Briefwisseling GPPB. & HHK-er - à la Kohlbrugge - Da Costa
Geachte meneer Burggraaf,
Schrijf dit uit deernis en bewogenheid met u en nergens anders om.
U bent onmiskenbaar een man met grote gaven. Want u beschikt over een grote kennis
van Gods Woord, en u bent uitermate taalvaardig en zeer belezen. Daarnaast hebt u ook
nog eens een energie en een kracht waarom ondergetekende u slechts kan benijden.
Maar u gebruikt deze gaven helaas nogal eens om u te buiten te gaan aan de meest
grove beledigingen en aantijgingen jegens uw naasten. Nu is het niet verkeerd om
elkaar broederlijk op te scherpen en bij de les te houden door middel van op de Schrift
gebaseerde vermaningen. Binnen het kader van het priesterschap aller gelovigen is dat
zelfs onze plicht, omdat een prediker niet meerder is dan een hoorder. Maar zulks dient
dan wel gedaan te worden in de liefde en in het besef dat wij uit ootmoedigheid de
ander uitnemender hebben te achten dan onszelf (Filip. 2:3). In dit kader kan ook 1
Sam. 2:3 worden aangehaald; Maak het niet te veel, dat gij hoog, hoog zoudt spreken,
dat iets hards uit uw m ond zou gaan, want de HEERE is een God der wetenschappen, en
Zijn daden zijn wel gedaan.
Zo kan er nog wel een hele tijd worden door gegaan, maar wens de Schrift hier niet als
wapen tegen u te gebruiken. Want wie dat doet om zijn gelijk jegens zijn naaste te
willen halen misbruikt de Bijbel slechts omwille van de bevrediging der eigen ijdelheid.
Gods Woord is weliswaar een scherp tweesnijdend zwaard; een zeer geducht wapen.
Maar juist daarom dient dit Woord door ons met eerbied en voorzichtigheid te worden
gehanteerd.
Veroorlooft u mij om u het volgende te verhalen; mijn weg naar het ambt van dienaar
des W oords is een zeer lange, pijnlijke en moeilijke geweest. Uitte destijds eigenlijk
nogal voorzichtig en zacht verwoordde bezwaren tegen de vorming van de PKN, waarin
ik stelde dat dit streven slechts kon uitmonden in een afhankelijkheid en
onderhorigheid van de twee grootste protestantse Nederlandse kerkgenootschappen
aan de staatsmacht. Dit met het doel om zich, als een door socialisme, liberalisme en
cultureel marxistisme gedomineerde overheid, ervan te vergewissen dat er vanuit deze
PKN nimmer kritiek op het beleid van deze overheid zou kunnen worden uitgeoefend.
In feite behelsde deze PKN m.i. dus een terugkeer naar het Algem een Reglement van
1816. Mijn bezwaren waren, naast leerstellig (gesanctioneerde sodomie!), dus ook
historisch-politiek van aard. Vermoedelijk de vinger hiermee op een onverwacht en
uitermate gevoelige plek gelegd, want in november van het jaar 2004, na meer dan 10
jaar studie in deeltijd, als een dolle hond uit de PKN geschopt. Nooit in mijn leven
zoveel haat en razernij jegens mijn persoon ervaren als toen. En het heeft daarna nog
tot 2011 geduurd voordat ondergetekende eindelijk een preekbevoegdheid in de HHK
kon en mocht verkrijgen.
Mag echter getuigen in dit alles nog bewaard te zijn gebleven voor verbittering en
verharding des harten. Dit in jammerlijke tegenstelling tot mijn innig geliefde vrouw en
echtgenote voor meer dan 34 jaren, die het na deze ervaring ook nu nog altijd vertikt
om ooit weer een voet in wat voor kerk dan ook te zetten! Dat is dan ook tegelijkertijd
het voornaamste kruis wat ik heb te dragen.
Het tweede is dat het de Heere heeft behaagd om mij mijn voordien aanzienlijke
lichaamskracht bijna geheel te ontnemen door mij te bezoeken met multiple sclerose.
Dit laatste is echter veel minder smartelijk en makkelijker te dragen dan het eerste.
Want het belet mij niet om Gods Woord nog te mogen verkondigen. Kan hierdoor
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echter niet als dienaar des Woords aan een gemeente worden verbonden omdat dit
gewoonweg boven mijn krachten zou gaan. Maar ook dat is te dragen. Van meet af aan
in dit nare conflict altijd gezocht om te zegenen die mij vervloekten en nooit en te
nimmer op mijzelf te zien, maar op het kruis van Christus. Want wanneer wij onrecht
hebben te verduren mag het ons daarmee nog gegeven zijn om te zien op Hem, aan Wie
het grootste onrecht aller tijden is geschied, om onrechtvaardigen als wij de
rechtvaardigheid aan te brengen.
Zodra de Romeinse overheid iemand destijds tot het kruis veroordeelde verloor hij al
zijn rechten. En wanneer wij, in de geloofsverbondenheid met Hem, het kruis van
Christus krijgen opgelegd, verliezen ook wij al onze rechten. Het zal u misschien
bevreemden, maar dit besef van totale rechteloosheid heeft mij behoed voor
verharding des harten en mij de innerlijke vrede gegeven om staande te kunnen blijven
in al deze beproevingen. En daarin komt mij geen enkele eer toe, want ben ook maar
een doemwaardige en ellendige zondaar, die het in alles alleen maar van Hem kan
verwachten. Dat houd je klein en maak je ootmoedig en geduldig. Ook en vooral jegens
anderen.
Waarom schrijf ik u dit allem aal? Wel..., ik heb het sterke vermoeden dat u op uw weg
naar het dienstknechtschap des Heeren ook geconfronteerd bent geweest met haat en
tegenwerking. En dat van de kant van uitgerekend diegenen die door u voordien als
broeders en medestanders werden beschouwd. Nu is het niet aan mij om u te gaan
veroordelen, want dan zal ondergetekende zich met dezelfde maat moeten laten meten
als waarmee ik u zou m eten. En dan blijft er niets van mij over! Van u trouwens ook
niet, maar dat is een ander onderwerp. Punt is dat ik daartoe niet gerechtigd ben.
Wanneer het bovenstaande vermoeden echter op waarheid berust delen wij de zelfde
ervaringen. M aar dan wel met een verschillende uitwerking. Het is mij sindsdien
onmogelijk geworden om mijn naasten te verachten of te veroordelen; hoe groot hun
zonden, ongerechtigheden en tekortkomingen dan ook zijn. Daarom doe ik dit ook niet
met u. Om eerlijk te wezen was het wel mijn eerste im puls om u te gaan bespotten,
zoals men dit al zo vaak met u heeft gedaan. Maar kon dit bij nader inzien niet en werd
in plaats daarvan in deernis met u bewogen, waarin het mij is opgelegd om u te wijzen
op het kruis van Christus. Want dit kruis maakt ons rechteloos. En het heeft ons er
daarom ook van bewust te maken dat wij niet het recht hebben om onze naasten, onze
mede-zondaren en mede-zondaressen, uit naam van Christus, te gaan veroordelen.
Laat staan ze te vervloeken en uit te schelden. Wij hebben de zonde aan te wijzen, te
veroordelen, te vervloeken, ja te doden. M aar in deze dood hebben wij ook aan onszelf
te sterven; Hem meer en meer gelijkvormig wordende; opdat die gezindheid in ons zal
wonen, welke ook in Christus Jezus was. En dan loop je niet zo recht meer, en dan
spreek je niet zo luid meer. Begrijpt u?
Meer heb ik u niet te zeggen. Wie het vatten kan, die vatte het. U kunt nu, zoals u zo
vaak doet, gaan schelden, razen en tieren, of u in een ijzig stilzwijgen hullen. Dat zal mij
niet raken, want alles wat mensen en de wereld mij kunnen aandoen reeds erger dan
roof van alles wat ik eens bezat en moord ondervonden. Maar spreek bij deze, op deze
tweede dag waarop wij de Opstanding van de Heere uit de doden mogen gedenken, de
hoop uit dat het licht van Zijn ontferming en genade ook nog de duisternis van
bitterheid en woede uit uw hart zal kunnen verdrijven. Want dat is de bedoeling. En
wat het uitwerkt geef ik uit handen.
