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EN DE AARDE BRACHT VOORT:
 EEN REFO-DEEPSTATE-BEWEGING, WAARONDER EEN SCALA

AAN ONGECENSUREERDE DOCTORALE REFO-KETTERS 
EN VALSE LERAARS, PLUS DE FASCISTISCHE SGP-CU 

EN DE JEZUÏETENKRANT, HET RD !

DE KENMERKEN VAN EEN VALSE KERK BETREFT ALLE REFOKERKEN,
AANGEZIEN ALLERHANDE KETTERS BINNEN DE REFOKERKEN NIET
WORDEN GECENSUREERD EN VERWORPEN (zie o.a. Tit. 3:10), MAAR
GEWAARDEERD EN GERESPECTEERD, WAARBIJ ALLERHANDE VALSE
LERINGEN, ONNATUURLIJKE ZONDEN, VALSE GODSDIENSTVRIJHEID,
FASCISTISCHE SGP/CU-POLITIEK WORDEN GETOLEREERD EN IN
DEFORMATORISCHE DEEPSTATE-KRANT, HET RD, GEPROMOOT !

NGB-Artikel 29 - Het onderscheid en merktekenen der ware en valse kerk
Citaat 1: De merktekenen, om de ware Kerk te kennen, zijn deze: zo de Kerk (1)
de reine predikatie des Evangelies oefent; indien zij gebruikt (2) de reine
bediening der sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft; zo (3) de
kerkelijke tucht gebruikt wordt, om de zonden te straffen. Kortelijk, zo men zich
aanstelt naar het zuivere Woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen
zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd. 

Citaat 2: Aangaande de valse kerk, die schrijft zich en haar ordinantiën meer
macht en autoriteit toe dan den Woorde Gods, en wil zich aan het juk van
Christus niet onderwerpen; zij bedient de sacramenten niet gelijk Christus in Zijn
Woord verordend heeft, maar zij doet daar af en toe, gelijk als het haar
goeddunkt; zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus; zij vervolgt
degenen die heiliglijk leven naar het Woord Gods, en die haar bestraffen
over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn
lichtelijk te kennen, en van elkander te onderscheiden.”

Dit artikel 29 van de NGB moet evenwel gelezen worden in de
context van Gods Woord en niet Gods Woord in de context van dit
artikel. Gods Woord leert duidelijk dat Gods ware kinderen geen
onnatuurlijke zonden bedrijven, noch erin vallen (zoals homo- en pedofilie,

incest, zelfmoord, zonde tegen de H.G., abortus, voorbehoedsmiddelen-gebruik,
donorschap, zich met een open-mind laten vaccineren met vaccins die abortusweefsel

bevatten, lid zijn van een valse (refo)kerk, twee heren dienen, enz.), omdat zij in en
door Christus van de oude mens onder de wet en uit de heerschappij des
duivels en der zonde volkomen verlost zijn (zie o.a. Joh. 8:36, Rom. 6:18,
Rom. 6:22, Rom. 7:6, Rom. 8:2, Gal. 5:1 en HC Zondag 1 vraag en antw. 1).
Hoewel Gods kinderen dagelijks struikelen in vele (Jak. 3:2) en in
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bepaalde zonden kunnen vallen, zijn zij de oude-mens-dood definitief
gestorven (Rom. 7:9 - Gal. 2:19) en zijn, noch hebben, een oude mens
(Rom. Kol. 3:3-9), maar een nieuw schepsel in Christus Jezus (2 Kor. 5:17
- Gal. 6:15), evenwel zijn zij geheel vleselijk verkocht onder de zonde
(Rom. 7:14), doch in Christus volkomen rechtvaardig en volmaakt heilig
(1 Kor. 1:30), en derhalve roemen zij in Christus alléén (Rom. 7:25). 

EEN TIENKOPPIGE GREEP UIT DE ONGECENSUREERDE 
DOCTORALE REFO-KETTER-KAST

1. Prof. dr. W. van Vlastuin (HHK) leert openlijk godslasterlijke
ketterijen die gelijk staan met de godslasteringen van Michael Servet en
de man wordt niet gecensureerd. 

http://www.providencemountainranch.com/GODSLASTERENDE%20DR.%20W.%20VAN%20V
LASTUIN%20WEDIJVERT%20MET%20AARTSKETTER%20MICHAEL%20SERVET%20DIE%20
MET%20DE%20DOODSTRAF%20GESTRAFT%20WERD.pdf

http://www.derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKAARTSKETTER_B
ILLY_GRAHAM_HOGELIJK_GEPREZEN_DOOR_DRIE_REFOzpWOLVENzpINzpSCHAAPSKLEDERE
N.html

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKENDSzo_Azo_KOT_GEROYEERDzm_
GODSLASTERAARzpVLASTUIN_ONGECENSUREERD.html

2. Dr. P. de Vries (HHK) is een neo-calvinist, een fervente aanhanger
van het pelagiaanse new-calvinism, VU-crucifix-kusser, dient zelfs meer
dan twee heren en leert een scala aan oudwijfse ketterijen, en de man
wordt niet gecensureerd.

http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_PIET_DE_V
RIES_KUSTzpDEzpVUzpCRUCIFIX_EN_MAG_BLIJVEN.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDE_zhVEELBEWOGE
Nzh_HOMOPASTORALEzpBRIEVEN_VAN_DRzo_Pzo_de_VRIES.html

