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DOMINEE KORT: "EK HET NET 'N OPROEP GEDOEN OM WEER TERUG TE KEER NA GOD."
RV: “Geagte leser. Daar is hierdie week bohaai ontstaan nav. 'n vertrouelike brief wat dominee Kort , wat verbind
is aan die Mieraskerk in die Suid Hollandse stad Krimpen aan den IJssel gestuur het aan die gemeenteraad van
hierdie stad. 'n Raadslid wat onbekend is, het nie die openbare skrywe na buite gebring, en dit het ook 'n burger
bereik wat baie vies en verontwaardig is hieroor. Die inhoud van die brief, waar reeds genoemde predikant net
beklemtoon dat dit baie belangrik is om weer terug te keer na God, val nie in goeie aarde nie omdat die man voel
hy word aangeval omdat hy as homoseksueel nie met 'n vrou getroud is dog met 'n man saamleef. Ons sal die
betrokke predikant vrae stel oor die inhoud van die brief en waarom die burger nou wil hê dat die regter daaroor
oordeel dat dominee Kort moonlik diskrimineer.”
GPPB.: Omwille van de ere Gods en in het kader van mijn Goddelijke roeping hebben we recent al gereageerd op
de onwettige “vertrouwelijke brief” van vriend Kort op de website www.derokendevlaswiek.com, maar nu zullen
we nog nader ingaan op een interview van de “Afrikaner”, waarin Kort de feiten verdraait, de waarheid vervalst
en zich met een zee van bloemen laat decoreren, alsof hij met gevaar voor eigen leven “een heldendaad” heeft
verricht en daarmee opvallend etaleert, terwijl hij slechts misselijkmakende kerkpolitiek bedrijft.
Allereerst moet nog eens nadrukkelijk gezegd worden dat de “vertrouwelijke brief” die ds. Kort geschreven heeft
aan de gemeenteraad van de plaats zijner inwoning, om drie redenen onwettig is.
1. Vriend Kort heeft als dominee het recht van schrijven naar de overheid verspeeld, omdat hij destijds zijn NHKkudde verlaten heeft en onwettig is overgelopen naar de OGG, zoals alleen huurlingen dat doen en huurlingen zijn
niet geautoriseerd om ambtelijke brieven, laat staan “vertrouwelijke brieven” aan de overheid te schrijven over
een publieke zaak!
2. Publieke zonden moeten publiek bestraft en bestreden worden, naar het apostolisch bevel: “Bestraf die
zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat anderen vrezen moge hebben”, 1 Tim. 5:20, en om die reden is de
“vertrouwelijke brief” van Kort ongeldig en in een ware vorm geschreven al 40 jaar te laat!
3. Ook heeft vriend Kort zijn brief aan het verkeerde adres geschreven, aangezien hij nooit de roepende zonden
van de sodomitisch-tuchtloze refokerken publiek en censurerend heeft aangepakt en daarover nooit open brieven
geschreven heeft binnen zijn kerkverband, laat staan aan heel sodomitisch kerkelijk Nederland.
PS. Dat zijn brief naar buiten is gebracht, is Gods hand, niet zoals Kort hieronder beweert, maar omdat Kort nooit
de interkerkelijke refo-sodomie publiek heeft aangepakt en nu wordt hij door het sodomkamp aangevallen.
RV: "Beste dominee. Zou u voordat we ons vraaggesprek beginnen iets over uzelf willen vertellen en over uw
gemeente de Mieraskerk die u al vanaf 2003 bediend met Gods woord?"
Kort: "De reden waarom ik predikant geworden ben, komt van God. Hij heeft mij tot het werk van deze bediening
geroepen en tot het predikambt afgezonderd. Na veel wederwaardigheden kreeg ik kennis aan mijn vrouw.
Doordat wij in Hasselt (waar nu in heftige mate het Coronavirus woekert) de belijdenis-catechisatie volgden,
spoorde de plaatselijke predikant mij aan tot de studie theologie. Hij wilde dat ik predikant zou worden. Ik dacht
dat ik niet mocht weigeren en begon aan de opleiding (1976). Dit mislukte echter, gezien mijn vooropleiding,
finaal. Ik zag er toen ook maar vanaf. Maar toen begon het pas. De Heere ontstak een vuur in mijn hart dat niet te
blussen was. Het betrof de dienst des Heeren. Door misvatting dacht ik dat het op het ambt van ouderling sloeg.
De Heere dacht anders. Ik moest Zijn Naam, werk en deugden verkondigen als predikant. Inmiddels werd de
drang om te gaan studeren, onweerstaanbaar sterk. Door Gods liefde en kracht werden alle hindernissen
genomen. Na jaren voltooide ik mijn studie aan de Universiteit te Utrecht. Ook sloot ik de kerkelijke opleiding
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voor de Nederlands. Hervormde. Kerk af. Al die tijd leefden wij uit ‘s Heeren hand. Na veel twijfel en strijd over de
vraag of ik wel werkelijk de roeping had om predikant te worden, gaf de Heere mij licht en duidelijkheid. Hij riep
mij toen het eropaan kwam. In het holst van de nacht, bij een rustige slaap, maakte Hij mij wakker. Tot twee keer
toe sprak Hij krachtig van de hemel en riep mij tot het werk der prediking. In een volgende nacht herhaalde Hij dit
twee keer, maar dan met andere woorden. In waarheid mocht ik antwoorden, toen men van de Universiteit een
verslag vroeg over mijn motieven bij de theologische studie, dat de Heere mij geroepen had. Deze roeping is
echter niet onbeproefd gelaten, maar wel bevestigd. De gemeente van Krimpen aan den IJssel mag ik nu alweer
meer dan zeventien jaar met de liefde van mijn hart dienen. Voorheen stond ik vier-en-een-half jaar in Rijssen en
daarvoor vier jaar als Hervormd predikant te Garderen. Tussen mijn Hervormd zijn en een standplaats in de Oud
Gereformeerde Gemeente in Nederland heb ik een jaar geproponeerd. Toen had ik dus geen gemeente. De
Hervormde kerk verliet ik vanwege het Samen op Weg proces.”
