HHK-homo-kandidaat Kommerie bevestigd tot
HHK-predikant en de handen opgelegd
door de bekende HHK-vossen
Kanselboodschap op 11-11-2016
Morgenpreek:
http://www.providencemountainranch.com/En%20leid%20ons%20niet%20in%20verzoeking%20
maar%20verlos%20ons%20van%20de%20boze%20(5).wma

Avondpreek:
http://www.providencemountainranch.com/En%20leid%20ons%20niet%20in%20verzoeking%20
maar%20verlos%20ons%20van%20de%20boze%20(6).wma

Op 20 juni 2016 - meldde pro-homo-krant, RD: “Kand. J.
Kommerie is zaterdag bevestigd tot predikant van de hersteld
hervormde gemeente te Andelst-Zetten e.o. De bevestigingsdienst
werd geleid door ds. J. Joppe uit Oud-Beijerland en ds. R. P. van Rooijen
uit Oosterwolde. De tekst voor de verkondiging was Jesaja 52:7. Naast
ds. Joppe en ds. Van Rooijen namen aan de handoplegging deel ds. P.
den Ouden, ds. J.C. den Ouden, ds. M. van Reenen, ds. H. Zweistra, ds. R.
C. Boogaard, ds. A. A. F. van de Weg, ds. IJ. R. Bijl en ds. W. J. C. van
Blijderveen. In de middagdienst deed ds. Kommerie intrede vanuit
Jesaja 62:1. Na de dienst werd de predikant toegesproken door ds. J. C.
den Ouden uit Opheusden namens de classis en als consulent, en door
ds. E. Kroon uit Randwijk namens de naburige kerkelijke gemeenten.
Ouderling H. van Westreenen sprak namens kerkenraad en
gemeente.”

COMMENT
Het is al lange tijd publiek bekend dat niet alleen de PKN
het homo-zijn legitiem verklaart heeft, homo’s in het ambt
bevestigt en homo-relaties inzegent, ook binnen de HHK
worden de schandjongens niets in de weg gelegd,
integendeel, ze kunnen met volledige instemming van de
HHK-synode bij HHK-doctoren P. de Vries en Van Vlastuin
Schandelijke HHK-homo-legalisatie

1

ongehinderd een theologische opleiding volgen, tot
kandidaat worden gepromoveerd, beroepbaar gesteld en
vervolgens in het ambt bevestigd worden. Refo-homo’s
mogen bovendien in elke refo-kerk ook deelnemen aan
het H.A. en zitting nemen in de kerkenraadsbank, maar het
oordeel Gods omtrent die godslasterlijke schande is reeds
hoorbaar, zichtbaar en tastbaar, hoewel nog lang niet
volledig voltrokken, want de maat der zonde moet nog vol
gezondigd worden, zoals de Heere ons dat te verstaan
gegeven heeft uit Openbaring 14. De leidsels liggen op de
refo-kerken en haar voorgangers en het oordeel is niet
meer af te bidden, ten spijt van de zogenaamde kerkmodaliteiten-dominees die jegens de zonde van land en
volk opvallend Ezra’s gebed in stelling brengen, waarmee
zij hun met bloed-bevlekte handen in onschuld wassen en
hun toegeschroeide huurlingen-gewetens trachten te
reformatoriseren, echter tevergeefs, want God laat Zich
door zulke kleeniaans-gepropagandeerde hocus-pokespreken niet bespotten!
Het bestaan van schandjongens in de vergadering van het
Israel Gods was in het O.T. vervloekt en van Godswege
verboden (Deut. 23:17). In het N.T. staan schandjongens
eveneens onder het oordeel der verdoemenis (zie o.a.
Rom. 1:18-32), ten spijt van het krankzinnig refo-sprookje
dat er ‘celibataire’ homo’s zouden bestaan, net zo
krankzinnig dat er buitenaardse wezens, ofwel Aliëns
zouden bestaan.
