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CIP/RD.NL: 'LASTERCAMPAGNE' TEGEN
STICHTING JIJDAAR EN HEARTCRY...

Fragment uit brief van broeder Marchel Schilperoord:
11 oktober 2018

Hartelijk geliefde broeder Piet,
Door omstandigheden niet eerder van gekomen, maar nu voelde ik me
gedrongen om je te schrijven. Waarschijnlijk heb je het ook al in het
refdag en cip gelezen, dat er een anti-jijdaar-site is, die volgens Cip.nl en
Rd.nl een ‘lastercampagne' voert jegens het gesticht ‘jijdaar' en de
dominees die daar optreden. En ze hebben de link al gemaakt: "Het
spoor leid naar Canada en we hebben een vermoeden wie het is..." 
Als je tussen de regels doorleest, kan iedereen die een beetje op de
hoogte is, opmaken dat ze jou bedoelen. Arjan Baan van de
Heartcry-club, beweert, dat degene die de anti-jijdaar ‘lastercampagne'
gemaakt heeft, ‘een onbegenadigde en liefdeloze farizeeër' is, terwijl
Baan zelf een arminiaanse farizeeër is, die niets anders doet dan zielen
bedriegen voor de eeuwigheid, net als al die Jijdaar dominees/acteurs
doen en dus geen greintje ware liefde bezitten! Het is de wereld op zijn
kop. Hier heb je de linken van Cip en Rd.

https://cip.nl/69964-stichting-jij-daar-slachtoffer-van-lastercampagne

https://www.rd.nl/kerk-religie/lastercampagne-tegen-stichting-jij-daar-1.1518915

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

Geliefde vriend en broeder Marchel,
Voordat ik vandaag je email gelezen had, wist ik van genoemde
CIP/RD-publicaties over JIJDAAR, nog niet af en ook was ik niet op de
hoogte van de zogenaamde lastercampagne, waarvan CIP.nl alleen een
print-screen heeft gepubliceerd, met wat CIP-tekst erbij schreven,
echter zonder bronvermelding. Waar hebben ze het eigenlijk over? Het
is weer het oude verhaal: Ze nemen geschenken aan en buigen het recht.
Al leggen ze ook duizend keer de link naar mij, is dat laster (hartelijk
dank), aangezien ik op deze ongenuanceerde (print-screen)-wijze niet
ageer/publiceer en ik heb dan ook niets met de gewraakte print-screen
te maken. Ik publiceer trouwens alleen op mijn eigen website:
www.derokendevlaswiek.com en op de audio-preken-website
www.providencemountainranch.com Al mijn weerleggingen jegens de
leugenleer en het refo-leger valse leraars, geschiedt uitdrukkelijk op
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grond van bewijslast en aantoonbare feiten en zeker niet anoniem. Dat
het gros refo-belijders in vuur en vlam uitbarst vanwege de vijandschap
tegen de waarheidsfeitelijke artikelen/preken die we krachtens onze
roeping van Godswege schrijven en preken, daarvan heb ik archieven
vol, maar genoemde hartbarstende refo-vijandschap tegen het
getuigenis van Jezus, is door Christus Zelf voorzegd en er is wat dat
betreft ook niets nieuws onder de zon. 

Note: Ik lees via het CIP-artikel op de gewraakte print-screen de naam
van “Wouter van Kranenburg”, maar is dat degene die de zogenaamde
‘lastercampagne’ voert tegen JIJDAAR? Of is het een verzonnen naam?
Ook daarvan doen het CIP/RD geen melding.  