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIDRzo_Pzo_DE_VRIES_zg_1_KORzo_1z
q19zn20.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2012_PERSzn_zg_VRAGENRUBRIEKDUBBELBESLUIT_SGP
_EN_VAN_DRzo_Pzo_DE_VRIES.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDRzo_Pzo_DE_VRIES_
CALVINISEERT_RzoCzo_SPROULzhS_ROOMSEzoWEDERGEBOORTELEER.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENHINDOESTAANSE_K
ASTENzgLAGENzpSTELSEL_VAN_DRzo_Pzo_DE_VRIES.html

http://www.providencemountainranch.com/GODSLASTERENDE%20DR.%20W.%20VAN%20VLASTUIN%20WEDIJVERT%20MET%20AARTSKETTER%20MICHAEL%20SERVET%20DIE%20MET%20DE%20DOODSTRAF%20GESTRAFT%20WERD.pdf
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http://www.providencemountainranch.com/GODSLASTERENDE%20DR.%20W.%20VAN%20VLASTUIN%20WEDIJVERT%20MET%20AARTSKETTER%20MICHAEL%20SERVET%20DIE%20MET%20DE%20DOODSTRAF%20GESTRAFT%20WERD.pdf
http://www.derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKAARTSKETTER_BILLY_GRAHAM_HOGELIJK_GEPREZEN_DOOR_DRIE_REFOzpWOLVENzpINzpSCHAAPSKLEDEREN.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKAARTSKETTER_BILLY_GRAHAM_HOGELIJK_GEPREZEN_DOOR_DRIE_REFOzpWOLVENzpINzpSCHAAPSKLEDEREN.html
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http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKENDSzo_Azo_KOT_GEROYEERDzm_GODSLASTERAARzpVLASTUIN_ONGECENSUREERD.html
http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKENDSzo_Azo_KOT_GEROYEERDzm_GODSLASTERAARzpVLASTUIN_ONGECENSUREERD.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_PIET_DE_VRIES_KUSTzpDEzpVUzpCRUCIFIX_EN_MAG_BLIJVEN.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_PIET_DE_VRIES_KUSTzpDEzpVUzpCRUCIFIX_EN_MAG_BLIJVEN.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDE_zhVEELBEWOGENzh_HOMOPASTORALEzpBRIEVEN_VAN_DRzo_Pzo_de_VRIES.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDE_zhVEELBEWOGENzh_HOMOPASTORALEzpBRIEVEN_VAN_DRzo_Pzo_de_VRIES.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIDRzo_Pzo_DE_VRIES_zg_1_KORzo_1zq19zn20.html#item_DRzo_Pzo_DE_VRIES_ziHHKzj_zg_1_KORINTHE_1zq19zn20_evzo
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIDRzo_Pzo_DE_VRIES_zg_1_KORzo_1zq19zn20.html#item_DRzo_Pzo_DE_VRIES_ziHHKzj_zg_1_KORINTHE_1zq19zn20_evzo
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http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDRzo_Pzo_DE_VRIES_CALVINISEERT_RzoCzo_SPROULzhS_ROOMSEzoWEDERGEBOORTELEER.html
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http://www.derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKBEDELAARSzpFA
NTASIE_VAN_PELAGIAAN_DRzo_Pzo_DE_VRIES_.html

http://www.providencemountainranch.com/BEDELAARS-FANTASIE%20VAN%20HHK-PELAGI
AAN%20DR.%20P.%20DE%20VRIES%20EN%20ZIJN%20GEESTVERWANTSCHAP%20MET%2
0DE%20PELAGIAANS-ARMINIAANSE%20NIEUWE%20CALVINISTEN%20-%20JOHN%20PIPER
%20-%20KELLER%20-%20MOHLER%20-%20DRISCOLL.pdf

http://www.providencemountainranch.com/VRAAG%20OVER%20DE%20AFVALLIGE%20APP
EL-RELIGIE%20VAN%20DR.%20P.%20DE%20VRIES.pdf

http://www.providencemountainranch.com/Voor%20belijders%20en%20dominees%20als%2
0HHK-pelagiaan%20dr.%20P.%20de%20Vries%20is%20Christus%20een%20Steen%20des%
20aanstoots%20en%20een%20Rots%20der%20ergernis%20(1).wma

3. Prof. dr. G. van den Brink (PKN/GB) leert openlijk “dat de evolutie
hééft plaatsgevonden en dat de aanwijzingen voor de evolutie zo
overweldigend zijn dat men van goede huize moet komen om met succes
tegen de evolutie in te gaan” (zie youtube-link). Bovendien leert Van den
Brink dat het geloof in de evolutietheorie, ofwel het geloof in een mix
van schepping & evolutie, gepaard kan gaan met het ware christen-zijn,
en de man wordt niet gecensureerd.

https://www.youtube.com/watch?v=rFllua3urh4

http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKVRAAG_OVER_GB
zpKETTERzpEVOLUTIONIST_DRzo_Gzo_VAN_DEN_BRINK.htm

http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENMODERNSCHRIFTKR
ITISCHE_DRzo_Gzo_VzoDzo_BRINK_zhEEN_TROUW_ZOON_DER_KERKzh.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENMODERNSCHRIFTKR
ITISCHE_DRzo_Gzo_VzoDzo_BRINK_zhEEN_TROUW_ZOON_DER_KERKzh.html

4. Prof. dr. M.J. Paul (PKN-GB) heeft het volstrekt overbodige boek
"Oorspronkelijk" uitgegeven, als tegenhanger van het evolutie-boek van
dr. G. van den Brink, terwijl het voor al Gods ware kinderen beslist geen
vraag is of God de aarde in zes 24-uurs-dagen geschapen heeft,
aangezien Gods Woord nooit en nergens aanleiding geeft voor de
ketterijen, ook niet om de schepping in zes dagen in twijfel te trekken
met allerhande valselijk genaamde wetenschap (1 Tim. 6:20), zoals de
zogenaamde "theïstische evolutieleer" dat duidelijk wel is. Prof. Paul
meent met zijn boek een handreiking te doen aan vele studenten die
“worstelen” met de evolutieleer, terwijl al die veronderstelde
“worstelingen” met de evolutieleer een lekke emmer betreft, terwijl de
allesbeslissende zielevraag “Geef mij Jezus of ik sterf”, genegeerd en als
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een gepasseerd station beschouwd wordt. Bovendien hangt dr. Paul
openlijk de ketterij van dr. Doedens aan, nl. dat met “Gods zonen” in
Genesis 6, gevallen engelen worden bedoeld en dat die duivels
geslachtsgemeenschap hebben gehad met de kinderen der mensen. Deze
ketterij staat gelijk met de ketterij van de evolutieleer, maar dr. Paul
wordt niet gecensureerd.   

http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKVRAAG_OVER_GB
zpKETTERzpOCCULTIST_DRzo_MzoJzo_PAUL.html

http://www.providencemountainranch.com/ONTMASKERING%20VAN%20HET%20OCCULTE
%20SPROOKJE%20OMTRENT%20DE%20ZONEN%20GODS%20EN%20DE%20NEPHILIM.pdf