GPPB.: Over de onwettige afgescheiden bokkensprongen van vriend Kort en zijn valse leerstellingen hebben we al
meer geschreven, maar omdat vriend Kort zelfs zijn eigen feiten verdraait en de waarheid vervalst, reageren we
opnieuw op zijn reeds lang achterhaald relaas. Vriend Kort zegt door God geroepen te zijn om Gods Woord te
prediken. Als dat waar is, is vriend Kort door God geroepen IN DE NHK, in de planting Gods in Nederland, niet in
de OGG, waarnaar hij onwettig overgelopen is. Kort zegt de NHK destijds (in de jaren 90) verlaten te hebben
vanwege het Samen op Weg proces, maar dat is een drogreden, omdat de NHK tot de opheffing in 2004 de
planting Gods is geweest, ofwel de wettige vertegenwoordiger van de Kerk der Reformatie. Bovendien verzwijgt
Kort in het interview dat hij eerst gepoogd heeft om een afgescheiden plaats bij de Mallannenkerk te
verwerven, maar dat is toen mislukt en dat was absoluut een waarschuwing van Godswege, maar Kort liet
zich niet door Gods waarschuwing gezeggen en heeft toen gesolliciteerd bij de OGG, met alle wettische
betoverings-gevolgen vandien, die ook hieronder staan beschreven. Ds. J.P. Paauwe, die Gode meerder
gehoorzaam is geweest dan de mensen, is destijds om die reden uit de NHK geworpen en heeft in afhankelijkheid
des Heeren zijn roeping tot zijn dood vervuld, maar Kort is uit de NHK gevlucht en heeft zijn heil niet bij God
gezocht, maar bij de onwettige Afscheiding! God heeft evenwel Zijn Eigen afvallig geworden NHK-planting
uitgerukt, (net zoals Hij dat gedaan heeft met de door Hem geplante en afvallig geworden Joodse kerk), omdat de
NHK in 1816 leervrijheid heeft ingesteld en Sodom de hand gereikt, zoals alle afvallige refokerken dat nu gedaan
hebben. Kort heeft zijn NHK-kudde in Garderen destijds eigenhandig als een huurling verlaten en daarvan staat
geschreven: “Wee den nietigen herder, den verlater der kudde! Het zwaard zal over zijn arm zijn, en over zijn
rechteroog; zijn arm zal ten enenmale verdorren, en zijn rechteroog zal ten enenmale donker worden”, Zach.
11:17. Wel, dat oordeel van verdorring en verduistering is dan ook duidelijk te horen in de afraffel-prediking
“hebbe-komme-te-wezen” van ds. Kort en in zijn oudvaderpapegaai-boeken. Zo oudgeraffineerd preekte Kort in
NHK-Garderen niet! Het NHK-schip is in 2004 ter ziele gegaan en opgelost in de sodomitische PKN, maar Kort
heeft -net als de scheepslieden in Hand. 27:30- vroegtijdig het zinkende NHK-schip verlaten en is in de OGGreddingsboot gesprongen, zoals alle refo-dominees zich nu bevinden in de onwettige afgescheiden reddingsboten,
waarvan typologisch geschreven staat: “Maar als de scheepslieden zochten uit het schip te vlieden, en de boot
nederlieten in de zee, onder den schijn, alsof zij uit het voorschip de ankers zouden uitbrengen, zeide Paulus tot den
hoofdman en tot de krijgsknechten: Indien dezen in het schip niet blijven, gij kunt niet behouden worden”, Hand.
27:30-31.
Kort: “De gemeente van Krimpen omschrijf ik als een boeiende gemeente. Het is een veelzijdige gemeente, waarin
schippers, arbeiders, zakenmensen, oud en jong gezamenlijk optrekken. De mensen zijn sociaal, nuchter,
openhartig, vriendelijk en ook meelevend. Er komt minder van die opgelegde, kunstmatige en aangeprate
godsdienst voor. Ze zijn rechtuit. En gelukkig vinden we er ook mensen, die de Heere oprecht vrezen. In wie de
Heere een goed werk begon".
GPPB.: Als het waar is, wat Kort hier zegt, nl. dat er in zijn gemeente kinderen Gods te vinden zijn, dan slapen zij
met de dwaze maagden, aangezien in de gemeente van vriend Kort geen enkel getuigend kind van God te vinden
is, die de valse leerboeken, de afraffel-preken en de grove nalatigheid jegens de roepende kerkzonden van vriend
Kort op grond van Gods Woord bestraft en weerlegd. Die zogenaamde kinderen Gods in de gemeente van Kort zijn
dus allemaal knikkebollende jaknikkers, en daar gaat de kerk aan ten onder, zoals alle refokerken nu in een staat
van afval verkeren, nog erger dan de NHK na 1816 en Gods oordeel daarop is niet meer af te bidden.