Hoogachtend en van harte Gode bevolen,
W.H. (Helmut) Hoorn
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Geachte collega Hoorn,
Hartelijk dank voor uw 'bewogen' brief, maar voordat ik daarop reageer wil ik van u
eerst geciteerde bewijslast van hetgeen u hieronder beweert: "Maar u gebruikt deze
gaven helaas nogal eens om u te buiten te gaan aan de meest grove beledigingen en
aantijgingen jegens uw naasten." Ik ben me namelijk van het door u genoemde kwaad
niet bewust, aangezien de strijd tegen vlees en bloed me wezenlijk vreemd is.
vr. gr. GPPB.
-----------------------------------------------------------Geachte meneer Burggraaf,
Bedoel hiermee de manier waarop u op uw website vaak tekeer gaat tegen mensen als
drs. Van der Staaij, ds. De Vries, dr. Van Vlastuin, e.a. Dit gezegd hebbende zet
ondergetekende ook wel degelijk vraagtekens bij de uitlatingen van dr. Van Vlastuin
over het non issue van de genderkwestie van de Heere Jezus Christus. Dit valt m.i. te
beschouwen als een vorm van appeasement in de richting van diezelfde krachten die
destijds in 2003 tot een scheuring in de voormalige NHK hebben geleid. Dr. Van
Vlastuin is een begenadigd prediker, maar hij zou som s wat beter moeten nadenken
over het zich ijdellijk begeven op het terrein van het wereldse academische discours.
Want wanneer je niets zinnigs te zeggen hebt kun je maar beter zwijgen en je bij je leest
houden. Tevens bepaald niet te spreken over de mede-ondertekening van de HHK van
de verklaring ''In vrijheid verbonden'', waarin de islam in feite als gelijkwaardig aan
het christelijke geloof wordt verklaard. Maar ieder kerkgenootschap, dus ook de HHK,
is een kerk buiten het paradijs en volmaakt hoort nu eenmaal niet bij de mens in diens
gevallen staat. Ook in de oude NHK kwamen zaken voor waarmee velen zich niet
konden verenigen. Dat is altijd, en gedurende de hele kerkgeschiedenis, zo geweest en
dat zal altijd zo blijven, tot wat voor kerkgenootschap men dan ook behoort.
De Kerk des Heeren, met een hoofdletter ''K'', strekt zich uit over alle christelijke
kerken, met een kleine ''k'', en staat boven alle denominatieve, culturele, etnische en
nationale scheidslijnen en ook boven de menselijke grenzen van tijd en ruimte. Dat
betekent dat men in alle kerken zowel kinderen Gods als kinderen van de boze kan
vinden. En wanneer iedereen alles van elkaar zou weten, in wat voor kerkelijke
gemeente dan ook, dan waren alle kerken op zondag leeg!
En wanneer deze kennis aan predikers zou toevallen zouden zowel u als
ondergetekende de grootste moeite hebben om Gods Woord daar nog te kunnen
verkondigen, omdat vermeerderde wetenschap niets anders baart dan vermeerderde
smart. Wij zouden eronder bezwijken.
Daarom heeft een menselijk en hoogmoedig streven naar een volmaakte kerk, wat iets
heel anders is dan de Reformatie, ook altijd alleen maar tot smart en twist, tweedracht
en onvoorstelbare ellende geleid. Niet voor niets heeft Luther gezegd dat de duivel de
aap van God is, waarmee hij bedoelde dat de boze het werk van God met ons mensen op
een perfide, misleidende en onzalige wijze imiteert, met het doel de mens op een
dwaalspoor te leiden. En dit hoogmoedige en sectarische streven naar een volmaakte
kerk en een aards paradijs is zo'n duivelse imitatie van de Reformatie. In ons land is dit
het labadistische, Rooms-Jezuitische en mystieke vergif, dat eeuwen achtereen diepe
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sporen in de geschiedenis van het gereformeerde geloofsleven alhier heeft getrokken
en waar wij soms nog steeds op stuiten. Daarin is het niet de Heere en Diens Evangelie
wat in het centrum van het geloofsleven wordt geplaatst, maar de menselijke
gevoelens, belevingen en em oties; geheel in de lijn van de boven vermelde Roomse
mystiek. En wanneer men deze menselijke belevingswereld dan tegen het licht van
Gods Woord houdt genereert het besef van zonde en menselijke onvolmaaktheid een
fatalistische lijdelijkheid, die dermate kan ontaarden dat men meent hiermee nog iets
te kunnen zijn voor de Heere, de kerk en de gemeente. Dit komt dan in de plaats van
het rechtvaardig makende geloof te staan. Met alle rampzalige gevolgen van dien. En
dat is maar 1 voorbeeld van het onheil wat dit hoogmoedige en onbijbelse streven naar
een volmaakte aardse kerk kan aanrichten.
En dan is een HHK ook niet volm aakt en de predikanten en ambtsdragers daarin al
helemaal niet; dr. Van Vlastuin niet, ds. De Vries niet, ds. Buijs en ds. Lassche (2 goede
vrienden van mij) niet en ondergetekende ook niet. En prediker, evangelist, schrijver
en blogger G.P.P. Burggraaf al evenmin. Of vergis ik mij soms? Bedoel maar te zeggen
dat, wanneer je dat beseft, je niet meer zo hoog van de toren blaast. Heb dit op een
nogal pijnlijke en ingrijpende manier persoonlijk moeten leren, zoals in het vorige
schrijven aan u bericht. Maar kan daar achteraf bezien alleen maar dankbaar voor zijn.
En waar men verder niet over kan spreken; daarover moet men tegen de mensen
zwijgen. En het in gebed aan de Heere voorleggen, voordat je je mond opentrekt, of in
het toetsenbord klimt. Vindt u ook niet?
Van harte Gode bevolen,
W.H.(Helmut) Hoorn
---------------------------------------------------------Waarde HHK-er, W.H. Hoorn,
O ja, het is weer zo ver, de zoveelste brief van een kerkelijke pacifist, humanist en
schijnneutrale pilatus! Ik weet me evenwel van God geroepen en door de liefde van
Christus gedreven, ook om u deze brief te schrijven (noem het gerust schelden), maar
als de ere Gods, de lere Christi en het recht Gods met vrome woorden doorlopend
geschonden en verkracht worden, door de door u opgesomde personen, zoals ook u
doet, hanteert de liefde uit God het tweesnijdende scherpe zwaard des Woords en richt
al dat vroom-vleselijke gesnater ten gronde, gelijk Micha getuigt: “Maar waarlijk, ik ben
vol krachts van den Geest des HEEREN; en [vol] van gericht en dapperheid, om Jakob te
verkondigen zijn overtreding, en Israel zijn zonde”, Micha 3:8.
U ageert en speculeert -zoals alle refo-web-riool-publicisten doen- onder pacifistische
false-flag, maar ondertussen oordeelt u er lustig oplos om de bijbelse separatie en de
door God geboden tucht in diskrediet te stellen en Gods getuigen monddood te maken.
Het is echter een vergeefse poging, want God laat de autoriteit van Zijn W oord gelden
waar Hij wil en tegen wie Hij wil, met name middels Zijn geroepen getuigen en degenen
die met Zijn getuigen zonder oorzaak twisten, zullen vergaan (Jes. 41:11), “...gelijkerwijs
nu Jannes en Jambres M ozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen;
mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof”, 2 Tim. 3:8.
U spreekt echter met twee monden, waarde Hoorn, want op de website
jominee.wordpress.com in het artikel “zo zuur als de muur”, 23 oktober 2012, schrijft u
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(terecht) wel polemisch, o.a. tegen de islam en antisemitisme. Aan een zekere Ruud
schrijft u: “Geen stap opzij of achteruit voor socialisten, islamisten en antisemieten. En
ook niet voor diegenen, die de vernietiging van Gods volk en Gods Kerk (inderdaad twee
identieke begrippen!) op het oog hebben, en die de Schrift zoeken te verdraaien en de leer
te vergiftigen, door daarmee te collaboreren.”

