GGinN-ds. A. van Voorden geopenbaard als een Simon de Tovenaar
Gereformeerde Gemeente in Ned. te Opheusden gescheurd
GGinN-inzender: “Ons kerkverband de GG in Ned. bevindt zich in roerige tijden. Het gaat over de kwestie
Opheusden, de schorsing van ds. A. van Voorden en de recente scheuring van de gemeente in Opheusden, waarin
een derde deel zich heeft losgemaakt van de gemeente. Ik herinner me nog goed toen ds. J. Roos tijdens de
bevestigingsdienst op 7 juli 2010, ds. Van Voorden en de gemeente van Opheusden voorhield, “dat preken geen
samenraapsels behoren te zijn uit boeken van oudvaders en dergelijke, noch een opgezegd lesje mag zijn dat ijverig
bestudeerd is.”
In de afgelopen jaren zijn er van ds. A. van Voorden veel prekenbundels verschenen. Daardoor kan iedereen kennis
nemen van de inhoud van zijn preken en het valt op dat hij in zijn preken veel bekende predikanten aanhaalt. Zo
noemt de dominee in de vijfde preek in het boek “De zeven kruiswoorden” (2013) maar liefst acht
predikantsnamen. Op uw website stelt u het interkerkelijke papegaaienwerk en het ploegen met andermans
kalveren uitvoerig aan de kaak, dus was ik zo vrijmoedig u deze brief te schrijven.
Ds. Van Voorden maakt zich uitdrukkelijk schuldig aan het ploegen met andermans kalveren, m.i. omdat hij zelf
weinig of geen geheiligde Schriftkennis heeft. Het valt te vrezen dat er ook sprake is van een ander manco in ons
kerkverband, namelijk dat de gave des onderscheids bij onze ambtsdragers nog nauwelijks te vinden is, wat ook
op huisbezoeken pijnlijk openbaar komt. Bovendien komt de geestelijke onkunde ook openbaar met de
gepubliceerde preken van ds. Van Voorden, omdat daarin zeer on-Schriftuurlijke uitspraken gebezigd worden,
terwijl die preken onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden van Opheusden en Uddel in druk zijn
uitgegeven. Dat bijvoorbeeld de preekinhoud van ds. Van Voorden niet aan de Schrift getoetst wordt, kan niet los
gezien worden en van het feit dat ten minste 1 commissielid van de kwestie Opheusden jarenlang deel uitmaakte
van de kerkenraad van Uddel toen ds. Van Voorden daar predikant was. Ouderling Klaassen voorzag het
eerdergenoemde boek “De zeven kruiswoorden” (2013) van een uitvoerig en lovend voorwoord...
Omdat u meermalen openlijk blijk geeft van “de Afscheiding” een verklaarde tegenstander te zijn, zal ik u slechts 1
citaat uit de preken van ds. Van Voorden doorgeven. In een Goede Vrijdag-meditatie over het gescheurde
voorhangsel, opgenomen in het boek “De zeven kruiswoorden” (2013), zegt ds. A. van Voorden het volgende: “Ik
ben eens in Harderwijk geweest en ik heb daar gezegd: Ik zou in deze ogenblikken in deze kerk wel duizend euro
willen geven als het binnenste heiligdom nog weer eens mocht opengaan; als de Heere een toenadering wilde geven
tot de troon der genade.”
Mijn vraag aan u is, hoe moeten we de uitspraak van ds. Van Voorden beoordelen in het licht van Handelingen
8:20?”
