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COMMENTS VAN W. VAN VLASTUIN OP ABC-STATEMENT VAN GPPB. EN DE GPPB-
COMMENTS DAAROP - dit is geen discussie, maar een zaak van leven OF dood !

N.A.V. VAN HET ARTIKEL: "ENQUÊTE ONDER EEN AANTAL DOMINEES VAN HET
REFODOM”

GPPB-ABC-STATEMENT VAN A TOT Z
A. een roomse (schizofrene) twee-mens-leer, waardoor de oude mens over de muur klimt
en een procesmatig stervensproces wordt aangemeten, terwijl Gods volk in de doorgang
door de enge poort de oude-mens-dood sterft, ineens en voorgoed (Rom. 6, 2. Kor. 5:17,
Kol. 3:3-9, Gal. 2:19, enz.);

W.v.Vlastuin: ER IS POSITIE EN PROCES (VGL. HEIDELBERGSE CATECHISMUS 88-90)

GPPB.: Dr. W. van Vlastuin nam op verzoek van Arianne nog de moeite om te reageren op het ABC-statement van
mijn hand, maar hij is feitelijk geen partij, helaas, aangezien hij zijn godslasterlijke ketterijen nooit herroepen
heeft, laat staan publiek ermee in de schuld gekomen is voor God en de mensen (zie linken onder deze alinea). Dat
het mogelijk is dat een valse leraar als WvV theologisch professor is bij de HHK, spreekt dan ook boekdelen.
Omwille van de waarheid van het Evangelie zullen we op zijn korte comments ingaan. Uit de reacties van Van
Vlastuin blijkt overduidelijk dat ook hij mind-controlled is en dus kerkpolitiek en voorspelbaar reageert.
Here we go: Oude-mens-processen en de schizofrene twee-mens-leer komen bij Rome vandaan en ook de
protestantse kerken zijn ermee vergeven. Met alle respect voor de HC, leert Gods Woord nergens wat de HC
leert in 88-89! Gods kind is geen (schizofrene) twee-mens, maar een nieuw schepsel (2 Kor. 5:17). Gods
kinderen ZIJN der wet gestorven (Rom. 6:8, Gal. 2:19, Kol. 3:3, 2 Tim. 2:11). Gods kinderen HEBBEN de oude
mens uitgedaan en afgelegd (Kol. 3:3-9), ineens en voorgoed. Tegelijk blijven Gods kinderen tot hun dood -
vanwege het LIJK van de oude mens, het lichaam des doods (Rom. 7:24), geheel vleselijk (Rom. 7:14). 
Vraag: Hoeveel procent is Paulus "het geheel vleselijk zijn" afgestorven? 
Antw.: Nul-komma-nul, want wat hij zegt in Rom. 7:14 ev. gold zijn ganse leven op aarde en geldt het ganse leven
van Gods kinderen aan deze zijde van het graf. In navolging van Rome leert het protestantisme de oude-mens-
AFsterving om het vrome vlees steeds heiliger te etaleren, hetgeen een aanslag is op het volkomen offer van
Christus. Gods Woord leert geen vergoddelijking van het vrome vlees, maar Christus en Zijn gerechtigheid
ALLEEN (1 Kor. 1:30). Ja, als dat bevindelijk gekend mag worden, verkeert de Kerk op de berg Thabor (Matth.
17:8), OF in de leeuwenkuil van Daniël, want Christus is alle de dagen met Zijn geroepen getuigen (Matth. 28:20).
De huidige godgeleerdheid -die de roomse afstervingsleer van de oude mens aanhangt- leert, dat zij het vlees
“hoe langer hoe meer afsterven”, maar aangezien 100 pond vlees net zo verrot vleselijk is als 100 kilo vlees, is de
afstervingsleer van de oude mens een verzinsel van het vrome vlees dat zich der wet Gods niet onderwerpt. Er is
wel een opwas in de kennis van Christus; dat betekent dat de Geest de overhand krijgt. Al Gods kinderen
wandelen naar de Geest en niet meer naar het vlees, omdat zij in Christus in de staat der gemeenschap verkeren.

Godslasterlijke ketterijen van dr. W. van Vlastuin:
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B. een refobrede prediking van de valse leer van de (ingebeelde) rechtvaardiging van de gelovige, i.p.v. de
bijbelse leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, ofwel de leer waarmee de Kerk staat of valt;

WvV: WE ONTVANGEN DE RECHTVAARDIGING ALS EEN GODDELOZE DOOR HET GELOOF, IDD LIJKT MIJ HET
NIET ZUIVER OM HET GELOOF VOOROP TE PLAATSEN

GPPB.: Ja, dat zegt WvV nu wel, maar als hij de rechtvaardiging van de goddeloze recht kende en leerde, was hij
in de HHK allang gecensureerd en uit de sodomitische VU-boot geworpen. De Goddelijke rechtvaardigverklaring
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wordt gekend, zoals Hanna ervan getuigt in 1 Samuel 2:6: "De HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle
nederdalen, en Hij doet weder opkomen." Hanna zegt hetzelfde als wat Paulus leert in Gal. 2:19, maar als deze
toetssteen des geloofs wordt aangelegd, staat de wagen bij de huidige godgeleerdheid stil. We hebben onder B.
willen zeggen dat degenen die het geloof aan de rechtvaardigmaking vooraf laten gaan, een veronderstelde
rechtvaardigmaking leren op grond van een conclusiegeloof, net zoals Abraham Kuyper de veronderstelde
wedergeboorte leerde. God is een God Die de goddeloze rechtvaardigt, in de toerekening van de gerechtigheid
van Christus aan een volstrekt goddeloze en verloren zondaar, in de aanvaarding van zijn welverdiende straf,
waarop de gave des geloofs in orde volgt, gelijk geschreven is: "De doden zullen horen, de stem van de Zoon van
God en die ze gehoord hebben zullen leven", Joh. 5:25. Degenen die de bijbelse orde "rechtvaardigmaking-geloof"
omdraaien, zitten bij de paus op schoot !

