GGinNed-WOLF IN SCHAAPSKLEDEREN, DS.
J.A. WESTSTRATE, BESCHRIJFT KONINGIN
ESTHER IN ZIJN BOEKJE "GELEID TOT DE
KONING" ALS EEN HOER (PAG. 17) EN ALS
EEN WERELDGELIJKVORMIG MEISJE (PAG.
22).
Wie durft te besteken wat ds. J.A. Weststrate durft
te besteken, namelijk om koningin Esther als een
hoer en een wereldgelijkvormig meisje te
bepreken en te beschrijven, is een rasechte
haman-wolf in schaapsklederen, aangezien Gods
Woord het tegenovergestelde over Mordechai en
koningin Esther leert als datgene wat ds.
Weststrate van hen beweert.
Bron:
http://www.debanier.nl/theologie/geleid-tot-de-koning/#bladeren

Ds. Weststrate: "De belangrijkste personen (in het
boek Esther) zijn Mordechai en Esther. Waren dat
voorbeeldige mensen? O, nee, ze waren geen
voorbeelden. Ze vertoonden beiden geen
overeenkomst met de Bijbelheiligen, zoals Abraham.
Izak en Jakob, of de andere heiligen zoals die in
Hebreeën 11 beschreven worden." (Pag. 17).
GPPB.: GGinNed-wolf, Weststrate, is al eerder door de
mand gevallen met zijn embryonaal-kuyperiaanse
wedergeboorteleer en ook met zijn leugenverhaal
over vaccinatie in het vaccinatie-leugen-interview
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"Van Kooten-Labee-Weststrate" (zie onze DRVwebsite) en nu vergrijpt Weststrate zich aan de
godvrezende Jood Mordechai en aan de godvrezende
koningin Esther. Hij vergrijpt zich dus aan Gods ware
volk en -zoals gezegd- zegent hij de huichelaars in,
zoals alle afgescheiden leraars dat doen, en derhalve
is op Weststrate Ezechiel 13 van toepassing, zoals op
alle valse leraren van toepassing is, aangezien
Ezechiel in hoofdstuk 13 de valse leraars ontmaskert
en hen het oordeel aanzegt bij God vandaan, omdat zij
enerzijds het volk in de bloemhoven jagen en kussens
onder de oksels naaien, en degenen die niet
wedergeboren zijn zalig spreken en anderzijds
vervolgen zij degenen die waarlijk wedergeboren zijn
en in Christus geloven en houden hen voor dood
(Ezech. 13:19), hetgeen een heersende trend
geworden is in de volle breedte van de refokerken.
GGinN-Wolf Weststrate schoffeert Mordechai en
Esther als zouden zij schandvlekken der zonden
zijn. Zelfs de bastaard Simon de Tovenaar zou zoiets
over Mordechai en Esther niet durven zeggen van
hetgeen Weststrate in zijn Esther-preken lasterlijk
beweert.
Dat Mordechai en Esther God vrezen komt in het boek
Esther duidelijk openbaar en hun godzalige wandel
komt eveneens duidelijk aan het licht. Alleen al het
feit dat Mordechai pertinent weigerde de eerzuchtige,
Godevijandige en Jodenvervolger, Haman te
aanbidden, is een bewijs dat hij God vreesde,
aangezien de ware Joden (met besneden harten)
alleen de enige en ware God aanbaden en aanbidden.
Mordechai eerde God publiek door niet voor de afgod
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Haman te gaan liggen, zelfs tegen het gebod des
konings in, maar ook hierin was Mordechai Gode
meer gehoorzaam dan de mensen. Daarom heeft God
Zijn belofte aan Mordechai waar gemaakt: "Die Mij
eren zal Ik eren", want Mordechai werd verhoogd en
Haman aan zijn eigen galg gehangen, omdat hij God in
Mordechai versmaadde. Hetzelfde geldt voor koningin
Esther. Alleen al het feit dat Esther met haar eigen
leven in de bres ging staan voor haar volk is een
duidelijk bewijs van haar geloof in God, en haar
zelfverloochende geloofsdaad is ook een bewijs dat zij
door de liefde van Christus gedreven werd, zoals o.a. 1
Johannes 3:16 ons leert: "Hieraan hebben wij de liefde
gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft; en wij
zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen."
Esther was hierin ook een type van Christus. Koningin
Esther laat ook het Joodse volk drie dagen vasten
(bidden) (Esther 4:16), als zij -tegen de wet van
Meden en Perzen in- met gevaar voor eigen leven tot
de koning gaat, hetgeen een duidelijk bewijs is van
haar geloof in de enige ware God.
Kanttekeningen bij Esther 4:16:
42) vast voor mij,
Zij wil zeggen: In uw vasten en bidden zult gij mijner bij God
gedenken, dat Hij Zijn zegen wil geven tot de voorbede, die ik den
koning doen zal.
43) in drie dagen,
Dit vasten heeft maar geduurd twee nachten, een vollen dag en
twee delen van dagen. Want ten derden dage is Esther tot den
koning gegaan, Esth. 5:1. Zie dergelijke manier van spreken
Matth. 12:40, van het verblijf van Jona in den buik van den
walvis, en van Christus in het graf.