5. Dr. Tim Keller en dr. John Piper, beide aanhangers van de theïstisch
evolutie, worden binnen de refokring veelvuldig gelezen, geciteerd en
opgevoerd als zijnde “waarheidsgetrouwe calvinistische theologen”, die
in werkelijkheid de grofste new-calvinism-ketterijen leren, zoals
gristelijk-hedonisme, arminianisme, evolutionisme, pelagianisme, enz.

http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_PERSBERICHTENPIPERzpKELLERzpP
ROMOTORS_wu_LA_NEW_CALVINISM_WOLVENzpINzpSCHAAPSKLEDEREN.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKAARTSKETTER_B
ILLY_GRAHAM_HOGELIJK_GEPREZEN_DOOR_DRIE_REFOzpWOLVENzpINzpSCHAAPSKLEDERE
N.html

http://www.providencemountainranch.com/Voor%20belijders%20en%20dominees%20als%2
0HHK-pelagiaan%20dr.%20P.%20de%20Vries%20is%20Christus%20een%20Steen%20des%
20aanstoots%20en%20een%20Rots%20der%20ergernis%20(1).wma

http://www.providencemountainranch.com/BEDELAARS-FANTASIE%20VAN%20HHK-PELAGI
AAN%20DR.%20P.%20DE%20VRIES%20EN%20ZIJN%20GEESTVERWANTSCHAP%20MET%2
0DE%20PELAGIAANS-ARMINIAANSE%20NIEUWE%20CALVINISTEN%20-%20JOHN%20PIPER
%20-%20KELLER%20-%20MOHLER%20-%20DRISCOLL.pdf

6. Dr. C.A. van der Sluijs (PKN-GB) etaleert zich als de rechtzinnigste
dominee binnen de sodomitische PKN-GB, terwijl hij -net als zijn GB-
collega’s- volstrekt linkszinnig is in zijn leer en arminiaans in de
toepassing van het heil en de man wordt niet gecensureerd. 

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_IIzhZALIGVERKLARINGzh_DRzo
_CzoAzo_VzoDzo_SLUIJS_.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2017_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKPKNznDRzo_Czo
Azo_VAN_DER_SLUIJS_LOSTzpSCHOTzpDOORzpEIGENzpSTROT.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2012_PERSzn_zg_VRAGENRUBRIEKKOMEDIANTENHUIS_

http://www.derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKBEDELAARSzpFANTASIE_VAN_PELAGIAAN_DRzo_Pzo_DE_VRIES_.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2018_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKBEDELAARSzpFANTASIE_VAN_PELAGIAAN_DRzo_Pzo_DE_VRIES_.html
http://www.providencemountainranch.com/BEDELAARS-FANTASIE%20VAN%20HHK-PELAGIAAN%20DR.%20P.%20DE%20VRIES%20EN%20ZIJN%20GEESTVERWANTSCHAP%20MET%20DE%20PELAGIAANS-ARMINIAANSE%20NIEUWE%20CALVINISTEN%20-%20JOHN%20PIPER%20-%20KELLER%20-%20MOHLER%20-%20DRISCOLL
http://www.providencemountainranch.com/BEDELAARS-FANTASIE%20VAN%20HHK-PELAGIAAN%20DR.%20P.%20DE%20VRIES%20EN%20ZIJN%20GEESTVERWANTSCHAP%20MET%20DE%20PELAGIAANS-ARMINIAANSE%20NIEUWE%20CALVINISTEN%20-%20JOHN%20PIPER%20-%20KELLER%20-%20MOHLER%20-%20DRISCOLL
http://www.providencemountainranch.com/BEDELAARS-FANTASIE%20VAN%20HHK-PELAGIAAN%20DR.%20P.%20DE%20VRIES%20EN%20ZIJN%20GEESTVERWANTSCHAP%20MET%20DE%20PELAGIAANS-ARMINIAANSE%20NIEUWE%20CALVINISTEN%20-%20JOHN%20PIPER%20-%20KELLER%20-%20MOHLER%20-%20DRISCOLL
http://www.providencemountainranch.com/BEDELAARS-FANTASIE%20VAN%20HHK-PELAGIAAN%20DR.%20P.%20DE%20VRIES%20EN%20ZIJN%20GEESTVERWANTSCHAP%20MET%20DE%20PELAGIAANS-ARMINIAANSE%20NIEUWE%20CALVINISTEN%20-%20JOHN%20PIPER%20-%20KELLER%20-%20MOHLER%20-%20DRISCOLL
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http://www.providencemountainranch.com/Voor%20belijders%20en%20dominees%20als%20HHK-pelagiaan%20dr.%20P.%20de%20Vries%20is%20Christus%20een%20Steen%20des%20aanstoots%20en%20een%20Rots%20der%20ergernis%20(1).wma
http://www.providencemountainranch.com/BEDELAARS-FANTASIE%20VAN%20HHK-PELAGIAAN%20DR.%20P.%20DE%20VRIES%20EN%20ZIJN%20GEESTVERWANTSCHAP%20MET%20DE%20PELAGIAANS-ARMINIAANSE%20NIEUWE%20CALVINISTEN%20-%20JOHN%20PIPER%20-%20KELLER%20-%20MOHLER%20-%20DRISCOLL
http://www.providencemountainranch.com/BEDELAARS-FANTASIE%20VAN%20HHK-PELAGIAAN%20DR.%20P.%20DE%20VRIES%20EN%20ZIJN%20GEESTVERWANTSCHAP%20MET%20DE%20PELAGIAANS-ARMINIAANSE%20NIEUWE%20CALVINISTEN%20-%20JOHN%20PIPER%20-%20KELLER%20-%20MOHLER%20-%20DRISCOLL
http://www.providencemountainranch.com/BEDELAARS-FANTASIE%20VAN%20HHK-PELAGIAAN%20DR.%20P.%20DE%20VRIES%20EN%20ZIJN%20GEESTVERWANTSCHAP%20MET%20DE%20PELAGIAANS-ARMINIAANSE%20NIEUWE%20CALVINISTEN%20-%20JOHN%20PIPER%20-%20KELLER%20-%20MOHLER%20-%20DRISCOLL
http://www.providencemountainranch.com/BEDELAARS-FANTASIE%20VAN%20HHK-PELAGIAAN%20DR.%20P.%20DE%20VRIES%20EN%20ZIJN%20GEESTVERWANTSCHAP%20MET%20DE%20PELAGIAANS-ARMINIAANSE%20NIEUWE%20CALVINISTEN%20-%20JOHN%20PIPER%20-%20KELLER%20-%20MOHLER%20-%20DRISCOLL
http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_IIzhZALIGVERKLARINGzh_DRzo_CzoAzo_VzoDzo_SLUIJS_.html
http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_IIzhZALIGVERKLARINGzh_DRzo_CzoAzo_VzoDzo_SLUIJS_.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2017_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKPKNznDRzo_CzoAzo_VAN_DER_SLUIJS_LOSTzpSCHOTzpDOORzpEIGENzpSTROT.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2017_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKPKNznDRzo_CzoAzo_VAN_DER_SLUIJS_LOSTzpSCHOTzpDOORzpEIGENzpSTROT.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2012_PERSzn_zg_VRAGENRUBRIEKKOMEDIANTENHUIS_VAN_DRzo_CzoAzo_VAN_DER_SLUIJS.html
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VAN_DRzo_CzoAzo_VAN_DER_SLUIJS.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_PERSBERICHTENVANzpHELDzpOPzpS
OKKEN_PROFzo_WzoJzo_OP_zht_HOF_TOT_ARTzo36zpJUDASzpRzoBISSCHOP.html