C. een valse wetsprediking als een "evangelische" doe-dat-regel, hetgeen een ontkrachting en miskenning is van
de wet als de bediening des doods (geen enkele refodominee heeft er kennis aan);

WvV: BURGGRAAF HEEFT HIER BETER ZICHT OP DAN IK); IN IEDER GEVAL VERDOEMT DE WET ONS

GPPB.: Zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Gods Woord leert in het kader van het stuk der
ellende, niet alleen de verdoeming der wet, maar vier fasen der wet. 1. Ontdekking, (Joh. 16:8), 2. Vervloeking
(Gal. 3:10-13), 3. Verdoeming (Rom. 3:9), 4. Doding (Rom. 7:9), want de wet is de bediening des doods. 

D. een doorlopende overtreding van de leer van Christus in het vertreden van het bloed van Christus, o.a. door
het gebruik van valse bijbelvertalingen; door het kwade goed te heten en het goede kwaad (Jes. 5:20); door de
goddeloze te rechtvaardigen en de rechtvaardige te verdoemen (Spr. 17:15), hetgeen alleen huurlingen doen die
God niet hebben, geschenken aannemen en het recht buigen, gelijk de zonen van Samuel deden;

WvV: WAT WORDT HIER PRECIES BEDOELD?

GPPB.: Ik heb het ABC-statement van A tot Z geschreven in het kader van mijn DRV-publicaties en predikaties
over deze zaak en elke aandachtige lezer weet wat we bedoelen onder D. De leer van Christus wordt refobreed
overtreden, o.a. door valse wedergeboorte-leringen (wel wedergeboren maar geen Christus-kennis); het doe-dat
der wet wordt refobreed evangelisch gepreekt en men etaleert de wet naast Christus om ermee aan de slag te
gaan, terwijl de wet in Christus is en aan die wet komt geen mens te pas. Gods volk neemt de wet niet ter hand,
om de vrome snijboon uit te hangen, maar zij drukt de voetstappen van Christus en wordt door lijden geheiligd.
Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de ware uitverkorenen Gods? Ja, de duivel doet het (Joz. 3:1), maar wordt
door de HEERE gescholden (Joz. 3:2).
Overtreding van de leer van Christus betreft ook de heidense censuurloosheid binnen de refokerken jegens
roepende (sodomitische) zonden; het kerkbreed accepteren van niet bestaande "celibataire" sodomieten (het
celibataire verzinsel komt alleen in refoland voor en nergens anders ter wereld), terwijl alleen al het homo-zijn
volledig in strijd is met de Goddelijke scheppingsorde (God het Hoofd van Christus - Christus het Hoofd van de
man - de man het hoofd van de vrouw). Zolang men in strijd leeft met de Goddelijke scheppingsorde en daarin
volhardt, is er geen zaligheid mogelijk. Omdat al die Nashville-dominees het homo-zijn kerstenen, willen al die
celibatair verklaarde schandjongens niet eens verlost worden uit de heerschappij der zonde en des duivels. Die
ontzettende zonde zal dus van hun hand geëist worden. Degenen die de sodomie en het homo-zijn kerstenen, zijn
dienaars van de duivel, aangezien zij het goede kwaad heten en de goeden in Christus die daartegen getuigen,
belasteren zij als de kwaden. Dat geldt ook voor het refo-afgodskalf, de SGP, die door alle refodominees aanbeden
wordt, terwijl de fascistische SGP-politiek sowieso van God vervloekt is. Omtrent de SGP-politiek staan genoeg
(honderden) feiten gepubliceerd op deze website. Geschenken (traktement) worden refobreed aangenomen,
terwijl men refobreed een evangelie naar de mens preekt, God doet wat en een mens doet wat, ofwel vrede,
vrede en geen gevaar. De bevindelijke sekteleden laten hun stem wel indrukmakend vibreren, maar houden
ondertussen allerhande kerkpolitieke en sodomitische zonden aan de hand, door die te verzwijgen, te tolereren,
en zelfs te promoten! In de huidige prediking ontbreekt derhalve de bijbelse separatie volledig, omdat de wet
niet meer verdoemd en dan spreekt het Evangelie ook niet vrij. De kroonrechten van Christus worden refobreed
vertrapt, o.a. door een democratische kerkvorm (= meeste stemmen gelden, de mens erin en God eruit), enz.
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E. de schrikkelijke ontheiliging van het Heilig Avondmaal des Heeren, door een censuurloze toelatings-prediking
waarbij de unieke gemeenschapsbeker der dankzegging tijdens het H.A. vervangen wordt door godslasterlijke
koffie-covid-bekertjes, enz.

WvV: KUN JE DIT ALGEMEEN ZEGGEN?

