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ENQUETE ONDER EEN AANTAL DOMINEES VAN HET REFODOM

Van mevr. Arianne van R.-M. ontvingen we een correspondentie-inzage
tussen haar en een aantal refo-dominees n.a.v. de website refodom.com. Haar
eerste vraag aan hen was super simpel en luidt: "Ik heb een vraag naar
aanleiding van een website (www.refodom.com) die mij onder ogen kwam. Is het
woord "refodom" nu een soort van scheldwoord of is het een woord wat gewoon
gebruikt wordt voor ons als refo's?"

Mevr. Arianne ontving van een aantal aangeschreven dominees enkele
opmerkelijke antwoorden op haar simpel gestelde vraag, die ze ook mij
toestuurde, omdat sommigen mijn naam hadden genoemd. Hieronder zullen
we enkele ds-antwoorden van commentaar voorzien.

HHK-ds. D. Heemskerk: “Beste A. Het is mij niet duidelijk waar de mail
vandaan komt, zulke mails krijgen bij mij dezelfde behandeling als mails van de
rokende vlaswiek, ik verwijder ze direct zonder ze te openen. De stijl spreekt
mij totaal niet aan.” gr. D. Heemskerk.

GPPB.: Het antwoord van ds. Heemskerk aan Arianne is bizar en overspannen. De vraag van Arianne gaat niet
over "mails", noch over "de rokende vlaswiek", maar over de naam "refodom". Heemskerk trapt echter als
door een wesp gestoken bijvoorbaat van zich af, terwijl hij totaal niet op de vraag van Arianne ingaat. Dat
Heemskerk dermate overspannen reageert, is echter niet vreemd, aangezien hij een timotheos-pedofiel de
handen boven het hoofd hield, maar voor het voorzitterschap van timotheos.nl heeft bedankt, toen hij daarin
geen support kreeg. Dat de stijl van "Johannes de Doper" hem niet aanspreekt, is bekend, aangezien
Heemskerk er bij Johannes de Doper niet doorheen komt met zijn zielsmisleidende
geloofs-onzekerheids-leer! 

HHK-ds. P. de Vries: “Beste A. Ik zou het niet weten. Als er nog een e achter komt wordt het wel voor een
grote kerk bedoeld.” Mhg ds. P. dde Vries
NB “Wellicht interesseert je dat ik een website heb www.drpddevries.com. Als je je registreert, krijg je
nieuwe bijdragen in je mailbox.”

GPPB.: Het antwoord van VU-crucifix-kusser, dr. De Vries, is zondermeer lachwekkend. Hij bedoelt met die "e
erachter" het woord: "Refodome", ofwel een museum of een theater. Van zo’n HHK-dome-kerk is P. de Vries
zelf lid. Het woord "Refo-dome" is dus een juiste aanduiding voor de plurale HHK en ook een betere
aanduiding voor de refo-beweging als geheel, dan de benaming "Refodom". 
Dat was echter niet alles wat De Vries te zeggen had, want hij maakt van de gelegenheid gebruik om reclame
te maken voor zijn new calvinism-website à la Piper, Keller, Billy Graham-ketters, enz, met de uitnodiging aan
A. om zich te registreren en maandelijks "bijdragen" van hem te ontvangen - via paypal? 

Ds. W. Pieters: “Ik heb er nog nooit van gehoord, en het ook niet gebruikt, dus ik weet het niet.”

GPPB.: Als panellid-dominee van het refo-riool-web hoort Pieters alle gorigheid en gevloek aan die op refo-
riool-web breeduit geëtaleerd staan, maar van de Refozuil, alias het Refodom, waarvan hij zelf lid is, heeft hij
nooit gehoord, terwijl de door mij bezochte hottentotten in Afrika er volledig van op de hoogte zijn. 

PKN-ds. A. Simons: “Ik heb wel iets voorbij zien gaan, maar me er niet in verdiept. Waarschijnlijk is het een
negatieve site. Helaas, het is niet het enige.” Gr. ds. A. Simons.

GPPB.: Vriend Simons geeft A. een voor hem kenmerkend psychotisch antwoord, aangezien hij op de vraag
van A. een volstrekt ongenuanceerde conclusie maakt, nl. dat het woord -Refodom- "waarschijnlijk een
negatieve website betreft", daarbij toevoegend dat "het niet het enige is." 
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Sluit Simons zichzelf in bij al dat door hem gesuggereerde "negatieve" ? Ik denk het niet. Het is dan ook zeer
hypocriet dat vriend Simons zichzelf van al dat door hem gesuggereerde "negatieve" distantieert, terwijl
hijzelf panellid is van het godslasterlijke refo-riool-web en de rol van acteur speelt op het refo-hollywood-
podium van het refo-rock-en-roll-theater Jijdaar.nl, waar hij rijp en groen inzegent en betovert met een
psychologisch verhaal en hen een universalistisch Asia-Bibi-geloof op de mouw spelt. Over "negatief"
gesproken, ergo, waarmee Simons participeert, en wat hij proclameert op de hollywood-podiums van het
afvallige Refodom is slechts een heidens-afgodische happy-clappy-godsdienst en derhalve vervloekt van de
HEERE Sebaoth.

http://www.providencemountainranch.com/DE%20ONTMASKERING%20VAN%20DE%20PSYCHOLOGISCHE%20PREDIKING%20VAN%20DS.
%20A.%20SIMONS.pdf

PKN-ds. B. Tramper: “Beste A. Heb even naar de website gekeken. Misschien heb je ook weleens gehoord
van dhr. G. P. P. Burggraaf? Hij is er de bedenker van. Hem kennend zal het als scheldwoord zijn bedoeld. Mijn
welgemeend advies is om je ver van zijn schrijverij te houden, en een goed boek ter hand te nemen. Bij
voorbeeld dat van een man als Horatius Bonar. Veel sterkte! De Heere zegene je!” Met een hartelijke groet, je
ds. B. Tramper.