http://www.derokendevlaswiek.com/ARCHIEF_2004zn2007ARTIKELEN_EN_LEZINGENEEN_JA
AR_NA_1_MEI_2004.html#item_2dzo_COMMENTAAR_OP_PROznPKN_ARGUMENTEN_VAN_DRzo
_CzoAzo_VAN_DER_SLUIJS_EN_DRzo_Azo_DE_REUVER

7. Dr. H. van den Belt (PKN-GB) is een valse oecumeen, die Rome de
hand reikt en hij is één van de organisators/hypnotiseurs van het vals-
oecumenische en platvorm geloofstoerusting.nl, waarop allerhande
(new-calvinism)-ketters, ketterijen en valse geloofsgetuigenissen ten
beste gegeven worden en de man wordt niet gecensureerd. 

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_2011DRzo_Hzo_vzodzo_BELT_DIABOLI
SEERT_ARTzo_36_NGB.html

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIVERLAMDE_PLEITREDE_DRzo_Hzo_V
zoDzo_BELT.html

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIHELS_BEDROG_VAN_DRzo_Hzo_vzod
zo_BELT.html

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIISJIBBOLETHS_VAN_DRzo_Hzo_vzodz
o_BELT_.html

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_IIHzovzodzoBELT_EOznREFOzn
SOW.html

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIISGPznEUROHOF_DRzo_Hzo_vd_BELT
znVERVALSING.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENHzoVzoDzo_BELT_SP
EELT_VOOR_TOON_HERMANS.html

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_2011SGPznTONEELSPEL_OP_RESIDEN
TIEPAUZEDIENSTEN.html#item_SGPznEUROHOF_zg_DE_VERVALSING_VAN_DRzo_Hzo_vzodzo_
BELT

8. Dr. G.A. van den Brink (HHK), de volbloed arminiaanse evenknie van
dr. H. Van den Belt, is eveneens een schijngeboorte-hypnotiseur op het
podium van jijdaar.nl en geloofstoerusting.nl en heeft talloze valse
leringen op zijn naam staan en de man wordt niet gecensureerd.

http://www.derokendevlaswiek.com/ARCHIEF_2004zn2007ARTIKELEN_2008zp2009WITSIAA
NSE_GAzoVDzoBRINKznLEER.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENBIBLICISTISCHzpDO
OPDEBAT_VERBONDSAUTOMATISTzpGzoAzovzodzoBRINK_EN_DOPERSE_Mzo_EZINGA_.html
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http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDSzo_GzoAzo_VAN_D
EN_BRINK_VALT_OPNIEUW_DOOR_DOPERSEzpKINDERDOOPzpMAND.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2012_PERSzn_zg_VRAGENRUBRIEKHEFBOOMGELOOF_V
AN_DRzo_GzoAzirminiuszj_vd_BRINK.html

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIVOLTAIRE_IN_HHKznJASJEzm_ALIAS_
GzoAzo_VzoDzo_BRINK.html

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIDEFORMATIONISM_GzoAzo_VzoDzo_
BRINK.html

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIGAzoVDzoBRINK_RzoOzo_ATHEISTE
NSHOW.html

9. Dr. M. Klaassen (PKN), is ook een jijdaar-acteur en hij doet zich wel
rechtzinnig voor, maar is lid van een sodomitische kerk en
ondertekenaar van de sodomitische Nashville-verklaring en een
volbloed Heggeriaan. Uit talloze artikelen en uit zijn doctoraalscriptie
blijkt hij een vreemdeling aan de bijbelse leer van de rechtvaardiging
van de goddeloze en de man wordt niet gecensureerd.

http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDRzo_Mzo_KLAASSE
Nzm_ALIAS_DRzo_zhSOLA_PAPISMEzh.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENIRSzpVOORZITTER_
DRzo_Mzo_KLAASSEN_VOLBLOEDzpHEGGERIAAN.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_Mzo_KLAA
SSENzq_zhBEKERINGzpSCHANDJONGENS_IS_NIET_NODIGzh.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKPKNznDRzo_JAN_
KLAASSEN_IN_BADPAK.html