GPPB.: Absoluut, aangezien de refoafval algemeen is, zoals de Heere het mij geopenbaard heeft, zeggende: “Ik
heb u onder Mijn volk gesteld, tot een wachttoren, tot een vesting; opdat gij hun weg zoudt weten en proeven. Zij
zijn allen de afvalligsten der afvalligen, wandelende in achterklap; zij zijn koper en ijzer; zij zijn altemaal
verdervers”, Jer. 6:27-28. En: “De leiders dezes volks zijn verleiders en die van hen geleid worden, worden ingeslokt”,
Jes. 9:15. En: “De ongerechtigheid der dochter mijns volks is groter dan de zonden van Sodom, dat als in een
ogenblik omgekeerd werd, en geen handen hadden arbeid over haar”, Klaagl. 4:6. Het Heilig Avondmaal wordt
refobreed ontheiligd, o.a. doordat men zgn. “celibataire” sodomieten welkom heet aan het H.A., ook in de
kerkenraadsbanken en op de preekstoelen. Nergens wordt op het scherpst van de Woordsnede gesepareerd, ook
niet rond het H.A., zodat ook de hypocrieten vrije toegang hebben, OMDAT men de inzettingen van Christus heeft
veranderd (Jes. 24:5)! Het massale gebruik van de koffie-covid-bekertjes tijdens het H.A. is daarvan slechts 1
godslasterlijk vruchtgevolg.

F. de roomse vereenzelviging van de oude mens en de nieuwe mens, hetgeen binnen het afvallige Refodom
resulteert in een trendmatig "Asia-Bibi-geloof", een geloof dat nog niet eens kan wedijveren met het geloof van
de dwaze maagden;

WvV: IK MEEN DAT DE HEIDELBERGER VRAAG 88-90 HIER LEIDEND IS

GPPB.: Hier stelt WvV de HC boven Gods Woord; terwijl alleen Gods Woord van Goddelijke en allesbeslissende
autoriteit is en het einde is van alle tegenspraak. We zijn er onder A. al op ingegaan en ook in honderden
artikelen en preken. Ook wat Paulus zegt in 1 Korinthe 15:31: "Ik sterf alle dagen, hetwelk ik betuig bij onzen
roem, dien ik heb in Christus Jezus, onzen Heere", heeft niets te maken met een afstervingsproces, maar met het
lijden om Christus’ wil, terwijl de huidige refopriesterschaar daarvan vreemdeling en vijand is, wat openbaar
komt in hun valse leringen, gelijknamige publicaties, vijandige reacties, kameleonshouding, bredeweg-handel en wandel.

G. de zielsbedrieglijke vereenzelviging van de verwerving der zaligheid door Christus als Middelaar van
verdienste, met de toepassing der zaligheid door Christus als Middelaar van toepassing;

WvV: IK GA HIER UIT VAN ONS DOOPFORMULIER; DE GEEST EIGENT TOE WAT WE IN CHRISTUS HEBBEN

GPPB.: WvV gaat niet inhoudelijk in op de trendmatige vereenzelviging, zoals onder G. genoemd, namelijk, de
vereenzelviging van Christus als Middelaar van verwerving en als Middelaar van toepassing, waarmee we
bedoelen dat de verwerving links-refobreed geleerd wordt als zijnde de toepassing. De toepassing van het heil in
Christus begint met Christus (Joh. 5:25) als het Begin der (her)schepping Gods, gelijk geschreven is: "Indien dan
de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn", Joh. 8:36. Zonder de vrijmaking des Zoons (Gal.
1:15-16), is er geen zaligheid, alle toe-eigenings-inbeeldingen van de vrome mens ten spijt. Alleen Gods
verzoende volk eigent zich toe wat zij in Christus HEEFT, dat geldt niet voor uitwendige verbondskinderen, want
die missen het ware geloof, dus ook de ware geloofs-toe-eigening.

H. de vele godslasterlijke vals-oecumenische handreikingen a la Van Vlastuin, zoals Achab aan Benhadad de hand
reikte, wat hem eeuwig fataal werd;

WvV: WAT WORDT HIER BEDOELD? IK HEB MIJ ALTIJD KRITISCH UITGELATEN OVER HET CREDO VAN DE
NATIONALE SYNODE BIJVOORBEELD

GPPB.: WvV voelt zich blijkbaar aangesproken, maar hij is het vooral die de vals-oecumenische dialoog -o.a. met
Rome- praktiseert en die ook publiceert, terwijl al die plurale discussie-platforms het bijbels "getuigen-zijn"
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vervalsen. Bovendien staat WvV te boek als een professor die godslasterlijke leringen leert, dus mag hij zijn
kritische credo-hand in eigen boezem steken.

I. een doorlopende ontkenning van het onderscheid tussen natuurlijke en onnatuurlijke zonden, terwijl Gods
ware en door Christus vrijgemaakte volk geen onnatuurlijke zonden kan bedrijven, zoals incest, sodomie,
pedofilie, zelfmoord, doodzonde (tegen de H.G.), judasverraad, nazi-donorschap, abortus-covid-nano-vaccinatie
(gentech-manipulatie), promotie van de seksfeestvierende 666-Antichrist, zoals die openlijk in het RD ge-
etaleerd, door Steef de Bruijn gepropagandeerd en o.a. door valse leraar, dr. Arnold Huijgen censuurloos wordt
aangeprezen, enz. 

WvV: IK ZOU NIET DURVEN ZEGGEN DAT GODS VOLK GEEN ONNATUURLIJKE ZONDEN KAN DOEN, WE ZIJN
IMMERS GENEIGD TOT ALLE KWAAD.