De zwakzinnige heisa op de erotische CIP.nl-website en het bilderberger
RD.nl, over een ‘lastercampagne' jegens stichting JIJDAAR/HEARTCRY,
is uitermate zwakzinnig. Ten eerste, omdat men geen bronvermelding
doet van de website/facebook en zonder bronvermelding bewijst men
niets, maar is men zelf aan het lasteren! 
Lasterpraat jegens het ware werk Gods is al jaren een trend in het RD,
aangezien al die RD-(hoofd)-redacteuren zichzelf staande moeten
houden met bilderberger fake-nieuws, pro-false-flag berichtgeving,
angsthazerij, beunhazerij, pro-sodomie, lasterpraat en verraad jegens
Gods Waarheid, zoals ook de fascistische SGP dat doorlopend doet,
waarvan de bewijzen overvloedig zijn/worden aangetoond op mijn
website. Straks staan genoemde refo-voormannen/bewegingen voor de
rechterstoel van Christus met hun duivels-politieke bedrog!
Ten tweede, is hetgeen ik op de gewraakte print-screen lees, geen
laster, maar de (helaas onvolledige) waarheid. De maker van dit stuk
had op zijn minst aanvullende bewijslast moeten leveren en misschien
is dat ook wel gebeurd, maar zonder bronvermelding moet iedereen
maar gissen, op grond van een print-screen en wat CIP-tekst, wat er nu
werkelijk op genoemde website/facebook-account is gepubliceerd
tegen JIJDAAR. Dat er meer en meer ogen opengaan voor de satanische
zielsmisleidingen op de hollywood-podiums van stichting JIJDAAR en
HeartCry, is alleen maar verblijdend en er is zelfs op een specifieke
website tegen valse leraars een uitgebreid stuk geschreven over de
valse leraar/verleider, arminiaan, Arjan Baan. Lees de weerlegging
(helaas met bijbelteksten in nieuwe vertaling) via onderstaande link.

Valse leer van Baan-Link:  
https://falseteachers777.wordpress.com/valse-leer-arjan-baan/

https://cip.nl/69964-stichting-jij-daar-slachtoffer-van-lastercampagne
https://www.rd.nl/kerk-religie/lastercampagne-tegen-stichting-jij-daar-1.1518915
http://www.derokendevlaswiek.com
http://www.providencemountainranch.com
https://falseteachers777.wordpress.com/valse-leer-arjan-baan/
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Inhoudelijk wil ik nog wel wat dieper ingaan op hetgeen CIP.nl en
RD.nl melden en wat op de gewraakte print-screen geschreven
staat. Als ik de jijdaar-heisa op CIP/RD.nl lees, is dat inderdaad de
wereld op zijn kop, aangezien een 'lastercampagne' tegen de
godslasterlijke en volbloed pelagiaans-arminiaans-antinomiaanse
disco-show-stichtingen als JIJDAAR en HeartCry feitelijk onmogelijk is
en gewraakte print-screen heeft dan ook met een lastercampagne
weinig te maken. Het is wel ongenuanceerd, tenminste wat CIP/RD.nl
erover melden, want die maken het expres lasterlijk door niet
inhoudelijk in te gaan op wat de maker van de print-screen schrijft en
door de bron te verzwijgen. CIP/RD zijn zondermeer roddel-bronnen
die de Waarheid Gods al jaar en dag verraden hebben en er een
volstrekt  pelagiaanse invulling aan geven. Ik heb op
www.derokendevlaswiek.com al eerder geageerd tegen verschillende
personen, ook die op de print-screen vermeld staan en die zonder enige
reserve allemaal in dienst staan van de vorst der duisternis met hun
valse leringen en duivelse zielsmisleidende godslasteringen. 
Op de volgende pagina heb ik van elke persoon -vermeld op de
print-screen- de links van de artikelen over hen geplaatst die we in het
verleden al eerder gepubliceerd hebben. (Einde reactie op fragment van
brief Marchel). Hieronder de gewraakte print-screen.
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Op de (ongenuanceerde) thema's die op de print-screen afgedrukt
staan, gaan we niet in, alleen op de vermelde namen op
print-screen:

1. JIJDAAR = STAD VERDERF
‘Jijdaar = stad verderf’, is bijna de absolute waarheid, aangezien JIJDAAR
en HeartCry deel uitmaken van Stad Verderf, zoals ook CIP, het RD, de
SGP, de refo-kerken, daarvan deel uitmaken. Stichting Jijdaar is
ontegenzeggelijk een beweging op de brede weg des verderfs, waar de
jeugd met puur wereldse disco-entertainment en acteurs-toespraken op
de brede weg ter helle wordt gedirigeerd. Jijdaar-sprekers, zoals A.
Simons, Koos de Jong, G.A. van den Brink, H. van den Belt, enz., zijn
driedubbele valse leraars, die een bekering preken die nog niet eens kan
wedijveren met de bekering van de dwaze maagden. De zogenaamde
fake-getuigenissen die men op het Jijdaar-podium ten beste geeft, is nog
niet eens nabijkomend werk des Geestes te noemen, aangezien al die
zogenaamde getuigenissen, gegrond zijn op het drijfzand van de
ingebeelde vrije wil van de wetteloze oude mens onder de wet. In dat
licht gaat het nabijkomend werk des Geestes heel wat stappen dieper.
Recent en in het verleden hebben we al eens tegen genoemde
pelagiaans/arminiaanse stichtingen en hun voorgangers geschreven en
daarvan kan iedereen zich overtuigen via onderstaande links.  