10. Prof. dr. A. Huijgen (CGK)
heeft -volgens zijn eigen zeggen-
“een groot respect voor de
bisschop van Rome” en prijst zijn
helse encyclieken aan in de
Jezuïetenkrant, het RD. Huijgen
is dus een aanbidder van de
paus te Rome, ofwel de
Antichrist, ofwel de valse
profeet, ofwel de vrouw op het
beest. Zelfgeposeerde racefiets-

gladiator Huijgen (2  van rechts) heeft zich in een halloween-tenuee

http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_PERSBERICHTENVANzpHELDzpOPzpSOKKEN_PROFzo_WzoJzo_OP_zht_HOF_TOT_ARTzo36zpJUDASzpRzoBISSCHOP.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_PERSBERICHTENVANzpHELDzpOPzpSOKKEN_PROFzo_WzoJzo_OP_zht_HOF_TOT_ARTzo36zpJUDASzpRzoBISSCHOP.html
http://www.derokendevlaswiek.com/ARCHIEF_2004zn2007ARTIKELEN_EN_LEZINGENEEN_JAAR_NA_1_MEI_2004.html#item_2dzo_COMMENTAAR_OP_PROznPKN_ARGUMENTEN_VAN_DRzo_CzoAzo_VAN_DER_SLUIJS_EN_DRzo_Azo_DE_REUVER
http://www.derokendevlaswiek.com/ARCHIEF_2004zn2007ARTIKELEN_EN_LEZINGENEEN_JAAR_NA_1_MEI_2004.html#item_2dzo_COMMENTAAR_OP_PROznPKN_ARGUMENTEN_VAN_DRzo_CzoAzo_VAN_DER_SLUIJS_EN_DRzo_Azo_DE_REUVER
http://www.derokendevlaswiek.com/ARCHIEF_2004zn2007ARTIKELEN_EN_LEZINGENEEN_JAAR_NA_1_MEI_2004.html#item_2dzo_COMMENTAAR_OP_PROznPKN_ARGUMENTEN_VAN_DRzo_CzoAzo_VAN_DER_SLUIJS_EN_DRzo_Azo_DE_REUVER
http://www.geloofstoerusting.nl,
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_2011DRzo_Hzo_vzodzo_BELT_DIABOLISEERT_ARTzo_36_NGB.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_2011DRzo_Hzo_vzodzo_BELT_DIABOLISEERT_ARTzo_36_NGB.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_2011DRzo_Hzo_vzodzo_BELT_DIABOLISEERT_ARTzo_36_NGB.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIVERLAMDE_PLEITREDE_DRzo_Hzo_VzoDzo_BELT.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIVERLAMDE_PLEITREDE_DRzo_Hzo_VzoDzo_BELT.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIHELS_BEDROG_VAN_DRzo_Hzo_vzodzo_BELT.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIHELS_BEDROG_VAN_DRzo_Hzo_vzodzo_BELT.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIISJIBBOLETHS_VAN_DRzo_Hzo_vzodzo_BELT_.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIISJIBBOLETHS_VAN_DRzo_Hzo_vzodzo_BELT_.html
http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_IIHzovzodzoBELT_EOznREFOznSOW.html
http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_IIHzovzodzoBELT_EOznREFOznSOW.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIISGPznEUROHOF_DRzo_Hzo_vd_BELTznVERVALSING.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIISGPznEUROHOF_DRzo_Hzo_vd_BELTznVERVALSING.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENHzoVzoDzo_BELT_SPEELT_VOOR_TOON_HERMANS.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENHzoVzoDzo_BELT_SPEELT_VOOR_TOON_HERMANS.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_2011SGPznTONEELSPEL_OP_RESIDENTIEPAUZEDIENSTEN.html#item_SGPznEUROHOF_zg_DE_VERVALSING_VAN_DRzo_Hzo_vzodzo_BELT
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_2011SGPznTONEELSPEL_OP_RESIDENTIEPAUZEDIENSTEN.html#item_SGPznEUROHOF_zg_DE_VERVALSING_VAN_DRzo_Hzo_vzodzo_BELT
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_2011SGPznTONEELSPEL_OP_RESIDENTIEPAUZEDIENSTEN.html#item_SGPznEUROHOF_zg_DE_VERVALSING_VAN_DRzo_Hzo_vzodzo_BELT
http://www.derokendevlaswiek.com/ARCHIEF_2004zn2007ARTIKELEN_2008zp2009WITSIAANSE_GAzoVDzoBRINKznLEER.html
http://www.derokendevlaswiek.com/ARCHIEF_2004zn2007ARTIKELEN_2008zp2009WITSIAANSE_GAzoVDzoBRINKznLEER.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENBIBLICISTISCHzpDOOPDEBAT_VERBONDSAUTOMATISTzpGzoAzovzodzoBRINK_EN_DOPERSE_Mzo_EZINGA_.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENBIBLICISTISCHzpDOOPDEBAT_VERBONDSAUTOMATISTzpGzoAzovzodzoBRINK_EN_DOPERSE_Mzo_EZINGA_.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDSzo_GzoAzo_VAN_DEN_BRINK_VALT_OPNIEUW_DOOR_DOPERSEzpKINDERDOOPzpMAND.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDSzo_GzoAzo_VAN_DEN_BRINK_VALT_OPNIEUW_DOOR_DOPERSEzpKINDERDOOPzpMAND.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2012_PERSzn_zg_VRAGENRUBRIEKHEFBOOMGELOOF_VAN_DRzo_GzoAzirminiuszj_vd_BRINK.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2012_PERSzn_zg_VRAGENRUBRIEKHEFBOOMGELOOF_VAN_DRzo_GzoAzirminiuszj_vd_BRINK.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIVOLTAIRE_IN_HHKznJASJEzm_ALIAS_GzoAzo_VzoDzo_BRINK.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIVOLTAIRE_IN_HHKznJASJEzm_ALIAS_GzoAzo_VzoDzo_BRINK.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIDEFORMATIONISM_GzoAzo_VzoDzo_BRINK.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIDEFORMATIONISM_GzoAzo_VzoDzo_BRINK.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIGAzoVDzoBRINK_RzoOzo_ATHEISTENSHOW.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIGAzoVDzoBRINK_RzoOzo_ATHEISTENSHOW.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDRzo_Mzo_KLAASSENzm_ALIAS_DRzo_zhSOLA_PAPISMEzh.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENDRzo_Mzo_KLAASSENzm_ALIAS_DRzo_zhSOLA_PAPISMEzh.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENIRSzpVOORZITTER_DRzo_Mzo_KLAASSEN_VOLBLOEDzpHEGGERIAAN.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENIRSzpVOORZITTER_DRzo_Mzo_KLAASSEN_VOLBLOEDzpHEGGERIAAN.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENIRSzpVOORZITTER_DRzo_Mzo_KLAASSEN_VOLBLOEDzpHEGGERIAAN.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_Mzo_KLAASSENzq_zhBEKERINGzpSCHANDJONGENS_IS_NIET_NODIGzh.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_Mzo_KLAASSENzq_zhBEKERINGzpSCHANDJONGENS_IS_NIET_NODIGzh.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKPKNznDRzo_JAN_KLAASSEN_IN_BADPAK.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKPKNznDRzo_JAN_KLAASSEN_IN_BADPAK.html
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gehesen en zich geprofileerd als een fervente participant van de
refobreed-geaccepteerde sodomie, waarbij hij blijk gegeven heeft dat
zelfs de sodomitische Nashville-verklaring hem te strikt is. Huijgen is
een nieuwe kip in het hoenderhok van de afvallige CGK, die zich op zijn
eigen website en in het RD als een kerkvader etaleert, maar slechts
basiliscus-eieren uitbroedt. Huijgen heeft zichzelf geopenbaard als een
refofiele Schrift- en Art. 36-verkrachter en als een overtreder van de leer
van Christus, die God niet heeft en Christus niet kent (2 Joh. 1:9) en de
man wordt niet gecensureerd.