GPPB.: WvV overschrijdt hier een grens, waarvan de duivelen
sidderen en de heidenen publiek hun afschuw er over uitspreken
(zie picture), terwijl het afvallige Refodom om het sodomitische
afgodskalf van de Baal-Peor danst, waaruit volgt dat zij hun kinderen
sodomitisch opvoeden en aan de Moloch offeren. WvV spreekt zich
hier uit als een belialsman! Immers, onnatuurlijke zonden staan
ontegenzeggelijk in het kader van de heerschappij des duivels en dat
soort onnatuurlijke schande kan alleen door de oude mens onder de
wet bedreven worden, maar niet door Gods kinderen die de oude
mens hebben afgelegd en de nieuwe Mens aangedaan, want dan is al
het oude (van de oude mens) voorbijgegaan en voorgoed verleden tijd

(2 Kor 5:17), behalve het corpus van de oude mens -het lichaam des doods- dat heel het leven moet worden
gedragen, opdat alleen en uitsluitend Christus de eer hebbe (Rom. 7:24-25). 
Nergens leert Gods Woord dat de bijbelheiligen onnatuurlijke zonden bedrijven. De bloedschande van Lot gaat
niet op, want “hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, noch in haar opstaan”, Gen. 19:35. Gods ware volk kan
het niet bedrijven, niet omdat zij er "te goed" voor zijn, maar omdat onnatuurlijke zonden alleen onder de wet
bedreven kan worden en niet onder de genade, want die uit God geboren is zondigt niet (1 Joh. 5:18) en dat slaat
op de onnatuurlijke en op de dood-zonden. 
Dat WvV zich hierover twijfelachtig uitlaat, zegt alles over hemzelf, want degenen die Gods volk droombeeldig
onnatuurlijke zonden toeschrijven, doen de wedergeboren mens weer de voorhuid aan (Gal. 6:15) en plaatsen
Gods vrijgemaakte volk weer onder de wet. Paulus kenmerkt dit soort valse leringen als volgt: "Want indien ik,
hetgeen ik afgebroken heb, datzelve wederom opbouw, zo stel ik mijzelven tot een overtreder", Gal. 2:18.
Bovendien, degenen die Gods volk onnatuurlijke zonden toeschrijven, plaatsen Gods volk in de 2e trap van de
verwerping (Rom. 1:25-32) en bedrijven daarmee een doodzonde. Dezulken kennen Christus niet in Zijn
opstandingskracht, terwijl als we Zijn eigendom zijn, Hij ons volkomen geschonken is van den Vader (1 Kor.
1:30), waardoor Gods volk in Hem volmaakt rechtvaardig en heilig is, door Gods Geest geleid wordt en de
onnatuurlijke en dood-zonden niet (kunnen) doen (1 Joh. 3:6). Volgens WvV kan Gods volk wél onnatuurlijke
zonden begaan, zoals: zelfmoord, incest, sodomie, pedofilie, judasverraad, zonde tegen de H.G., enz. De
godslastering ten top!

J. een doorlopende schending, ontkenning en belastering van de bijbelse vrijmaakplicht (o.a. Ezech- 3, 33) - het
niet bijbels vrijmaken van valse babylonische refokerken, contra het bevel van Christus o.a. in Openb. 18:4;

WvV: WAT WORDT HIER BEDOELD?

GPPB.: Aangezien geen enkele refo-dominee zich publiek vrijmaakt van de roepende kerkzonden, de
kerkbannen niet verdelgen maar die opgestapeld laten liggen (Joz. 7:12), vraagt WvV hier naar de bekende weg.

K. het niet waarschuwen van de refo-schapen voor het verraderlijke deepstate-duo RD/SGP, dat aantoonbaar
door God gezet is om de belijders van het Refodom klaar te stomen voor de aanbidding van het 666-beest;
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WvV: WAT IS HET 666 BEEST?

GPPB.: Absurd! Zelfs de wereld weet dat de geestelijke Antichrist (Vicarius Vilii Dei)
het 666-beest is, de mens der zonde, omdat Gods Woord dat duidelijk openbaart, o.a.
in Openb. 13, omtrent zijn beestachtige werken, zijn naam en het 666-getal zijns naams.

L. het ontkennen van het rechtvaardig oordeel Gods waarmee alle refokerken en refo-dominees geslagen zijn en
hun alle Geesteslicht is benomen (als ze het ooit gehad hebben), omdat zij halsstarrig weigeren de separerende
Waarheid Gods naar de zin des Heiligen Geestes in liefde aan te nemen, waarop God hen een kracht der dwaling
gezonden heeft, waardoor zij de leugen geloven en die promoten als zijnde de waarheid (2 Thess. 2:11).

WvV: VANUIT DEZE STELLING HEEFT HET GEEN ZIN OM IN GESPREK TE GAAN

GPPB.: Dat vonden de Farizeeërs ook jegens Christus, maar dat heeft Christus er niet van weerhouden om hen te
confronteren met hun wettische ketterijen en hen de hel en de verdoemenis heeft aangezegd (Matth. 23:33).
Volgens WvV heeft het dus ook geen zin om met Christus in gesprek te gaan, terwijl Nicodemus deze
farizeïstische geveinsdheid doorbrak en in de nacht tot Jezus ging. WvV leeft echter liever in een droomwereld en
weigert om de feiten onder ogen te zien, aangezien het de feitelijke waarheid is wat we onder L. schrijven. WvV
reageert hierop als de wetgeleerde uit Lukas 11:45, zeggende: "Meester! als Gij deze dingen zegt, zo doet Gij ook
ons smaadheid aan”, maar de wetgeleerde kreeg er van Christus nog een "wee-u" overheen. Nee, met degenen die
waarheidsfeiten “complottheorie” noemen, zoals globalist Steef de Bruijn dat doorlopend doet, gaan we geen
gesprek aan. Ook niet met WvV, maar omwille van de waarheid van het Evangelie, schrijven we dit artikel.