Enkele Jijdaar/Heartcry-Links:
http://www.derokendevlaswiek.com/AUDIO_PREKENAUDIOPREKEN_2017.html#item_JIJDAARznSPOTTE
RS_IN_HET_LAATSTE_DER_DAGEN_OPGESTAAN_OM_DE_REFOznJEUGD_MET_EEN_VALS_EVANGELIE_TER
_HELLE_TE_DIRIGEREN_EN_TE_STIMULEREN_zi2zj_zn_GPPBzo_zi27zn08zn2017zj

http://www.derokendevlaswiek.com/AUDIO_PREKENAUDIOPREKEN_2017.html#item_JIJDAARznROCK_z
g_ROLLznSPOTTERS_IN_HET_LAATSTE_DER_DAGEN_OPGESTAAN_DIE_DE_REFOznJEUGD_MET_EEN_VALS
_EVANGELIE_TER_HELLE_DIRIGEREN_EN_STIMULEREN_zi1zj_zn_GPPBzo_zi27zn08zn2017zj

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIJIJDAARzoDISCOTHEEK_DREUNEND_TER_HEL
LE.html

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTENAFGODSCULTUS_zhJIJDAARzh.html

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_2011JIJDAARDISCOSHOW_MzoMzoVzo_AC
TEUR_SIMONSzoDEzoTOVENAAR.html

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_2011JIJDAAR_zg_HEARTCRYznDOMINEES
zpACTEURS.html#item_JIJDAARzn_en_HEARTCRYznDOMINEES_ZIJN_ORDINAIRE_ACTEURS

http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENOCCULTEzpTHEORIE_DSzo_DO
EDENS_zhZONEN_GODSzh.html#item_OCCULTISME_EN_SATANISME_VAN_ARJAN_BAAN_ziHEARTCRYzj

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKENJBGGzm_HEARTCRYzm_EzoOzo.html

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKENJBGGzm_HEARTCRYzm_EzoOzo.html#item_
HEARTCRY_IS_EEN_ORDINAIRE_PINKSTERBEWEGING