--------------------------------Antwoord aan inzender: Het moet u niet vreemd in de oren klinken dat in de eendenkooi van de Afscheiding
allerlei vals gesnater ten gehore wordt gegeven, aangezien de Afscheidingskerken onwettige kerken zijn, die zich
hebben afgescheiden van de Kerk der Reformatie en van de leer der Reformatie en dat betreft in onze dagen alle
refo-kerken. Het zijn kerkhuizen, waarin niet alleen allerlei valse leringen klinken en waarin de bijbelse tucht ten
enenmale ontbreekt, met name jegens onnatuurlijke zonden, nazistisch donorschap, abortus-vaccinaties,
allerhande sodomie, enz., maar het is ook een publiek geheim dat al die refo-kerkhuizen tegen zichzelf verdeeld
zijn, hetgeen voor de zoveelste keer openbaar gekomen is met de gemeente-scheuring in de GGinN te Opheusden.
Ik heb geen zin om in te gaan wat de oorzaken zijn van die gemeentescheuring, want dat is slechts wenen om een
lekke emmer. Het komt met geen der refo-kerken dan ook ooit goed in bijbels licht gezien, want God laat Zich niet
om de tuin leiden door al die weerzinwekkende afgodskalverdiensten die zich in alle refo-kerken manifesteren. De
kerkelijke chaos zal alleen maar toenemen, aangezien er geen enkele van God geroepen predikant binnen de
muren van de refo-kerken gevonden wordt. De bijbelse kenmerken van een ware geroepen knecht van God komen
in onze preken gedurig aan de orde en daarvan kan een ieder nota nemen.
Wel wil ik in het kort ingaan op het briefje die u mij schreef, te beginnen bij de uitspraak van ds. J. Roos tijdens die
bevestigingspreek, waarin hij de aaneenrijging van oudvadercitaten in het preken veroordeeld, en dat is maar al te
waar. PS. Dat geldt o.a. ook voor de ziekelijke buikspreker dhr. Kleen uit Katwijk die de bloembollen-theologie van ds. A.
Moerkerken bestrijdt en de vacuum-verpakte oliebollen-theologie van wijlen ds. Koster uit Montfoort kots-kwijlend aanprijst...

Ik moet u echter zeggen, en het moet ook u bekend zijn, dat ds. J. Roos zelf een “Kersten & Comrie” papegaai is in
het kwadraat en dat komt duidelijk en letterlijk openbaar in al zijn preken en geschriften. Zie onderstaande linken.
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http://www.providencemountainranch.com/INGEZONDEN_STUKKEN_2011NEONOMIANISME_IN_WACHTER_SIONS_.html
http://www.providencemountainranch.com /2014_THEOLOGIE_PERSBERICHTENREFOWEBFORUMAANBEVELING_Ezo_vzo_ITTERSUM_
OVER_BOEK_VAN_DSzo_Azo_KORT.html#item_EMBRYOznFILOSOFIE_VAN_DRzo_Azo_COMRIE_AL_6000_JAAR_OUD
http://www.providencemountainranch.com/2015_THEOLOGIE_PERSBERICHTENGGinNzpSYNODEzpKIESTzpNIEUWE_PRAESESzq_VALS
E_LERAAR_JzoAzoWESTSTRATE.html
http://www.providencemountainranch.com/2015_THEOLOGIE_PERSBERICHTENVERVALSTE_zhUITLEGBIJBELzh_VOORZIETzpINzpBEH
OEFTEzpVAN_3_MILJOEN_EUROzb.html
http://www.providencemountainranch.com/AUDIO_PREKENAUDIO_PREKEN_2009_zn_20011.htm l#item _CHRISTUSzm _EEN_VOLKOME
N_ZALIGMAKER_zi6zj_zn_GPPBzo_zi28zn08zn2011zj
http://www.providencemountainranch.com /AUDIO_PREKENAUDIO_PREKEN_2009_zn_20011.html#item_CHRISTUSzm_EEN_VOLKOME
N_ZALIGMAKER_zi7zj_zn_GPPBzo_zi04zn09zn2011zj
http://www.providencemountainranch.com/AUDIO_PREKENAUDIO_PREKEN_2009_zn_20011.html#item_CHRISTUSzm_EEN_VOLKOME
N_ZALIGMAKER_zi8zj_zn_GPPBzo_zi04zn09zn2011zj