GPPB.: Acteur Tramper hebben we leren kennen als een rijke jongeling die in een hyperbolische
droomwereld leeft en van de bijbelse kruis-theologie net zoveel geestelijke kennis heeft, als een kip van
spruiten plukken. Tramper pronkt doorlopend met andermans veren door rijen citaten van oudvaders op
twitter te publiceren, omdat hij zelf niets te vertellen heeft. Deze vals-oecumenische Keller-fan staat ook op
het hollywood-podium van Jijdaar, hetwelk een voorportaal van de hel betreft. Arianne vroeg aan hem niets
over mij, maar Tramper begint direct zijn kleeniaanse lastergal over GPPB. uit te braken, omdat ook hij
behoort tot de verleiders die hun volgelingen inslokken (Jes. 9:15). Tramper maakt dan ook doorlopend
achitofeliaanse conclusies, zoals hij dat ook doet in zijn antwoord aan A., omdat hij zwanger is van de
vijandschap jegens de afsnijdend-bevrijdende leer en bevinding van de rechtvaardiging van de goddeloze.
God is mijn Getuige, als ik zeg dat ik aan de website refodom.com part noch deel heb. Door de email van
Arianne werd ik erop attent gemaakt. Het woord "Refodom" komt wel bij mij vandaan en iedereen mag dat
woord gebruiken. Na het bekijken van de website refodom.com moet ik zeggen dat de illustratie van Simson
en de refo-stickers aan de pilaren van Dagons tempel zeer juist is bedacht, want beelden spreken dikwijls
meer dan woorden, maar de dominees reageren afwijzend, omdat zij ook behoren tot de pilaren van Dagons
tempel. Overigens kent Tramper mij, zoals ik in Christus ben, in het geheel geheel niet, net zoals hij de door
hem bewierookte Luther niet kent, zoals Luther in Christus is. Dat Ben Tramper een over-het-paard-getild
lasterventje is geworden jegens Gods ware werk en Zijn geroepen getuigen, is dan ook niet vreemd,
aangezien ook hij panellid is van het godslasterlijke refo-riool-web en niet verder komt dan een
universalistisch Asia-Bibi geloof. Daarbij is Tramper -net als Arie Simons- kerkdienaar van een sodomitisch
kerkverband, hoewel alle refo-kerken dat zijn. Een klein kind kan uit het duimzuigende en lasterlijke
antwoord van de roddelzieke "Horatius Tramper" verstaan, dat hij een kleeniaanse roddel-snake is, die zijn
lastertong laat ratelen jegens Gods geroepen getuigen, zoals de vijandige Joden dat deden jegens Christus,
Stefanus en Paulus, enz. Trampers advies aan A. staat gelijk aan het advies van Achitofel aan Absalom om
David te doden. Toen Achitofel zag dat zijn advies niet werd opgevolgd, verhing hij zich. Ja, zo rekent God af
met de vijanden van Zijn Kerk (met een hoofdletter). Lees daarbij ook het boekje van William Huntington op
deze website, getiteld: "De naakte boog Gods." 

Hieronder volgt de email van A. aan ds. GPPB. en mijn antwoord daarop.

Geachte ds. Burggraaf ,
Deze week stelde ik n.a.v. de website refodom.com aan u en een aantal refodominees de vraag of zij wisten
waar het woord "refodom", vandaan kwam en of dat al of niet een scheldwoord is. Ik ben namelijk bezig om
een soort enquete samen te stellen omtrent de duizelingwekkende secularisatie van de refokerken. Sommige
dominees beweerden kwasi "nog nooit" van het woord "refodom" gehoord te hebben en sommige onder hen
verbonden het woord "refodom" zonder opgaaf van redenen aan "de rokende vlaswiek" en uw persoon. Er
was ook een roddel-dominee (Tramper) bij, die mij waarschuwde om toch vooral "niets" van de rokende
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vlaswiek en van ds. Burggraaf te lezen noch te beluisteren, zonder daarbij een verklaring te geven.  Wat een
roddelaar is die ds. Tramper! Vandaar dat ik u op de hoogte stel van de antwoorden die hij en anderen mij
gaven. Voordat ik hen mijn eerste vraag stelde, had ik echter al zeer veel artikelen op uw website
www.derokendevlaswiek.com gelezen en vele preken van u beluisterd, waarop ik van ganser harte amen zeg.
Ik was dus reeds goed voorbereid op de min of meer voorspelbare reacties van de dominees die ik
aangeschreven heb. Sommigen van hen had ik al meerdere keren soortgelijke vragen gesteld. De meesten van
hen reageerden met ontwijkende antwoorden en hielden zich kwasi van de domme. Ik hoop vurig op een
antwoord van u. Ik moet zeggen dat uw manier van preken mij bekend in de oren klinkt en mij ook
aanspreekt, omdat ik hetzelfde geluid opluister bij enkele getrouwe oudvaders, zoals bijv. Van der Groe,
Thomas Shepard, Huntington, Rutherford, enz., die scherp separerend gepreekt hebben tussen "schijn en
zijn" en altijd met een toepassing naar de situatie in hun dagen. Belangrijker is dat hun en uw manier van
preken geheel bijbels en dus ook herkenbaar is in de prediking van Johannes de Doper, de profeten van het
O.T., Christus en de apostelen. De huidige dominees preken helaas liever het oppervlakkige mantra "vrede,
vrede en geen gevaar", terwijl u daar dwars tegen in preekt en dat is m.i. meer dan noodzakelijk. Dit zeg ik
niet om u naar de mond te spreken, maar omdat ik u heb leren kennen als een bewogen dominee, die weet
wat het is om de lasten van kerk, land en volk te dragen, hoewel niet ten koste van de bijbelse waarheid,
aangezien u niet schroomt om Gods Woord recht te snijden zonder aanziens des persoons. Het is voor mij
echter meer dan een schokkende ervaring geweest en nog, mede door het lezen van uw publicaties en het
beluisteren van uw preken, dat alle huidige refo-dominees de onvoorstelbare secularisatie en afvalligheid van
de refokerken bevorderen met een zoetsappige en eenzijdige prediking. Ook is mij opgevallen dat zij de
bannen in het leger niet verdelgen en zelfs de grofste leugens promoten. Ook het RD en de SGP zijn
leugenmachines. We zien dat duidelijk omtrent de bizarre covid-scam en omtrent de genetisch
manipulerende covid-vaccinaties die het RD en de SGP aanprijzen, terwijl u dit alles met verifieerbare feiten
ontmaskert en aan de dag legt dat de covid vaccinatie duivels is, bij velen dodelijk zal zijn, en zoals u zegt
"tempel-Gods-schendend is. Ik heb in mijn schrijven aan diverse dominees mij wat onnozel opgesteld, alleen
om hen een reactie te ontlokken, want als je recht op de man af hen met de werkelijkheid confronteert,
houden de heren theologen hun lippen stijf op elkaar, omdat zij bang zijn openbaar te komen. Mag ik ook een
antwoord van u, om het door te sturen aan de dominees die ik mijn vraag stelde, in de hoop dat zij zich
waarachtig zullen bekeren. Bijvoorbaat hartelijk dank.