http://www.derokendevlaswiek.com
http://www.derokendevlaswiek.com/AUDIO_PREKENAUDIOPREKEN_2017.html#item_JIJDAARznSPOTTERS_IN_HET_LAATSTE_DER_DAGEN_OPGESTAAN_OM_DE_REFOznJEUGD_MET_EEN_VALS_EVANGELIE_TER_HELLE_TE_DIRIGEREN_EN_TE_STIMULEREN_zi2zj_zn_GPPBzo_zi27zn08zn2017zj
http://www.derokendevlaswiek.com/AUDIO_PREKENAUDIOPREKEN_2017.html#item_JIJDAARznSPOTTERS_IN_HET_LAATSTE_DER_DAGEN_OPGESTAAN_OM_DE_REFOznJEUGD_MET_EEN_VALS_EVANGELIE_TER_HELLE_TE_DIRIGEREN_EN_TE_STIMULEREN_zi2zj_zn_GPPBzo_zi27zn08zn2017zj
http://www.derokendevlaswiek.com/AUDIO_PREKENAUDIOPREKEN_2017.html#item_JIJDAARznSPOTTERS_IN_HET_LAATSTE_DER_DAGEN_OPGESTAAN_OM_DE_REFOznJEUGD_MET_EEN_VALS_EVANGELIE_TER_HELLE_TE_DIRIGEREN_EN_TE_STIMULEREN_zi2zj_zn_GPPBzo_zi27zn08zn2017zj
http://www.derokendevlaswiek.com/AUDIO_PREKENAUDIOPREKEN_2017.html#item_JIJDAARznROCK_zg_ROLLznSPOTTERS_IN_HET_LAATSTE_DER_DAGEN_OPGESTAAN_DIE_DE_REFOznJEUGD_MET_EEN_VALS_EVANGELIE_TER_HELLE_DIRIGEREN_EN_STIMULEREN_zi1zj_zn_GPPBzo_zi27zn08zn2017zj
http://www.derokendevlaswiek.com/AUDIO_PREKENAUDIOPREKEN_2017.html#item_JIJDAARznROCK_zg_ROLLznSPOTTERS_IN_HET_LAATSTE_DER_DAGEN_OPGESTAAN_DIE_DE_REFOznJEUGD_MET_EEN_VALS_EVANGELIE_TER_HELLE_DIRIGEREN_EN_STIMULEREN_zi1zj_zn_GPPBzo_zi27zn08zn2017zj
http://www.derokendevlaswiek.com/AUDIO_PREKENAUDIOPREKEN_2017.html#item_JIJDAARznROCK_zg_ROLLznSPOTTERS_IN_HET_LAATSTE_DER_DAGEN_OPGESTAAN_DIE_DE_REFOznJEUGD_MET_EEN_VALS_EVANGELIE_TER_HELLE_DIRIGEREN_EN_STIMULEREN_zi1zj_zn_GPPBzo_zi27zn08zn2017zj
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIJIJDAARzoDISCOTHEEK_DREUNEND_TER_HELLE.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIJIJDAARzoDISCOTHEEK_DREUNEND_TER_HELLE.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIJIJDAARzoDISCOTHEEK_DREUNEND_TER_HELLE.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTENAFGODSCULTUS_zhJIJDAARzh.html
http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_2011JIJDAARDISCOSHOW_MzoMzoVzo_ACTEUR_SIMONSzoDEzoTOVENAAR.html
http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_2011JIJDAARDISCOSHOW_MzoMzoVzo_ACTEUR_SIMONSzoDEzoTOVENAAR.html
http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_2011JIJDAAR_zg_HEARTCRYznDOMINEESzpACTEURS.html#item_JIJDAARzn_en_HEARTCRYznDOMINEES_ZIJN_ORDINAIRE_ACTEURS
http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_2011JIJDAAR_zg_HEARTCRYznDOMINEESzpACTEURS.html#item_JIJDAARzn_en_HEARTCRYznDOMINEES_ZIJN_ORDINAIRE_ACTEURS
http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENOCCULTEzpTHEORIE_DSzo_DOEDENS_zhZONEN_GODSzh.html#item_OCCULTISME_EN_SATANISME_VAN_ARJAN_BAAN_ziHEARTCRYzj
http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENOCCULTEzpTHEORIE_DSzo_DOEDENS_zhZONEN_GODSzh.html#item_OCCULTISME_EN_SATANISME_VAN_ARJAN_BAAN_ziHEARTCRYzj
http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKENJBGGzm_HEARTCRYzm_EzoOzo.html
http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKENJBGGzm_HEARTCRYzm_EzoOzo.html#item_HEARTCRY_IS_EEN_ORDINAIRE_PINKSTERBEWEGING
http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKENJBGGzm_HEARTCRYzm_EzoOzo.html#item_HEARTCRY_IS_EEN_ORDINAIRE_PINKSTERBEWEGING
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http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKENHEARTCRY_VAN_AGAG.html
http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKENEEN_MOEDER_VRAAGTzozozo.html#item_
DUIDELIJK_BEWIJS_DAT_HEARTCRY_ARMINIAANS_IS

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_IIIWEDERGEBOORTE_zg_OPENBARING.ht
ml#item_WEDERGEBOORTE_DOOR_WOORD_EN_GEEST_EN_NIET_DOOR_zhONMIDDELLIJKE_OPENBARIN
Gzh_VAN_GODzm_MAAR_AL_HELEMAAL_NIET_DOOR_DE_BETOVERING_VAN_DE_JIJznDAAR_zg_HEARTCR
YznIDEOLOGIE__znznznznzu

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_IIIPAAPSE_HEARTCRY_MISLEIDING.html

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_IIIPAAPSE_HEARTCRY_MISLEIDING.html#
item_ARMINIAANSE_HEARTCRY_VISIEDOCUMENT_zhRECHTVAARDIGMAKING_EN_HEILIMAKINGzh_IS_Z
O_ROOMS_ALS_EN_KROOT

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_2011HEARTCRYznLEUGENGEEST_II.html

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_2011JIJDAAR_zg_HEARTCRYznDOMINEES
zpACTEURS.html#item_JIJDAARzn_en_HEARTCRYznDOMINEES_ZIJN_ORDINAIRE_ACTEURS

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_2011OCCULTISME_zg_SATANISME_VAN_A
RJAN_BAAN.html#item_OCCULTISME_EN_SATANISME_VAN_ARJAN_BAAN_ziHEARTCRYzj

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTENZOETSAPPIG_CGKznCRY_TO_HEARTCRY.html#ite
m_ZOETSAPPIG_CGKznSIGNAAL_RICHTING_ARMINIAANSzpPELAGIAANSE_STICHTING_HEARTCRY_