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RV: "Helder. Dan willen we het graag hebben over de bewuste brief. Wanneer besloot u deze aan de
gemeenteraad te sturen en we koppelen er een vervolgvraag aan vast. Heeft u dit biddend overwogen?"
Kort: "Het schrijven aan de gemeente viel in mijn hart toen onze Burgemeester namens en met het
gemeentebestuur huis aan huis een brief zond. In die brief gaf hij hun mededelingen te kennen over de
maatregelingen die zij op voorschrift van de overheid genomen hadden. Wij waren goed op de hoogte van de
omstandigheden waarin ons land en volk zich bevond en deelden hun zorg. De zaken die ik aan de burgerlijke
overheid wilde zeggen, leefden al een poosje in mijn hart en werden ondersteund door het onderwijs dat we van
de Heere kregen. Het viel ook samen met een vraag uit ons kerkverband of ik iets over deze pandemie wilde
schrijven in ons landelijk kerkblad. Met het feit dat ik ook mijn gemeente wilde inlichten, richtte ik mij op drie
gebieden van mijn arbeidsveld. Het werd mij zo helder voor ogen gesteld dat ik vaag het idee had dat de Heere er
iets mee voorhad. Dat zakte echter even snel weg als dat het gekomen was. U begrijpt toch ook wel als de Heere
ons een last opbindt, dat dit niet zonder gebedsworstelingen gaat. Dan wordt de bede of Hij ons daar de nodige
wijsheid voor mag geven. Zo kwam ik er ook toe om mijn waardering voor de gehele overheid uit te spreken in
deze zo zwaarwegende verantwoordelijkheid. En zoveel als mogelijk is, wilden wij hen steunen. Zo vormde zich
de brief in mijn hart en dat hart droeg hen biddend alle liefde toe".
GPPB.: Vriend Kort is TOTAAL NIET op de hoogte van de situatie waarin ons land en volk bevindt en hij likt de
voeten der globalisten. Het is een nationale schande dat geen enkele refodominee, inclusief Kort, “de bigger
picture” (NWO-Agenda 2030) doorziet, die achter het coronavirus schuilgaat, aangezien de buitenproportionele
maatregelen (o.a. totale instorting van de economie) niet in verhouding staan met het virus. Het spreekwoord
gaat dan ook in vervulling, nl. dat “het middel erger is dan de kwaal”, aangezien er veel meer (oudere) mensen
zullen overlijden door de draconische maatregelen, dan aan het virus. Bovendien heeft Rutte een verplichte
corona-vaccinatie gepland en wordt ook in NL het levensbedreigende 5G-system, volgens NWO-Agenda-2030, in
versneld tempo uitgerold, zoals er in de broedplaats van het virus, in het Chinese Wuhan, 20.000 5G antennes
staan opgesteld, die een levensgevaarlijke straling uitstralen, waardoor de corona-patiënten aldaar massaal ten
gronde zijn gegaan. De Chinezen hebben duidelijk aantoonbaar gelogen over het aantal slachtoffers en de
verbrandingsovens draaiden op volle toeren, vanwege de miljoenen doden die daar al gevallen zijn, niet zozeer
door het virus, maar veelmeer door de verwoestende uitwerking van het 5G-system. Die levensbedreigende 5G
triggering, wordt in de globalistische MSM, inclusief in de globalistische RD-krant, categorisch verzwegen! Vriend
Kort weet nergens van en hij is totaal niet op de hoogte van wat er werkelijk gaande is en dat tekent een huurling,
aangezien ware herders alle dingen beproeven (1 Thess. 5:21), ook de geesten beproeven of zij uit God zijn (1 Joh.
4:1), omwille van de ere Gods en het welzijn van hun schapen en van alle dingen verstand hebben bij God vandaan
(2 Tim. 2:7).
(Alles over 5G: https://www.stateofthenation.co/?p=6986).
RV: "We nemen aan dat u alleen wilde bewerkstelligen dat het heilzaam is om weer de Heere op de eerste plaats
te zetten om zo het onheil wat het Coronavirus met zich brengt af te wenden net zoals bijvoorbeeld Jona deed bij
de stad Ninevé?"
Kort: "Bewerkstelligen kan ik niets, maar we lijden er erg onder dat we Nederland zover zien wegzinken. Ons
Land heeft zich in snel tempo van God vervreemd. De zonde viert allerwegen hoogtij, de reden ook waarom ons
dit handelen van God te wachten was. Menigmaal dachten we kan het nog erger? Wie kan dit stoppen? Hoelang
moet dit nog duren? Vindt dit nooit een eind? Met lede ogen zien we aan hoe we terugvallen in het moderne
heidendom. Niet de Heere, maar de mammon dienen we. Met die culturele en maatschappelijk afgoden dansen we
maar om het gouden kalf van deze wereld. Vreemde godsdiensten en satanisme gaan hand in hand in onze tijd. De
afgodendienst is volop te zien in en rond de media, die hun idolen volop bejubelen. De band God, Oranje en het
volk der Nederlanden is doorgesneden. Zijn verbond hebben we trouweloos verbroken. Er is geen trouw en
waarheid meer. Smadelijk hebben we God beledigd, veracht en gesmaad. We kennen Hem zelfs niet meer. De
smartphone is onze Bijbel en de TV en computer het beeld waarvoor de mens zich buigt. We zijn volledig van Hem
af gehoereerd, met al de excessen die dit met zich meebrengt. U hebt het goed. De remedie is er pas als we tot de
Heere zijn wedergekeerd. Ninevé is daar een goed voorbeeld van. Al was het maar uitwendig, kunnen we op Gods
goedheid hopen. Maar niet de klederen alleen, ook ons hart moet gescheurd worden. Zo alleen krijgen we genade
in de ogen des Heeren".