Gods zegen en vriendelijke groet,

Mevr. Arianne van R.- M.

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

Beste mevr. Arianne van R-M., 
Dank voor uw briefje. U bent een van de vele DRV-lezers die gestuiterd is op de gewetenloze barriere binnen
het Refodom. De door u benaderde dominees houden namelijk doorlopend hun vrome stand op, om toch
maar geen gezichtsverlies te lijden, terwijl op al die afvallige refokerken het oordeel Gods rust, waarvoor elke
voorbidding door God is afgesneden, zoals Jeremia tot driemaal toe door God geboden werd niet meer voor
het afvallige volk der Joden te bidden. Ds. Schortinghuis kwam in zijn dagen nog publiek in de schuld met zijn
eertijdse bedrieglijke prediking, maar voor de huidige vacuum-verpakte priesterschaar, geldt: "Al stiet gij den
dwaas in een mortier met een stamper, in het midden van het gestoten graan, zijn dwaasheid zou van hem niet
afwijken", Spr. 27:22.

De term "Refodom" komt inderdaad bij mij vandaan, maar dat is geen scheldwoord, want het staat gelijk aan
de term "refozuil" en is refobreed aanvaard. Immers, niemand beweert dat de termen, "Christendom",
"Jodendom", "heidendom", enz. scheldwoorden zijn, waarom zou de term "Refodom" dat dan wel zijn? De
benaming "Refodom" is gewoon een duidelijke aanduiding van de refo-beweging in haar geheel. Het
Refodom/refozuil is echter een sekte geworden, die er een valse godsdienst opna houdt (zie onderstaand abc-
statement). Binnen het Refodom wenst er dan ook niemand geconfronteerd te worden met de volle raad
Gods, dus niet met de wet als de bediening des doods, en ook niet met het Evangelie des kruises van Christus,
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Die uitsluitend verloren en strafomhelzende zondaren vrijspreekt van schuld en straf, want als het  gros refo-
belijders daarmee geconfronteerd wordt, barsten de harten van de vijandschap. We zien dat ook duidelijk
geschieden onder de afsnijdende rede van de getrouwe Stefanus, waarop de harten van het Sanhedrin van
woede barsten. Dezelfde vijandschap barst er ook binnen het Refodom aan alle kanten uit als er in de geest
van Stefanus en Johannes de Doper gepreekt wordt. In de geest van Stefanus en Johannes de Doper preekt er
echter geen enkele refo-dominee, want ze sparen liever de kool en de geit, dan in de bressen te gaan staan
omwille van de ere Gods en de kroonrechten van Christus. Geen vlees en geen vis dus. Gods Woord leert
echter duidelijk dat de zuivere prediking van Gods Woord de refo-Joden een ergernis is en de Grieken
dwaasheid en dat geldt ook de refo-dominees en hun belijders.

Het is mij al jaren bekend dat geen van de door u aangeschreven dominees geassocieerd wenst te worden met
de Godevijandige Joden en de wijsgerige Grieken, maar de feiten wijzen het al decades uit dat zij van hetzelfde
geslacht zijn. Het feit dat zij allen kerkpolitieke poppenkast spelen en in een ongelooflijke droomwereld
verkeren, zullen ze zich niet laten gezeggen, maar ze realiseren zich niet dat ook zij straks voor de
rechterstoel van Christus staan en dan zullen de Ninevieten opstaan in het oordeel, om het ongelovig
refogeslacht te veroordelen, want de Ninevieten hebben zich bekeerd op de afsnijdende prediking van Jona,
terwijl het afvallige refogeslacht en hun voorgangers zulk een Jona-prediking haten en Jona zouden verwijten
dat zijn drijfveer en zijn toon liefdeloos is. Van Johannes de Doper zeiden de Joden dat hij de duivel had, en
dezelfde doodzonde wordt doorlopend door het eigengerechtigde Refodom en haar voorgangers bedreven,
ook jegens ondergetekende. 

De door u aangeschreven dominees zijn dan ook altijd nietszeggend en inhoudsloos in hun reacties en zij
allen zien mij als een bedreiging jegens hun kerkpolitieke preken en praktijken, omdat zij koste wat het kost,
hun heilige huisjes in stand willen houden, alleen al omwille van de kerkpolitieke business en hun
huurlingensoldij. Dat de demoniserende refokerken vervallen zijn tot satanisme (zie onderstaand abc-
statement), zal categorisch door hen allen worden ontkend, maar straks staan ze voor God en dan helpt al dat
ontkennen van de feiten niet meer. Hoe het mogelijk is dat er refo-dominees zijn die pedofielen de handen
boven het hoofd houden, zoals ex-timotheos-voorzitter, HHK-ds. D. Heemskerk, dat gedaan heeft; van
incestdaders slachtoffers maken, zoals GG-ds. Labee en HHK-ds. Pieters dat doen; en dat HHK-dr. P. de Vries
de sodomitische crusifix gekust heeft in het maken van een knieval voor de VU-duivel, is de heidenen een
raadsel, want die protesteren nog massaal tegen de roepende sodomie in eigen heidenland (zie website
www.refodom.nl - niet van mij). 

De refokerken zijn niet alleen geseculariseerd, maar totaal afgevallen van de Waarheid van Gods Woord en de
leer van Christus wordt doorlopend door hen overtreden, hetgeen we ook op de website en in de
onderstaande statement met de feiten bewijzen. Ook betrekken we gedurig het verraderlijke refo-deepstate-
duo RD/SGP erbij dat we op grond van de feiten ontmaskerd hebben als twee verraderlijke deepstate-handen
op 1 NSB-buik, waarmee alle refo-dominees meeveinzen en er nooit publiek tegen getuigen, hetgeen opzich al
boekdelen spreekt. 

Men is refobreed al jaar en dag gebrainwashed om de aangeboren aversie tegen het Evangelie van vrije
genade trendmatig in stand te houden, onder allerhande vrome vlaggen en als de roepende zonden binnen de
refokerken aan de kaak gesteld worden, komen alle refo-vossen uit hun holen tevoorschijn en janken met de
wolven mee in het refobos. Op grond van de toetsstenen in Gods Woord blijken alle refodominees valse
leraars te zijn, omdat zij geens van allen publiek tegen de roepende (sodomitische) zonden getuigen van kerk,
land en volk, maar daarentegen de zogenaamde gristelijke politiek laten opdraven om richting de overheid
een vals geluid aan de dag te leggen. Ds. G.H. Kersten heeft met de oprichting van de SGP de theocratie een
trap gegeven, de democratie gehuldigd, en van God een democratische afgod gemaakt, waardoor de kerkelijke
democratische afval is ingeluid. Een democratische kerkvorm is sowieso afgoderij, want daarin staat de mens
centraal, waarbij God mag toekijken en tevreden zijn. 