M. het doodzwijgen en lasteren van de bediening van Christus in de gestalte van de Leeuw uit Juda's stam, Die
door heilige ijver jegens Gods Naam en eer verslonden werd (o.a. de tempelreiniging, repeterend "wee u" jegens
de farizeers), laat staan dat men Christus ook daarin gelijkvormig wil zijn;

WvV: HOE WEET JE DIT ZODAT JE HIEROVER KUNT OORDELEN?

GPPB.: 1. Omdat de Heere Zelf mij daartoe geroepen heeft, met de roeping van Jeremia (Jer. 1 en 15). Lees
daarbij ook Jeremia 6:27-28, Jesaja 9:15, Jer. 23:14 en Klaagl. 4:6. 2. Doordat hetgeen we geschreven hebben
onder M. hoorbaar en zichtbaar is. De kerkelijke bannen liggen onverdelgd tot aan het hemeldak opgestapeld,
tegen het uitdrukkelijke bevel des Heeren in (zie Joz. 7:12-15). Er is geen sprake van afwijkingen, maar van afval,
zoals Paulus die heeft voorzegd in 2 Thess. 2:3, en die afval IS gekomen, bestaande uit: het oprichten van niet
door God geplante kerkdenominaties, gekerstende sodomie; kerkelijke inzegening van verboden huwelijken;
inzegenen van onbekeerde ambtsdragers; vals-oecumenische handreikingen aan Rome, aan Sodom, aan de
Covid-Baal-Zebub; refobrede aanbidding van het fascistische afgodskalf, de SGP; de theocratie ingewisseld voor
de demoNcratie, zowel kerkelijk als maatschappelijk; algehele censuurloosheid jegens roepende zonden;
containers aan godslasterlijke leringen en de algehele kerstening daarvan; een universalistische geloofsopvatting
à la Asia Bibi, enz. enz. We zijn van God geroepen om daartegen te getuigen door het mede-getuigenis des
Heiligen Geestes, zeggende: "Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle
dingen, ook de diepten Gods."

N. het doorlopend doodzwijgen en lasteren van Gods volk dat zich met Christus buiten de legerplaats bevindt,
omdat al die refo-dominees vreemdeling en bittere vijand zijn van het dragen van Zijn kruis en smaadheid, maar
liever op het godslasterlijke refoweb en de gelijknamige Jijdaar-podiums acteren als vroom-klinkende  duivelskunstenaars;

WvV: CALVIJN EN LUTHER WAREN MILDER DAN DEZE AUTEUR. DE REFORMATIE GING UIT VAN HET
OORDEEL VAN DE LIEFDE. DIT LIJKT HET OORDEEL VAN WANTROUWEN TE ZIJN. IK ACHT MIJN COLLEGA'S
UITNEMENDER DAN MIJZELF.

GPPB.: WvV kletst uit zijn nek, aangezien Luther de valse leraars behandelde met "de grofheid" van Johannes de
Doper. Ook Calvijn heeft de valse leraars bij name genoemd, nl. als “honden” en “zwijnen”. Ook heeft hij Rome
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vlijmscherp de wacht en het oordeel Gods bij God vandaan aangezegd. WvV kameleoniseert Luther en Cavijn als
een stel humanistische wassen beelden, maar we laten hier de echte Luther en Calvijn aan het woord.
Luther: "Wanneer 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.

Calvijn stelt dat de eenheid van de broederlijke liefde NOOIT kan bestaan zonder de eenheid in de leer (Inst. IV
2-5). Calvijn eiste ook de doodstraf van aartsketter Servet. Als we de godslasterlijke leringen van WvV hierbij in
ogenschouw nemen (zie onderstaande links), dan blijken Luther en Calvijn zijn verklaarde vijanden te zijn!

http://www.derokendevlaswiek.com/2017_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_Wzo_VAN_VLASTUIN_GEPROMOVEERD_TOT_HHK

zpPROFESSORzpGODSLASTERAAR.html

http://www.providencemountainranch.com/EN%20DE%20AARDE%20BRACHT%20VOORT%20EEN%20SCALA%20AAN%20ONGEC

ENSUREERDE%20DOCTORALE%20REFO-KETTERS.pdf

O. het doorlopend wassen der handen in het badwater van Pilatus als het levende Kind veroordeeld wordt,
omdat zij het zelf niet zijn en dus ook de 1e, 2e, en 3e trap van de verwerping ontkennen (Rom. 1:18-32);

WvV: ER WORDEN VEEL ALGEMEENHEDEN UITGESPROKEN.

GPPB.: Omdat WvV geen enkel onderzoek doet en hij zich neutraal opstelt, is het fenomeen pilatus-dominees
hem “onbekend”, terwijl er honderden artikelen over al die pilatus-dominees op onze website zijn gepubliceerd,
waarvan alle DRV-lezers op de hoogte zijn, behalve degenen die zich quasi van de domme houden, zoals WvV dat
uitdrukkelijk doet.

P. de massale refo-ds-ondertekening van de volbloed sodomitische en van God vervloekte Nashville-verklaring;

WvV: WAT IS ER MIS MET DEZE VERKLARING?