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIHEARTCRY_KRAAIT_OVER_SOW_2.html#item_
HEARTCRY_KRAAIT_OVER_SOW_2_zn_ziHANDREIKING_TUSSEN_HHK_EN_PKNzj

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTENSHOWBUSINESS_HEARTCRY.html#item_DE_SHOW
BUSINESS_VAN_STICHTING_HEARTCRY

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_2011LEUGENGEEST_VAN_ARJAN_BAAN.html#ite
m_DE_LEUGENGEEST_VAN_ARJAN_BAAN_ziHEARTCRYzj

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTENSHOWBUSINESS_HEARTCRY.html#item_DE_SHOW
BUSINESS_VAN_STICHTING_HEARTCRY

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTENHEARTCRY_BETOVERING.html#item_HEARTCRY_
BETOVERING

http://www.derokendevlaswiek.com/ARCHIEF_2004zn2007KERK_EN_GODSDIENSTzhHEART_CRYzh_zn_
MENNO_SIMONS.html

2. Prof. dr. W. van Vlastuin
HHK-prof. Van Vlastuin heeft tal van godslasteringen op zijn naam
staan, die hij censuurloos mag uitgallen. Vlastuin lacht al de
waarschuwingen weg, die wij op grond van Gods Woord tegen zijn
godslasterlijke leringen ingebracht hebben, maar God zal lachen in zijn
verderf als zijn vreze komt, als hij zich niet waarachtig tot God bekeert.

Enkele Vlastuin-Links:
http://www.derokendevlaswiek.com/2012_PERSzn_zg_VRAGENRUBRIEKGODSLASTERAAR_DRzo_Wzo_V
AN_VLASTUIN_.html#item_HERSTELD_HERVORMDE_GODSLASTERAARzm_DRzo_Wzo_VAN_VLASTUIN

http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDRzo_WzovzoVLASTUIN_LOOC
HENT_DE_ZONDEVAL.html#item_DRzo_Wzo_van_VLASTUIN_LOOCHENT_DE_ZONDEVAL
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http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDRzo_WzovzoVLASTUIN_LOOC
HENT_DE_ZONDEVAL.html#item_DRzo_Wzo_VAN_VLASTUIN_LEERT_EEN_VALSE_CHRISTUS

http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDRzo_WzovzoVLASTUIN_LOOC
HENT_DE_ZONDEVAL.html#item_DRzo_Wzo_VAN_VLASTUIN_CONTRA_BIJBELSE_INSPIRATIELEER

http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDRzo_WzovzoVLASTUIN_LOOC
HENT_DE_ZONDEVAL.html#item_BIBLICISTISCHE_RAZERNIJ_VAN_DRzo_Wzo_VAN_VLASTUIN

http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDRzo_WzovzoVLASTUIN_LOOC
HENT_DE_ZONDEVAL.html#item_DE_NAAM_JEZUS_BESPOT_DOOR_DSzo_Wzo_VAN_VLASTUIN

http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDRzo_Wzo_VAN_VLASTUIN_VE
RKRACHTzpGODSLASTERT_ZONDELOZE_SCHEPPING.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENKELLERIAANSzpCALVINISME_
VAN_Rzo_NIJHOFF_zg_DRzo_Wzo_VAN_VLASTUIN.html#item_VAN_VLASTUIN_STELT_ZIJN_KETTERIJEN_O
NDER_DE_NOEMER_VAN_zhKLEINE_VERSCHILLETJESzh_MET_HET_OOG_OP_KERKELIJKE_EENWORDING

http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENSHOWBIZZPROMOTIE_DRzo_V
AN_VLASTUIN_NADEREzpREFORMATIE.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENVAN_VLASTUIN_GODSLASTERT
_OVER_JEZUSzpDEzpENIGEzpWEG.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENGODSLASTERAARS_VAN_VLAST
UIN_EN_VAN_OORT.html

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIWzo_Vzo_VLASTUIN_HUIVERIG_VAN_CHRISTUS
.html