En op pagina 474 schrijft Olevianus: “Hijzelf is het ook, Die met de Heilige Geest doopt,
door Wiens kracht wij de aangeboden genade der vrijspraak, of der rechtvaardigmaking
omhelzen, en wedergeboren worden tot kinderen Gods.”
Op pagina 490 schrijft hij: “Doe erbij, dat wij wedergeboren worden. Zulks geschiedt om
de voorafgaande verzoening, of (om) de toegerekende gerechtigheid, zoals God Zelf
getuigt, Jer. 31:33v.” (einde citaat).

Zie link:
https://jominee.wordpress.com/2012/10/23/net-zo-zuur-als-de-muur/

In uw eigen sodomitisch kerkverband (HHK) speelt u omtrent valse leringen en
roepende sodomitische HHK-zonden de neutrale pacifist/kameleon, ja, als een vijand
van de ware bevinding die gij vereenzelvigt met de roomse mystiek, en zo profileert u
zich ook in uw brieven aan mij. Bovendien is uw oude-mens-visie over het
rechtvaardigend geloof zo arminiaans als de aap van God, de duivel, is, en geheel
overeenkomstig met de Remonstrantse confessie. Het klinkt allemaal heel vroom wat u
mij schrijft, maar het is pure (nederige) hoogmoed voortkom end uit wettische
dienstbaarheid en eigenliefde.
Ik zal u met twee citaten uit mijn boek ‘Het water des Levens’, bewijzen dat uw visie (mij
bekend) op het rechtvaardigmakend geloof onbijbels is.
1e citaat uit het boek ‘Het water des Levens’, pag. 95-96:
“Wat de orde rechtvaardigmaking-geloof betreft: Indien men het geloof aan Gods
toerekening vooraf laat gaan, bevindt men zich op pelagiaanse grond. Zo’n stelling is
ook in strijd met de gereformeerde leer, zoals beschreven in de vragen en antwoorden
60 en 61 van de Heidelberger Catechismus. Zacharius Ursinus, de voornaamste
opsteller van de Catechismus, leert in een Latijnse versie van zijn ‘Uitlegging van de
Catechismus’ (uitgegeven in Heidelberg in 1612, deel 1, pag. 233) inzake een verklaring
van de vragen 60 en 61, het volgende: “Deus enim primum nobis imputat satisfactionem
Christi; deinde in nobis efficit fidem, qua illam imputatiomen nobis applicemus, unde
apparet quod applicatio divina applicationem nostram (quae est fidei) praecedat et sit
ejus cause, licet non sit sine nostra. “Non vos me eligistis (inquit Christus), sed ego vos”,
Joh. 15:16.
Dat betekent: “Want God rekent ons eerst de genoegdoening van Christus toe. Daarna
werkt Hij in ons het geloof, waardoor wij ons die toerekening toe-eigenen; waaruit blijkt,
dat de Goddelijke toe-eigening (toepassing) aan onze toe-eigening (welke die van het
geloof is) voorafgaat en er een oorzaak van is, hoewel zij niet zónder de onze is. Christus
zegt: “Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren”, Joh. 15:16.
Wat de onlosmakelijkheid betreft: In zijn ‘Schatboek’ schrijft Ursinus op pagina 246:
“Zonder deze toe-eigening onzerzijds geschiedt de Goddelijke ook niet, maar het is
noodzakelijk dat ze beiden samengaan.”
Op grond van Efeze 2:8 schrijft Ursinus verder: “Daarom geschiedt de één niet zonder de
ander, de eerste niet zonder de tweede. Want God eigent ze ons zó toe, dat wij zelf ze ons
ook toe-eigenen zullen door het geloof.”
Dus de toerekening en de aanneming geschieden tegelijkertijd, maar let wel op de orde
van die beiden. Ook Caspar Olevianus leerde hetzelfde in zijn boek: ‘Verklaring van de
Apostolische Geloofsbelijdenis’. Op pagina 445 schrijft hij: “Want door het Evangelie is de
Heilige Geest krachtig in ons werkzaam, Die ons Christus inlijft, door het geloof in ons te
scheppen, waardoor wij de aangeboden Christus aannemen, met Zijn eeuwige
gerechtigheid, die Hij ons toerekent.” (Dan. 9:24 - Fil. 3:9).
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2e citaat, uit het boek ‘Het water des Levens’, pagina 107-108:
“Nóch het één, nóch het ander volgt op elkaar in tijd, maar vallen samen, hoewel de
schenking in orde aan de aanneming voorafgaat. De rechtvaardigmaking is voor
honderd procent Gods werk en geschiedt niet op een soort fifty-fifty basis, dus dat de
toegerekende gerechtigheid van Christus de helft en het geloof de andere helft
uitmaakt van de rechtvaardigmaking. Zó moet het niet worden verstaan en zo wordt
het zeker niet beleefd door degenen die gerechtvaardigd worden. Door het geloof
vullen wij de volkomen gerechtigheid van Christus niet aan. Dat te leren is blasfemisch.
Het geloof is slechts een onmisbaar instrument van deelachtmaking, namelijk van de
volmaakte gerechtigheid van Christus.
De bijbelse orde van de rechtvaardigmaking is echter van fundamenteel belang voor
het ware geloofsleven. Het is daarom puur remonstrants te leren dat de
rechtvaardigmaking op het geloof volgt. In de Remonstrantse Confessie, hoofdstuk
11, staat namelijk tot weerlegging van de gereform eerde(!) geloofsbeschrijving
geschreven: “Daarom wordt ook zulk een toestemming een vertrouwen genoemd; niet een
vertrouwen op de bijzondere barmhartigheid Gods, waarmee wij ieder persoonlijk
geloven, dat ons onze zonden vergeven zijn. Want zo’n vertrouwen behoort niet tot het
wezen des geloofs, noch maakt het het wezen des geloofs zelf uit. Dus is het een zaak, die
direct op het geloof volgt, aangezien het geloof een conditie (= voorwaarde) is, die vereist
wordt om vergeving der zonden (te ontvangen); en daarna een verzekerd vertrouwen ván
zulk een vergeving te verkrijgen; en (omdat) dat geloof dus noodzakelijk vooraf moet
gaan.”
Of men nu het geloof aanmerkt als een vrucht van ‘s m ensen vrije wil óf als een gave
Gods, het is en blijft onbijbels en ongereformeerd als men het geloof laat voorafgaan
aan de genadige rechtvaardigmaking, of andersom. Degenen die het ene óf het andere