Dat we door de refo-dominees zo gehaat worden is niet vreemd, aangezien Christus dat Zelf heeft voorzegd,
namelijk dat geen profeet geëerd wordt in zijn vaderland en in zijn huis (Matth. 13:57). Ten tweede, omdat
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elke geroepen getuige van Christus onder Zijn kruis, vervolgd, gehaat en gesmaad wordt, zoals Christus dat
ook heeft voorzegd, terwijl zij allen daarvan vreemdeling en vijand zijn. Zij allen hebben de ergernis van het
kruis teniet gedaan, opdat zij niet vervolgd zouden worden, terwijl Gods Woord duidelijk leert dat ALLEN die
godzaliglijk leven vervolgd worden (2 Tim. 3:12). Hoeveel keer moeten we dit nog schrijven? Er is geen
ontwaking. We voelen dan ook een steeds sterker wordende aandrang om ons definitief tot de heidenen te
keren, krachtens de zendingsroeping Gods (Matth. 28:19-20), waarvan de Heere al vervulling gegeven heeft.

Hun aantijging dat we alleen maar schelden, is vals en volledig ongegrond, aangezien zij niet geconfronteerd
wensen te worden met de refobrede overtredings-feiten jegens de leer van Christus, waartegen alle ware
geroepen knechten van God publiek zullen getuigen en getuigd hebben, zoals de profeten dat getrouw hebben
gedaan door het afvallige volk der Joden te waarschuwen en hen de oordelen Gods aan te zeggen in de Naam
des Heeren. Als de huidige priesterschaar dat schelden noemt, weten zij niet eens het onderscheid tussen
geestelijk schelden en vleselijk schelden. Ter illustratie: tot de duivel die Jozua aanklaagde, werd gezegd: "De
Heere schelde u gij satan, de Heere schelde u! Is deze niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt?" (Zach. 3:2). De
containers aan publieke laster-reacties op het refo-riool-web jegens hetgeen wij leren, is slechts ordinaire
lasterpraat en niemand schrijft bijbels-weerleggend op hetgeen wij in de Naam des Heeren leren. Dominees
die panellid zijn van het godslasterlijke refo-riool-web zijn zonder enige uitzondering arbeiders van de satan,
aangezien zij serieus ingaan op de meest vulgaire en schandelijke (seks)vragen en allerhande laster- en
roddelpraat. We hebben destijds met een printscreen bewezen dat zelfs de onvergeeflijke zonde tegen de
Heilige Geest openlijk op het refo-riool-web bedreven wordt, maar al die refo-riool-web dominees vinden dat
geen bezwaar! 

Ik ben al jaar en dag op de hoogte van het feit dat geen van hen iets moet hebben van een bijbelse afsnijdende
prediking, terwijl ook Christus, Johannes de Doper en de apostelen die hebben verkondigd, tot ergernis van
de schijnvrome zelfrechtvaardigende Joden en Farizeeën! De refo-dominees worden niet vervolgd en zij
zitten massaal achter de geraniums, net als die 30.000 pantoffelhelden die Gideon naar huis moest sturen. Er
is dus niets nieuws onder de zon.

In het onderstaande statement sommen we een toplijst op van de bekende refo-ketterijen van a tot z,
als bewijs dat er in onze dagen sprake is van een algehele kerkelijke afval (2 Thess. 2:3).

Ten eerste, omdat geen der huidige refokerken een planting Gods betreft (Matth. 15:13).
Ten tweede, omdat de bijbelse censuur jegens de roepende kerkzonden geheel wordt nagelaten;
Ten derde, omdat de valse leringen en grove nalatigheden in alle refokerken welig tieren, bestaande in:
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.); 
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; 
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 refodominee blijkt er kennis aan te hebben); 
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;
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.
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;
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;
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H. de vele godslasterlijke vals-oecumenische handreikingen à la Van Vlastuin, zoals Achab aan Benhadad de
hand reikte, wat hem eeuwig fataal werd; 
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 geëtaleerd, door Steef de Bruijn gepropagandeerd en o.a. door valse leraar, dr. Arnold Huijgen
censuurloos wordt aangeprezen, enz. 
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.
K. het niet waarschuwen van de refo-schapen voor het verraderlijke refo-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;
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).
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; 
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;
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);
P. de massale refo-ds-ondertekening van de volbloed sodomitische en van God vervloekte Nashville-verklaring;
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; 
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";
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;
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;
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.;
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;
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;
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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.
Y. door de publiek-profane zonden niet publiek-bijbels te bestraffen, te weerleggen, te censureren, en
daarmee bewijzen de refodominees hun huurlingenstaat;
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!

Als u deze statement doorstuurt naar de door u aangeschreven dominees en zij daarop reactionair reageren
met het afgezaagde dominees-refrein, dat ds. GPPB. de hand in eigen boezem moet steken, of hem allerlei
vroom-klinkende stenen naar het hoofd slingeren, zoals ook Christus en Zijn geroepen getuigen dat
ondervonden hebben en nog steeds ondervinden, is dat voor mij het zoveelste bewijs dat zij massaal de rijke
man gezelschap zullen houden in de plaats waar hij verkoeling zoekt en het in der eeuwigheid niet verkrijgen
zal, aangezien zij met hun zelfrechtvaardigend verwijt, een doodzonde bedrijven en Christus in
ondergetekende kruisigen, zeggende: "Hij heeft de duivel!" 

Straks staan we voor God en ik voelde me inwendig geroepen om in het kader van de bijbels geboden
vrijmaakplicht dit uitgebreide antwoord aan u te schrijven, dat u met mijn volledige toestemming mag
doorsturen aan de door u benaderde dominees. Of zij erop reageren of niet, maakt niet uit, straks staan we
voor God, Die de levenden en de doden oordelen zal. Mochten zij door dit schrijven onverhoopt tot bekering
komen voor God en de mensen, dan komt dat zeker openbaar, en dan kunt u dat wellicht nog vermelden in
uw enquete-update.

Met vriendelijke groet en zegen,

GPPB. v.d.m.