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GPPB.: Als vriend Kort zou “lijden omdat hij Nederland zover ziet wegzinken”, had hij al 40 jaar geleden
daartegen publiek gewaarschuwd, maar dat bazuingeluid van een getrouwe wachter, ontbreekt ten enenmale! Het
huichelachtige ach-en-wee geroep van vriend Kort staat derhalve in het kader van het spreekwoord: “Als het kalf
verdronken is, dempt men de put!” De interkerkelijke globalistische gouden kalveren, SGP & RD, laat vriend Kort
buiten schot, maar over genoemde gouden kalveren en de refobrede sodomitische tuchtloosheid, is de Heere wel
zo vergramd, dat Hij nu het oordeel van Zijn verbondswraak over de afvallige refokerken uitgestort heeft, omdat
de maat der zonde is volgezondigd (lees o.a. Openb. 14). Kort wijst met zijn huichelachtige vinger naar de “media”
(MSM), terwijl hij de meest satanische media-krant, het RD.nl, de handen boven het hoofd houdt en heilig gelooft,
aangezien hij in een recente preek letterlijk gezegd heeft “dat Iran en Rusland altijd liegen en hun coronacijfers niet
te vertrouwen zijn.” Die anti-Rusland propaganda heeft vriend Kort klakkeloos uit het RD.nl overgenomen, waaruit
blijkt dat hij de goebeliaanse haatpropaganda in het RD jegens Rusland, blindelings gelooft, terwijl het barstende
leugens zijn, die ook onderdeel uitmaken van NWO-Agenda-2030. Door NIETS te onderzoeken, heeft vriend Kort
met zijn vroom-gruwelijke laksheid de globalisten in de kaart gespeeld en zelfs de hand gereikt, met name in zijn
“vertrouwelijke brief” aan de Krimpense gemeente, zoals heel refoland dat gedaan heeft, o.l.v. het globalistische
duo RD & SGP. Die refo-gemene globalistische handreiking zal echter als een boemerang op hun hoofden
wederkeren, door verregaande Agenda-2030-maatregelen. Vervolgens schiet Kort zijn pijlen af op smartphoneen computergebruikers, terwijl hij geen onderscheid maakt tussen het misbruik en het wettig gebruik der dingen.
Bovendien is Kort zelf computer- en internet-gebruiker, de huichelarij ten top! Ja, de Ninevieten zullen opstaan in
het oordeel om de afvallige refo-priesterschaar te veroordelen, want zegt Christus: “De mannen van Ninevé zullen
opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking
van Jonas; en ziet, meer dan Jonas is hier!” Matth. 12:41. De bekering van de Ninevieten was niet uitwendig, zoals
Kort suggereert, maar waarachtig, zoals Christus Zelf zegt.
RV: "Zou het feit dat die stad genoemd was naar de godin Isjtar en het hedendaagse vereren van afgoden zoals
allah ook invloed kunnen hebben op ziekten en plagen?"
Kort: "Vooraf gesteld concluderen we dat God niet te beïnvloeden is. Maar Hij heeft wel Zijn rechten en
inzettingen. Deze gelden de hele wereld op basis van schepping en voor de kerk, op grond van Zijn verbond.
Daarvan af te wijken doet Zijn geduchte toorn wachten. Zo stort Hij over de afgodische heidenen Zijn gramschap
uit en de kerken doet Hij hun vele zonden vergelding in Zijn verbondwraak. Het voorbeeld daarvan is Israël; de
kerk van het Oude verbond. God doet altijd Zijn recht gelden. Dit sloot de mens buiten het paradijs, toen hij
zondigde tegen God. Op Sodom regende Hij vuur om hun schandelijkheid. De eerste wereld ging ten onder
vanwege een gruwelijke vermenging. De Kanaänieten werden uitgeroeid toen de maat der zonde vol was. Het volk
Israël kwam in gevangenschap te Babel toen ze de vreemde goden na wandelden. Jeruzalem werd verwoest toen
ze de Heere der heerlijkheid kruisigde. En zo kunnen we zelf de vele causale invullingen geven van de rampen,
oorlog, honger en pest enz., die gedurende de tijd optraden. Ook in ons eigen leven kunnen we de slaande,
kastijdende en tuchtigende hand Gods zien. Als het geweten nog niet is toegeschroeid, komt daar gelijk het
schuldgevoel en de angst op bij de mensen. Hij voelt zich zondig en ellendig en is dan bang voor God en de dood.
De Heere is geen ledige Toeschouwer van wat hier op aarde gebeurt. Gods molens draaien langzaam, maar zeker.
Dit leidt er uiteindelijk toe dat deze antichristelijke wereld door haar zonden van nu, vergaat".
GPPB.: Opmerkelijk dat vriend Kort hier onbedoeld(!) een paradigma schetst van Gods oordeel dat op de
refokerken rust, want het oordeel is al jaar en dag begonnen van het huis Gods!
RV: "Acht u het dan tevens mogelijk dat de alsmaar verdere afkalving van de Zondagsrust debet is aan de huidige
zedenverwildering. het navolgen van vreemde goden maar ook de abortus- en euthanasiepraktijk?"
