Sodomitisch-hersteld-hervormde VU-crucifix-kusser, P. de Vries, reageert als een hondsdolle coyote en
beveelt Jan om elke dag het wachtwoord der hervormers op te dreunen (alsof dat iets bewerkt), terwijl de
zichzelf decorerende wassen-beeld-bedelaar De Vries de inhoudelijke toepassing van het engelstalige(!)
Wachtwoord der Hervormers zelf niet kent, want uit de vruchten kent men de boom.

3. De Vries weet van "een gebroken en verslagen hart" zelf net zoveel af als de Sanhedristen wier harten
barstten van de vijandschap toen Stefanus hen vanuit heilige verontwaardiging bij God vandaan hen het
volgende in het gezicht slingerde: "Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den
Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben
gedood degenen, die te voren verkondigd hebben de komst des Rechtvaardigen, van Welken gijlieden nu verraders
en moordenaars geworden zijt. Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt ze niet
gehouden!" Hand. 7:51-53.
Volgens de lastergalbrakende De Vries miste dus ook Stefanus "een gebroken en verslagen hart" en van die
hondsdolle laster is De Vries zwanger. Enfin, het hol van adder De Vries is weer eens voldoende uitgerookt. God
zal hem vergelden naar zijn werken (2 Tim. 4:14), want wie een judasrol speelt, krijgt ook een judas-einde. 

Er is echter niets nieuws onder de zon:
"Want Johannes is gekomen, noch etende, noch drinkende, en zij zeggen: Hij heeft den duivel", Matth. 11:18.

"En velen van hen zeiden: Hij heeft den duivel, en is uitzinnig; wat hoort gij Hem? Anderen zeiden: Dit zijn geen
woorden eens bezetenen; kan ook de duivel der blinden ogen openen?" Joh. 10:20-21.

"De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en
wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren. Doch de Wijsheid is gerechtvaardigd geworden van Haar
kinderen", Matth. 11:19.