leren ontkomen er niet aan het geloof aan de verdiensten van menselijke
werkzaam heden toe te schrijven. Het is de mens echter niet gegeven te besluiten om te
geloven of niet te geloven, want dat besluit komt alleen God toe. Daarom heet het ook:
vrije, soevereine genade! “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat
niet uit u, het is Gods gave”, Ef. 2:8. De toerekening van de gerechtigheid van Christus en
de aanneming ervan door het geloof, m ogen daarom nooit ten kóste van elkaar worden
uitgespeeld. Rechtvaardigmaking en geloof zijn zo nauw met elkaar verenigd, dat zij
onmogelijk van elkaar gescheiden kunnen worden, zonder de bijbelse heilsleer geweld
aan te doen. Alle scheidingen en tijdsbepalingen die er tussen de rechtvaardigmaking
en het geloof gecreëerd worden, komen voort uit een gemis aan bevindelijke en
geheiligde kennis van de rechtvaardigmaking door het geloof”, (einde citaat).
Uw bewering dat Gods volk in elke kerk verkeert, is een verzinsel die de aap van God u
ingegeven heeft. De afval is compleet en God heeft Zijn kandelaar eruit weggenomen.
Lees het vlammend getuigenis van ds. Th. van der Groe tegen de refo-homo-aanvaarding
en de afval van Neerlands kerk en staat:
http://derokendevlaswiek.com/2016_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKVLAMMENDzpGETUIGENISzpVAN
_THzo_VAN_DER_GROE_TEGEN_REFOznHOMOznAANVAARDING.html
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Als Gods eer en leer in het geding zijn, voeren Gods ware getuigen liever een heilige
oorlog dan een valse vrede, gelijk ook Luther gezegd heeft: "W anneer het nu de
artikelen van het geloof betreft, dan geve God maar geen ootmoed! Want het komt er dan
niet op aan, dat men omwille van de liefde of de vrede of de eenheid wil wijken; ook niet
omdat anders de kerk verwoest werd of dat men uit liefde tot de keizerlijke majesteit een
weinig wijkt. Zo klagen de sekten- en scheurmakers over ons, als ware er bij ons geen
ootmoed en liefde. Maar wij antwoorden hen: Verwijder eerst het Woord, de leer en het
geloof; want hierin willen wij voor u geen handbreed wijken, al zouden ook de hemel en
aarde erdoor uit hun voegen raken." Citaat van Luther uit: Preek over de voetenwassing, Joh.
13:1-20.

Uw aanhaling van Luther is dus buiksprekend-eenzijdig en dat is kenmerkend voor
kerkelijke pacifisten, die een slachtofferrol spelen, maar weigeren in de bressen te
staan.
Lees het artikel over het bijbels oordelen -waartegen u zo nadrukkelijk ageert- via
onderstaande link, terwijl bijbels oordelen een liefdesplicht is voor Gods ware getuigen:
http://derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENJANNES_EN_JAMBRES_PUBLIEK_TEzp
SCHANDEzpGEZET.html

Ik blaas niet hoog van de toren, zoals u valselijk beweert, aangezien de Heere
ondergetekende nul (Gal. 2:19) tot een wachttoren gesteld heeft (Jer. 6:27) en ook heeft
Hij me erop gesteld, zeggende: “Heere! ik sta op den wachttoren geduriglijk bij dag, en op
mijn hoede zet ik mij ganse nachten”, Jes. 21:8. Ik schrijf niet uit wrok, noch uit
verbittering, zoals u dat suggereert, nee, m aar ‘k ben soms wel vervuld met heilige
verontwaardiging -geheel naar het beeld van de Leeuw uit Juda’s stam- omtrent de
profane en sodomitische afval der tuchtloze refo-kerken en gelijknamige stommehonden-priesterschaar. Als u werkelijk rechteloos zou zijn, zou u der wet gestorven zijn
en publiek in de bressen staan; derhalve is uw rechteloosheids-claim slechts geveinsde
praat. “Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der
hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is”, Matth. 7:21.
Van uw soort vroom-klinkende doch lasterlijke aantijgings-brieven heb ik er door de
jaren heen reeds honderden ontvangen en al die refo-pacifisten vragen repeterend
naar de bekende weg, ook u! Het is de bekende langspeelplaat met zijn steeds
wederkerend zwakzinnig refrein: “Wat je zegt, dat ben je zelluf!”
Als u een beetje onderzoek had gedaan, had u uw brief in zijn geheel én in details reeds
jaren beantwoord kunnen vinden op de DRV-website, maar inzenders zoals u, zijn
opmerkelijk gebrand op zogenaamde naastenliefde en vooral op mensen-eer, terwijl
Gods eer en leer hen geen zier interesseert. Met het grootste gemak bagatelliseert u de
grootste godslasteringen van genoemde personen en ook van uw eigen kerk, terwijl
Gods Woord uitdrukkelijk de hantering van beiden sleutelen des hemelrijks jegens
zulke spotters leert en dat genoemde ketters na de eerste en tweede vermaning
verworpen moeten worden (Tit. 3:10). Gij zijt dus barmhartiger dan God Zelf en zulke
eer-van-elkander-nemende-belijders blijken steeds weer bittere vijanden van het kruis
van Christus te zijn en tegelijk de ere Gods aan hun laars lappen.
U blijkt ook totaal geen kennis te hebben van het bijbelse onderscheid tussen geestelijk
schelden en vleselijk schelden, en dat onderscheid kent geen enkele refo-dominee in
onze dagen en daaruit komen allerhande vroom-klinkende lasteringen voort. Het
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geestelijke schelden van Christus jegens het Sanhedrin (M atth. 23) durft u niet aan te
tasten, maar wel bij Zijn getuige en u kruisigt Christus opnieuw in mij. Ik zal u evenwel
het onderscheid tussen geestelijk en vleselijk schelden aantonen vanuit Gods Woord.
Lees het artikel hierover via onderstaande DRV-link:
http://derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENOORDELENzm_GEESTELIJKzn_EN_VL
ESELIJKzpSCHELDEN.html