Kort: "In eerste instantie zie ik geen direct verband, maar als we verder nadenken wel. De Heere acht de
waarneming van Zijn dag erg hoog. Het sabbatsgebod moet van iedereen nageleefd worden. Zelf ruste Hij op de
zevende dag; niet omdat Hij moe was, maar omdat Hij ophield te scheppen. Het is ook goed voor ons in sociaal en
religieus opzicht. Rust is ons geboden en nodig en zo is deze dag uitermate geschikt voor de verering en dienst van
God. Het is daarom een grove belediging om Hem dit te onthouden. Dit gaat gepaard met een ernstige bedreiging:
het heeft een al of niet verlengd worden van dagen tot gevolg. Bovendien zegt de Psalmist: Het heil is verre van de
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goddelozen, want zij zoeken Uw inzettingen niet (Ps. 119:155). Het loslaten van God en Zijn dienst laat een
aaneenschakeling van ellende op zich wachten. En de met u bedoelde zedenverwildering brengt een uitsluiting
van het koninkrijk Gods teweeg (1 Kor. 6:9,10; Ef. 5:5). Daarom, omdat ze naar God niet luisteren, heeft God hen
overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het
gebruik tegen nature; En insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit
geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun
dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in
erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen die niet betamen:
Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid; vol van nijdigheid , moord,
twist, bedrog, kwaadaardigheid; oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden".
GPPB.: Kort schermt met Psalm 119:155: “Het heil is verre van de goddelozen, want zij zoeken Uw inzettingen niet”,
terwijl alle refokerken Gods inzettingen veranderd hebben, gelijk geschreven staat: “Want het land is bevlekt
vanwege zijn inwoners; want zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwig
verbond”, Jes. 24:5. Vriend Kort braakt algemeen-godsdienstige kretologie en hij laat de van God vervloekte
zondagsontheiliging van Jinek-playboy en sabbatsschender, Van der Staaij, geheel buiten schot en dat doet hij op
alle fronten. Ook de refobreed aanvaarde sodomie en de daaraan gekoppelde van God vervloekte Nashvilleverklaring die refobreed is ondertekend, noemt hij niet bij name. Kort openbaart zich met al zijn vrome praat al
jaar en dag als een pilatus-dominee, die de kerkpolitieke kool en de sodomitische geit spaart, terwijl Gods
geroepen getuigen zwaar vervolgd en belasterd worden, omdat ze de kerkpolitieke dominees met hun algemene
praat, zoals ook Kort dat duidelijk doet, openlijk bestraffen en verwerpen op God bevel, zoals de profeten en de
apostelen getrouwelijk gedaan hebben, waarbij man en paard genoemd moet worden, naar des Heeren Woord
(zie o.a. Ezech. 3, 33 en Tit. 3:10). Kort is een blakende vijand gebleken van de bijbelse vrijmaakplicht, zoals door
God bevolen in o.a. Ezech. 3 en 33. Wat Kort hier zegt is algemene huurlingen-praat en als hij een oprechte brief
had geschreven, is hij daarmee reeds 40 jaar te laat. De godsdienst van vriend Kort kost hem niets, want daarin is
de ergernis van het kruis teniet gedaan. Kort zorgt wel dat hij binnen de kerkpolitieke grenzen blijft om niet
vervolgd te worden.
RV: "We begrepen dat deze uiterst vertrouwelijke brief uitsluitend bestemd was voor de raadsleden. Is dat juist?"
Kort: "Dat is juist, niet omdat ik over deze zaken niet open ben; maar het was specifiek een brief aan het
gemeentebestuur. Zulke brieven zijn altijd vertrouwelijk; zij staan in het ambt van overheid. Kerkelijk is dat net
zo; Notarissen, advocaten, juristen dienen waardig en vertrouwelijke met hun stukken om te gaan en hun
ambtsgeheim niet te schenden. Iemand uit de raad heeft deze brief met kwade bedoelingen bewust naar buiten
gebracht; naar ik hoor, aan een homobeweging die in Krimpen veel verdriet aanricht en kwaad bloed zet".
GPPB.: Kort spreekt onzin, aangezien publieke zonden bijbels-publiek bestreden moeten worden, altijd en overal!
Kort is helemaal niet “open” als het gaat over de roepende zonden van kerk, land en volk, aangezien hij nooit open
brieven daarover geschreven heeft, laat staan censuurmaatregelen geëist heeft jegens valse leraars en de
interkerkelijke kerstening van de van God vervloekte kerksodomie, nazistische orgaandonatie, abortus-vaccinatie,
enz. Kort schrijft alles in het kader van “politieke correctheid”, terwijl achter die dekmantel de grofste
criminaliteit schuilgaat.
RV: "Een raadslid besloot, ondanks dat het schrijven een vertrouwelijk karakter droeg, dit toch openbaar te
maken, waarna de reeds genoemde ophef ontstond omdat een burgerraadslid de inhoud hiervan onder ogen
kreeg. Waarom werd er zo heftig op gereageerd?"
Kort: "Naar mij gezegd, worden de stukken voor de vergadering in een digitale kluis weggezet voor de
behandeling in de vergadering. Deze zal in verband met deze Coronacrisis wel wat anders verlopen zijn dan
gewoon; of opgeschort. Alleen de raadslieden en de gemeentebestuurders kunnen deze stukken tevoren inzien.