GPPB.: ALLES!! Degenen die de volbloed sodomitische Nashville-verklaring hebben ondertekend, zijn exposed
als verkrachters van de Goddelijke scheppingsorde, ofwel overtreders van de leer van Christus die God niet
hebben (2 Joh. 1:9) - (zie weerleggings-artikel via onderstaande link).

http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEK235_REFOFIELEN_SIGNEN_znSCHRIFTVERKRACHTEND

Ezn_NASHVILLEzpVERKLARING.html

Q. een prediking die geheel ontbloot is van de bijbelse separatie, waaruit volgt dat de refokerken op en onder de
kansels vol zitten met rijke jongelingen en zogenaamde "celibataire" sodomieten welkom geheten worden aan de
heilige dis en in het ambt bevestigd worden; 

WvV: IK MEEN DAT JEZUS NIEMAND HEEFT AFGESCHREVEN

GPPB.: Met de WvV-pretentie "ik meen" komt men eeuwig bedrogen uit. De mens schrijft zichzelf af, zoals de
farizeeërs dat deden. De Christus der Schriften spreekt jegens de afvalligen een geheel andere taal dan WvV: 
* "Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?" Matth. 23:33 
* "Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is", Matth. 25:41
* "Ik zeg u, Ik ken u niet, van waar gij zijt; wijkt van Mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid!" Luk. 13:27.

R. door het slaafs gehoorzamen van de door de westerse overheden uitgevaardigde 666-wetten, hetgeen in
geestelijke zin voor eeuwig fataal is voor de betreffende slaven, en ook volledig in strijd is met het "Gode meer
gehoorzaam zijn dan de mensen";

http://www.derokendevlaswiek.com/2017_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_Wzo_VAN_VLASTUIN_GEPROMOVEERD_TOT_HHKzpPROFESSORzpGODSLASTERAAR.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2017_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_Wzo_VAN_VLASTUIN_GEPROMOVEERD_TOT_HHKzpPROFESSORzpGODSLASTERAAR.html
http://www.providencemountainranch.com/EN%20DE%20AARDE%20BRACHT%20VOORT%20EEN%20SCALA%20AAN%20ONGECENSUREERDE%20DOCTORALE%20REFO-KETTERS.pdf
http://www.providencemountainranch.com/EN%20DE%20AARDE%20BRACHT%20VOORT%20EEN%20SCALA%20AAN%20ONGECENSUREERDE%20DOCTORALE%20REFO-KETTERS.pdf
http://www.providencemountainranch.com/EN%20DE%20AARDE%20BRACHT%20VOORT%20EEN%20SCALA%20AAN%20ONGECENSUREERDE%20DOCTORALE%20REFO-KETTERS.pdf
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEK235_REFOFIELEN_SIGNEN_znSCHRIFTVERKRACHTENDEzn_NASHVILLEzpVERKLARING.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEK235_REFOFIELEN_SIGNEN_znSCHRIFTVERKRACHTENDEzn_NASHVILLEzpVERKLARING.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEK235_REFOFIELEN_SIGNEN_znSCHRIFTVERKRACHTENDEzn_NASHVILLEzpVERKLARING.html
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WvV: ROMEINEN 13?

GPPB.: WvV overschreeuwt Handelingen 5:29 "Gode meer
gehoorzaam zijn dan de mensen", met een vals beroep op Romeinen 13.

S. het massaal aanbidden van de moderne baal-zebub (o.a. RIVM,
WHO, NWO), die satanische covid-maatregelen voorschrijft die al
duizenden meer slachtoffers veroorzaakt heeft dan het
georkestreerde covid-griep-virus, terwijl de flu ineens niet meer
bestaat, omdat alle tegenwoordige flu- en sterfgevallen aan het
covid-virus worden toegeschreven, tot aan een motorongeluk toe;

WvV: DIT IS WEL ERG ALGEMEEN GESTELD. ER LIGGEN GEWOON
MENSEN MET COVID OP IC

GPPB.: Van de 2.5 miljoen geclaimde covid-doden is minstens 1600% overdreven, terwijl de C-VACCIN-doden
zich verduizendvoudigen. WvV gaat niet wezenlijk in op hetgeen onder S. geschreven staat, hetgeen met tal van
artikelen breedvoerig is bewezen op deze website. WvV staart zich blind op de vervalste MSM-berichtgeving,
maar doet geen onderzoek naar de ware toedracht van de corona-hysterie en het duivelse doel ervan, terwijl
WvV de engelse taal machtig is, zodat hij zich allang op de hoogte had kunnen stellen van wat er werkelijk
gaande is omtrent "the bigger picture behind", aangezien er in de engelstalige wereld talrijke alternatief-
betrouwbare nieuwsbronnen voorhanden zijn. Het is echter te vrezen dat ook WvV er te laat achter komt en
ondertussen voortgaat om als een blinde de blinde te mind-controllen, o.a. met de refobreed aanvaarde
gekerstende sodomie, à la Nashville-verklaring. WvV is net als RD-Steef de Bruijn, die “the bigger picture
behind”, nl. het duivelse plan van “the Great Reset”, dat achter de covid-hysterie schuilgaat, doorlopend
doodzwijgt, ontkent en de nazistische covid-maatregelen -die duizenden meer slachtoffers maken en gemaakt
hebben dan het virus zelf- promoot, met dezelfde quasi-argumenten als WvV hier stelt. We kijken er dan ook niet
vreemd van op als WvV ook een voorstander is van het killer-c-vaccin en -net als Steef de Bruijn- over lijken gaat!
Aan de andere kant betreft het corona-scenario een rechtvaardig oordeel Gods voor al die nazi-abortus-landen
en hun meeheulende kerken, met name de refo-kerken, maar WvV ziet het niet.