Net als de godsdienstige Joden ergert u zich aan de vleesverterende bediening van de
Leeuw uit Juda’s stam, Die door de ijver van Gods huis verteerde (tempelreiniging oordeelsprediking tegen het Sanhedrin, enz.). Genoemde Joden die geveinsdelijk de
vlag der liefde in hun vaandel voerden, hoorden de prediking van Christus aanvankelijk
gaarne, want Hij sprak aangename woorden (Luk. 4:22), maar toen Hij ging separeren
tussen schijn en zijn, werden hun harten met toorn vervuld en sleepten zij Hem naar de
steilte, om Hem in de diepte te pletter te gooien (Luk. 4:29). “Maar Hij, door het midden
van hen doorgegaan zijnde, ging weg”, Luk. 4:30. Het zij u gezegd!
Als u de doctorale HHK-godslasteraar, Van Vlastuin, en de OGG-refo-fascist, Van
der Staaij, en de celibataire-hom o-proponent, dr. P. de Vries -waarvan ik slechts de
feiten genoemd heb en het oordeel Gods daarover- de handen boven het hoofd houdt,
hun godslasteringen bagatelliseert, hen niet publiek wederstaat, en Van Vlastuin zelfs
een ‘begenadigde’ prediker noemt, dan zijn de paus en de duivel ook ‘begenadigde
predikers’, en als u daarmee niet in de schuld komt voor God, bent u van hetzelfde
afvallige soort als zij zijn. U rept over ‘broederlijke vermaning’, maar genoemde
personen zijn mijn broeders niet; genoemde personen zijn uitgesproken vijanden van
Christus en Dien gekruisigd, die met het grootste gemak de leer van Christus
verkrachten en die profaan aanpassen aan de kerk-politieke omstandigheden. Gods
Woord leert dat dezulken God niet hebben, zeggende: “Een iegelijk, die overtreedt, en
niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet”, 2 Joh. 1:9a.
Gods ware getuigen dragen het beeld van Christus en zijn lam en leeuw tegelijk, want
zo de Meester, zo zijn knechten. Lam zijn ze als ze zelf belasterd worden; leeuw zijn ze
als de leer en de eer van God en Christus gelasterd worden. Mijn manier van getuigen is
dezelfde manier en geschiedt door dezelfde Geest als waarmee Johannes de Doper, de
profeten, Stefanus, de apostelen (Gal. 1:8-9) en ook Christus tegen het toenmalige
Sanhedrin getuigend ‘tekeer’ gingen en hen de eeuwige verdoem enis aanzegde (Matth.
23:33 - Luk. 3:7 - Hand. 7:51-53). Dat oordeel geldt vanzelf ook voor de van God
vervloekte fascistische politiek der SGP, die het kwade doet, opdat zogenaamd het
goede daaruit voortkome, waarvan de Heilige Geest zegt, dat degenen die zulke dingen
doen, hun verdoemenis rechtvaardig is (Rom. 3:8).
Zie DRV-link over SGP-criminaliteit:
http://www.providencemountainranch.com/DRV-ARTIKELEN%20SGP%20-%20VAN%20DER%20STAAIJ
%20-%20DIJKGRAAF%20-%20BISSCHOP%20-%20VAN%20LEEUWEN%20-%20VAN%20DIJK%20-%20V
AN%20DER%20VLIES.pdf

Vervloekt mag ik zijn als ik over zulke profane maffiose refo-criminaliteit het zwijgen
toe doe! Ik weet me van God geroepen om het snode van het kostelijke te
onderscheiden en het snode uit te rukken (Jer. 15:19). Ten spijt van de duizenden
attacks van binnen en buiten, ben en word ik gedurig in Christus ervan verzekerd dat
mijn roeping en strijd Godes is, gelijk de Heere tot mij gezegd heeft: “Zie, Ik stel u te
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dezen dage over de volken en over de koninkrijken, om uit te rukken, en af te breken, en te
verderven, en te verstoren; [ook] om te bouwen en te planten”, Jer. 1:10 - “...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, verzegeld door de Amen, zeggende: “En ziet, Ik met met ulieden,
al de dagen, tot de voleinding der wereld. Amen”, Matth. 28:20, hetgeen de Heilige Geest
talloze keren aan mijn ziel bevestigd heeft tot op de dag van vandaag. Ik ben dan ook
met hart en ziel verbonden aan de enige ware Kerk, namelijk, de Eén Heilige, Algemene
Christelijke Kerk, waarvan ik een levend lidmaat mag zijn en waarvan Christus het
Hoofd is. En die Kerk had in de NL-planting Gods, de Kerk der Reform atie, gestalte in de
sinds 2004 uitgerukte NHK.
U bent helaas van de gomorriaanse PKN-regen tot de sodomitische HHK-drup
overgegaan, waarde vriend Hoorn, terwijl Christus de Zijnen beveelt zulke
antichristelijke babel-kerken (PKN/HHK en de rest van refo-hollywood) te verlaten
(Openb. 18:4). Uw PKN-uitwerping was Gods hand, maar met uw overgang naar de
dienstbare HHK, verkeert u nog steeds in het werkhuis op zandgrond gebouwd.
Uw vergelijk met de NHK gaat niet op, mijn beste, want de NHK -hoe afvallig die ook
was- betrof de planting Gods, de Kerk der Reformatie, die vanwege de algehele afval
der tuchtloze refo-priesterschaar in 2004 door God is uitgerukt geworden. De tuchtloze
HHK en de rest van de vals-lerende afgescheiden refokerken hebben geen bijbelse
grond van bestaan, want die zijn alle door mensen gesticht, waarvan Christus zegt: “Alle
plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden”, Matth. 15:13, om
nog maar niet te spreken over Gods rechtvaardig oordeel over al die refo-kerkelijke
homo-inzegeningen en het duivelse celibataire-homo-sprookje, waardoor de vloek en
het oordeel Gods op alle refo-kerken onafwendbaar is geworden. Lees nog maar eens
de waarachtige kenmerken van de ware kerk in de NGB en dan zult u tot de conclusie
komen dat u van een valse kerk naar een vervalste sektarische kerk bent overgegaan,
met de pretentie “de voortzetting van de NHK” te zijn. Ik hoor de paus al schaterlachen
om deze doperse pretentie. Ook de HHK is -net als de PKN- slechts een bijwijf van
Rom e en niets anders, met depopulatie-ds., R. van Kooten, alias Bill Gates, als
vaccinatie-promotor. Lees onderstaand artikel over het refofiele vaccinatie-bedrog.
Zie DRV-link:
http://derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENVACCINATIEzpLEUGENSzpHOAX_dszo
_Rzo_vzo_KOOTEN_dszo_Bzo_LABEE_dszo_JzoAzo_WESTSTRATE.html