ALLE refo-dominees hebben hun oor bij de sodomitische
plasterk-duivel te luisteren gelegd en zich het celibatairehomo-sprookje laten dicteren, een schandstuk dat
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inmiddels interkerkelijk is gelegaliseerd, terwijl elke
homo in woorden, gedachten en werken de homo-praxis
bedrijft, zoals de zogenaamde “celibataire” homo/pedo,
Johan Kwast, als een praktiserende homo/pedo-crimineel
uit de kast gekomen is.
Degenen die bijbels-radicaal ageren tégen de kerkelijkgeaccepteerde refo-homo’s en tegen het verzinsel
‘celibataire’ homo’s, plakt HHK-ds. H. Zweistra het etiket
“hardliners” op. Volgens humanist Zweistra is Johannes de
Doper dan ook een hardliner, aangezien Johannes de
Farizeeën en de Sadduceeën in het gezicht slingerde dat
zij adderengebroedsel waren en zonder waarachtige
bekering de toekomende toorn niet konden ontvlieden
(Matth. 3:7). Volgens Zweistra is ook Christus een
hardliner, aangezien Christus het toenmalige hersteldhervormde Sanhedrin het oordeel der verdoemenis
aanzegde (Matth. 23:33). En dan is Stefanus volgens
Zweistra ook een hardliner, aangezien Stefanus in heilige
toorn tegen hetzelfde Sanhedrin uitbarstte en hen in het
gezicht slingerde dat zij hardnekkig waren, onbesneden
van hart en oren en dat altijd de Heilige Geest
wederstonden (Hand. 7:51). En dan is Paulus ook een
hardliner, aangezien hij hard van leer trok tegen de
betoverde en uitzinnige Galatiërs (Gal. 3:1), om over de
afsnijdende bediening van de profeten nog maar te
zwijgen! Overigens zijn al Gods ware getuigen hardliners
in de bijbelse zin van het woord, met name als de leer van
Christus op het erf van het genadeverbond profaan wordt
overtreden, want de ketters na de eerste of tweede
vermaning verwerpen (Tit. 3:10-11) behoort volledig bij
het getuigen van Christus zijn.
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Het is voor de liberale wereldbevolking absoluut geen
vraag of een hoer daadwerkelijk overspel pleegt, een
homo in gedachten woorden en werken bij mannen ligt en
een pedofiel kinderen verkracht, terwijl de voormannen
van het Refodom de reeds zwaar betoverde refodommers
willen doen geloven dat refo-homo’s een uitzondering
vormen op de Sodom-en-Gomorra-sodomieten, over
welks schandelijke ongerechtigheid de rechtvaardige Lot
zich dag bij dag kwelde, in tegenstelling tot het huidige
korps refo-dominees, die de refo-schandjongens over hun
bol aaien en tuchtloos ruim baan geven binnen de
sodomitische bredeweg-kerken. Met name de RDpropaganda is erop gericht om het sprookje te promoten
dat refo-homo’s, -wat de homo-praxis betreft- vacuum
verpakt door het leven gaan, terwijl er geen celibataire
homo’s bestaan, laat staan dat er bekeerde homo’s
bestaan. Beiden wordt echter breed geleerd binnen het
refo-gemenebest, en dat geschiedt niet uit blindheid, maar
uit sodomitische profaniteit. Pro-homofiel, Van der Vlies,
opent publiek en met het grootste gemak homo-bordelen
voor refo-homo’s, met het doel “om elkaar vast te houden
en te bemoedigen”, ja, om de homo-praxis binnen zulke
van God vervloekte homo-huizen te continueren met een
broek vol krokodillentranen....