http://ahuijgen.files.wordpress.com/2018/05/dsc_0044.jpg?w=676

http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_PERSBERICHTENGODSLASTERLIJKEz
pJUDASzpRELIGIE_VAN_GLOBALIST_DRzo_Azo_HUIJGEN.html 

http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKPACIFISTISCHzp
TOLERANTEzpJUDASzm_DRzo_ACHITOFEL_HUIJGENzm_VERKRACHT_ARTzo_36_NGB.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENZONSVERDUISTERIN
G_VAN_DRzo_Azo_HUIJGEN.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKBADMEESTER_A
zo_HUIJGEN_SCHRIJFT_RACEFIETSzpCATECHISMUS.html

Het gelovig omgaan met de Bijbel en hoe je dat doet,
volgens CGK-ketter dr. A. Huijgen

https://www.rd.nl/kerk-religie/luisteren-naar-de-schrift-hoe-doe-je-dat-1.1606281

Bekend is dat dr. Huijgen niets dan vroom-linkse praat ventileert, die
zelfs rationeel gezien nergens op slaat, laat staan dat het van geestelijke
waarde is, hetgeen Huijgen leert. Eén en ander is openbaar gekomen in
zijn evolutionistische catechismus-stripboekje en zijn recente schrijfsel:
“Lezen en laten lezen”, dat besproken werd op een studiedag te
Apeldoorn, waarvan we een korte impressie geven en commentaar.
Huijgen refereert in het RD-verslag van de studiedag naar Psalm 42 “die
-zegt hij- zijn bedoeld om te zingen, te bidden en om verinnerlijkt te
worden, zodat de waarheid van de Schrift gaat resoneren in de ziel, om de
levende verborgen omgang met de levende God.”
Welnu, volgens de afbeelding bereikt Huijgen de verborgen omgang met
God op zijn racefiets, waarbij alles uitgaat, op zijn halloween-pak na. Ja,
vrome praat verkopen en tegelijk de wereld liefhebben en de zonde
opdrinken als water, is volgens Tour-de-frans-fan Huijgen geen
probleem. Dat kan allemaal samengaan, net zoals dr. G. van den Brink
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“Evolutie & Schepping” combineert en met die valselijk genaamde
wetenschap (1 Tim. 6:20) zichzelf en anderen op de brede weg des
verderfs ter helle dirigeert. 
De aanleiding voor Huijgen om zijn boek te schrijven was gelegen in de
discussies rond “schepping en evolutie”, “vrouw in het ambt” en
“homoseksualiteit”, maar aan genoemde thema’s is hij niet toegekomen,
aangezien hij onder het schrijven in de gaten kreeg dat hij zichzelf op
zijn racefiets voorbij reesde, omdat hij omtrent genoemde thema’s zich
reeds vanaf het begin van zijn carrière als voorstander ervan heeft
geprofileerd en dat is dan ook wel te zien aan de bizarre afbeelding,
waarop Huijgen zich etaleert als een wielrenner in een halloween-
kostuum, alsof dat soort wereldse glitter-entertainment de toets van
Gods Woord kan doorstaan, maar niet heus. Evenwel ziet prof. Huijgen
zijn boek “als een ‘herbronning’ van de bevindelijke traditie” en hij
constateert “dat rationalisme en secularisatie doorgaan in onze dagen en
een bedreiging vormen voor de reformatorische kring.”
Ja, dat laatste is duidelijk te zien op de afbeelding. De vraag hoe
komediant Huijgen de bedreiging van rationalisme en secularisatie met
zijn volbloed geseculariseerde halloween-praktijk kan rijmen, laten we
maar over aan het oordeel van de kabouters, die om al die zogenaamde
‘bevindelijke’ terminologie van Huijgen gieren en brullen van het lachen,
omdat het pleidooi van Huijgen voor de traditionele bevindelijkheid
zodanig belachelijk is, dat de baal-priesters op de berg Karmel zich voor
zulke spotredenen nog zouden doodschamen.

Ds. P. Roosendaal die ook het woord voerde op de studiedag, herkent
zich in het boek van Huijgen en uit de klacht “dat rationalisme zijn
gemeenteleden in Lelystad dagelijks aan den lijve ervaren.” 
Dat komt wellicht omdat vriend Huijgen met zijn racefiets-team door
Lelystad reest en al die mensen de stuipen op het lijf jaagt...
Roosendaal verzet zich tegen de geestelijke ontlediging door Gods Geest,
aangezien hij die niet kent en dus ook ontkent, aangezien zijn ervaring is
dat het Woord andere stemmen het zwijgen oplegt. 
Het is dan wel opmerkelijk dat Roosendaal zichzelf niet bij die “andere
stemmen” rekent, gezien hij er lustig oplos kakelt en geen kennis heeft
dat de mond op slot gaat in het stuk der ellende.