Op mijn abc-antwoord schreef Arianne opnieuw aan betreffende dominees het volgende: 

"Geachte dominees en voorgangers,
Ik had mijn vraag over het refodom ook aan Ds. G.P.P. Burggraaf gesteld. En ik kreeg van hem een antwoord
om toch wel over na te denken. Ik geloof op grond van Gods Woord wel dat het de waarheid is wat hij in zijn
antwoord naar voren brengt. Maar als het waar is wat hij zegt, is het slechter met ons gesteld, dan ik gedacht
had. Een van de dingen die mij opvalt is, dat onze godzalige oudvaders met hand en tand tegen Rome, de
roomse leer en de paus gestreden hebben. Maar praktisch alle huidige predikanten reiken Rome en de paus
de hand. Dus hebben al die godzalige oudvaders het bij het verkeerde einde gehad? 
De paus noemt zich letterlijk een plaatsvervanger van Christus. Maar dat schijnt vele predikanten niet te
deren, of ze weten het misschien niet? Ik vind het wel bijzonder moedig, hoe een predikant als Burggraaf
praktisch als 1 man, ten koste van zijn naam en eer, strijd voor de waarheid en dat terwijl hij door iedereen
gehaat wordt, omdat hij het voor Gods eer opneemt, ten koste van zichzelf. 
Wat dat betreft heeft hij veel weg van Luther, terwijl de huidige predikanten het niet aandurven om zo tegen
de valse leer ten strijde te trekken. Dat vind ik toch wel een slecht teken. Want Gods Woord leert het ons toch
duidelijk, dat wie niet gehaat, gesmaad en gelasterd wordt om Christus wil, Zijn discipel niet is. Noach, Jozef,
Simson, Daniël, Eliza, David, Jeremia, De Heere Jezus, Petrus, Johannes, Stefanus, Paulus, Peden, Luther,
Calvijn, Huntington en Burggraaf werden/worden vervolgd, gehaat, gesmaad, gelasterd, bespuwd, met de
dood bedreigd, gedood, gestenigd, opgehangen, in de gevangenis geworpen, in de leeuwenkuil geworpen, aan
het kruis gehangen, enz. Maar de huidige predikanten doen er alles aan om dit te ontlopen. Dan klopt er dus
iets niet! 

Groeten, Arianne
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Nadat Arianne het bovenstaande en mijn abc-antwoord aan diezelfde dominees verzonden had, kreeg
zij nog een antwoord van RD-man, Steef de Bruijn, GG-ds. Labee en HHK-dr. W. van Vlastuin, die zij
vanaf het begin ook had aangeschreven en ook van hun antwoord mij in kennis stelde.
RD-hoofdredacteur, Steef de Bruijn: Goedenavond mw. Van R. Dank voor uw mail en meegestuurde brief
van ds. Burggraaf - interessant. U schrijft me echter aan als "Geachte dominees en voorgangers" – en daarbij
moet ik u corrigeren: ik ben slechts redacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Niettemin vind ik uw vraag en
het antwoord van ds. Burggraaf wel van belang, want u snijdt daarmee een belangrijk thema aan. Ik denk dat
u gelijk heeft dat wie er niet gesmaad en gelasterd wordt om Christus wil, Zijn discipel niet kan zijn. In
hoeverre ds. Burggraaf ook zelf gesmaad wordt, kan ik niet beoordelen, ik ken hem niet en heb eerlijk gezegd
nooit zo veel gelezen of gezien van smaad over hem.
Maar - klopt het wel, wat u stelt, dat de huidige predikanten er alles aan doen om die smaad te ontlopen? Ik
weet natuurlijk niet wie u aangeschreven heeft en aan wie u allemaal uw vragen gesteld heeft (ben er, als
journalist, wel benieuwd naar, maar ik ken in elk geval wel predikanten en anderen die wel degelijk gelasterd
en gesmaad worden om Christus' wil. Met andere woorden: ik denk dat u hiermee wat te gemakkelijk
generaliseert. Ook daar moeten we voorzichtig mee zijn, want wie Gods volk aanraakt, raakt Zijn oogappel
aan. Hartelijke groet, Steef de Bruijn

GPPB.: In zijn antwoord aan A. houdt refo-gloabalist Steef de Bruijn -zoals ook
Arianne het al opmerkte- zich opmerkelijk van de domme en stelt hij A.
nieuwsgierige wedervragen/opmerkingen en probeert hij haar te verleiden tot het
vrijgeven van haar emails aan derden, een fenomeen dat bekend staat als
journalisten-brutaliteit. Overigens bedrijft Steef de Bruijn en Co geen waarheids-
journalistiek, aangezien het RD uitsluitend tapt uit de MSM-fake-news-MSM-
bronnen, zoals ANP, Reuters, CNN, NOS, WHO, RIVM, ofwel uit de Klaus Schwab, Bill
Gates en Great Reset-bronnen der deepstate-maffia. 
Note: Wijlen dr. Udo Ulfkotte (zie afbeelding) kwam met dat betaalde journalistieke
MSM-bedrog publiek in de schuld en schreef er een boek over, terwijl het verraderlijke
RD na het overlijden van Ulfkotte een schandelijk smaadartikel over deze dappere
Duitse journalist publiceerde.