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_II1000_POND_GODSDIENST_zl_1.html#item_1000
_POND_GODSDIENST_PLUS_1_VAN_DSzo_Wzo_VAN_VLASTUIN

http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENVAN_VLASTUIN_GODSLASTERT
_OVER_JEZUSzpDEzpENIGEzpWEG.html#item_VAN_VLASTUIN_STELT_CHRISTUS_ALS_DE_ENIGE_WEG_TE
R_DISCUSSIE

http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENVALSEzpHHKzpOECUMENEN_
WzovzoVLASTUINzpPzodzoVRIES_OP_REFO500zpTONEEL.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKAARTSKETTER_BILLY_GRA
HAM_HOGELIJK_GEPREZEN_DOOR_DRIE_REFOzpWOLVENzpINzpSCHAAPSKLEDEREN.html

http://www.providencemountainranch.com/Billy%20Graham%20werd%20door%20de%20wereld%20g
eliefd%20omdat%20hij%20van%20de%20wereld%20was%20-%20terwijl%20Gods%20ware%20volk%
20door%20de%20(refo)wereld%20gehaat%20wordt%20(1).wma

3. Ds. A. Simons
PKN-er, Simons, is een droevig geval. Hij is een afvallige wolf in
schaapsklederen gewórden, na zijn PKN-lidmaatschap en sinds zijn
acteurs-optreden op het JIJDAAR-podium, waarin hij toegejuicht wordt
door zijn evenknie/diskjockey, spotboef, Koos de Jong. Simons wil voor
George Whitefield spelen, maar de vruchten die hij door zijn vrije-wils-
prediking creëert, zijn allemaal plastic appeltjes die zullen versmelten
in de oven van de beproeving.

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKENHEARTCRY_VAN_AGAG.html
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http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIHEARTCRY_KRAAIT_OVER_SOW_2.html#item_HEARTCRY_KRAAIT_OVER_SOW_2_zn_ziHANDREIKING_TUSSEN_HHK_EN_PKNzj
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTENSHOWBUSINESS_HEARTCRY.html#item_DE_SHOWBUSINESS_VAN_STICHTING_HEARTCRY
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTENSHOWBUSINESS_HEARTCRY.html#item_DE_SHOWBUSINESS_VAN_STICHTING_HEARTCRY
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_2011LEUGENGEEST_VAN_ARJAN_BAAN.html#item_DE_LEUGENGEEST_VAN_ARJAN_BAAN_ziHEARTCRYzj
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_2011LEUGENGEEST_VAN_ARJAN_BAAN.html#item_DE_LEUGENGEEST_VAN_ARJAN_BAAN_ziHEARTCRYzj
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTENSHOWBUSINESS_HEARTCRY.html#item_DE_SHOWBUSINESS_VAN_STICHTING_HEARTCRY
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTENSHOWBUSINESS_HEARTCRY.html#item_DE_SHOWBUSINESS_VAN_STICHTING_HEARTCRY
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTENHEARTCRY_BETOVERING.html#item_HEARTCRY_BETOVERING
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTENHEARTCRY_BETOVERING.html#item_HEARTCRY_BETOVERING
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Enkele Simons-Links:
http://www.derokendevlaswiek.com/2016_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKPSYCHOLOGISCHE_PREDIKI
NG_VAN_DSzo_Azo_SIMONS.html#item_DWAALLEER_VAN_DE_OUDEznMENSznBEKERING_ONTMASKERD_
IN_DE_PSYCHOLOGISCHE_PREDIKING_VAN_DSzo_Azo_SIMONS

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_2011JIJDAARDISCOSHOW_MzoMzoVzo_AC
TEUR_SIMONSzoDEzoTOVENAAR.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKHETzpOVERGELOOF_VAN_
PKNzndszo_ARIE_SIMONS.html#item_HET_OVERGELOOF_VAN_PKNzndszo_ARIE_SIMONS_IS_ERGER_DAN_
ONGELOOF

http://www.derokendevlaswiek.com/ARCHIEF_2004zn2007INGEZONDEN_STUKKENSIMONS_wt_LA_SIM
ONS_.html#item_SIMONS_wt_LA_MENNO_SIMONS

http://www.derokendevlaswiek.com/2012_PERSzn_zg_VRAGENRUBRIEKPAUSELIJKE_ZALIGVERKLARING
_DSzo_Azo_SIMONS.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2012_PERSzn_zg_VRAGENRUBRIEKKOMEDIANTENHUIS_VAN_DRzo
_CzoAzo_VAN_DER_SLUIJS.html#item_EEN_SPRINGLEVENDE_OUDE_KETTERIJzq_SANDEMANISME_zhSLUI
JS_zg_SIMONSzh_BzoVzo

http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENINZENDERVRAAG_OP_TVzpPRE
EK_VAN_DSzo_Azo_SIMONS.html#item_INZENDERVRAAG_OP_TELEVISIEznPREEK_VAN_DSzo_Azo_SIMONS

http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDSzo_Azo_SIMONS_zhDOET_IN
TREDEzh_OP_DORDTSEzpBIOSCOOPSCHUIT.html