T. het doorlopend doodzwijgen van de 50 miljoen wereldwijde nazi-abortus-moorden per jaar op ongeboren
babies en de doods-eskader-regimes laten begaan en er zelfs politiek op stemmen via de volbloed fascistische
deepstate-partijen, de SGP en de CU;

WvV: SGP VERZWIJGT DIT JUIST NIET

GPPB.: Nu komt WvV geheel uit de kast als een beroepsleugenaar, aangezien
de SGP, bij monde van Van der Staaij, zich duidelijk heeft uitgesproken voor
een abortus-limiet en geen abortusverbod afeist. Van der Staaij is uit de kast
gekomen als een volbloed fascist, als een ordinaire Schriftverkrachter, als een
promotor van beperkte abortusmoord, als een promotor van de sodomie, als
een oorlogscrimineel (zie picture), als een valse godsdienst-participant en
een betaald lid van de satanische deepstate, hetgeen we keihard bewezen
hebben met honderden feiten en artikelen en voor de duidelijkheid opnieuw
bewijzen met slechts 3 onderstaande linken. 

http://www.providencemountainranch.com/SGP-RD%20ILLUMINATIE.wmv   (Video - VD Staaij compleet exposed)

http://www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKGOD_HOUDT_POLITIEPAARDEN_TEGEN_VOORzpSODOMITISCHzpZEB
RAPADzpTERWIJL_VAN_DER_STAAIJ_SODOM_OMHELST_zb.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKVAN_DER_STAAIJ_GEDECOREERD_DOOR_DEMONISCHEzpMORMONKE
RK.html

https://www.xandernieuws.net/algemeen-peer-reviewed-studie-covid-dodental-minstens-1600-overdreven/
https://vaccineimpact.com/2021/whistleblower-video-footage-of-forced-covid-vaccines-in-german-nursing-homes-goes-public-attorney-were-dealing-with-homicide-maybe-even-murder/
https://vaccineimpact.com/2021/whistleblower-video-footage-of-forced-covid-vaccines-in-german-nursing-homes-goes-public-attorney-were-dealing-with-homicide-maybe-even-murder/
http://www.providencemountainranch.com/SGP-RD%20ILLUMINATIE.wmv
http://www.providencemountainranch.com/SGP-RD%20ILLUMINATIE.wmv
http://www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKGOD_HOUDT_POLITIEPAARDEN_TEGEN_VOORzpSODOMITISCHzpZEBRAPADzpTERWIJL_VAN_DER_STAAIJ_SODOM_OMHELST_zb.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKIN_MEMORIAMzq_DE_MOORD_OP_GADAFFI_METzpINSTEMMINGzpVANzpSGPzpRD.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKVAN_DER_STAAIJ_GEDECOREERD_DOOR_DEMONISCHEzpMORMONKERK.html
http://www.providencemountainranch.com/SGP-RD%20ILLUMINATIE.wmv
http://www.providencemountainranch.com/SGP-RD%20ILLUMINATIE.wmv
http://www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKGOD_HOUDT_POLITIEPAARDEN_TEGEN_VOORzpSODOMITISCHzpZEBRAPADzpTERWIJL_VAN_DER_STAAIJ_SODOM_OMHELST_zb.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKGOD_HOUDT_POLITIEPAARDEN_TEGEN_VOORzpSODOMITISCHzpZEBRAPADzpTERWIJL_VAN_DER_STAAIJ_SODOM_OMHELST_zb.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKVAN_DER_STAAIJ_GEDECOREERD_DOOR_DEMONISCHEzpMORMONKERK.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKVAN_DER_STAAIJ_GEDECOREERD_DOOR_DEMONISCHEzpMORMONKERK.html
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U. het doorlopend doodzwijgen en het niet waarschuwen van
de refo-schapen tegen de tempel-Gods-schendende (covid)-
vaccins (die ook cellen bevatten van geaborteerde babies!),
die al duizenden slachtoffers meer heeft gekost dan het covid-
virus zelf, met als gevolg dat de ouden van dagen bij hopen
vroegtijdig sterven (vermoord worden) en dat door de c-
vaccins de auto-immuun-ziekten en de kankergevallen/sterfte
exploderen, hetgeen in de refo-deespate-krant, het RD.NL,
doorlopend doodgezwegen en zelfs ontkend wordt, o.a. door
het kerstenen van de globalistische depopulators, waaronder
Bill Gates, Joe Biden-clan, Klaus Schwab, Merkel, Boris
Johnson, Rutte, Van Dissel, Hugo de Jonge, ds. W.A. Zondag,
Steef de Bruijn, Van der Staaij, enz.;

WvV: IK VOLG DEZE DISCUSSIE, MAAR KAN ER NIET OVER OORDELEN

GPPB.: WvV wenst "neutraal" te blijven, terwijl een klein kind de genoemde nazi-c-praktijken, inclusief het
killer-vaccin, doorziet op grond van de duizenden wetenschappelijke alarm-c-rapporten, terwijl Gods ware volk
het horror-feit dat de nazi-geesten nog springlevend zijn, ook bij God vandaan doorziet, naar de mate des geloofs.

V. het doorlopend doodzwijgen en het niet waarschuwen van de refo-schapen tegen het nazi-donorschap dat
pure zelfmoord is, hetgeen door talloze wetenschappelijke medici is bewezen;

WvV: DIT BEGRIJP IK NIET

GPPB.: Nee, totdat je zelf op die nazi-donor-tafel ligt, maar dan is het te laat! (See link below).

http://www.derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKD666zpORGAANzpDONORzpWET_IS_GELEGALISEERDE

_NAZIzpMOORDzb.html

W. het bedrijven van heidense(!) zending waarbij de uitgezonden veldwerkers niet eens ondervraagd worden op
bekering en roeping, zodat zelfs een refo-pedofiel jaren achterheen zijn pedo-gang kon gaan en uiteindelijk niet
eens gecensureerd werd;

WvV: WAT TE DENKEN VAN DE MISSTANDEN IN KORINTHE?