Wie deze persoon ook mag zijn, hij maakte een schandelijk misbruik van zijn bestuursfunctie en schond het
vertrouwen in de (te vormen) coalitie. De gemeente heeft (of: bestuurders hebben deels) mij hiervoor excuus
gedaan. Inmiddels schijnt alleen bij de burgemeester de naam van deze man (afgedwongen) bekend te zijn. Hier
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zal wel het laatste woord nog niet over gesproken zijn. Wat mij betreft: Ik heb hem gelijk vergeven. Maar zo denkt
eenieder er niet over. Wat moeten ze hiermee? Als iedereen nu zo doet, zijn we iets kwijt wat niet gauw aan
vertrouwen herwint. Jammer, dit doet veel afbreuk in onze samenleving. Dit wordt goed begrepen door onze
burgerlijke overheid. En ze doet er alles aan om dit weer recht te zetten. Mijn ervaringen waren voorheen altijd
goed met het gemeentebestuur".
GPPB.: Nogmaals, de “vertrouwelijke brief”van Kort is onbijbels, alleen open brieven zijn in dit verband geldig. De
brief van Kort is ook aan het verkeerde adres gericht, aangezien Kort de afvallige kerk(en) nooit publiek heeft
aangeschreven, en zoals gezegd is de brief van Kort 40 jaar te laat.
RV: "Kunt u de inhoud van de brief voor de lezers schetsen zodat ze kennis kunnen nemen waar dat
burgerraadslid over viel?"
Kort: "Ik denk dat hij over alles wat in de brief staat viel, omdat ik voor de zaak Gods opkwam. Die Gods regering
heb ik absoluut verenigd met Zijn straf die Hij in deze hele wereld manifesteert. Merkwaardig laat de Heere Zijn
ongenoegen over ons en onze handelswijze voelen. Wie niet horen wil, moet maar voelen, zegt een spreekwoord.
Niemand wil er echter voor buigen; ook dit raadslid niet. Nu bent u inmiddels met de hele brief bekend, maar toch
noem ik de twee gehekelde plaatsen even, waarover het in de publiciteit ging. Het zijn de volgende: Zie nu: de
hand van God weet ons wel te vinden. Als de Heere doorgaat met Zijn gericht, staan de huizen straks leeg omdat er
geen inwoner meer is. De dood waart dan rond, zonder enig pardon. Mogelijk zijn Gods oordelen niet meer af te
bidden, zover is Nederland al van God vervreemd. In dat geval moeten we ze aanbidden. De praktijk van
euthanasie moet ophouden, de zondag niet langer ontheiligd, de roepende zonden die tegen de scheppingsorde
indruisen, dienen uitgebannen. De overheid dient het volk zelf voor te gaan in de ware godsdienst. Zo niet, dan
zullen wij en zij een zwaarder oordeel over ons uitroepen".
GPPB.: Kort komt helemaal niet voor Gods zaak op, zoals hij van wel suggereert, aangezien zijn brief vol staat met
lofprijzingen richting een goddeloze overheid, waarvan de Heere het vergoten abortusbloed van zijn hand eisen
zal! Bovendien heeft Kort in zijn brief geschreven “dat het abortusbeleid drastisch moet veranderen”, terwijl hij
die duivelse uitspraak nu lafhartig verzwijgt. Sinds de abortuswet van kracht geworden is, had Kort een publiek
abortusverbod moeten afeisen, maar heeft dat altijd nagelaten en nu is al dat uitgestoken-vinger-geschrijf richting
de overheid te laat, aangezien het oordeel allang begonnen is van het huis Gods en daarover heeft Kort al jaar en
dag gezwegen!
RV: "Blijkbaar heeft dit kwaad bloed gezet en wel zodanig dat u telefoontjes krijgt waarbij u met de dood bedreigd
wordt. Weet u ook uit welke hoek deze dreigementen komen?"
Kort: "Dat het kwaad bloed gezet heeft is zeker, maar ik heb geen een doodsbedreiging gehad. Het eerste
telefoontje was een vrouw die tegen mijn vrouw uitvaarde, toen we nog van niets wisten. Zij wenste wel mijn
dood, maar dreigde mij er niet mee. Dit schijnt zich zoals gewoonlijk op sociale media af te spelen. Daar houden
wij ons niet mee op. Na een heftige morgen met de pers, radio en TV kwam er een stroom van adhesiebetuigingen
op gang vanuit mijn gemeente, kerkgangers door het hele land en zelfs van Overzee. We werden in de bloemen
gezet; ’t Lijkt wel de Keukenhof. We waren verbaasd en verwonderd. Het grootste is echter dat God met ons is. Net
als altijd bood Hij ons een schuilplaats. Hij is ons tot een hoog vertrek. Ja, het is een verwaardiging om de
voetstappen van Hem te mogen drukken. De Heere gaf ons deze regel mee: Heb u vijanden lief; dat had Hij ook,
want anders werd er geen mens bekeerd. En dat gebeurt gelukkig ook nog. Er zijn er veel die dat met zichzelf zijn;
ze mochten het valse daarvan nog maar eens inzien; dan worden ze eerst eens onbekeerd. Dat laatste leert en
werkt ons de Heere; de vrucht van Gods genadewerk is de verlossing van onze zonde door Jezus Christus. Dan
krijgen we Zijn dienst en huis ook lief. Vandaar".
GPPB.: Doodsbedreigingen om Christus wil zijn ondergetekende niet vreemd, zelfs aanslagen op zijn leven niet.
