BREDE-WEG-WERK
rondom de Ger. Gem. te GOUDA
(Lees onderstaande tekst op pag. 2)

Geachte B.,
Bij deze stuur ik u twee bijlage, deze stonden in het blad ‘de Evangelist' een
periodiek van het deputaatschap van de Gereformeerde Gemeenten.
Daar staan nog al wat dingen in die de toets van Gods Woord niet kunnen
doorstaan. Hierin staat o.a. "J. Mastenbroek - evangelisatie rondom de kerk."
Vandaag de dag proberen ze in de Ger. Gem. eerst de mensen over de kerkdrempel
te krijgen op een manier die vooral ‘leuk en gezellig' moet zijn.
Heel bewust wordt er in het begin nog niet geëvangeliseerd en niet gemediteerd.
Het is de bedoeling dat de aanwezige niet direct met Gods W oord in aanraking te
brengen. Pas bij de derde of vierde herhaling van zo'n ‘open middag' zou het
belangrijkste aan de orde komen: de mensen bij het W oord te bepalen.
Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. Enfin, leest u het zelf maar.
Ja, u zei het nog in uw preek: "In het laatste der dagen zullen er velen valse
christussen zijn."
Wij zijn geen lid van de Ger. Gem., maar heeft het dan wel zin om die J.
Mastenbroek te bellen en te zeggen dat wat hij doet niet overeenkomstig de Schrift
is? Of is het parels voor de zwijnen werpen?
Met vriendelijke groeten,
M. S.
-----------------------------Geachte vriend M.,
Ja, als de valse leer de kerken beheersen en men met een kracht der dwaling
geslagen is, dan is het leven eruit en dan worden er allerlei activiteiten opgevoerd
en het kunstlicht aangestoken om zich in de spranken van hun eigen vuur te
warmen. Het is zoals de Heere het bij monde van Jesaja zegt: “Ziet, gij allen, die een
vuur aansteekt, die u met spranken omgordt wandelt in de vlam van uw vuur, en in
de spranken, die gij ontstoken hebt. Dat geschiedt u van Mijn hand, in smart zult
gijlieden liggen”, Jes. 50:11. (Zie ook de Kanttekeningen bij deze tekst).
Zo, dus Paulus moet volgens de GG-kerk-clown, Mastenbroek, wel abuis geweest
zijn staande op de Areopagus. Volgens Mastenbroek had Paulus al die onkerkelijke
mensen op de Areopagus moeten inpalmen met koffie, frisdrank, gevulde koeken,
bitterballen, braadworsten, pianomuziek en een gezellig praatje. De gezelligheidsactiviteiten rondom de kerk van dhr. Mastenbroek behoren voluit tot de religie van
het afvallige kerkelijke gemenebest. Die religie staat haaks op het bijbelse feit dat
het Koninkrijk van God niet komt met uiterlijk gelaat (Luk. 17:20-21), noch bestaat
het Koninkrijk van God uit spijze of drank, maar in rechtvaardigheid, en vrede, en
blijdschap, door den Heiligen Geest (Rom. 14:17).

Of het zin heeft om die GG-clown genaamd J. Mastenbroek te bellen, moet niet de
vraag zijn. Ik denk inderdaad dat een belletje geen effect zal hebben, maar als ik
alleen op het effect zou zien, kan ik wel stoppen met preken en schrijven. We
moeten echter zien wat onze roeping is in deze (lees o.a. Ezech. 3 !), dan kunnen
we en mogen we niet zwijgen over dit soort onbijbelse en godslasterlijke
GG-campagnes. Pas na de eerste en/of tweede vermaning moet een ketters
mens/kerk verworpen worden (Tit. 3:10) en daarna is het parels voor de zwijnen
werpen, hetgeen op de GG in het algemeen al van kracht is, aangezien zij de
waarheid blijvend verwerpen en een valse lering blijven leren, ten spijt van
massa's bijbelse weerleggingen en waarschuwingen in. Met name de GG heeft het
oordeel over zich ingeroepen door valse leerstellingen en sektarisme. Dat oordeel
heeft ds. Kersten van zich af willen schuiven, zoals dat blijkt uit hetgeen we
hieronder schrijven, terwijl ds. Ledeboer het oordeel bijtijds heeft ingezien.
Ds. G.H. Kersten propagandeerde de overheersing van de Duitsers namelijk als een
oordeel over Nederland, maar hij vergat erbij te zeggen dat het bombardement op
Rotterdam een oordeel was over de GG en geschiedde, omdat hij de onwettige
Afscheiding promootte en als leider van de GG de leer van Christus vervalste.
Kersten wees met zijn beschuldigende vinger naar het volk, maar van het oordeel
over NL was hij zelf de oorzaak. Kersten heeft het oordeel dus gediaboliseerd en
zelfs gezegd dat de Duitse bezetter als de wettige regering van NL moest worden
erkend. Dat was zondermeer een landverraderlijke uitspraak. Kersten had
bovendien de doodstraf verdiend, niet alleen om zijn landverraderlijke pretenties,
maar ook omdat hij (school)kinderen van de beminden om der vaderen wil
(Joodse kinderen), aangaf bij de Duitsers, terwijl hij wist dat zij zouden worden
afgevoerd naar de concentratiekampen. Het is niet bekend, noch beschreven, of
Kersten ooit in de schuld gekomen is met zijn gruwelpraktijken en ook de GG is als
kerk nooit met genoemde misdaden publiek in de schuld gekomen. Integendeel, de
Ger. Gem.-ers beschouwen Kersten als een pilaarheilige en zijn comriaanse
dwaalleer beschouwen zij als de zaligmakende leer, terwijl de GG-dwaalleer haaks
staat op de leer van Christus, waardoor de kleinen die in Christus geloven worden
geërgerd. De GG is een kerk die zich een molensteen om de hals gehangen heeft en
al in de diepte van de zee verkeert, maar zij zien het niet, omdat zij door het
oordeel van een kracht der dwaling geslagen zijn en de leugen geloven. Bovendien
heeft God de GG (en alle refo-kerken) geslagen met een menigte valse leraars,
maar er is bijna geen sterveling die het opmerkt. Wat ik hier schrijf, is al Gods volk
schuldig te schrijven naar hun kerkenraden en synodes. Schrijf die ketter van een
Mastenbroek dus aan, niet op mijn bevel, maar overeenkomstig het apostolisch
bevel in Titus 3:10.
Zegen en hartelijke groet,
GPPB.
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