De vraag van A. en mijn antwoord aan A. noemt De Bruijn "interessant", terwijl het hier gaat over een
zaak van leven of dood, eeuwig wel, of eeuwig wee, hoewel hij wel erkent dat wat A. hem schreef en mijn
antwoord aan haar "een belangrijk thema is." Het antwoord van Steef de Bruijn aan A. is echter volbloed
schijnheilig-hypocriet, en dat zullen we uit zijn eigen woorden bewijzen. 
Ten eerste beweert De Bruijn het volgende: "In hoeverre ds. Burggraaf ook zelf gesmaad wordt, kan ik niet
beoordelen, ik ken hem niet en heb eerlijk gezegd nooit zo veel gelezen of gezien van smaad over hem."
En dat zegt leugenaar Steef de Bruijn die nota bene zelf destijds het smaad-artikel van dr. A. Huijgen jegens
GPPB. in het RD plaatste, waarin de bijbelse aanspraak "de rokende vlaswiek" door Huijgen werd
gediaboliseerd in "de ronkende vlaswiek", en zijn laster-artikel vulde met allerhande bekende galspuwingen à
la de lavabrakende vulkaan Vesuvius. De Heere vergelde hen naar hun judas-werken (2 Tim. 4:14).
Bovendien is het openbaar dat Steef de Bruijn een beroepsleugenaar is, die -ten spijt van zijn voorgewende
midden-orthodoxe opstelling, zeer goed op de hoogte is van de containers aan uitgebraakte lastergal op het
refo-riool-web jegens mijn persoon en getuigenis. Bovendien staat het facebook-account van het deepstate-
RD vol gekalkt met dezelfde refo-rioolse lastergal en vloektirades jegens mijn getuigenis en dat geldt voor elk
bijbels getuigenis dat anderen plaatsen op het facebook-account van het RD. Ook op het facebook-account
van de fascistische SGP gebeurd hetzelfde; vloektirades laat men staan en elk bijbels getuigenis wordt
verwijderd. De van-de-domme-houding van Steef de Bruijn betreft een politiek-belachelijke poppenkast-
show. Heel Refoland kent auteur GPPB en zijn boeken, terwijl Steef de Bruijn quasi suggereert dat ik een
onbekende voor hem ben, maar er alles aan doet om mijn getuigenis dood te zwijgen, o.a. door mijn website
te blokkeren voor kliksafe-gebruikers. “Kliksafe” betreft uitsluitend pure refo-business! Bovendien kunnen
onbekeerde belijders geen bijbels-wettig gebruik van internet maken, ook niet via kliksafe. Gods ware volk
maakt geen gebruik van kliksafe, omdat zij een beter Fire-wall hebben, namelijk deze: “Want God is ons ten
Schild in het strijdperk van dit leven." Dat doodzwijgen van mijn getuigenis begon overigens al met de door mij
geschreven jeugdboeken, die stuk voor stuk negatief gerecenseerd werden in en door het RD. Bovendien staat
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refoglobalist, Steef de Bruijn, volledig exposed op mijn website als een deepstate-puppet, die nog link(s)er is
dan fake-president Joe Biden en volledig op de hand is van nazi-depopulator Bill Gates. Daarbij komt, dat De
Bruijn mijn website op de voet volgt, want als we een weerleg-artikel geschreven hebben op een
waarheidsverkrachtend RD-artikel, plaatst hij in no-time een tegenartikel in zijn deepstate-krant. waarin hij
uitsluitend ingehuurde deepstate-"wetenschappers" en/of maffiose dominees aan het woord laat, die hij zelfs
Antichrist-verheerlijkende 666-artikelen in zijn krant laat schrijven en dan weet je al hoe laat het is. Dit soort
vooraanzitters in de refo-synagogen behoren ook voluit tot de promotors van het dodelijk c-vaccin en gaan
derhalve de  geschiedenis in als war-criminals!
Ten tweede trekt Steef de Bruijn het feit in twijfel, namelijk, dat de huidige dominees er alles aan doen om
niet vervolgd te worden en aan het dragen van de smaadheid van Christus vreemdelingen en vijanden zijn,
terwijl dat een onloochenbaar en aantoonbaar feit is. Het dragen van de smaadheid van Christus vindt binnen
de refokerkmuren namelijk niet plaats, en dat is bijbels en ook kerkhistorisch een bewezen feit. Gods WARE
volk wordt altijd en overal vervolgd en bevindt zich dan ook buiten de legerplaats (Hebr. 13:13). Aan de
vervolging om Christus wil heeft geen enkele refo-dominee kennis, omdat zij met hun aangepaste preken de
Leeuw uit Juda's stam doodzwijgen, de ergernis van het kruis teniet gedaan hebben, opdat zij niet vervolgd
zouden worden (Gal. 6:2). Voor Gods vervolgde volk worden alle kerkdeuren evenwel gesloten, zoals ook
voor Jozef en Maria en het Kindeke in de kerkelijke herberg van Bethlehem geen plaats was. 
Wat De Bruijn onder "smaadheid dragen van Christus" verstaat, is een slachtofferlijke nabootsing van het
ware dragen van de smaadheid van Christus, aangezien Gods ware getuigende volk onder het kruis in geen
enkele refokerk wordt getolereerd en ik weet het bij moordaanslagende ondervinding. 
Ten derde vereenzelvigt de schijnheilig-agerende De Bruijn de in zijn ogen "vervolgde refo-dominees" met
"Gods oogappel", terwijl de door hem genoemde "vervolgde dominees" alle roepende zonden van kerk, land
en volk tolereren, zelf aan de hand houden en zelfs promoten en er nooit publiek tegen getuigen, laat staan
dat zij de werkers der (sodomitische) ongerechtigheid censureren. En als zij bij geval eens een bijbels
woordje schrijven en daarop scherp worden aangevallen door de wereld, worden zij op een zee van bloemen
onthaald, zoals met ds. A. Kort gebeurd is, terwijl Christus in het gezicht gespogen en geslagen werd, de
spijkers door Zijn handen en voeten geslagen kreeg, door de toenmalige refo-belijders voor een beëlzebub
werd uitgescholden, zeggende dat Hij de duivel had, en zo de Meester zo Zijn knechten. Van die Christus-
gelijkvormige vervolging en smaadheid is de huidige refo-priesterschaar volstrekt vreemdeling en vijand.
Daarentegen mag Gods oogappel (GPPB. SS) op de allerhande refo-platforms ongelimiteerd publiek vervolgd,
gesmaad, uitgevloekt en bespogen worden, waarvoor overigens hartelijk dank, aangezien het een eer is om in
de Naam van de Heere Jezus smaadheid te lijden, gelijk geschreven is van de discipelen: "Zij dan gingen heen
van het aangezicht des raads, verblijd zijnde, dat zij waren waardig geacht geweest, om Zijns Naams wil
smaadheid te lijden", Hand. 5:41. Steef de Bruijn ageert overeenkomstig zijn copy-en-paste krant, namelijk als
een afgestudeerde papegaai, gelijk geschreven staat van de valse apostelen die Paulus na-papegaaiden,
zeggende: "Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden dengenen, die oorzaak hebben
willen, opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden gelijk als wij. Want zulke valse apostelen zijn
bedrieglijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf
verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als
waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken", 2 Kor. 11:12-15.

Dr. W. van Vlastuin: "Beste A. -Burggraaf maakt wel enkele scherpe analyses."