U constateert slechts de verraderlijke HHK-ondertekening van de godslasterlijke
verklaring “In vrijheid verbonden”, waarin de islam gelijk gesteld wordt met het
Christelijke geloof, maar u maakt zich er niet publiek bijbels vrij van, laat staan dat u
het stof van uw voeten schudt, hen tot een getuigenis (Mark. 6:11), inclusief van de
valse leringen die daar heersen en de van God vervloekte sodomie. De HEERE Zebaoth
verzoeken en tergen, dat is de praktijk van de huidige priesterschaar, terwijl de kerkbannen opgestapeld liggen tot aan de hemel. Maar God laat niet met Zich spotten. Lees
o.a. Ezech. 3:1-17, waarin de profeet ook de huidige kerk-afval predikt op Gods bevel.
U had beter in de woestijn kunnen blijven, mijn beste, nl. buiten de legerplaats, om tot
Hem uit te gaan, Zijn smaadheid dragende, maar u hield het -volgens uw eigen zeggen-
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er niet in uit en daarmee hebt u uw geestelijke rijke-jongelings-biografie geschreven,
zoals blijkt uit het 2014-CIP-artikel: "Over Christus raak ik nooit uitgepreekt", waarin u
zich -met Christus op de lippen- bedient van een valse bijbelvertaling, de HSV, waarvan
wij de valsheid met feiten bewezen hebben. Gods ware getuigen zullen en kunnen nooit
van een valse vertaling gebruik maken en zullen over zulke duivelse uitvindingen dan
ook publiek Gods oordeel uitspreken, waarvan akte.
Zie DRV-link:
http://derokendevlaswiek.com/2012_PERSzn_zg_VRAGENRUBRIEKHHK_GEDOOGT_VALSE_HSV.html

Uw verslag van de sekte van Jean de Labadie is ronduit zwakzinnig, alsof u mij daarmee
iets nieuws vertelt en alsof ik een labadist zou zijn. Al had u enig onderzoek gedaan,
had u kunnen weten dat ik een verklaarde tegenstander en bestrijder ben van al dat
kerkelijke sektarisme/labadisme, dat juist in de HHomoK hoogtij viert... Ik ben slechts
een stemmetje des roepende in de woestijn, maar daartoe wel krachtdadig door
Christus geroepen om Zijn getuige te zijn en het Woord onversneden al den volke te
prediken (M atth. 20:19), naar de volle raad Gods (Gal. 1:8-9 - Hand. 20:27), waarmee
we nog steeds moeten beginnen.
U vereenzelvigt persoonlijke zonden (kan ik naast gaan zitten), met de (profane)
overtreders tegen de leer van Christus door de valse leraars en hun volgelingen, die u
de handen boven het hoofd houdt. Daaruit volgt dan de zwakzinnig-valse beschuldiging
jegens de bestraffende man in de poort: “Wat je zegt dat ben je zelluf.”
Christus heeft me totaal anders onderwezen dan u pacifistisch pretendeert hoe het zijn
moet. Ik heb mijn theologie niet uit de boeken geleerd, maar tot op de dag van vandaag
aan de voeten van Christus door Woord en Geest, in het herhaalde kader van 1 Sam.
2:6, zodat ik met al de heiligen verwaardigd ben om in Zijn Naam te lijden, altijd de
doding van den Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus
in ons lichaam zou geopenbaard worden (2 Kor. 4:10). Altijd in de dood overgegeven te
worden om Jezus’ wil, is een zaak die de huidige priesterschaar niet kent, omdat zij
massaal de ergernis van het kruis teniet gedaan hebben, niet in de bressen staan en als
witgepleisterde graven der stomme honden niet bassen kunnen en derhalve nooit
publiek een getuigende stem laten horen, ook niet richting de overheid. Waarom?
Alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden (Gal.
6:12b) en kerk-politieke modaliteiten-domineetje willen zijn omwille van een handvol
vleselijk voordeel.
Uit uw verhaal en uit uw CIP-verslag is niet op te maken dat u een door God geroepen
getuige bent en ook meldt u in dat artikel niets van uw doorgang door de enge poort,
terwijl u daarin toch zelf uw doopceel licht, welnu, dan gaarne kort-bondig-volledig.
Beste collega, u had -na uw uittreding uit de PKN- het alleen op God moeten wagen,
zoals zovele ware knechten Gods in het verleden hebben gedaan (o.a. William
Huntington, Tiptaft, dr. Kohlbrugge, ds. Paauwe, enz.), die stonden geheel alleen, doch
niet alleen, want de Vader was altijd met hen, waarvan akte. Maar nee, u zocht -net als
de Leviet in Richteren 17- gelegenheid om onder een kerkelijk dak te verkeren, terwijl
de Heere der heerlijkheid met Zijn vervolgde schapen alleen buiten de legerplaats te
vinden is, en dat is de plaats waar Hij Zijn kudde legert in de middag! Kan ik het helpen
dat God het onedele, hetgeen niets is, uitverkoren heeft, en de wijsheid der wijzen zal
doen vergaan? Het is louter vrije soevereine genade, amen lieve Heere Jezus!
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Eén man met God is de Meerderheid, maar u hebt uzelf -mocht u het ooit gehad
hebben- van alle geesteslicht beroofd, door uzelf uit te huren aan een democratische
kerk, waarin meeste stemmen gelden en dat betekent: God eruit! Hoe kunt u zich de
inbeelding veroorloven dat de theocratische God Zich inlaat met een dem oNcratische
kerkvorm? Lees de kerkorde van Christus aan de zeven gemeenten van Klein-Azië en
dan kan een kind u vertellen dat u zich op glad ijs bevindt. Ik zeg u in de Naam van
Christus: Maak u bijbels en publiek vrij van die sektarisch-kerkelijke janboel, vriend
Hoorn, zoals Gods Woord uitdrukkelijk leert o.a. in Ezechiël 3; Ezech. 33; Matth. 10:1415 - Ef. 5:11 - 1 Tim. 5:20, enz. en waag het op Jezus alleen, geheel en alles.

en gestumper door de jaren heen zou dit mij meer dan genoeg zijn. En ook dan komt
mij geen enkele eer toe. Heb nergens recht op, want zodra je het kruis krijgt opgelegd
verlies je al je rechten. Dus verder ook geen behoefte om mij in uw richting te willen
verdedigen, of te rechtvaardigen. En daarom ga ik over de rest van wat u allemaal
beweert ook m aar niet oordelen. U beschikt over een fenomenale kennis van de Schrift
en de leer; dat staat buiten kijf en dat bewijst u hier bovendien nogmaals in uw
schrijven aan mijn persoon. In hoeverre dit van de Heere moet zijn weet ik niet; ook
daarover ga ik niet oordelen. En wat het uitwerkt zal van Hem afhangen. Dat geldt
denkelijk zowel voor u als voor ondergetekende als voor iedere dienstknecht.