Dat de duivel siddert bij de gedachte omtrent het oordeel
Gods over het sodomitische Refo-geslacht, is duidelijk,
omdat de duivel gelooft dat God een enig God is, Die het
bestaan van schandjongens op het erf van het
genadeverbond uitdrukkelijk verboden heeft en onder het
oordeel der verdoemenis stelt (Rom. 1:18-32). Alle Refodominees voelen zich echter ver verheven boven de vuurSchandelijke HHK-homo-legalisatie
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God over Sodom en Gomorra, omdat zij zich een god
gevormd hebben naar hun eigen inbeelding, zoals de
Kommerie-inzegening dat weer eens duidelijk en voor de
zoveelste keer bewijst. Daar komt bij dat de profane refosodomie groter is dan de zonden van Sodom (Klaagl. 4:6).
Als klap op de vuurpijl leert het Refodom interkerkelijk
dat er zelfs ‘bekeerde’ homo’s bestaan, terwijl Gods Woord
uitdrukkelijk leert dat alleen de oude mens onder de wet
onnatuurlijke (homo)zonden kan bedrijven, aangezien
Gods ware kinderen -die definitief de oude mens
gestorven zijn (Rom. 6:6 - Gal. 2:19a - Kol. 3:9)- geheel
door Christus van de heerschappij des duivels verlost zijn
en derhalve geen onnatuurlijke zonden (meer) kunnen
bedrijven. Degenen die dit loochenen, doen het offer en de
dood van Christus teniet en dezulken staan onder het
oordeel van Rom. 1:18-32). In dit geval is het openbaar
dat pro-refo-sodomieten, die homo Kommerie hebben
bevestigd en de handen opgelegd, te weten, ds. Joppe en
ds. Van Rooijen, ds. P. den Ouden, ds. J.C. den Ouden, ds. M.
van Reenen, ds. H. Zweistra, ds. R. C. Boogaard, ds. A. A. F.
van de Weg, ds. IJ. R. Bijl en ds. W. J. C. van Blijderveen zich
openbaar gemaakt hebben onder dat Rom. 1:11-32oordeel te staan. Alle refo-dominees leren overigens het
helle-sprookje dat er celibataire homo’s bestaan en
derhalve is er geen ware knecht van God meer te vinden
binnen het reformatorische gemenebest, aangezien er niet
eentje te vinden is die de pro-homo-trend binnen het
Refodom publiek bijbels bestraft en de tucht
daadwerkelijk toepast. Hoe zullen zulke meinedigen
jegens de waarheid van het Evangelie de toekomende
toorn ontvlieden?
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De vraag die recent aan verschillende refo-dominees
gesteld werd, namelijk, of zij homo’s aan het H.A. toelaten
en in het ambt bevestigen, werd eenstemmig met hun jawoord bevestigd, met ‘de voorwaarde’ dat betreffende
homo’s “celibatair” dienen te zijn.... De 2e vraag, hoé zij dat
“celibataire” bij refo-homo’s controleren (met camera of
polsband?) bleef veelzeggend onbeantwoord....!
Eerder werd aan dr. P. de Vries de vraag gesteld -zie Klik
hier link- hoe hij over ten Avondmaal-schrijdende refohomo’s dacht, maar de man is dermate profaan-prohomofiel, dat hij recent de PKN-sodomie nog wel
verwijten deed, maar zelf niet weet wat hij leert noch wat
hij bevestigt, aangezien de H-Homo-K wedijvert met de
legalisering van de PKN-sodomie en die zelfs overtreft! Dr.
P. de Vries gaf in het vraaggesprek te kennen dat hij niet
zou aanraden om een pedofiel als jeugdleider aan te
stellen en daarmee openbaart De Vries zich als een
volbloed antinomiaanse huurling !
Als God een homo bekeert, behoort het homo-zijn tot het
definitieve verleden, zoals de oude mens tot het
definitieve verleden behoort als de nieuw-geboren mens
in Christus opstaat als een nieuw schepsel, waarbij al het
oude voorbijgegaan is en alles nieuw geworden is, met
inbegrip van de gedurige zwaar beweende inleving van
Rom. 7:14 en wat er verder volgt, uitgesloten alle
onnatuurlijke zonden, zoals homofilie, pedofilie, abortus,
zelfmoord, judasverraad, zonde tegen de H.G., enz.!