Kort is daarvan een vreemdeling, omdat hij altijd de kerk in het midden houdt. Vanzelf houdt pilatus-dominee
Kort zich niet op met social-medi, maar hij onderzoekt NIETS en daarmee is de huurling getekend, die de schapen
overgeeft aan het woest gedierte. ERGO, vriend Kort is vanwege zijn “heldendaad” door zijn kerkelijke
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toejuichers in de bloemen gezet, waarover hij “verbaasd en verwonderd” was, terwijl Christus een
doornenkroon op Zijn hoofd gedrukt kreeg en de spijkers door Zijn handen geslagen. Stefanus kreeg een
container stenen naar zijn hoofd geslingerd en werd door “de kerkelijke broeders” vermoord. Gods ware
getuigende volk en knechten worden altijd dodelijk gehaat en zwaar vervolgd, zoals Christus dat
uitdrukkelijk heeft voorzegd, want een dienstknecht is niet meerder dan zijn Meester. De toenmalige
joodse refo-godsdienst wilde Christus van de steilte werpen, vanwege Zijn afsnijdende prediking, terwijl
vriend Kort met zijn bloemhoven-preken van die dodelijke aanslagen een vijand en vreemdeling is; nee,
hij laat zich liever vereren met een bloemenzee en noemt dat “de voetstappen van Christus drukken”, de
blasfemie ten top! Kort speelt hier uitdrukkelijk de rol van een Samuelszoon, waarvan geschreven staat:
“Zij neigden zich tot gierigheid en namen geschenken aan en bogen het recht!” 1 Sam. 8:3.
RV: "We lazen dat het genoemde burgerraadslid aangifte tegen u gaat doen vanwege discriminatie. Nu wordt al
heel snel met deze term geschermd, zo u wilt gedreigd indien iemand zijn of haar mening uit die een ander niet
zint. Dekt de vlag hier de lading. Met andere woorden. Discrimineert u als u zegt dat Gods oordelen afgewend
kunnen worden als er afgerekend wordt met de zonden?"
Kort: "Het betreffende raadslid heeft geen aangifte gedaan. Dat is een vergissing. De man aan wie hij het
doorspeelde heeft dat gedaan; een homo. We hebben hem hier bij de kerk wel zien zwaaien met een
regenboogvlag. Die arme mannen hebben de zaak van God een grote dienst bewezen. Zo werd Gods Woord,
waarschuwingen, oproep tot bekering van kerk en staat weer overal gehoord. Wat zij ten kwade gedacht hebben,
heeft God ten goede gekeerd. Ontroerend waren de reacties. Ze hebben zichzelf erg verlaagd, hun medegenoten
gewaarschuwd voor de toekomende toorn, de kerkgangers verblijd en de ware gelovigen tot het danken van God
gebracht. Nee, ik discrimineer niet. Gods oordeel ligt over al de gevallen Adamieten, zonder uitzondering. We zijn
erin ontvangen en geboren. Van de gedane zonden worden veel van die zonden met name in de Bijbel genoemd.
Zij zijn meer dan de haren van ons hoofd. De intentie van de zonden ligt dieper. Daar gaat het om ons ongeloof,
ongehoorzaamheid, liefdeloosheid, ondankbaarheid enz. Al die zonden bijeengenomen moeten ons vergeven
worden door het bloed van Jezus Christus. Eerder is het nooit goed. Anders zijn we nooit met God verzoend".
GPPB.: Kort distantieert zich van het plegen van “discriminatie”, terwijl hij dat doet als een “onschuldige pilatus”,
terwijl hij hier de onnatuurlijke zonden met de algemene zonden vereenzelvigt. Gods Woord spreekt uitdrukkelijk
onderscheiden over onnatuurlijke zonden in het kader van de heerschappij des duivels, o.a. in Rom. 1:26. Geen
enkele refo-dominee leert dat Gods ware volk geen onnatuurlijke zonden kan bedrijven, terwijl Gods Woord dat
duidelijk leert, nl. t.a.v. de onnatuurlijke zonden van zelfmoord, incest, sodomie, zonde tegen de H.G., enz. Die niet
door Gods ware volk bedreven kunnen worden, aangezien Christus Zijn volk verlost heeft van de heerschappij der
zonden en des duivels, in welks kader de onnatuurlijke zonden staan.
RV: "Het is alom bekend dat imams de meest vreselijke uitspraken doen over homo’s. Ziet u deze “meneer”
Houtzager zich al op het prive-terrein van een moskee begeven en met die regenboogvlag zwaaien om hier tegen
te protesteren. Hij begaf zich immers ook, hoewel hij daarvoor niet bevoegd is op het terrein van de Mieraskerk?"
Kort: "Nee, dat zie ik niet gebeuren. Dat kost hem het hoofd; het leven. Om ons heen zeggen de mensen zulke
dingen, waarmee ze de christenen smaden, doen en durven ze de moslims niet. Daar passen, om hun woorden wat
netter te maken, die lafbekken niet. Dat zegt wat van al die schreeuwers, die minderheid die het overgrote deel
overschreeuwen en manipuleren; van de kilheid van de islamitische godsdienst en de vredelievendheid van de
christelijke bevolking en ook van ieders natuur, die elk gevallen mensenkind met zich omdraagt. O in alle gevallen
is ons de Geest van God zo nodig om het rechte spoor te gaan en het beeld van Christus gelijkvormig te worden.
Anders kan er immers van wedergeboorte en vernieuwing geen sprake zijn".