Ik wil het hierbij laten, en via de onderstaande preek-linken kunt u er nog wat meer
over vernemen hoe de oogmerken van de kerk-politieke marchandeurs, waarvan u
helaas er ook een van zijt, ontmaskerd worden, door het Woord van onze God, bij
monde van de Bruid van Christus. Omtrent deze zaak heeft de Heere al jaren geleden
tot mij gezegd: “Spoed u, en ga in der haast uit Jeruzalem; want zij zullen uw getuigenis
van Mij niet aannemen!” Hand. 22:18. Ja, ik ben van allen gehaat (op een handvol ware
broeders na), maar door God in Christus geliefd. Het is ongelooflijk, maar juist dan blijft
alleen herhaalde aanbidding over: “Wat is Uw knecht, dat Gij omgezien hebt naar een
doden hond, als ik ben?” 2 Sam. 9:8.

Sta niet op zo'n hoge plaats dat ik u enig w eerwoord zou kunnen of willen bieden. Maar
misschien zou iem and als u, die zelf buiten de muren en de legerplaatsen van de
gevestigde kerkgenootschappen staat, dan wel daarheen is geleid, zich nu juist bij
uitstek moeten realiseren dat het Evangelie geheel onafhankelijk is van kerkelijke
muren en legerplaatsen, wanneer Zijn Geest daarin nog m ag m eekomen. Want
kinderen Gods vindt men in ieder kerkgenootschap, omdat deze Geest nu eenmaal
waait waarheen Hij wil. Er is een Kerk des Heeren, die door Hem in eeuwigheid en
naar Zijn raad verkozen is. Die Kerk is volmaakt en staat boven tijd en ruimte. En er zijn
talloze kerkgenootschappen, waarover deze Kerk des Heeren is verdeeld. Deze muren
en legerplaatsen zijn slechts tijdelijke en onvolmaakte tabernakelen, waarbinnen zich
helaas en inderdaad maar al te vaak Hofni's en Pinehassen bevinden en bevonden,
m aar ook Elkana's, Hanna's en Samuels. Dan hebben wij het aan de Heere over te laten,
of Hij hier Zijn ark nog uit wil verwijderen, want daar gaan wij niet over.

Preek-linken over deze zaak:
http://www.providencemountainranch.com/De%20Bruid%20van%20Christus%20verkiest%20de%20hit
te%20der%20woestijn%20omdat%20Christus%20daar%20Zijn%20vervolgde%20kudde%20legert%20w
eidt%20en%20hoedt%20(1).wma
http://www.providencemountainranch.com/Ga%20uit%20op%20de%20voetstappen%20der%20schapen
%20(2).wma

Gode bevolen, GPPB.
-------------------------------------------------------Beste meneer Burggraaf,
Dank voor uw uitgebreide schrijven, waarmee u zich zoveel moeite in mijn richting
hebt willen getroosten dat ik hier beschaam d door word. Want dit is echt teveel eer
voor een kreupel schoffelaartje in een nagenoeg verborgen hoekje van de Wijngaard
des Heeren, die af en toe het Woord nog mag verkondigen, zolang mijn zwakke en
allengs afnemende krachten dit toestaan. Een ''ds.'' ben ik niet en zal dat nooit worden
ook. Deze weg is mij in meerdere opzichten afgesneden, maar heb daar vrede mee.
U verwijt mij hier veel dingen, en moet bekennen vergeleken met u tekort te schieten in
kennis aangaande de wegen waarlangs u mij deze zaken verwijt. Het is mij er, zoals u
hopelijk uit mijn voorgaande correspondentie hebt kunnen opmaken, echter niet om te
doen om de Schrift tegen u als wapen te gebruiken ten einde m ijn gelijk in uw richting
te willen halen. Zo ondergetekende dit al zou kunnen zou ik dit niet eens willen, want
zo m et de Bijbel omgaan gaat tegen mijn conscientie in en valt tevens buiten mijn
competentie. Het enige wat ik u op al deze verwijten kan antwoorden is dat ik altijd
naar eer en geweten heb getracht om de Heere Jezus Christus, en Dien gekruisigd, als
de enige W eg ten leven te prediken; in het besef daar ook altijd hopeloos in tekort te
schieten. Wanneer er slechts 1 ziel behouden mag zijn geworden door al dat gezwoeg
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Maar dan zult u mij ook niet horen zeggen van ''Vrede, vrede; geen gevaar.'' Want het
schrikwekkende Schriftwoord uit Deut. 28:43-52, en de niet mis te verstane
waarschuwing daarin, acht ondergetekende geheel van toepassing op de huidige
toestand van ons land en ons volk, waarin de islam m.i. volkomen kan worden
vereenzelvigd met de toorn des Heeren over de afval en de ontrouw van dit volk. En het
zal ook u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat het hoofdgebouw van het Europese
Parlement in Brussel een opvallende gelijkenis vertoont met het schilderij van de
Toren van Babel van Pieter Breugel de oude. Daar laat ik het maar bij, maar toeval
schijnt mij dit geenszins.
Nogmaals dank voor uw uitgebreide schrijven. Het is mij in ieder geval stof tot
nadenken en vijandschap jegens u kan ik niet voelen. Wel bedenkingen jegens de wijze
waarop u de Schrift soms meent te hanteren, alsmede de wijze waarop u anderen
daarmee om de oren meent te kunnen slaan. Maar u lijkt daar uw redenen voor te
hebben, zoals ondergetekende zijn redenen heeft om daarvan af te zien. En dat ook te
blijven doen.
Van harte Gode bevolen,
W.H. (Helmut) Hoorn