Prof. Dr. W. van Vlastuin was ook van de partij op de studiedag, en hij
pleitte ervoor om de Bijbel te lezen, niet door een halve, maar door de
hele bril van Luther... Dus niet door de persoonlijke bril des geloofs, nee,
Van Vlastuin moet de bril van Luther lenen om de Schrift te verstaan.

http://ahuijgen.files.wordpress.com/2018/05/dsc_0044.jpg?w=676
http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_PERSBERICHTENGODSLASTERLIJKEzpJUDASzpRELIGIE_VAN_GLOBALIST_DRzo_Azo_HUIJGEN.html%20
http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_PERSBERICHTENGODSLASTERLIJKEzpJUDASzpRELIGIE_VAN_GLOBALIST_DRzo_Azo_HUIJGEN.html%20
http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKPACIFISTISCHzpTOLERANTEzpJUDASzm_DRzo_ACHITOFEL_HUIJGENzm_VERKRACHT_ARTzo_36_NGB.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKPACIFISTISCHzpTOLERANTEzpJUDASzm_DRzo_ACHITOFEL_HUIJGENzm_VERKRACHT_ARTzo_36_NGB.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENZONSVERDUISTERING_VAN_DRzo_Azo_HUIJGEN.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENZONSVERDUISTERING_VAN_DRzo_Azo_HUIJGEN.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKBADMEESTER_Azo_HUIJGEN_SCHRIJFT_RACEFIETSzpCATECHISMUS.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKBADMEESTER_Azo_HUIJGEN_SCHRIJFT_RACEFIETSzpCATECHISMUS.html
https://www.rd.nl/kerk-religie/luisteren-naar-de-schrift-hoe-doe-je-dat-1.1606281
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Arme godsdienst! Van Vlastuin constateert verder dat collega Huijgen het
Schriftgezag teveel beperkt tot de verhouding tussen God en de mens. 
En dat zegt Van Vlastuin die zelf het Schriftgezag geheel aan zijn laars
lapt door allerhande godslasteringen publiek te ventileren...!
Van Vlastuin laat Luther buikspreken, nl. “dat het Luther gaat om de
rechtvaardiging van de goddeloze”, terwijl de handel en wandel van Van
Vlastuin uitblinkt in de rechtvaardiging van de goddeloosheid !
Tenslotte claimt Van Vlastuin “dat Luther geen schroom zou hebben om
stellige en bindende uitspraken te doen over homoseksualiteit”, terwijl
Van Vlastuin het hart in zijn ziel niet heeft om publiek de bijbelse
censuur te eisen over de HHK-sodomie, hetgeen hij dan ook als een laffe
huurling nalaat. 
Als Luther kennis kon nemen van het feit dat Van Vlastuin een
ondertekenaar is van de sodomitische Nashville-verklaring en zich op de
VU-synagoge des satans als een valse oecumeen profileert, zou Luther
Van Vlastuin net zo censurerend aanschrijven als hij de wederdoperse
ketter, Thomas Muntzer, heeft aangeschreven, namelijk in de bijbelse
censuur-trant van Calvijn die omtrent de wederdopers schreef:
“Aangezien echter in deze tijd sommige krankzinnige geesten
wegens de kinderdoop ernstige beroerten in de kerk verwekt hebben
en ook nu nog niet ophouden te woeden, kan ik niet nalaten tot het
beteugelen van hun razernij hier een aanhangsel toe te voegen.”
(Klik op onderstaande link ter inzage artikel). Hetzelfde zou Calvijn de
huidige wederdopers aanschrijven, namelijk, dat het trio wederdopers
Jansen-Kleen-Overbeek krankzinnige geesten zijn!

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_IIIGESCHROKKEN_VAN_CALVIJ
N.html

Prof. Huijgen vindt het “grappig” dat hij van diverse collega’s het verwijt
krijgt dat hij niet stellig genoeg is, terwijl hij volgens zijn eigen zeggen
meestal het tegenovergestelde verwijt krijgt. Dat laatste verwijt is denk
ik gelegen aan het feit dat Huijgen net zo stellig is in zijn theologie als de
baalpriesters waren. Dus dat verwijt is op zijn plaats. Huijgen lacht dus
als een boer die kiespijn heeft.

Volgens een andere spreker, ds. M.K. de Wilde, ontbreekt in het boek
van Huijgen de nadruk van de onfeilbaarheid van Gods Woord, die in het
“Chicago Statement in Biblical Inerrancy”, benadrukt wordt. De Wilde
ziet genoemde verklaring als een belijdenis, dat de Bijbel onfeilbaar is,
en hij constateert “dat de context van die verklaring in het boek van
Huijgen ontbreekt en daardoor een karikatuur geschapen wordt.”
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Wel, dat heeft ds. De Wilde juist opgemerkt, aangezien dr. Huijgen -met
al de doctorale ketters in dit artikel genoemd- een bittere vijand is van
de onfeilbaarheid van Gods Woord, aangezien hij een valse
bijbelvertaling gebruikt en met valselijk genaamde wetenschap Gods
Woord en de hermeneutiek des Heiligen Geestes doorlopend verkracht!

Vervolgens laat ook dr. H. van den Belt van zich horen die als een “gulle
midden-orthodoxer” vanzelfsprekend instemt met de vacuüm-verpakte
inhoud van het Huijgen-boek, maar wel een door hem gesuggereerde
“spannende” aantekening maakt, namelijk “dat hij meer aandacht in het
boek verwachtte voor een bijbeluitleg die zich laat beïnvloeden door
‘nieuwe inzichten’ in de natuurwetenschap t.a.v. schepping en evolutie.” 
Met deze aantekening houdt Van den Belt -zoals gewoonlijk- een subtiel
pleidooi voor de godslasterlijke evolutieleer. Dat Van den Belt een
aanhanger is van de vals genaamde evolutie-wetenschap, is een publiek
geheim, hetgeen ook blijkt uit zijn Schriftkritische vals-oecumenische
middenpositie omtrent zijn vlees-en-geen-vis-beoordeling van het
evolutie-boek van dr. G. van den Brink en het creationisten-boek van dr.
M.J. Paul. Eén van de uitspraken van Van den Belt van de door hem
gepromote “nieuw-inzichtelijke bijbeluitleg” luidt: “Ik denk dat je de
Bijbel een juk oplegt, die de draagkracht van de bedoeling van de tekst
overstijgt, als je zegt dat de schepping bestaat uit 6 keer 24 uur", waaruit
duidelijk blijkt dat Van den Belt een Schrift-vervalser is van de bovenste
plank.