http://www.providencem ountainranch.com/AUDIO_PREKENAUDIO_PREKEN_2009_zn_20011.html#item_CHRISTUSzm_EEN_VOLKOME
N_ZALIGMAKER_zi9zj_zn_GPPBzo_zi11zn09zn2011zj
http://www.providencemountainranch.com/AUDIO_PREKENAUDIO_PREKEN_2009_zn_20011.html#item_CHRISTUS_ALLEENzm_CHRIST
US_GEHEELzm_CHRISTUS_ALLES_zi10zj_zn_GPPBzo_zi11zn09zn2011zj

* Ds. J. Roos snottert ook wijlen ds. F. Mallan na in zijn preken en ook Mallan sloeg de plank fundamenteel mis ten
aanzien van de leer waarmee de Kerk staat of valt, nl. de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze en dat geldt
heel de Afscheiding, ja, alle refo-kerken/dominees. Alle refo-kerken/dominees dwalen dus ook in het leerstuk der
heiligmaking, omdat zij de wet als een trekhond voor hun roomse evangelie-kar spannen en de oude mens als
wets-menner op de trekslee, die zich op de smalle weg waant, maar voort dendert op de brede weg des verderfs.
* Bovendien tolereert ds. J. Roos de valse GGinN-leraar en bijbelheiligen-verkrachter, ds. J.A. Weststrate, die zelfs
tot GGinN-preases gepromoveerd is. (Zie 3e link van boven).
* Bovendien was ds. J. Roos een voorstander van de valse studiebijbel (onder redactie van HhomoK-ds. Joppe),
waarin valse (PKN)-leraren bij alle hoofdstukken valse verklaringen hebben geschreven (Zie 4e link van boven).
Nu nog een antwoord op uw vraag. De uitspraak van ds. Van Voorden in het licht van Handelingen 8:20-23, is
gemakkelijk te beoordelen, namelijk dat ds. Van Voorden zich met zijn uitspraak openbaart als een Simon de
Tovenaar die de gave des Geestes voor geld wilde kopen. De apostel Petrus zou onverwijld ook over ds. Van
Voorden hetzelfde oordeel hebben uitgesproken als hij gedaan heeft over Simon de Tovenaar, zeggende: “Uw geld
zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt, dat de gave Gods door geld verkregen wordt! Gij hebt geen deel noch
lot in dit woord: want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid, en bid God, of misschien u
deze overlegging uws harten vergeven wierd. Want ik zie, dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der
ongerechtigheid”, Hand. 8:20-23.
Verder verwijzen we u naar de kerkelijke scheuring, zoals recent gepubliceerd in het Algemeen Dagblad, getiteld:
“Ruzie in grootste kerk van Nederland - kemphanen krijgen aparte diensten” (Klik op onderstaande link).
https://www.ad.nl/binnenland/ruzie-in-grootste-kerk-van-nederland-kemphanen-krijgen-aparte-diensten~a87d60b4/

En maar kerkje spelen, waarbij de kerkjeugd verdrinkt in de zee van wereldse kerk-entertainment; de argeloze
luisteraars opgekrikt worden met een evangelie naar de mens, zowel links als rechts; de afgodskalveren RD-SGP
bewierookt worden, met de voorbede-oproep van ds. A. Kort, “Je moet er maar veul voor bidden!” want die geijkte
uitspraken leveren veel geld op, waarbij de paus zijn baart zou aflikken. “Zolang het geld in ‘t kistje klinkt ‘t zieltje in
de hemel springt”, Pauspapudopulo 3 vers 0. Ik hoor de paus al schaterlachend zingen: “En we gaan nog niet naar
huis, nog lange niet, nog lange niet...!” Ja, God zal lachen in hunlieder verder als hun vreze komt!
“Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet
ontvangt”, Openb. 18:4.
GPPB. v.d.m.
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