Geachte heer Hoorn,
Ik heb u al gezegd dat ik mijn theologie als een dode hond aan de voeten van Christus
geleerd heb en bij niemand anders. Geef uw verering gerust aan een ander (Dan. 5:17).
Ik sla niemand om de oren, maar wedersta Schriftverkrachters, godslasteraars,
huurlingen en valse leraars in hun aangezicht, zoals al Gods geroepen getuigen doen op
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Gods bevel. U zegt redenen te hebben om daarvan af te zien, maar dan bewijst u zelf
geen Goddelijke roeping te hebben en dan bent u net zo’n m archandeur als de valse
profeet Hananja, waarmee het slecht is afgelopen. “En de profeet Jeremia zeide tot den
profeet Hananja: Hoor nu, Hananja! de HEERE heeft u niet gezonden, maar gij hebt
gemaakt, dat dit volk op leugen vertrouwt”, Jer. 28:15.
Ik hoop echter van harte, beste Hoorn, dat mijn schrijven aan u die uitwerking mag
hebben gelijk de uitwerking van de bestraffende Paulus had op de veinzende Petrus in
Galaten 2, hoewel u de getrouwheid van de apostel Petrus in zijn brieven absoluut niet
vertegenwoordigt, laat staan dat u in de voetstappen der schapen gaat. Petrus boog
echter niet voor de bestraffende Paulus, maar voor het bestraffende Woord dat Paulus
uitsprak. En die niet voor het W oord buigt, moet eeuwig barsten, want onze God is een
God des gerichts en een verterend vuur. Getrouwheid aan de zaak van Christus wordt
in onze dagen echter doorlopend gelasterd, zelfs m et vrome woorden, maar
oprechtheid en eerlijkheid duurt het langst, zegt het spreekwoord en dat gaat ook in
Christus geestelijk voor eeuwig op.
U moet de zaak niet omkeren als diabolus, want gij hebt A gezegd en nu weigert u B te
zeggen, u verschuilend achter de slachtofferlijke false-flag: “we mogen niet oordelen”,
terwijl Gods ware volk dikwijls geroepen is om bijbels-rechtvaardig te oordelen. In de
voetstappen van Christus verkondig ik ‘slechts’ het Woord Gods, ook als een
bestraffende m an, naar het beeld van de Leeuw uit Juda's stam. Derhalve zijn we
geroepen om, als Gods Woord dat eist, bijbels-rechtvaardig te oordelen en de geesten
te beproeven of zij uit God zijn. Daartoe maakt God bekwaam, want onze bekwaamheid
is uit God, maar van die bekwaammaking moet u niets hebben.

gezeggen, ergo, u stelt Gods Woord in diskrediet met uw schijnneutrale en
slachtofferlijke houding. En dat is een kerk-trend geworden in onze afvallige dagen.
Jammer dat u zichzelf overschreeuwt door direct te reageren, laat de zaken voortaan
eerst eens betijen en overdenk de zaken ernstig voor Gods aangezicht die u vanuit Gods
Woord zijn toegekomen. Het waarachtige kenmerk des waren geloof, namelijk om in
Christus getrouw te zijn aan Zijn zaak tot de dood (Openb. 2:10), tolereert niet dat u als
een stomme hond (Jes. 56:10) achter de geraniums de kerk-massale overtreding tegen
de leer van Christus stilzwijgend gedoogt, want zulke schijnneutrale pilatussen zullen
het Koninkrijk van God niet beërven. Ik ben vrij van uw bloed!
Gode bevolen, GPPB.
-----------------------------------------Burggraaf,
U hebt zodanig gelijk dat het volslagen zinloos is om verder met u van gedachten te
wisselen. Want;
a. Regel 1; Burggraaf heeft gelijk.
b. Regel 2; Burggraaf heeft ALTIJD gelijk.
c. Regel 3; mocht het bij hoge uitzondering toch eens voorkomen dat Burggraaf ongelijk
heeft dan is regel 1 van toepassing.
Geluk ermee!
Hoorn.
-------------------------------------------------

De tuchtloze Eli, waarmee u schermt, is derhalve het oordeel Gods bezorgd, omdat hij
zijn goddeloze zonen, Hofni en Pinehas, niet afsneed door de door God geboden tucht. U
denkt dat oordeel te kunnen ontgaan door geveinsdelijk uw mond over die HHomoKHofni & Pinehas praktijken te houden? God laat Zich niet bedriegen door die vrome
kunsten! Bezint u, waarde vriend, keer weder tot God als een verloren zoon en maak u
vrij van de gemeenschap der HHK-zonden en ook hun plagen zal ontvangen als u het
niet doet, zoals de Heere zegt in Openb. 18:4. Gij wandelt niet recht naar het Evangelie
en uw beschuldigingen zijn ook tot de geestelijk-scheldende Christus gericht en zijn
getrouwe knechten, die allen bijbels-rechtvaardig oordelen en de geesten beproeven of
zij uit God zijn. Maar u stelt zich neutraal op en wast ondertussen uw handen in het
badwater van Pilatus, zeggende, “...gijlieden moogt toezien!”
Uw uitspraken over de islam als geselroede over Neerlands (kerk)volk en de EU-toren
van Babel zijn tamelijk juist, maar waar is úw publiek getuigend geloofsprotest? Naast
die replicatie van die Euro-babel-toren staat de vrouw op het beest letterlijk
uitgebeeld, waarmee de SGP participeert. God laat van dat godslasterlijke Eurobeest en
haar participanten echter geen spaan heel en dat oordeel Gods hebben we ook luid en
duidelijk te verkondigen, maar u haakt opmerkelijk veinzend af. Weet wel, waarde
vriend, dat de zonden van nalatigheid dikwijls groter zijn dan van bedrijf!
Ik haat u zeker niet, want anders had ik u geen letter geschreven, of u vleselijk
uitgescholden, maar aangezien dat u zich zelf aanmeldde, staan wij u in ‘s Heeren Naam
te woord. Derhalve kunnen we uw zonden niet verdragen, met name de overtreding
tegen de leer van Christus, zoals Gods Woord ons leert in o.a. Lev. 19:17. Met heel uw
pacifistische propaganda, verdraagt u de Waarheid niet, want u laat zich erdoor niet
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Waarde Hoorn,
Ja, het vergif komt er vanzelf uit als het zwaard van het W oord er aan te pas komt.
U zegt feitelijk dat getuigen vanuit en op grond van Gods Woord volslagen zinloos is.
Meneer Hoorn loopt zich op het Woord te pletter en speelt vervolgens kinderachtig op
de persoon. IJzer scherpt men met ijzer, mijn beste, en niet met verrot hout.
Gods Woord is voor Hoorn geen Goddelijke, allesbeslissende autoriteit, net zoals dat
ook bij de SGP/RD en alle veinzende refo-dominees het geval is. Zulke spotvogels
passen Gods W oord doorlopend aan naar de kerkpolitieke omstandigheden. Derhalve
maakt ook u gebruik van een valse vertaling (HSV). Gij zijt maar een ordinaire trendganger, waarde Hoorn, gedreven door een kracht der dwaling. Geluk ermee? Nee,
bekeert u! en indien niet, zo zult gij in uw zonden sterven, zegt het Woord! U zei niet te
kunnen/willen oordelen, maar u bewijst zelf opnieuw zwanger te zijn van het
onrechtvaardig oordelen, zoals weer eens duidelijk blijkt uit uw onzinnige reactie. Ik
heb niemands dodelijke dag begeert, maar God moet God blijven en Zijn Woord Zijn
Woord. Dat is waar u lak aan hebt, maar straks staat ook u voor God m et uw vergiftige
mond/hart. Wat dan?
mvg. GPPB.
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