GPPB.: Van Vlastuin voelt zich blijkbaar aangesproken. Over hem staat echter tal van ketterijen vermeld op
deze website, maar tot heden heeft hij geen schuldbelijdenis gedaan, noch zijn ketterijen publiek herroepen. 

http://www.derokendevlaswiek.com/2017_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_W zo_VAN_VLASTUIN_GEPROMOVEERD_TOT_

HHKzpPROFESSORzpGODSLASTERAAR.html

Ds. B. Labee: Dag A, 'k Zie zojuist ook je andere mail. Regelmatig lees ik wat op de site van Burggraaf want er
valt zeker wat te leren. En dat er veel aan de hand is, moge ook duidelijk zijn. Iedereen, ook in de refo-wereld,
doet wat goed is in eigen oog. Hoeveel mensen (en dan hoef ik niet ver te zoeken) hebben Gods eer op het
oog? Maar laat je niet teveel meeslepen door zijn retoriek. Ik heb geen hekel aan de man maar er is niet
fatsoenlijk mee te praten. In veel van zijn standpunt zit een kern van waarheid, hoewel het soms erg

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
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overdreven is. Zo waarschuwt ondergetekende zeer tegen Rome en het pausdom bijv. Verder zie ik dat hij mij
beschuldigt dat ik incestdaders de handen boven het hoofd zou houden. Nou dat is laster en heel onoprecht
om dat te beweren. Duidelijk is dat hijzelf alles en iedereen haat en dat is geen kenteken van genade (denk ik)
of hij is ver van zijn plaats. Waarom hij de titel van dominee voert, weet ik ook niet. Hij heeft wat trouwe
volgers in Amerika en komt daar samen. Nou ja, ik heb in het verleden weleens geprobeerd (vanwege enige
sympathie rond zijn schrijven over de waarachtige bekering) over "inenten" te spreken met een volgeling van
hem die allerlei informatie anoniem door de deur stopte. Maar ik kreeg zo'n lading bagger over me heen dat
ik het heb opgegeven. De Heere geve in de bangheid van de tijd dat we ons persoonlijk haasten en spoeden
om ons levenswil, om onze ziel geborgen te mogen weten achter het bloed van de Heere Jezus Christus. - Met
hartelijke groet, Ds. Labee

GPPB.: GG-ds. B. Labee hebben we destijds bijbels weerlegd omtrent zijn pro-vaccinatie-verhaal in een NPV-
brochure, dat hij tegelijk schreef met het bizarre horror-vaccinatie-artikel van HHK-ds. R. van Kooten en met
het 17e eeuwse vaccinatie-artikel van bijbelheiligen-verkrachter, GGinN-ds. J.A. Weststrate.

http://www.providencemountainranch.com/GEW ETENLOZE% 20MAFFIA-DOM INEES,%20R.%20VAN%20KOOTEN,%20B.%20LA

BEE%20EN%20J.A.%20WESTSTRATE,%20PROMOTEN%20GOEBELIAANSE%20VACCINATIE-LEUGENS.pdf

Ook wat Labee in zijn antwoord aan A. beweert, is buitengewoon zielig, schijnheilig en hypocriet. 
Ten eerste waarschuwt Labee Arianne voor "mijn retoriek", die ik echter niet heb, noch bedrijf. Labee
vereenzelvigt mijn bijbels getuigenis in schrijven en preken met "retoriek", zonder daarbij citerend aan te
geven wat hij daarmee bedoelt. Zijn ongenuanceerde manier van ageren is slechts ordinaire lasterpraat,
waaraan elk bewijs ontbreekt. Alles wat ik tegen de bizarre ideeën van Labee geschreven heb, is puur
waarheidsfeitelijk en op deze website te vinden.
Ten tweede beweert Labee dat met GPPB. niet fatsoenlijk te praten valt. Ook al weer zo'n uit de lucht
gegrepen lasterlijk verzinsel, aangezien hij met mij nooit heeft gecorrespondeerd, noch enig contact gezocht.
Alleen op zijn destijdse veroordeling van het gebruik van youtube-linken in een brief aan een broeder, heb ik
hem een keer via de email geconfronteerd met het feit dat hij nota bene zichzelf als een televisie-dominee op
youtube presenteert, maar het bleek toen al dat er geen man-tot-man-gesprek met deze ongelooflijke
oudwijfse veinzer mogelijk was.
Ten derde geeft Labee er blijk van mijn bijbelse exposing van de paus, ofwel het 666-beest, "erg overdreven
te vinden", terwijl er op grond van Gods Woord nooit TE verwerpelijk over de Antichrist (Vicarius vilii Dei)
geschreven kan worden, aangezien de Antichrist -de opeenvolging van pausen- de onvergeeflijke zonde tegen
de Heilige Geest bedrijft, door de godslasterlijke pretentie "in plaats van God te zijn", en daarmee pretendeert
"God" te zijn, terwijl alleen en uitsluitend God de Heilige Geest de Plaatsbekleder van Christus is op aarde.
Wie deze exposing van de paus "overdreven" vindt, is een bittere vijand van Christus. Wie Christus en tegelijk
de paus de hand reikt, dient Christus en de Belial en is in geen enkel opzicht een waar christen. 
Ten vierde beweert Labee dat wij hem beschuldigen "incestdaders de handen boven het hoofd te houden",
terwijl dat de volle waarheid is, aangezien hij zelf letterlijk zegt, dat hij zich niet geroepen voelt om
incestdaders aan te geven bij de burgerlijke rechter, maar voor dit soort onnatuurlijke smeerlappen een
pleidooi hield in het door mij weerlegde Gezinsgids-artikel, waarin Labee incestdaders tot slachtoffers maakt
en de slachtoffers met een kluitje in het riet stuurt !  

http://www.providencemountainranch.com/DS.%20B.%20LABEE%20HOUDT%20INCESTDADERS%20BUITEN%20DE%20CHRIS

TELIJKE%20BAN%20EN%20HET%20BURGERLIJKE%20STRAFRECHT.pdf

Ten vijfde, omdat Labee -en geen enkele refo-dominee- een bijbels weerwoord heeft, trapt Labee net zo
ongenuanceerd van zich af als ds. Heemskerk dat doet, aangezien Labee zijn gezicht wil redden met een loze
lasterkreet uit eigen tuin, nl. "dat het duidelijk is dat GPPB. iedereen haat", waaraan hij vromelijk toevoegt
"dat is geen kenteken van genade." Wel, degenen die zich met zulke lasterlijke verzinsels op de been houden,
doen de strop om eigen nek. Tot zulke zieke geesten getuigen we door de Geest van Christus, waardoor en
waarvan ook Paulus getuigt: "Voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de littekenen van den Heere
Jezus in mijn lichaam", Gal. 6:17. Als het aankomt op het kruislijden van Christus, is er geen dominee thuis,
omdat zij het niet kennen, maar Gods volk dat het wel mag kennen, haten en verafschuwen zij als de pest! 