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Bovendien blijkt duidelijk dat de voorbeeldige(!)
Mordechai het beste voor zijn volk zocht (Esther
10:3) en dat hij ook de schrijver van het boek
Esther is geweest (Esther 9:20). Dat betekent dat
Mordechai door DE INSPIRATIE DES HEILIGEN
GEESTES het boek Esther geschreven heeft. En
deze godzalige Mordechai en de godvrezende
koningin Esther worden door de GGinN-wolf ds.
Weststrate als zondige wereldlingen weggezet...!
Weststrate: "Esther was bijvoorbeeld een meisje dat
aan het hof verborgen hield dat zij een Jodin was."
GPPB.: Weststrate is een Schriftvervalser, want
Esther hield haar Joodse afkomst niet met slinkse
streken verborgen, maar zij sprák er niet over. Dat is
heel wat anders dan Weststrate suggereert, alsof
Esther met leugen en bedrog haar Joodse identiteit
verborgen hield. Esther heeft niet gezondigd door
over haar Joodse afkomst niet te spreken, aangezien
naar haar afkomst niet is gevraagd. Zij sprak er niet
over, omdat de Joden min of meer als tweederangs
burgers werden gezien in Perzië. Aangezien Esther in
Susan was geboren, gebood haar neef Mordechai haar
om niet over haar Joodse afkomst te spreken, want hij
wilde haar de smaad van een tweederangs
burgerschap besparen, hetgeen juist zeer edel was
van Mordechai.
Weststrate: "Esther verloor haar maagdelijkheid in
het bed bij een dronken man met wie ze niet
getrouwd was." (Pag. 17).
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GPPB.: Uit bovenstaand citaat blijkt dat de erotische
ds-wolf Weststrate het durft te besteken om Esther
als een hoer af te schilderen. PURE LASTER! Gods
Woord leert duidelijk in Esther 2 dat zodra een maagd
bij de koning in bed gelegen had, zij naar de wet van
Meden en Perzen met hem getrouwd was en dat die
vrouwen die bij de koning gelegen hadden als
bijwijven van de koning werden bewaard en niet
met een andere man mochten trouwen. Bovendien
dikt Weststrate zijn lasterverhaal aan jegens Esther,
door de valse bewering dat Esther bij een dronken
man in bed gelegen had. Daarvan blijkt totaal niets in
Esther 2. Koning Ahasveros was helemaal niet
dronken toen hij Esther als vrouw verkoos. De vraag
die hier gesteld moet worden, is, wie hier de
dronken man is: Ahasveros of Weststrate?
Weststrate: "Wie was Mordechai? Wat was hij voor
man? Ach, hij zette Esther aan om haar Joodse
afkomst te verbergen. Ook al moest ze met al de
spijswetten breken. Hij zette haar dus aan om tegen
Gods wet in te gaan."
GPPB.: De spotternij die Weststrate bedrijft jegens
Mordechai en Esther, is niets anders dan Christus
opnieuw kruisigen in Zijn volk! We hebben reeds
aangetoond waarom Mordechai Esther gebood om
niet over haar Joodse afkomst te spreken, hetgeen
absoluut geen zonde was. Weststrate suggereert dat
Mordechai Esther aanzette tot het bedrijf van slinkse
manieren, hetgeen absurde laster is. Bovendien
verzint Weststrate er een leugen bij, namelijk, dat
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Esther met de Joodse spijswetten gebroken zou
hebben, maar hij doet geen tekstverwijzing, omdat er
van zijn verzinsel niets in Gods Woord vermeld staat.
De laster van Weststrate dat Mordechai Esther tot het
overtreden van Gods Wet zou hebben aangezet,
daarvan siddert zelfs de duivel, aangezien de
aantijging van Weststrate jegens Mordechai een
verzonnen en godslasterlijke fabel is en dat geldt voor
alle spotternij van Weststrate jegens de godvrezende
Mordechai en de gelovige koningin Esther.
Schriftverkrachtende dominees als Weststrate die
de bijbelheiligen zoals bijv. Simson, Mordechai,
Esther en veelal ook Rachel bij de verworpenen
zetten, zijn geen ware knechten van God, maar zijn
valse leraren die niet alleen Gods ware volk verdacht
maken en vervolgen, maar ook de hypocrieten zalig
spreken. De Heilige Geest geeft namelijk geen enkele
ware knecht van God zulke lasteringen te preken
zoals ds. Weststrate die preekt. Ezechiel heeft zulke
valse leraren het oordeel aangezegd bij God vandaan
(Ezech. 13), zoals alle profeten en apostelen gedaan
hebben en zoals al Gods ware getuigen doen op gezag
en bevel van Christus.
PS. Aan dit soort hels GGinNed-bedrog zoals we uit het
boekje van ds. Weststrate hebben aangetoond, verdient de
uitgever De Banier = RD HOLDING (!) bakken met geld !
Dit is een uitgave van uitgeverij De Rokende Vlaswiek
www.derokendevlaswiek.nl
www.derokendevlaswiek.com
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