GPPB.: Absurd! WvV vereenzelvigt het geval van de incestdader in de gemeente van Korinthe, met een
uitgezonden pedofiele Timotheos-zendingswerker die censuurloos is afgezwaaid en in zijn hellegang op de brede
14 door het Timotheos-bestuur is gestijfd. WvV gaat dan ook geheel voorbij aan het feit dat Paulus in een
censuur-brief de incestdader dreigt aan de satan over te gegeven, waarop de man tot bekering en berouw komt.
Dat is nu juist wat is nagelaten in het genoemde pedo-geval van timotheos.nl, waaruit volgt dat God het bloed van
die pedo zal afeisen van al die Timotheos-bestuurs-, comité-leden en de kerk waartoe genoemde pedo behoort.
Ook Van Vlastuin weet dat deksels goed, maar hij speelt liever de bekende vacuüm-verpakte rol van het
kerkpolitieke refo-gemenebest, dan in de bressen te staan omwille van de rechten Gods en de kroonrechten van
Christus, waaruit blijkt dat hij niet verteerd is door de ijver van Gods huis (Ps. 69:10 - Joh. 2:17).

X. door geen onderscheid te maken tussen persoonlijke zonden (wat iemand zichzelf aandoet) en publiek-
profane zonden die Gods eer en Naam lasteren, want degenen die zulke godslasteraars bestraffen, worden door
hen allen gehaat, gelijk geschreven is: "Zij haten in de poort dengene, die bestraft, en hebben een gruwel van dien,
die oprechtelijk spreekt", Amos 5:6.

WvV: VOLGENS MIJ IS ER WEL VERSCHIL TUSSEN DEZE ZONDEN

GPPB.: De pretentie "volgens mij" maakt geen sense. Gods Woord leert dat onderscheid, maar WvV getuigt niet

http://www.derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKD666zpORGAANzpDONORzpWET_IS_GELEGALISEERDE_NAZIzpMOORDzb.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKD666zpORGAANzpDONORzpWET_IS_GELEGALISEERDE_NAZIzpMOORDzb.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKD666zpORGAANzpDONORzpWET_IS_GELEGALISEERDE_NAZIzpMOORDzb.html
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publiek tegen de roepende zonden van kerk, land en volk. Ja, zegt WvV, er is wel verschil, maar hij past het niet
toe en dat lieten de Farizeeërs ook na, gelijk geschreven is: "Zij zeggen wel, maar doen het niet", Matth. 23:3b.

Y. door de publiek-profane zonden niet publiek-bijbels te bestraffen, te weerleggen, te censureren, en daarmee
bewijzen de refo-dominees hun huurlingenstaat;

WvV: ZIE BOVEN

GPPB.: Ook WvV wast zijn handen in onschuld, en ook hij wil niet geassocieerd worden met de feitelijke afval
van de refokerken, terwijl de HHK -waarvan WvV lid is- geen planting Gods betreft en dus geen affiniteit heeft
met de door God geplante Kerk der Reformatie, maar onder het oordeel verkeert zoals Christus dat zegt in
Mattheus 15:13: "Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden."

Z. door een vals-oecumenische vereenzelviging van het bijbels rechtvaardig oordelen van Gods geroepen
getuigen en het onrechtvaardig oordelen van de oude mens onder de wet en daarmee zelf oordelen dat men niet
mag oordelen, terwijl Gods geroepen getuigen geroepen zijn om bijbels en rechtvaardig te oordelen, waarvan akte!

WvV: WAT BETEKENT DAN MATTHEUS 7:1?

GPPB.: Mattheus 7:1 luidt: "Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt", hetgeen slaat op het onrechtvaardig
oordelen van de onbekeerden en NIET op het bijbels-rechtvaardig oordelen waartoe de Kerk (met hoofdletter)
geroepen is. Ook de kanttekenaren wijzen op de bijbelse betekenis van deze tekst.
Kanttekeningen bij: 1) "Oordeelt niet", namelijk lichtvaardiglijk, of verkeerdelijk, uit haat, nijdigheid, of ongegrond achterdenken.

Anders is een oprecht oordeel van zaken, waarvan men rechte kennis heeft, als het tot een goed einde geschiedt, zo in het gericht als

daar buiten, niet alleen geoorloofd, maar ook geboden. Zie 2 Kron. 19:6; Joh. 7:24; 1 Cor. 5:12.

Voor WvV heeft 1 Korinthe 5:12-13 blijkbaar geen betekenis: "Want wat heb ik ook die buiten zijn te
oordelen? Oordeelt gijlieden niet die binnen zijn? Maar die buiten zijn oordeelt God. En doet gij dezen boze uit
ulieden weg." Gods geroepen getuigen zijn dus geroepen om bijbels-rechtvaardig te oordelen en de geesten te
beproeven of zij uit God zijn (1 Joh. 4:1). In het kader van de kerkelijke censuur moet er sowieso geoordeeld
worden en dat geldt vanzelf ook t.a.v. het weerleggen en weren van de ketterijen, de valse leraars, de valse
oecumene, het overtreden van de leer van Christus, noem maar op! Wel altijd bijbels en op grond van de feiten,
zoals die bij honderden op deze website gepubliceerd staan, maar WvV acht onderzoek niet nodig en hij doet net
of zijn neus bloedt. Wel, Wim van Vlastuin, ik ben vrij van uw bloed en van uw godslasterlijke ketterijen! "Och, of
gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient!" Luk. 19:42.

Dr. W. van Vlastuin:
“Ich habe das nicht
gewusst!”