http://www.providencemountainranch.com/GEWETENLOZE%20MAFFIA-DOMINEES,%20R.%20VAN%20KOOTEN,%20B.%20LABEE%20EN%20J.A.%20WESTSTRATE,%20PROMOTEN%20GOEBELIAANSE%20VACCINATIE-LEUGENS.pdf
http://www.providencemountainranch.com/GEWETENLOZE%20MAFFIA-DOMINEES,%20R.%20VAN%20KOOTEN,%20B.%20LABEE%20EN%20J.A.%20WESTSTRATE,%20PROMOTEN%20GOEBELIAANSE%20VACCINATIE-LEUGENS.pdf
http://www.providencemountainranch.com/GEWETENLOZE%20MAFFIA-DOMINEES,%20R.%20VAN%20KOOTEN,%20B.%20LABEE%20EN%20J.A.%20WESTSTRATE,%20PROMOTEN%20GOEBELIAANSE%20VACCINATIE-LEUGENS.pdf
http://www.providencemountainranch.com/DS.%20B.%20LABEE%20HOUDT%20INCESTDADERS%20BUITEN%20DE%20CHRISTELIJKE%20BAN%20EN%20HET%20BURGERLIJKE%20STRAFRECHT.pdf
http://www.providencemountainranch.com/DS.%20B.%20LABEE%20HOUDT%20INCESTDADERS%20BUITEN%20DE%20CHRISTELIJKE%20BAN%20EN%20HET%20BURGERLIJKE%20STRAFRECHT.pdf
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Ten zesde pretendeert de hoogmoedswaanzinnige Labee dat elke predikant bij hem verslag moet doen, hoe
hij toch aan die dominees-titel komt, terwijl hij en zijn collega’s doorgaans niet meer weten dan een kerk-
democratische inzegening. Gods geroepen knechten daarentegen hebben van Christus Zelf het predikambt
ontvangen en daarin worden zij gedurig door Zijn Geest krachtdadig bevestigd. 
Wel, Labee, ik zou zeggen: gordt als een man uw lendenen en vertel mij uw bekering en roeping eens, onder
voorwaarde, dat als u geen bijbels verslag van uw bekering en roeping kunt geven, u onmiddellijk uw ambt
neerlegt en publiek schuldbelijdenis doet voor God en de mensen. 
Ten zevende beweert de ziekelijke Labee dat wij er "volgelingen" opna zouden houden, terwijl ik er niet
eentje heb en die ook niet duldt, aangezien we alle hoorders vleesafsnijdend verwijzen naar het Lam Gods en
wij Gods kinderen kenmerken dat zij allen navolgers van Christus zijn, met Hem lijden en Zijn voetstappen
drukken. Volgens zijn eigen woorden heeft Labee ooit geprobeerd om met "een volgeling van mij" een
gesprek aan te knopen over "inenten", maar -zo vervolgt hij- kreeg hij allerlei anonieme informatie door zijn
deur gestopt, waardoor hij -volgens zijn eigen zeggen- “een lawine bagger” over zich kreeg uitgestort, zodat
hij het heeft opgegeven. Wat Labee onder “lawine bagger” verstaat, betreft slechts een aantal
speldenkussentjes, waarop de rijke man in de hel jaloers zou zijn, aangezien hij zijn helle-verblijf gaarne met
duizenden van die speldenkussentje zou willen inwisselen. Al met al een bewijs dat Labee ziekelijk denkt,
aangezien hij mij als opdrachtgever ziet van al die digitaal en/of per post verzonden DRV-artikelen door
derden, terwijl het iedereen vrijstaat om dat te doen en ik daar totaal geen controle op heb en ook niet wil
hebben, wel onder voorwaarde dat het originele en volledige artikelen/preken betreft met bronvermelding. 
Tenslotte wenst Labee zichzelf en Arianne in geestelijke zin al het noodzakelijke toe, waaruit blijkt dat hij het
van zichzelf niet gelooft en dus van anderen ook niet. Ja, ik ken al die vroomsprekende pappenheimers
onderhand wel. Een bijbels-noodzakelijke wens is opzich niet verkeerd, maar in het kader van de
verdachtmakende retoriek van Labee stinkt zijn vrome groet aan A. helaas teveel naar de vrome wens van de
vrouw van Job, zeggende "Zegen God en sterf!" 

Epiloog. In dit bestek hebben we opnieuw uitvoerig aandacht
besteed aan de trendmatige en kinderachtig-lasterlijke
dominees-retoriek (die we sinds het bestaan van de DRV-website al
18 jaar bestrijden), om hiermee nieuwelings aan te tonen dat de
bizar-verwijfde refo-priesterschaar niets, maar dan ook niets
geestelijks in huis heeft, maar geestelijk dood is en om die reden
niets dan lasterlijke verzinsels uitbraken jegens hun bijbelse
bestraffers, of die volledig dood negeren. Vanwege het bewezen feit
dat zij niets, maar dan ook niets moeten hebben van de
afsnijdend-bevrijdende Johannes-de-Doper-prediking, is het
openbaar, dat zij niet der wet gestorven zijn, en dus nog als een
vijandige oude mens onder de wet verkeren en niet schromen om
Christus opnieuw in Zijn volk te kruisigen. Met allerhande
afleidende symptomatische prietpraat gaan zij nooit ergens
inhoudelijk op in. Ondertussen schroomt het gros refo-dominees

niet om de leer van Christus profaan en censuurloos te overtreden en daarmee bewijzen dezulken dat zij God
niet hebben (2 Joh. 1:9), geen Goddelijke roeping hebben, niet in en door Christus door recht verlost zijn en
derhalve met een ingebeelde hemel ter helle reizen en ook anderen bedriegen voor de eeuwigheid. Blijft
staan dat de Heere de Zijnen kent en onfeilbaar weet waar zij wonen, namelijk daar waar de troon des satans
is. Die door de naamchristelijke wereld verachte Wezenkerk van Christus kan zich echter nergens boven
verheffen, want ze bevinden zich volstrekt vleselijk, verkocht onder de zonde (Rom. 7). En wie meent dat hij
zonder zonde is, werpe de eerste steen op mij, want ik ben enkel zonde. Maar al die reeds geworpen
refostenen heeft Christus op Zijn hoofd gekregen in mijn plaats. Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld
wegdraagt en te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven is, waarvan ik de voornaamste ben. Komt, laat ons
dan tot Hem uitgaan, buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende, vrolijk reizende onder het heiligend
kruis naar 't erfgoed hierboven, naar het Vaderlijk huis. “En zij begonnen vrolijk te zijn.” Dat zij zo. 

GPPB. v.d.m.