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_IIIVOLGEND_JAARzq_WKznVOETBAL_IN_V
INKEVEENzb.html#item_CUznKANDIDATENLIJST_2006_zn_DSzo_Azo_SIMONS_OP_NRzo_17

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_IIIDSzo_SIMONSzq_EEN_VEELBELOVEND_
LEVENzb_zv.html#item_DSzo_SIMONSzq_zhEEN_VEELBELOVEND_LEVENzbzh__zv

4. Dr. G.A. van den Brink
HHK-er, Van den Brink, is ontegenzeggelijk een valse leraar, en hij is ook
een profane spotboef, die niet alleen een valse wedergeboorte leert en
een acteurs-rol speelt op het JIJDAAR-podium, maar hij claimt ook
profaan dat hij lijdt om Christus’ wil, omdat de maker van de print-
screen hem neerzet als een godslasteraar, die hij ontegenzeggelijk is.
Van den Brink is zelf een oorzaak dat Gods ware getuigen om Christus’
wil moeten lijden, aangezien hij de rol speelt van Elymas de tovenaar en
hetgeen de apostel Paulus tegen Elymas uitspreekt (Hand. 13:10-11),
geldt ook voor Van den Brink en voor alle JIJDAAR en HEARTCRY-
acteurs. Helaas zijn er ook Hananja-beunhazen die met andermans
kalveren ploegen, niet van God geroepen zijn en wel met een
waarschuwend vingertje waarschuwen voor de valse leraars en hun
valse leringen, doch daarin verrot-vleselijk selectief te werk gaan en
sommige valse leraars de handen opleggen....

Enkele Brink-Links:
http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENBIBLICISTISCHzpDOOPDEBAT_
VERBONDSAUTOMATISTzpGzoAzovzodzoBRINK_EN_DOPERSE_Mzo_EZINGA_.html#item_BIBLICISTISCH_
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DOOPznDEBAT_TUSSEN_VERBONDSAUTOMATIST_DSzo_GzoAzo_VAN_DEN_BRINK_EN_DE_DOPERSE_DSzo
_Mzo_EZINGA_

http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDSzo_GzoAzo_VAN_DEN_BRINK
_VALT_OPNIEUW_DOOR_DOPERSEzpKINDERDOOPzpMAND.html

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIVOLTAIRE_IN_HHKznJASJEzm_ALIAS_GzoAzo_Vz
oDzo_BRINK.html#item_REznINCARNATIE_VAN_VOLTAIRE_IN_EEN_HHKznJASJE_zn_ALIAS_GzoAzo_VAN_
DEN_BRINK

5. Ds. H. van den Belt
Ook PKN-er, Van den Belt, is een volbloed valse leraar, die de wet als de
bediening des doods loochent, met een vleiende tong een vals evangelie
naar de mens preekt, Rome en de Antichrist kerstent en Artikel 36 van
de NGB verkracht. 

Enkele Belt-Links:
http://www.derokendevlaswiek.com/2012_PERSzn_zg_VRAGENRUBRIEKHHK_GEDOOGT_VALSE_HSV.htm
l#item_DE_SJIBBOLETHS_VAN_DRzo_Hzo_vzodzo_BELT

http://www.derokendevlaswiek.com/2012_PERSzn_zg_VRAGENRUBRIEKDSzo_Czo_HARINCK_JUBILEERT
zq_50_JAAR_DWALINGEN.html#item_DSzo_Pzo_DEN_OUDEN_en_DRzo_Kzo_ZWANEPOLzm_LUTHERzhS_P
APGEGAAIEN_zpzp_VAN_DER_BELTzm_JUDAS_VAN_DE_REFORMATIE
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6. Arjan Baan van HeartCry
PKN-er Baan van Hartkrijs, speelt de rol van de donald duck en verkeert
in een Disney-droom-wereld die erotisch en pelagiaans van inhoud is.
Baan spreekt opvallend veel over zijn porno-verleden en wel zodanig,
dat een kind kan onderscheiden dat Baan nog nooit een verloren
zondaar voor God geworden is, laat staan als een goddeloze
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gerechtvaardigd. Baan beweert dat Paulus liefdevol tegen de
dwaalleraars waarschuwt, terwijl Paulus -net als Christus, Petrus,
Jakobus, Stefanus en Johannes de Doper- pelagiaanse farizeeërs, als
Baan, de wacht aanzegt met hel en verdoemenis (Matth. 3:7 - Matth.
23:33 - Rom. 3:8 - Hand. 7:51 - Hand. 8:20-23 - Hand. 13:10-11 - Gal.
5:10 - Tit. 3:10 - Jak. 5:2, enz.).   