GPPB.: Degenen die Kort terecht met het etiket “lafbekken” beplakt, mag Kort zelf dat etiket ook gevoeglijk op
zichzelf toepassen, want dat etiket geldt de ganse refo-priesterschaar, die de schapen de bloemhoven injagen en
de breuk op het lichtst genezen. Als dank voor die aangepaste prediking, geven zij hun voorgangers bloemen en
geschenken, zoals Kort die aanvaard heeft, gelijk -zoals gezegd- ook in Gods Woord geschreven is van de zonen
van Samuel, zeggende: “Zij neigden zich tot gierigheid en namen geschenken aan en bogen het recht!” 1 Sam. 8:3.
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RV: "Hoe hebben de raadsleden van met name de Staatkundig Gereformeerde Partij en de ChristenUnie op het feit
gereageerd dat de brief is uitgelekt?"
Kort: "Van de ChristenUnie heb ik niets gehoord. De SGP heeft emotioneel gereageerd. Van hen en later van de
fractie heb ik gehoord dat ze het allen verschrikkelijk vonden. En ook de burgemeester vond heel erg dat dit
gepasseerd en mogelijk was. Dat heeft mij erg goed gedaan. Ik denk niet dat iemand het heeft kunnen voorkomen.
De Heere wilde deze boodschap ons land en de wereld in hebben. Geen mens gaat bij Hem ongewaarschuwd de
eeuwigheid in. Met dit alles heb ik Hem opnieuw mogen bewonderen en eren".
GPPB.: Ook vriend Kort danst mee om de gouden afgodskalveren (SGP/RD) van het reformatorische gemenebest
en hij bidt en collecteert voor de van God vervloekte fascistische SGP, die van de ware God een democratische
afgod gemaakt hebben, zoals de SGP-oprichter, ds. G.H. Kersten, daarmee begonnen is. Ja, de Heere wilde de brief
van Kort de wereld in hebben, niet zoals Kort vromelijk suggereert, maar omdat Kort nooit zijn stem verheft heeft
met macht tegen de refobreed-aanvaarde sodomie en nu keert het sodomkamp zich tegen Kort, ja, dat is duidelijk
Gods hand.
RV: "Heeft de VVD ook al iets van zich laten horen. Tenslotte is het een burgerraadslid van die liberale partij die
zich stoorde aan hetgeen u schreef?"
Kort: "Nee, dat in ieder geval niet. De partij is wel eens in het voorbijgaan genoemd. Maar ik weet niet of de
beschuldiging aan hun adres wel waar is. Dat ze zich daar aan storen, kan ik wel begrijpen. Maar dat is straks wel
afgelopen. In de hel is er geen ongeloof meer. Vandaar, die oproep tot bekering. Dat gun of wens je elkaar toch
niet!"
GPPB.: Nee, Gods ware volk wenst niemands dodelijke dag, laat staan de eeuwige rampzaligheid, maar daarmee
kunnen Gods ware geroepen getuigen zich niet beperken tot de oproep tot bekering, met name als de maat der
zonde volgezondigd is en Gods oordeel afgekondigd moet worden op Gods bevel. Dat de voorbede van Jeremia
voor het afvallige volk der Joden tot driemaal toe door God is afgesneden geworden, wordt door de huidige
priesterschaar gemakshalve doodgezwegen, ook door vriend Kort. Al die vrome zelfrechtvaardigende refowetgeleerden in onze dagen zouden -net als de vrome Joden van weleer- de getrouwe Jeremia naar het leven
staan, zoals de jarenlange ondervinding is van ondergetekende.
RV: "We ronden af en wensen u en uw gezin Gods onmisbare zegen en bescherming toe en danken u hartelijk
voor uw tijd en moeite".
Kort: "Ik dank u ook. Voorheen wist ik niets van u en deze digitale krant. Maar van nu af zal ik het in de gaten
houden, tenminste zolang ik het mag beleven. De Heere mocht uw werk rijkelijk zegenen". Vaarwel en Gods zegen.
GPPB.: Kort veroordeelt doorgaans -ook in dit interview- alle internet-gebruikers en beweert er zelf geen gebruik
van te maken, terwijl alle email-bezitters internet hebben. In dit interview komt de internet-aap van kop tot staart
uit zijn mouw, aangezien Kort zelf zegt “van nu af de digitale Afrikaner in de gaten te houden!” Dat kan alleen via
internet! Kortom, het interview van vriend Kort met de digitale Afrikaner en zijn “vertrouwelijke brief” naar de
gemeente Krimpen a/d IJssel, is het zoveelste staaltje van de reformatorische poppenkast, die zich afspeelt aan de
uiterst rechtse zijde van de brede weg. Tenslotte besluit de “Afrikaner” met de brief van Kort, die we reeds
behandeld hebben en de link van de weerlegging ervan voor de volledigheid hieronder hebben afgedrukt.
Klik op de onderstaande linken ter inzage weerlegging van de “vertrouwelijke brief” van vriend Kort.
http://www.derokendevlaswiek.com /2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDSzo_Azo_KORT_SCHRIJFT_HALFSLACHTIGE_CznBRIEF_
AANzpHETzpVERKEERDEzpADRES.html
http://www.providencemountainranch.com/DS.%20A.%20KORT%20SCHRIJFT% 20HALFSLACHTIGE%20CORONA-BRIEF%20AAN%20
HET% 20VERKEERDE% 20ADRES.pdf
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