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTENDRzo_Hzo_VzoDzo_BELT_CSFRznLEZIN
G_.html

Volgens de spreker ds. J.M.J. Kieviet ontbreekt in het boek van Huijgen
het pijnlijke feit omtrent de weerstand van ware christenen tegen de
aantasting van het Schriftgezag. Kieviet merkt op dat Huijgen zich over
de drie kwesties: “de vrouw in het ambt”, “homoseksualiteit” en
“schepping en evolutie” zich niet uitlaat. Kieviet: “Door daarover te
zwijgen laat hij teveel veronderstellen over. Zou de heilige Schrift geen
richting geven op deze punten? Dat weiger ik te geloven!”  
Ds. Kieviet lijkt een punt te hebben, maar gezien zijn CGK-lidmaatschap,
die -net als alle refo-kerken- met genoemde kwesties in zee gaat, heeft
hij geen recht om zo te spreken, zonder zich vrij te maken en het stof van
zijn voeten te schudden van de sodomitische CGK.

Tenslotte komt dr. B. Loonstra aan het woord en gaat met collega
Huijgen in gesprek over “vrouwen in de gemeente volgens de

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_IIIGESCHROKKEN_VAN_CALVIJN.html
http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_IIIGESCHROKKEN_VAN_CALVIJN.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTENDRzo_Hzo_VzoDzo_BELT_CSFRznLEZING_.html
http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTENDRzo_Hzo_VzoDzo_BELT_CSFRznLEZING_.html
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leeruitspraken van de apostel Paulus.” In zijn vorig jaar verschenen boek
“Meedenken met Paulus” beoogt dr. Loonstra “dat de Schrift zelf leert dat
in andere tijden de rol van de vrouw anders kan worden dan die welke
Paulus in zijn eigen situatie verdedigt”, terwijl Paulus door de inspiratie
des Heiligen Geestes onveranderlijk en gezagsbepalend heeft
geschreven voor de Kerk van alle tijden en plaatsen, met name dat de
vrouwen in de gemeente moeten zwijgen en geen ambt mogen bekleden.
Binnen de CGK is sodomie en de vrouw in het ambt al aanvaard en
Huijgen maakt deel uit van dat sodomitische kerkgeheel der CGK en dat
geldt alle professoren, doctoren en dominees der afvallige refokerken.

Kortom, het boek van Huijgen “Lezen en laten lezen”, is -net als al die
doctorale boeken in onze dagen- slechts brandstof voor de hel,
aangezien de ondertoon (en dikwijls ook de boventoon) van dergelijke
boeken altijd Schriftkritisch en gezagsondermijnend is jegens het
onfeilbare geïnspireerde Woord van God en jegens de eniggeldende
hermeneutiek van de Heilige Geest, om over de pelagiaans/arminiaanse
varianten omtrent de toepassing van het heil, volgens de valselijk
genaamde wetenschap, alias de buitenaardse exegese, nog maar niet te
spreken. Men wil de vals genaamde wetenschap als een gezaghebbende
bron naast Gods Woord creëren en zelfs met Gods Woord integreren,
hetgeen de duivel al zesduizend jaar probeert, gebruik makend van
“integere” leraars, die echter niet weten wat zij leren, noch wat zij
bevestigen, maar de krijsende inhoud vormen van de gracht der blinde
leidslieden.  

EPILOOG
Er zouden nog een scala aan valse leraars aan dit artikel toegevoegd
kunnen worden, maar velen van hen zijn al ontmaskerd op de website
van de www.rokendevlaswiek.com waaruit gebleken is dat de huidige
refo-priesterschaar totaal niet op de hoogte is en/of niet wil zijn, van de
wereldwijde illuminatie-indoctrinatie die de (gristelijke) politiek, de
MSM -inclusief het RD- en alle refokerken, hebben onderworpen aan de
satanische code van de zogenaamde (kerk)politieke correctheid, ofwel
de maffiose corruptheid, waarbij het doel alle middelen heiligt, hoe
genocide-bloedig ze ook zijn en waarvan de volbloed fascistische SGP-
politiek o.l.v. Achiotofel Van der Staaij, een sprekend voorbeeld is.

http://www.providencemountainranch.com/SGP-RD%20ILLUMINATIE.wmv

De kern van dit artikel betreft slechts een impressie over de huidige
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pelagiaanse ketterijen die geleerd worden door de ongecensureerde
doctorale Top-Tien van het Refodom, terwijl geen enkele refo-dominee
een publiek tegengeluid geeft, laat staan een censuur-maatregel eist
tegen genoemde doctorale ketters. Dat kan ook niet, aangezien alle refo-
dominees lid zijn van een afvallige en sodomitische refokerk, waarin de
valse godsdienstvrijheid, die de fascistische SGP voorstaat, welig tiert en
waarin allerhande onnatuurlijke zonden, vrouw in het ambt,
abortusweefsel-vaccinaties, schepping&evolutie, nazi-orgaan-donaties,
voorbehoedsmiddelen, en allerhande valse genaamde wetenschap
worden gekerstend, Gods Woord en de Goddelijke scheppingsorde
doorlopend worden verkracht en de Naam en eer des Heeren vertrapt.
Krachtens de sodomitische tuchtloosheid der refokerken kan iedereen
horen en zien dat God Zijn oordelen al heeft uitgestort, door het zenden
van een kracht der dwaling, waardoor men refobreed zelfs de feiten
omtrent de geleerde ketterijen ontkent, zoals ook dit waarheidsfeitelijke
artikel keihard zal worden ontkend door het wassen-beelden-centrum
der reformatorische priesterschaar, die de ergernis van het kruis van
Christus teniet gedaan hebben, omdat zij een bittere vijand zijn van de
geloofsbelijdenis en de geloofswandel van Mozes, gelijk geschreven is:
“Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een
zoon van Farao’s dochter genoemd te worden; verkiezende liever met het
volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting
der zonde te hebben; achtende de versmaadheid van Christus meerderen
rijkdom te zijn, dan de schatten in Egypte; want hij zag op de vergelding
des loons”, Hebr. 11:24-26.
Dat de Heere nog vele betoverde en gehypnotiseerde zielen zou doen
ontwaken en rukken uit het refodal dorre doodsbeenderen van de ter
helle-snellende refoschare, is de wens en bede van,
 
GPPB. v.d.m.   
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