Enkele Baan-Links:
https://falseteachers777.wordpress.com/valse-leer-arjan-baan/

http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENOCCULTEzpTHEORIE_DSzo_DO
EDENS_zhZONEN_GODSzh.html#item_OCCULTISME_EN_SATANISME_VAN_ARJAN_BAAN_ziHEARTCRYzj

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_2011LEUGENGEEST_VAN_ARJAN_BAAN.html#ite
m_DE_LEUGENGEEST_VAN_ARJAN_BAAN_ziHEARTCRYzj

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKENBAANznBEKERING_GETOETST.html#item_
BAANznBEKERING_GETOETST_AAN_GODS_WOORD

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKENBAANznBEKERING_II.html#item_ARJAN_B
AANznBEKERING_II_ziSLOTzj

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_2011ARMINIAANzoBAAN_zg_GELIJKNAMIGEzoZ
UIDAFRIKAAN.html

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTENBAANzpKAMPHUIS_ABUIS_zl.html

Tot zover de verwijzing via de hyperlinken naar de artikelen over
genoemde pelagiaanse bewegingen, hun voorgangers en hun valse leer.

Het bilderberger RD, de fascistische SGP en genoemde
gelijknamige bewegingen, voeren -ook via de gristelijke politiek-
opvallend propaganda tegen de leer en de bevinding van Christus,
de rechtvaardiging van de goddeloze en het daarmee gepaard
gaande lijden om de Naam en de Zaak van Christus. Er is geen
enkele refo-dominee die lijdt omwille van de Naam en de Zaak van
Christus, ook spotboef Van den Brink niet, met zijn godslasterlijke
pretentie in deze. Genoemde valse leraars en hun pelagiaanse
bewegingen leven een luilekkerland-leven en passen Gods Woord
aan op alle mogelijke maatschappelijke, politieke en kerkelijke
fronten. God zal het zien en zoeken en dat oordeel is reeds
zichtbaar en hoorbaar, zelfs voor sommige wereldlingen.

Ook OGG-ds. A. Kort voelt zich thuis op de erotische CIP.nl, blijkens
de CIP-interviews met hem. Kort voert tevens subtiele propaganda
voor de fascistische SGP, collecteert ervoor en houdt SGPlayboy,
Van der Staaij, en zijn gelijknamige SGP-kornuiten de handen

RD/CIP beweren lastercampagne JIJDAAR-HEARTCRY  10

boven het hoofd. Kort is door zijn valse houding ook medeschuldig
aan de SGP- en kerkelijke refo-sodomie.

Pro-sodom-RD-LINK:
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/regenboogvlag-
voor–sgp-burgemeester-nunspeet-1.1518552

PKN-ds. C. Stelwagen die nu in Nunspeet woont, houdt lafhartig zijn
mond en verheft geen publieke stem met macht jegens dit soort
van SGP-sodomie in Nunspeet !! 
Ook ds. Kort doet zijn vrome mond niet open jegens genoemde
sodomie en geen enkele refo-dominee, ook niet als Gods Woord en
het levende Kind refo-breed worden verkracht en verraden. 

Behalve als ondergetekende als getuige van Christus doorlopend
wordt gelasterd, met name op het refo-riool-web en in het RD,
(waarvoor dank), bedrijven zij inwendig helse vreugde. Dat is niet
alleen de zichtbare en hoorbare praktijk der ondervinding, maar
ook wat God mij persoonlijk heeft geopenbaard, ook omtrent
andere belasterde broeders in Christus, en van die laster jegens de
geroepen getuigen van Christus, maakt elke refo-dominee zijn
bedrijf, de ergernis van het kruis teniet doende, omdat zij God niet
kennen en Christus kruisigen in Zijn volk !

“Voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de littekenen
van den Heere Jezus in mijn lichaam”, Gal. 6:17.

GPPB. v.d.m.

Dit is een publicatie van www.derokendevlaswiek.com
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