Vriend M.G. van der Hoeven heeft op zijn gekrookte-rietwebsite wel protesterend geschreven tegen de bevestiging
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schandalige pro-homo-leringen en tegen het PKN-gezwam
van HHK-dr. P. de Vries, maar vriend VdH heeft geen recht
van spreken, aangezien hij zelf deel uitmaakt van de
HhomoK, en die kerk claimt hij als zijnde “de wettige
voortzetting van de NHK” en nu beweert vriend VdH -in
het betreffende Kommerie-artikel- ineens dat de HHK een
afvallige kerk geworden is, terwijl dat al gold sinds de
oprichting van die kerk die geen deel uitmaakt van de
reeds uitgerukte planting Gods in NL. De HHK is een
tuchtloos hol van ongerechtigheid gebleken en een
synagoge des satans, waarin geen waar kind van God kan
verkeren en dat geldt alle refo-kerken, want alle refokerken zijn christen-vervolgende bolwerken geworden,
die met de vijanden van Christus heulen, onder regie van
het bilderberger RD en de gelijknamige fascistische SGP.
Vriend VdH was derhalve onwettig ouderling in de
onwettige HHK en een HHK-lidmaatschap is vanzelf even
onwettig, aangezien er ook geen bevel Gods bestaat een
dergelijke vrije-wils-denominatie te stichten. Bovendien
volgen VdH (en velen met hem) Christus niet als Hij de
Zijnen beveelt uit het wereldse Babylon vrijmakend(!) te
vertrekken (Openb. 18:4) en een kind kan verstaan dat
Openb. 18:4 ook geldt voor sodomitische kerken.
Bovendien laakt vriend VdH het bevel van Christus om het
stof van de voeten te schudden van elke stad, kerk,
beweging, enz., die het getuigenis van Christus negeren en
niet aannemen en de tucht jegens het homo-zijn en
allerhande valse leringen verwerpen. Zelfs de
hogepriester Eli waarschuwde zijn goddeloze zonen Hofni
en Pinehas nog wel, maar de HEERE gaf hem door de
profeet te verstaan dat hij niet ver genoeg ging met de
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uitvoering van de tucht en als gevolg van die grove
nalatigheid het oordeel Gods over zijn geslacht haalde.
De HHK is die Eli-grens reeds ver overschreden en wel in
overtreffende trap. God zal het zien en zoeken! Ex-homo’s
die waarachtig tot bekering gekomen zijn, zullen dit
getuigenis van harte bijvallen, aangezien de genade op
grond van Gods heilig Woord zelf leert dat Christus de
Zijnen volkomen verlost van de heerschappij des duivels
en in der eeuwigheid geen onnatuurlijke zonden meer
kunnen bedrijven, anders zou Christus een schijndood
gestorven en de oude mens springlevend gebleven zijn en
dan zou Christus de zonde Zijns volk niet teniet gedaan en
verzoend hebben, terwijl Gods Woord bewijst en de
genade leert dat Christus de Zijnen volkomen van de
heerschappij der zonde en des duivels verlost heeft en de
Zijnen ook hersteld heeft overeenkomstig de Goddelijke
Scheppingsorde: God het Hoofd van Christus, Christus het
Hoofd van de man, de man het hoofd der vrouw! Het
schandelijke homo-zijn heeft binnen de Goddelijke
scheppingsorde in der eeuwigheid geen plaats, is van God
vervloekt en derhalve verkeert er geen enkele homo
onder de genade, maar zijn allen onder de wet en onder de
toorn Gods, inclusief hun handen-opleggers, zoals Gods
Woord dat uitdrukkelijk leert (o.a. in Rom. 1:32).
Bekeert u en wordt behouden van dit verkeerde
sodomitisch refo-geslacht !
GPPB.
Dit is een publicatie van www.derokendevlaswiek.nl
Schandelijke HHK-homo-legalisatie

8

